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CONTESTAłIA ÎN ANULARE. ASPECTE TEORETICE ŞI PRACTICE
Raluca-Alexandra MOCANU*

Abstract
The national law and the treaties and conventions to which Romania is party as well as the
fundamental principles of the Criminal Law and Procedure guarantee a legal trial. Although in
most criminal cases this purpose is being reached without having to change the final court
decision, in practice, court’s final decisions can be found with serious errors. Thus, in these cases,
there is need for remedy to permit submission of a new judicial procedure, to correct the mistakes
of the previous work of justice. Res judicata prevents the usual way of attacking this type of
sentences and only allows it through an exceptional procedure. This procedural remedy is the
institution of review procedures, those legal means through which, in cases limited and expressly
provided by law, the errors in final criminal sentences are being repaired. The main theme of this
paper is the appeal for annulment. In the first section of my paper I will make a brief presentation
of the review procedures and in the second section I will be referring to the appeal for annulment
with emphasis on the trial procedure of the appeal for annulment.
Cuvinte cheie: cale extraordinară de atac, autoritate de lucru judecat, contestație în anulare,
exercitarea contestației în anulare, judecarea contestației în anulare.
1. Introducere
Legislația internă și tratatele și convențiile internaționale la care România este parte, precum
și principiile fundamentale ale dreptului procesual penal asigură desfășurarea legală și temeinică a
procesului penal astfel încât, la finalizarea acestuia, să se pronunțe o hotărâre penală definitivă în
care faptele reținute să exprime adevărul. Mai exact, principiul legalității și al aflării adevărului
obligă instanțele judecătorești la o rezolvare corectă a cauzelor supuse judecății, în conformitate cu
toate normele de drept și în concordanță cu faptele petrecute în realitate.1 Deși în marea majoritate
a pricinilor în care justiția penală se pronunță aceste deziderate sunt atinse, nefiind nevoie ca
hotărârile definitive să fie supuse unor schimbări, în practica instanțelor de judecată pot fi întâlnite
hotărâri definitive, cu autoritate de lucru judecat cu grave erori de fapt și de drept.
O hotărâre poate fi contrară legii și adevărului ca urmare a unei erori de judecată, prin
neaplicarea legii penale deși trebuia aplicată sau prin aplicarea ei greșită. Astfel, apare necesitatea
existenței remediului în măsură să permită supunerea acestor cauze unei noi proceduri judiciare,
spre a îndrepta greșelile din activitatea anterioară a justiției. Instituirea unor astfel de mijloace
procesuale aduce atingere autorității de lucru judecat, așadar stabilității hotărârilor judecătorești
definitive, menită să dea încredere în activitatea justiției, de a asigura executarea pedepselor de
către cei condamnați, prevenind astfel săvârșirea de noi infracțiuni.2 Cu toate acestea, principiul
aflării adevărului constituie un imperativ care trece peste puterea lucrului judecat.3
Autoritatea de lucru judecat împiedică atacarea pe căi obișnuite a hotărârilor judecătorești
care au această putere, iar numai o circumstanță deosebită permite supunerea lor unei examinări
ulterioare și doar printr-o procedură care are caracter excepțional. Acest remediu procedural îl
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reprezintă instituția căilor extraordinare de atac, acele mijloace legale prin intermediul cărora se
procedează, în cazuri expres și limitativ prevăzute de lege, la repararea erorilor pe care le conțin
hotărârile judecătorești penale definitive.1 Admițând necesitatea unor căi de atac extraordinare,
legiuitorul a procedat la reglementarea lor restrictivă în raport de căile ordinare de atac,
declanșarea lor fiind condiționată de existența unor împrejurări excepționale, însăși natura juridică
deosebită a acestora determinând o reglementare foarte prudentă.
În prezentul articol voi analiza calea extraordinară de atac a contestației în anulare, iar în
acest demers am îmbinat elemente de drept comparat și practică judiciară. Prima parte a lucrării
cuprinde o scurtă prezentare din perspectivă istorică a căilor extraordinare de atac, iar cea de-a
doua parte este destinată analizei și caracterizării contestației în anulare.
2. Sistemul căilor extraordinare de atac din perspectiva legilor română și franceză
În Codul român de procedură penală din anul 1936, ca și în Codul din 1864, erau
reglementate drept căi de atac extraordinare doar recursul extraordinar și revizuirea. Doctrina mai
recunoștea o cale de atac extraordinară, o formă a contestației la executare, contestația contra
hotărârii, prin care se obținea desființarea unei hotărâri definitive în anumite cazuri de încălcare a
legii de procedură penală.2 Ulterior, prin modificarea Codului, contestația contra hotărârii devine
autonomă și este reglementată ca a treia cale de atac extraordinară. Recursul extraordinar era
reglementat sub două forme: recursul în interesul legii și recursul ministrului justiției. Codul de
procedură penală din 1968 a menținutcele trei căi de atac extraordinare, dar într-o altă
reglementare și cu denumirile de contestație în anulare, revizuire și recurs extraordinar.
Legislațiile moderne de procedură penală încearcă să stabilească un echilibru între necesitatea
respectării autorității de lucru judecat și necesitatea ca hotărârea penală definitivă să fie conformă
cu legea și adevărul. În legislația franceză sunt reglementate două căi extraordinare de atac –
revizuirea și recursul extraordinar.3 Pornind de la concepția legiuitorului francez, în urma
modificării și completării codului de procedură penală prin Legea nr. 145/1993, recursul
extraordinar a devenit recurs în anulare și a fost reintrodus recursul în interesul legii.4 Astfel, codul
român de procedură penală reglementa, până în anul 2004, recursul extraordinar în două modalități
diferite, recursul în anulare și recursul în interesul legii, la care se adăugau alte două căi
extraordinare de atac – contestația în anulare și revizuirea.5 Prin Legea nr. 576/2004 pentru
modificarea și completarea Codului de procedură penală a fost desființată calea de atac
extraordinară a recursului în anulare prin abrogarea art. 409-414¹.
Inițial, în Codul de procedură penală din anul 1968, astăzi în vigoare, toate căile de atac
ordinare și extraordinare erau reglementate într-un singur capitol intitulat „Căile de atac”. Prin
Legea nr. 45/1993 s-a înființat un nou capitol intitulat „Căile extraordinare de atac” în care sunt
reglementate, în secțiuni diferite, contestația în anulare, revizuirea și recursul în interesul legii,
instituții de drept procesual penal care alcătuiesc sistemul actual al căilor extraordinare de atac.
Art. 386 – 392 C. proc. pen. reglementează contestația în anulare, mijlocul procesual prin
care, în anumite cazuri prevăzute expres de lege, se poate cere unei instanțe care a pronunțat o
hotărâre definitivă să rejudece cauza penală și să revină, în tot sau în parte, asupra soluțiilor date
de aceasta.6 Contestația în anulare este, așadar, o cale de atac îndreptată contra unei hotărâri
1

Ion Neagu, Drept procesual penal (București: Editura Global Lex, 2002), 738.
Grigore Theodoru, op. cit., 840.
3
Ibidem, 838.
4
Ibidem, 841.
5
Nicolae Volonciu, op. cit., 366.
6
Vintilă Dongoroz, Siegfried Kahane, George Antoniu, Constantin Bulai, Nicoleta Iliescu, Rodica Stănoiu,
Explicații teoretice ale Codului de procedură român. Partea specială, vol. VI, ediția a II-a, Academia Română,
Institutul de Cercetări Juridice (București: Editura All Beck, 2003), 252.
2

Raluca-Alexandra Mocanu

5

definitive, deci o cale de atac extraordinară, la care nu se poate recurge decât atunci când o cauză
penală a fost definitiv judecată. Potrivit unei alte definiții, contestația în anulare reprezintă calea de
atac extraordinară prin intermediul căreia se pot repara erori de neînlăturat pe alte căi, survenite, în
special, în cadrul judecării cauzei în recurs.1
Reglementată în art. 393 - 408² C. proc. pen., revizuirea a fost prima cale atac extraordinară
admisă în dreptul procesual penal modern în favoarea celui condamnat din eroare și spre deosebire
de contestația în anulare prin care se pot înlătura, de regulă, erorile de procedură în desfășurarea
judecății în recurs, revizuirea este calea de atac extraordinară prin care se îndreaptă erorile de
judecată cu privire la faptele cauzei.2 Revizuirea este instituită, ca regulă, pentru înlăturarea
erorilor de fapt săvârșite de instanțele de judecată ca urmare a necunoașterii, în momentul
soluționării cauzei, a unor împrejurări esențiale, în raport de care hotărârea definitivă nu mai
corespundea adevărului și ca urmare, nici legii.3 Revizuirea intervine și atunci când se descoperă
că s-au săvârșit infracțiuni care au influențat soluționarea cauzei. Prin ratificarea Convenției
europene pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale, devine caz de revizuire
și hotărârea definitivă pronunțată în cauzele în care Curtea Europeană a Drepturilor Omului a
constatat încălcarea unui drept din acea Convenție.4 Așadar, intanța de revizuire revine asupra
soluției pronunțate printr-o hotărâre penală definitivă și rejudecă întreaga cauză în baza noilor
fapte și împrejurări constatate, pronunțând o nouă hotărâre. Revizuirea este, astfel, o cale de atac
tipică de retractare a propriei soluții, înlocuind-o cu o soluție corespunzătoare noilor împrejurări
constatate.
Recursul în interesul legii înlocuiește, într-o anumită măsură, deciziile de îndrumare ale
fostului Tribunal Suprem, revenindu-se la reglementarea căii de atac cu aceeași denumire
prevăzută în Codul de procedură penală din anul 1936.5 Potrivit art. 414² C. proc. pen., exercițiul
acestei căi de atac extraordinare este încredințat procurorului general al Parchetului de pe lângă
Înalta Curte de Casație și Justiție, din oficiu sau la sesizarea ministrului Justiției, colegiului de
conducere al Înaltei Curți de Casație și Justiție, colegiului de conducere al curților de apel și
Avocatului Poporului, în vederea asigurării interpretării și aplicării unitare a legilor penale și de
procedură penală, iar decizia pronunțată de instanța supremă prin care se soluționează recursul în
interesul legii nu are efect asupra hotărârilor judecătorești atacate cu privire la situația părților, dar
ele sunt de natură a îndruma instanțele judecătorești la o corectă aplicare a legii.
Căile extraordinare de atac au domenii diferite de aplicare, astfel încât, în raport de eroarea de
fapt sau de drept produsă, se poate folosi, ca regulă, numai calea de atac corespunzătoare. Ele nu
se suprapun aplicându-se mai multe căi de atac extraordinare pentru aceeași eroare de fapt sau de
drept, după cum nu se exclud, în aceeași cauză fiind posibilă folosirea mai multor căi de atac
extraordinare, în raport de erorile săvârșite. Astfel, în aceeași cauză se poate exercita contestația în
anulare împotriva deciziei instanței de recurs pentru vicii ale procedurii de citare, apoi față de
soluția adoptată se poate folosi revizuirea, dacă au intervenit noi împrejurări de fapt.
Odată exercitată, calea de atac extraordinară promovează o etapă procesuală distinctă a
judecății, care primește denumirea căii de atac exercitate: judecată în contestație în anulare,
judecată în revizuire și judecată în recurs în interesul legii. Aceste etape de judecată sunt în afara
ciclului procesual ordinar al procesului penal, însă ele produc efectul, în cazul admiterii lor, de a se
readuce cauza în ciclul ordinar, cum ar fi judecata în primă instanță, în apel sau în recurs, în care
etapă urmează a se pronunța o nouă hotărâre asupra fondului cauzei.
1
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Hotărârile pronunțate în căile de atac extraordinare înlătură, de regulă, erorile de fapt și de
drept care au făcut obiectul atacării lor pe cale extraordinară. Dar și hotărârile pronunțate într-o
cale de atac extraordinară pot cuprinde erori judiciare, de aceea și ele pot fi supuse unei căi de atac
ordinare, dacă nu sunt definitive, sau unei căi de atac extraordinare, dacă nu au rămas definitive.
Astfel, decizia dată într-un recurs declarat în cadrul procedurii de revizuire, ca urmare a lipsei unei
părți nelegal citate, poate fi atacată cu contestație în anulare, în vederea rejudecării recursului.
Sunt însă și cazuri în care hotărârea dată într-o cale atac extraordinară este supusă apelului și
recursului, deci unei căi de atac ordinare. Astfel, revizuirea fiind de competența instanței care a
judecat cauza în primă instanță, iar sentința dată de aceasta în revizuire este supusă apelului, afară
de cazurile în care legea prevede că este supusă recursului, decizia dată în apel putând fi atacată cu
recurs. În aceeași situație se află și contestația în anulare întemeiată pe cazul de sub art. 386 lit. d),
când este de competența primei instanțe de judecată. Se poate formula deci regula potrivit căreia
ori de câte ori o cale de atac extraordinară este de competența primei instanțe de judecată,
hotărârea pronunțată de aceasta este supusă apelului și recursului, deci controlată prin căile
ordinare de atac.1
Legea procesual penală franceză reglementează două căi extraodinare de atac – revizuirea și
recursul extraordinar. Căile extraordinare de atac nu sunt admisibile decât în limitele prevăzute de
lege și doar dacă au fost epuizate căile ordinare de atac. Astfel, pentru erori de drept ale hotărârii
judecătorești, partea interesată poate apela la calea extraordinară de atac a recursului în anulare și
dacă hotărârea judecătorească este afectată de erori de fapt, la recurs în revizuire.2
În doctrina franceză, ca și în cea română, în privința căilor de atac se face distincție între căile
de retractare și căile de reformare (de anulare). Prin calea de atac de retractare, cauza revine
aceleiași instanțe care s-a pronunțat anterior, solicitându-i-se să revină asupra hotărârii, în timp ce
calea de atac de reformare supune cauza analizei unei instanțe superioare.3 O altă distincție
privește compatibilitatea căilor de atac cu autoritatea de lucru judecat. Toate căile de atac ordinare
și chiar și recursul în anulare în interesul părților, tind să prevină ca o decizie să dobândească
autoritate de lucru judecat. Ele nu sunt susceptibile de a fi exercitate dacă hotărârea are autoritate
de lucru judecat. În mod excepțional, contra unei astfel de hotărâri, sunt posibile anumite căi de
atac și este vorba despre recursul în anulare în interesul legii, recursul în revizuire, sau
reexaminarea unei hotărâri, respectiv a unei decizii a Curții Europene a Drepturilor Omului.4
Recursul în revizuire este calea de atac destinată să repare erorile judiciare. Recursul în
revizuire se exercită contra unei hotărâri având autoritate de lucru judecat.5 În ceea ce privește
calea extraordinară de atac a recursului în anulare, legislația franceză distinge între recursul de
drept comun, numit și recursul ordinar sau recursul în anulare în interesul părților și recursul în
anulare în interesul legii. Recursul în anulare de drept comun este acea cale de atac contra unei
decizii, un ultim resort în fața Curții de Casație și este fondat pe încălcarea legii, exces de putere,
necompetență, nerespectarea procedurilor, lipsa bazei legale, conflict de judecată, nerespectarea
dreptului la apărare sau dispariția fundamentului juridic.6
Recursul în anulare este o cale de atac extraordinară care nu poate fi exercitată decât în cazuri
determinate de încălcare a legii, în fața Secției penale a Curții de Casație care nu judecă pe fond, ci
doar verifică dacă legea a fost corect aplicată.7 Astfel, curtea nu va judeca din nou cauza, ci o va
analiza exclusiv din punct de vedere al respectării dreptului, iar dacă va considera că legea a fost
1

Ibidem, 843.
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corect aplicată, va respinge recursul. În caz de încălcare a legii, curtea va casa hotărârea atacată și,
cum aceasta nu judecă în fapt, trimite cauza unei instanțe cu același grad de competență cu cea
care a judecat anterior cauza pentru ca aceasta să o rejudece în drept și în fapt.1
3. Contestația în anulare. Noțiune și caracterizare
3.1. Preliminarii
Contestația în anulare reprezintă o cale extraordinară de atac specifică sistemului procesual
din România, căreia îi găsim corespondențe destul de limitate în alte sisteme de drept. Această cale
de atac a fost introdusă în legislația noastră prin Codul de procedură penală din anul 1936, deși se
poate susține că în practică instituția a funcționat în procesul penal și în condițiile codului de la
1864.2 Contestația în anulare era folosită pe baza reglementării din materia civilă, unde instituția
avea o consacrare în normele codului de procedură civilă.3
În codul de procedură penală anterior, instituția era prevăzută sub o dublă formă: contestație
contra hotărârii și contestație contra executării, ambele forme fiind considerate ca făcând parte din
căile extraordinare de atac.4 În actualul Cod de procedură penală, contestația în anulare a luat locul
contestației contra hotărârii, devenind o cale atac distinctă ca natură juridică de contestația la
executare, care, în prezent, reprezintă un mijloc de rezolvare a incidentelor ce se pot ivi la
executare, și nu o cale de atac.5 Așadar, contestația în anulare nu trebuie confundată cu contestația
la executare. Prima este îndreptată contra hotărârii definitive, iar cea de-a doua este un mijloc
jurisdicțional privind rezolvarea incidentelor de executare. Astfel, o contestație în care se susține
că executarea este ilegală deoarece hotărârea pusă în executare nu este definitivă, privește
neregularitatea executării și este deci o contestație la executare, pe când o contestație în care se
susține că hotărârea definitivă, pusă în executare, a fost dată în condiții nelegale, care ar trebui să
atragă anularea hotărârii și reluarea judecății este o contestație în anulare.6 Mai mult, în vederea
deosebirii celor două instituții, Codul de procedură penală din 1969 a înlăturat posibilitatea de a fi
confundate, reglementându-le, prin dispoziții distincte, plasate în sfera căilor de atac (art. 386-392
din Codul de procedură penală), în cazul contestației în anulare și în sfera executării (art. 461-464
din Codul de procedură penală), pe cele referitoare la contestația la executare.
Contestația în anulare are o dublă natură juridică, fiind atât o cale de anulare, cât și o cale de
retractare. Contestația în anulare este o cale de atac de anulare prin faptul că prin exercitarea ei se
urmărește anularea hotărârii penale definitive atacată pe considerente procedurale.7 Anularea are
drept efect repunerea cauzei în aceeași etapă a judecății în care aceasta s-a aflat înainte de
rămânerea definitivă a hotărârii.8 Caracterul de cale de atac de retractare rezultă din faptul că se
adresează instanței care a pronunțat hotărârea definitivă, provocând astfel un autocontrol
judecătoresc, care duce la o rejudecare a cauzei de către aceeași instanță.9
3. 2. Cazurile de contestație în anulare
Dacă în codul anterior de procedură penală erau prevăzute trei cazuri în care putea fi
exercitată contestația în anulare, în noua reglementare au mai fost introduse două cazuri de
contestație în anulare, iar înscrierea celor cinci cazuri de contestație în anulare este limitativă, în
1

Ibidem, 902.
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sensul că nu va fi admisă o cerere e contestație în anulare decât dacă se constată existența unuia
dintre cazurile reglementate de art. 386 din Codul de procedură penală, iar nu și pentru alte cazuri
de încălcare a legii de procedură penală. Mai mult, cazurile admise nu operează decât dacă sunt
îndeplinite condițiile legii. Condiția comună tuturor cazurilor de contestație în anulare este ca
hotărârea atacată să fie definitivă. Atunci când privesc o hotărâre care nu este definitivă, adică o
hotărâre de primă instanță, cazurile respective pot constitui motive de recurs, anularea hotărârii
putând fi obținută pe calea ordinară a recursului.1
Primul caz în care se poate face contestație în anulare împotriva unei hotărâri judecătorești
definitive este atunci când procedura de citare a părții, pentru termenul la care s-a judecat cauza
de către instanța de recurs, nu a fost îndeplinită conform legii [art. 386 lit. a) C. proc. pen.].
Pentru a putea fi invocat acest caz de contestație în anulare trebuie îndeplinite următoarele
condiții: vicierea procedurii de citare să fi avut loc pentru judecarea cauzei în fața instanței de
recurs și partea care invocă încălcarea dispozițiilor relative la citare să nu fi participat la judecarea
cauzei de către instanța de recurs.2 Este important de subliniat că pot fi invocate neregulile privind
procedura de citare de oricare dintre părți, însă numai în ceea ce privește propria citare întrucât
numai respectiva parte a fost pusă în situația de a nu se prezenta la judecarea recursului și de a
suferi o vătămare prin imposibilitatea de a se apăra.3 Astfel, este exclusă posibilitatea pentru
inculpat de a invoca, drept temei al contestației la executare, nelegala citare în recurs a părții civile
sau a persoanei vătămate.4
Procedura de citare nu va fi legal îndeplinită dacă citația nu a fost emisă sau a fost emisă cu
mențiuni greșite, dacă citația nu a fost înmânată sau îndrumarea s-a făcut greșit la altă adresă, unei
persoane care nu putea primi citații, afișare greșită, sau nu există dovada de înmânare ori dovada
este informă (nesemnată, fără mențiunile necesare, ilizibilă).5 Din cauza neîndeplinirii conform
legii a procedurii de citare, contestatorul a lipsit, fără voia lui de la judecarea recursului și deci
anularea devine în principal admisibilă. Nu poate folosi calea contestației chiar dacă nu a fost citat
sau a fost citat nelegal, cel care se constată că a fost prezent la judecarea recursului și a avut astfel
posibilitatea, în cazul în care nu era suficient să pună concluzii, de a solicita o amânare pe motivul
că nu a fost citat sau nu a primit citația. Nu poate invoca acest caz nici partea care a fost
reprezentată la judecata în recurs printr-un avocat, care a pus concluzii în numele său, deoarece
partea este considerată prezentă prin reprezentare, nulitatea fiind astfel acoperită.6
Al doilea caz în care se poate face contestație în anulare împotriva hotărârilor penale
definitive este atunci când partea dovedește că la termenul la care s-a judecat cauza de către
instanța de recurs a fost în imposibilitate de a se prezenta și de a încunoștința instanța despre
această împiedicare [art. 386 lit. b) C. proc. pen.]. Din redactarea textului, rezultă că trebuie
îndeplinite cumulativ următoarele condiții: partea să fi lipsit la termenul la care s-a judecat
recursul, lipsa părții s-a datorat imposibilității prezentării, aceasta fiind totodată în imposibilitate
de a încunoștința instanța de judecată despre situația de împiedicare.
În ceea ce privește prima condiție și anume lipsa părții de la judecata cauzei, aceasta nu se
datorează nerealizării procedurii de citare, care a fost legal îndeplinită, în caz contrar putând fi
invocate prevederile art. 386 lit. a) C. proc. pen.. Situațiile ce pot justifica imposibilitatea
prezentării părții la termenul la care s-a judecat recursul nu trebuie înțelese ca situații
excepționale.7 Împrejurările vor fi apreciate în concret, cât mai realist, ținându-se cont atât de
1
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posibilitățile părții care invocă acest caz, cât și de împrejurările normale de înlăturarea stării de
imposibilitate și posibilitatea încunoștințării instanței.
Referitor la cea de-a doua condiție, trebuie să existe deopotrivă dovada imposibilității
prezentării și dovada imposibilității încunoștințării instanței de recurs. Dacă cele două condiții nu
sunt îndeplinite cumulativ, existând numai dovada imposibilității prezentării, contestația nu poate
fi admisă.1 Partea trebuie să fi fost și în imposibilitate de a încunoștința instanța de recurs depre
situația sa, iar această împrejurare trebuie dovedită prin imposibiliatea de a comunica datorită unui
eveniment sau a unei întâmplări. Dacă totuși partea a reușit să comunice, dar recursul a fost
judecat fără a se lua în considerare comunicarea, contestația în anulare este admisibilă, cu condiția
dovedirii comunicării respective. În acest context, instanța a admis contestația în anulare pe motiv
că partea a avut la termenul la care s-a judecat recursul, un alt proces la care s-a prezentat,
încunoștințând despre acest lucru instanța, care nu a luat în considerare această împrejurare, ori s-a
aflat internată în spital cu un diagnostic grav sau se afla în stare de arest preventiv în străinătate.2
Al treilea caz de contestație în anulare este atunci când instanța de recurs nu s-a pronunțat
asupra unei cauze de încetare a procesului penal dintre cele prevăzute în art. 10 alin. (1) lit. f)-i¹),
cu privire la care existau probe în dosar [art. 386 lit. c) C. proc. pen.]. Instanța are obligația de a
se pronunța, chiar din oficiu, cu privire la aspectele ce țin de rezolvarea legală și temeinică a
cauzei. Dacă instanța de recurs nu s-a pronunțat cu privire la anumite aspecte, chiar dacă motivele
de casare nu au fost invocate de părți, se prefigurează prima condiție pentru existența acestui caz
de contestație în anulare. Cea de-a doua condiție este existența probelor la dosar cu privire la cauza
de încetare a procesului penal, neexaminate de instanță la soluționarea recursului. Această dovadă
trebuie să se afle în dosar până în momentul pronunțării instanței de recurs. Dacă aceste probe se
depun ulterior, după rămânerea definitivă a hotărârii, nu mai pot avea eficiență. Sunt însă situații
când, deși nu există probe la dosar cu privire la cauza de încetare a procesului penal, instanța
trebuie să se pronunțe cu privire la această situație, de exemplu în cazul amnistiei.3
Al patrulea caz în care se poate face contestație în anulare împotriva hotărârilor penale
definitive este atunci când împotriva unei persoane s-au pronunțat două hotărâri definitive pentru
aceeași faptă [art. 386 lit. d) C. proc. pen.]. Acest caz se invocă drept urmare a încălcării
principiului non bis in idem potrivit căruia nimeni nu poate fi judecat de două ori pentru aceeși
faptă. Trebuie să se constate, pentru invocarea acestui caz, existența unei hotărâri judecătorești
definitive cu identitate de obiect și persoană cu cea de-a doua hotărâre, aceasta din urmă fiind dată
cu încălcarea autorității de lucru judecat care constituie, potrivit art. 10 lit. j) C. proc. pen., o cauză
de împiedicare a punerii în mișcare sau a exercitării acțiuni penale.
Al cincilea caz de contestație în anulare a fost introdus prin Legea nr. 356/2006 și prevede că
poate fi introdusă o contestație în anulare atunci când, la judecarea recursului, sau la judecarea
cauzei de către instanța de recurs, inculpatul prezent nu a fost ascultat, iar ascultarea acestuia
este obligatorie potrivit art. 38514 alin. (1¹) ori art. 38516 alin. (1) [art. 386 lit. e) C. proc. pen.].
Acest nou caz sancționează neîndeplinirea de către instanța de recurs a obligației audierii
inculpatului, dacă acesta a fost prezent, în împrejurările descrise de art. 38514 alin. (1¹) și art. 38516
alin. (1). Art. 38514 alin. (1¹) prevede obligația pentru instanța de recurs a audierii inculpatului
prezent dacă nu a fost ascultat la instanțele de fond și de apel, precum și dacă aceste instanțe nu au
pronunțat împotriva inculpatului o hotărâre de condamnare. Această obligație a fost prevăzută și
pentru instanța de recurs care a casat hotărârea și a reținut cauza spre rejudecare [art. 38516 alin. (1)
C. proc. pen.]. Pentru a sancționa neîndeplinirea de către instanța de recurs a acestei obligații,
1
C.S.J., Secția penală, decizia nr. 737/2003, http://www.juris.ro/jurisprudenta-detaliu/Decizia-nr-7372003-SEC354IA-PENAL---/ (accesat în data de 20 ianuarie 2012).
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inculpatul care a fost prezent la stadiul de soluționare a recursului sau la cel de rejudecare a cauzei
după casare, are dreptul să atace decizia dată de instanța de recurs prin contestație în anulare și să
ceară rejudecarea cauzei în recurs pentru a fi ascultat asupra învinuirii ce i se aduce.
În art. 386 lit. e) C. proc. pen. este reglementat un caz de error in procedendo, cu efecte
negative asupra inculpatului, care ar putea fi condamnat definitiv într-o cauză penală fără ca vreo
instanță de judecată să-i fi cunoscut apărările pe care și le face cu ocazia ascultării sale, fiindu-i,
totodată încălcat și dreptul la apărare.1
3. 3. Procedura de exercitare a contestației în anulare
Fiind o cale extraordinară de atac, constestația în anulare nu poate fi exercitată decât
împotriva unei hotărâri penale definitive, luând în considerare prevederile art. 416, 416¹ și 417 C.
proc. pen. cu privire la modalitățile de definitivare a hotărârii penale și data la care rămâne
definitivă. Cu toate acestea, nu toate hotărârile penale definitive sunt susceptibile de contestație în
anulare, în art. 389 C. proc. pen. fiind precizate hotărârile penale definitive ce pot fi atacate cu
contestație în anulare, în raport de cazurile invocate.
Pentru cazurile de sub art. 386 lit. a), b), c) și e), poate fi atacată cu contestație în anulare
numai hotărâreea penală pronunțată de instanța de recurs, care este o decizie. Cum judecata în
recurs poate să includă două decizii penale, una prin care se soluționează recursul și alta prin care
se soluționează cauza la rejudecare, după casare, sunt susceptibile de a fi atacate cu contestațe în
anulare atât decizia penală prin care a fost respins recursul sau a fost admis numai în parte,
menținându-se unele dispoziții ale hotărârii atacte, precum și decizia prin care, după casare, s-a
rejudecat cauza de către instanța de recurs și s-a pronunțat o nouă decizie asupra fondului.2
Pentru cazul de contestație în anulare prevăzut în art. 386 lit. d), se poate exercita contestația
în anulare împotriva ultimei hotărâri penale rămasă definitivă care poate fi, potrivit art. 416-417, o
sentință a primei instanțe, o decizie a instanței de apel sau o decizie a instanței de recurs. Se cere
ca hotărârile judecătorești să fi fost pronunțate de instanțe penale, excluzându-se situația când,
pentru aceeași faptă și persoană s-a pronunțat o hotărâre definitivă de către o instanță civilă.3
Dreptul de a face contestație în anulare este recunoscut, în primul rând, părților din proces –
inculpat, parte vătămată, parte civilă și parte responsabilă civilmente. Sunt avute în vedere atât
partea care a declarat recurs și a dobândit calitatea de recurent, cât și partea cu privire la care s-a
declarat recursul, având calitatea de intimat. Dacă a fost recurent, poate declara contestație în
anulare și martorul, expertul, interpretul, apărătorul, precum și persoana vătămată în interesele sale
legitime de hotărârea atacată.4 Când o parte nu a declarat recurs și recursul declarat nu se referă la
această parte, nefiind nici recurent, nici intimat, nu este îndreptățită a uza de contestația în
anulare.5
Contestația în anulare pentru motivele prevăzute la art. 386 lit. c) și d) C. proc. pen., care se
referă la aplicarea corectă a legii penale, poate fi introdusă și de procuror, interesat de a da
eficiență cauzei de înlăturare a răspunderii penale și a autorității de lucru judecat. Procurorul nu
este inclus în sfera titularilor în primele două cazuri deoarece față de el nu se realizează procedura
de citare, neexistând deci posibilitatea constatării unor nereguli în acest sens.
Deciziile susceptibile de a fi atacate cu contestație în anulare fiind definitive, pentru a nu se
împiedica punerea lor imediat în executare, legea a prevăzut termene de exercitare a contestației în
anulare, relativ scurte. Termenele se diferențiază după cazul de contestație în anulare invocat și
1
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după titularul său. Astfel, potrivit art. 388 alin. (1) C. proc. pen., contestația în anulare pentru
motivele arătate în art. 386 lit. a), b), c) și e) C. proc. pen., poate fi introdusă de către persoana
împotriva căreia se face executarea cel mai târziu în 10 zile de la începerea executării, partea
putând introduce cererea de contestație chiar înainte de începerea executării. Prin persoană
împotriva căreia se face executarea se înțelege, în primul rând, inculpatul împotriva căruia se pune
în executare pedeapsa, dar și reparațiile civile și cheltuielile de judecată; de asemenea, partea
responsabilă civilmente, față de care se execută reparațiile civile și cheltuielile de judecată; nu este
exclusă nici partea civilă, care dacă a fost lipsă la judecată, a fost obligată la cheltuieli judiciare.
Pentru celelalte părți, față de care nu se face executarea și pentru aceleași cazuri, termenul este de
30 de zile de la data pronunțării hotărârii a cărei anulare se cere.
Având în vedere faptul că situația prevăzută în art. 386 lit. d) presupune existența a două
hotărâri penale definitive cu privire la aceeași faptă și persoană, contestația poate fi introdusă
oricând. Legiuitorul nu limitează în timp dreptul de a introduce cererea, deoarece desființarea
ultimei hotărâri dată cu încălcarea legii este justificată la orice dată.
Contestația în anulare, ca act procedural, se exercită printr-o cerere scrisă formulată de partea
interesată sau, în cazurile prevăzute de lege, printr-o adresă a parchetului corespunzător. Cererea
de contestație în anulare trebuie să cuprindă motivele pe care se bazează cazul invocat. Potrivit art.
387 alin. (2) C. proc. pen., în cererea de contestație în anulare pentru motivele prevăzute la lit. a)c) și e), trebuie să se arate toate cazurile de contestație pe care le poate invoca contestatarul și toate
motivele aduse în sprijinul acestora, prin „toate motivele aduse în sprijinul acestora” înțelegând
orice mijloc de probă, inclusiv înscrisuri care pot susține cererea. Această cerință împiedică partea
să facă cereri succesive întemeiate pe încălcări ale normelor de procedură neindicate anterior.
Cererea va fi considerată contestație în anulare dacă se întemeiază pe unul dintre cazurile
prevăzute în art. 386 lit. a)-e), chiar atunci când contestatorul i-ar da o altă denumire (recurs, apel,
revizuire).
Competența de judecare a contestației în anulare se stabilește astfel: pentru cazurile de
contestație în anulare prevăzute în art. 386 lit. a), b), c) și e), cererea se depune la instanța care a
judecat în recurs și a cărei decizie este atacată. Având în vedere competența prevăzută de lege și
excluzând judecătoria și tribunalul militar, care nu soluționează recursuri, această instanță poate fi,
după caz, tribunalul sau curtea de apel, tribunalul militar teritorial sau Curtea Militară de Apel, ori
Înalta Curte de Casație și Justiție. În cazul prevăzut în art. 386 lit. d), contestația în anulare se
introduce la instanța la care a rămas definitivă ultima hotărâre. Dacă această hotărâre a rămas
definitivă la prima instanță, cererea se va adresa acesteia, iar dacă a rămas definitivă în apel sau în
recurs, contestația în anulare se adresează tribunalului sau curții care a pronunțat-o.
3.4. Procedura de judecată a contestației în anulare
Contestarea autorității de lucru judecat impune o reglementare specială a desfășurării
activității procesuale în căile de atac extraordinare, astfel încât folosirea lor să fie supusă celui mai
riguros control judecătoresc. Drept urmare, potrivit art. 391 și art. 392 C. proc. pen., judecata
contestației în anulare se desfășoară în două etape: admiterea în principiu și judecata propriu-zisă,
dintre care prima o condiționează pe cea de-a doua. Această procedură se aplică numai cererilor de
contestație în anulare care au ca temei art. 386 lit. a)-c) și e), pentru cazul prevăzut la art. 386 lit d)
C. proc. pen., aplicându-se altă procedură.
Hotărârea atacată prin contestație fiind definitivă este executorie, iar contestația în anulare
fiind o cale extraordinară de atac, cererea de contestație nu are efect suspensiv.1 Cu toate acestea,
până la soluționarea contestației în anulare, instanța sesizată cu judecarea acesteia, la cererea
contestatorului, sau chiar din oficiu, luând concluziile procurorului, poate aprecia, în raport de
1

Vintilă Dongoroz et alii, op. cit., 257.
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cazul invocat și de mijloacele de probă aduse, că nu se justifică executarea condamnării înainte de
soluționarea contestației. Instanța se pronunță asupra cererii în camera de consiliu, respingând-o,
dacă nu este întemeiată, sau admițând-o, caz în care suspendă executarea hotărârii atacate până la
soluționarea în fond a contestației în anulare.
În cazul când executarea începuse, suspendarea echivalează cu o întrerupere a executării, iar
dacă executarea nu începuse, suspendarea echivalează cu o amânare a executării. Suspendarea
poate fi acordată chiar și contestatorului care s-a judecat la instanța de recurs în stare de arest și
care invocă în contestația sa cazul special prevăzut în art. 386 lit. c).1 Nu poate fi, în schimb,
acordată atunci când contestatorul se găsește deținut într-o altă cauză sau când, în cazul special al
violării lucrului judecat prevăzut în art. 386 lit. d), se găsește în executarea pedepsei pronunțată
prin una din hotărârile definitive.2
Soluționarea cererii de suspendare a executării hotărârii atacate se face în camera de consiliu,
fără citarea părților; legea nu cere prezența procurorului, dar aceasta nu este interzisă. Suspendarea
executării hotărârii contestate se dispune prin încheiere motivată, iar suspendarea durează până la
soluționarea contestației, dar poate fi revocată în cursul judecării contestației, dacă se justifică o
asemenea măsură.
În funcție de necesitate, se impune o serie de măsuri prealabile judecării contestației în
anulare. Astfel, când contestatorul este deținut, chiar și în altă cauză și deci asistența juridică este
obligatorie, sau când contestatorul solicită prin cererea de contestație să i se desemneze un apărător
din oficiu, deoarece el singur nu ar putea întocmi un memoriu cu motive în sprijinul contestației
sale, președintele instanței competente să soluționeze contestația va lua măsurile necesare în
vederea desemnării unui apărător din oficiu și va fixa un termen pentru începerea cercetării la o
dată până la care apărătorul să-și poată îndeplini oficiul.3 Când contestatorul solicită suspendarea
executării începute sau care ar putea începe, președintele instanței va supune cererea examinării
unui complet de judecată similar cu acela care va soluționa contestația.
Judecarea contestației în anulare în cazurile prevăzute în art. 386 lit. a), b), c) și e) începe cu o
procedură prealabilă, denumită examinare în principiu. Având în vedere că este pusă în discuție o
hotărâre judecătorească definitivă, care în majoritatea cazurilor a parcurs mai multe etape
procesuale și al cărei regim nu poate fi afectat de depunerea unei cereri de contestație în anulare
care nu îndeplinește condițiile de fond și de formă prevăzute lege, legiuitorul a fixat o fază
anterioară judecății propriu-zise, pentru a se verifica îndeplinirea acestor condiții. Abia după ce se
constată de către instanța de judecată în contestație în anulare îndeplinirea acestor condiții, devine
admisibilă în principiu procedura de judecată a contestației, în sensul constatării existenței unuia
dintre cazurile în temeiul căruia poate fi admisă.
Deși examinarea admiterii în principiu este o activitate procesuală de statuare, deci o
judecată, ea se efectuează fără citarea contestatorului și a celorlalte părți, fără dezbateri, în camera
de consiliu, pe baza cererii de contestație și a dovezilor care o însoțesc sau care sunt invocate și se
găsesc în dosarul cauzei. Sesizată cu privire la stabilirea dacă examinarea admisibilității în
principiu a contestației în anulare fără citarea părților încalcă dreptul acestora la un proces
echitabil, într-un recurs în interesul legii, Înalta Curte de Casație și Justiție a decis că examinarea
admisibilității în principiu a contestației în anulare fără citarea părților nu încalcă dreptul acestora
la un proces echitabil, consacrat prin art. 6 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului4
deoarece în admiterea în principiu se verifică dacă cererea se referă la o hotărâre definitivă supusă
contestației în anulare, dacă contestatorul este un subiect procesual îndreptățit să folosească
1

Ibidem.
Ibidem.
3
Ibidem.
4
Î.C.C.J., Secțiile Unite, Decizia nr. 10/2009 (M. Of. Nr. 691 din 14 octombrie 2009).
2

Raluca-Alexandra Mocanu

13

această cale de atac, dacă cererea este făcută în termenul prevăzut de lege, dacă motivul pe care se
sprijină contestația este unul dintre cele prevăzute în art. 386 lit. a)-c) și e) C. proc. pen. și dacă în
sprijinul contestației se depun sau se invocă dovezi care sunt la dosar. Dacă răspunsul la aceste
întrebări este unul negativ, contestația în anulare se respinge în principiu, împiedicând judecarea ei
pe fond. Respingerea în principiu se dispune printr-o decizie, fiind un act definitiv al instanței.
Dacă sunt îndeplinite condițiile de lege, contestația în anulare se admite în principiu, fără a se intra
în examinarea temeiniciei ei, deoarece părțile nu au fost citate. Fiind un act care precede judecarea
în fond a contestației, admiterea în principiu se dispune prin încheiere, deschizându-se astfel
procedura de judecare în fond a contestației în anulare. Se fixează un termen de judecată și se
dispune de către instanță citarea părților interesate. Părți interesate care se citează sunt subiecții
procesuali ai cauzei, asupra cărora s-ar răsfrânge efectele contestației în anulare dacă s-ar admite.
Când contestația în anulare se întemeiază pe cazul prevăzut la art. 386 lit. d), nu se desfășoară
procedura examinării în principiu, trecându-se direct la judecarea contestației, scop în care sunt
citate părțile.
După admiterea în principiu se trece la judecarea și soluționarea contestației în anulare.
Obiectul judecății în acest al doilea stadiu al judecății este temeinicia contestației, a motivelor sale.
Fiind o cale de atac extraordinară, contestația în anulare pune în fața instanței care o judecă, doar
unul sau mai multe din cazurile prevăzute în art. 386, fără a se intra în examinarea fondului cauzei
– existența faptei, săvârșirea ei de către inculpat și vinovăția acestuia, încadrarea juridică ori
pedeapsa aplicată.1 La judecarea contestației în anulare, pentru toate cazurile, după fixarea
termenului de judecată se dispune citarea părților interesate. Astfel, de regulă, se citează părțile
care au luat parte la judecata a cărei hotărâre este contestată; în cazul de la art. 386 lit. d), se
citează părțile care au luat parte la judecata a cărei hotărâre a rămas ultima definitivă. Atunci când
contestatorul se află în stare de deținere, se iau măsurile necesare pentru aducerea sa la judecată.
Procurorul participă întotdeauna la judecarea contestației în anulare.
Dezbaterea se face în ședință publică, orală, nemijlocită și contradictorie. De regulă,
judecarea constă din dezbateri judiciare, punându-se concluzii de către contestator, celelalte părți
și de către procuror, iar când este necesar să se dovedească împrejurarea care constituie temeiul
contestației, se administrează probele necesare prin depunerea actelor doveditoare sau prin cererea
de relații de la autoritățile în drept. Contestatorul argumentează temeinicia contestației făcute,
încadrarea în unul dintre cazurile speciale, arătând și probele care o susțin. Celelalte părți pot
combate argumentele contestatorului, sau le pot susține; procurorul pune concluzii în raport de
convingerea pe care și-o face cu privire la legalitatea și temeinicia contestației.
Instanța, în compunerea prevăzută pentru judecata în recurs, sau în primă instanță, în apel sau
în recurs, după cum a rămas definitivă ultima hotărâre, în cazul de sub art. 386 lit. d), deliberează
în secret și se pronunță asupra cererii cu care a fost sesizată. Soluționând contestația, instanța poate
dispune respingerea sau admiterea ei. În primele trei cazuri se pronunță o decizie, corespunzătoare
hotărârilor pronunțate de instanța de recurs, iar în cazul de sub lit. d) se poate pronunța o sentință,
dacă judecă prima instanță, sau o decizie în cazul în care judecă instanța de apel sau de recurs.
Respingerea contestației se dispune fie pentru că exercitarea contestației este inadmisibilă sau
tardivă, fie pentru că nu este întemeiată. Contestația se respinge ca inadmisibilă atunci când se
atacă o hotărâre care nu este susceptibilă de contestație în anulare, pe un motiv neprevăzut de lege,
de către o persoană neadmisă de lege sau prin care se repetă o contestație respinsă anterior prin
hotărâre definitivă. Ca tardivă se respinge contestația introdusă după ce a expirat termenul
prevăzut de lege. Contestația în anulare se respinge ca nefondată atunci când nu sunt îndeplinite
condițiile pe care legea le prevede pentru cazul invocat. Prin respingerea contestației în anulare,
hotărârea atacată își menține puterea executorie și își produce în continuare efectele ca orice
1
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hotărâre penală definitivă. Dacă se dispusese, în prealabil, suspendarea executării se va reveni
asupra acestei măsuri.
Admiterea contestației în anulare are ca efect desființarea, anularea hotărârii atacate. În
cazurile prevăzute în art. 386 lit a)-c) și e) se anulează hotărârea instanței de recurs, de regulă în
întregime, urmând a se rejudeca recursul sau fondul după casare. Sunt și cazuri în care anularea
este numai parțială, atunci când contestația a fost introdusă de o parte lipsă la judecata în recurs,
dar care era implicată numai cu privire la o parte din faptele judecate. Fiind anulată hotărârea
instanței de recurs, cauza este repusă în stadiul de judecată imediat anterior pronunțării hotărârii
instanței de recurs atacate. Astfel, dacă s-a respins sau s-a admis recursul, cauza este repusă în
stadiul de dezbatere a recursului, iar dacă s-a soluționat fondul după casare, se repune cauza în
stadiul în care se afla înainte de pronunțarea hotărârii care a fost anulată. Recursul sau rejudecarea
cauzei în fond se poate desfășura în aceeași ședință, dacă sunt îndeplinite condițiile cerute de lege,
sau se amână, instanța putând acorda, la cerere, un termen în vederea rejudecării.
Rejudecând recursul, instanța de recurs poate pronunța oricare dintre soluțiile prevăzute de
lege, fie menținând soluția dată prin hotărârea atacată, fie adoptând o altă soluție. Posibilitatea
pronunțării unei alte soluții se justifică prin aceea că la noua judecată se prezintă și partea care a
lipsit la judecata anterioară, putând aduce probe sau argumente care conduc la schimbarea soluției.
În cazul prevăzut la lit. c) a art. 386 C. proc. pen., în mod necesar se ajunge la o altă soluție, căci se
ia în considerare o cauză de înlăturare a răspunderii penale neavută anterior. În doctrină există
opinii potrivit cărora, la rejudecarea recursului sau la rejudecarea cauzei în fond după casare, în
urma admiterii contestației în anulare, ar trebui schimbat completul de judecată, deoarece acesta sa pronunțat asupra soluției ce trebuie dată prin hotărârea anulată [art. 47 alin. (2)].1
Deși nu este prevăzut în mod expres de lege, se admite totuși că și în calea de atac a
contestației în anulare se aplică regula non reformatio in pejus, în sensul că la rejudecarea pe care
o face instanța, după admiterea contestației în anulare, nu i se poate agrava situația celui care a
introdus cererea de contestație în anulare.2
În cazul prevăzut în art. 386 lit. d), admiterea contestației atrage anularea ultimei hotărâri
rămase definitive, rămânând în vigoare prima hotărâre, care se execută. Desființarea ultimei
hotărâri rămase definitive se poate face în întregime, dacă se referă la o singură faptă, dar și
parțial, atunci când se referă la mai multe fapte și persoane și numai pentru unele dintre ele există
autoritate de lucru judecat.
4. Concluzii
Căile extraordinare de atac nu fac parte din desfășurarea ordinară a procesului penal, ele
putând interveni după ce cauza penală a fost soluționată printr-o hotărâre definitivă, moment ce
marchează limita la care desfășurarea activității procesuale ordinare a încetat. Fiind extraordinare,
folosirea acestor căi de atac este limitată la anumite cazuri speciale care fac să se presupună că
procesul penal definitiv judecat ar trebui să primească o altă soluționare.
Instituțional, existența căilor de atac extraordinare, ducând procesul penal dincolo de limita
ordinară a desfășurării sale, creează o prezumție de relativitate a autorității lucrului definitiv
judecat, a temeiniciei și legalității hotărârilor definitive. Folosirea frecventă a acestor căi de atac și
admiterea lor ca întemeiate în practica judiciară confirmă și întăresc această prezumție, după cum
dimpotrivă, recurgerea cât mai rar la aceste căi și respingerea lor ca neîntemeiate fac ca prezumția
de relativitate să apară doar ca o grijă a legiuitorului să nu lase fără remediu rarele erori ce s-ar
putea produce în activitatea instanțelor judecătorești.
Contestația în anulare, ca instituție de drept procesual penal a cunoscut, în timp, o
1
2
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Raluca-Alexandra Mocanu

15

transformare și o evoluție, printr-o continuă raportare a legiuitorului la realitățile socio-juridice.
Acest lucru demonstrează preocuparea pentru garantarea drepturilor individuale împotriva
hotărârilor judecătorești greșite care prejudiciază atât cetățenii, cât și autoritatea judecătorească.
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HUMAN SMUGGLING IN THE HUNGARIAN PENAL CODE
Patrik KISS*

Abstract
This study will be about a crime, which is called human smuggling. The criminal offense I
write about is committed very often and a violation of human rights. The main reason it is
committed often is that the offenders make a huge amount of money with this crime. In this essay I
will basically write about the substantive criminal law provisions of the crime called human
smuggling. The definition of human smuggling will be determined. The differences between the
human smuggling and the trafficking in human beings will turn out. I will give the basic provisions
of the most important international convention in this topic, so the regulations of United Nations
Conventions against Transnational Organized Crime and its Protocol against the Smuggling of
Migrants by Land, Sea and Air. The reader will learn about the rules of the Hungarian Penal
Code and see what penalties the offender has to face. At the end of this essay I will give the
Conclusions of my study.
Keywords: human smuggling, trafficking in human smuggling, international conventions,
definition of human smuggling, Hungarian Penal Code, Palermo Protocol, substantive criminal
law, penalties, victims,
Introduction
Human smuggling causes a lot of problems to the authorities and this crime has millions of
victims in the whole world every single year. The offenders make a lot of money no matter in
which country they are. Human smuggling is a gross violation of human rights.1 Although the
number of this criminal offense is decreasing in our country, in Hungary it is still committed
regularly. The victims are mainly men.2 According to the statistics we cannot talk about this
decreasing numbers in other countries. Human smuggling is one of the Transnational Organized
Crimes and that is exactly why the nations has to work together to fight against this criminal
offense. This is the reason why there is a large number of international conventions on this topic.
These documents show us the developments of the substantive criminal law provisions and help
the national legislator to fight against this serious crime. The provisions of the Hungarian Penal
Code (and also the Romanian Penal Code) are harmonized with these international documents.
1. The definition of human smuggling
First of all I would like to give the exact definition of the human smuggling. When talking
about this criminal offense what do we mean? Does this crime mean that people are sold for a
good amount of money? The answer is absolutely no. Everybody need to keep it in mind that
human smuggling and human trafficking are two different issues, but significantly related.3 This
sentence means that trafficking in human beings is basically selling and buying the people for
*Patrik Kiss, Faculty of Law, Miskolc University, Hungary, kisspatrik20@freemail.hu This study has been
elaborated under the coordination of. Prof. Dr. Ilona Görgényi.
1
Aufgrund den deutschen Quellen: Einschleusen von Ausländer gilt als schwerwiegende Verletzung der
Menschenrechte.
2
It is an interesting fact that the victims of trafficking in human beings are basically women and children. It
shows us that we talk about two different criminal offenses!
3
Minna Viuhko and Anniina Jokinen: Human Trafficking and Organised Crimes. HEUNI, Helsinki, 2009, 11. p
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good amount of money, human smuggling is illegal border crossing, arrangement of illegal
immigration (also for a nice amount of money). Arrangement of illegal immigration means
transporting through a border foreigners by using fake documents. This is why we can talk about
two absolutely different criminal offence. However, some human trafficking may include the
arrangement of illegal immigration. The victims of trafficking may first be smuggled migrants but
then find themselves deceived, coerced or forced into an exploitative situation. That is why we
say, the human smuggling and trafficking in human beings are different, but related to. Practically
these two criminal offenses are often committed at the same time. In this case, the offenders will
have to be responsible for the both crimes.
If we talk about international conventions on human smuggling, the most important
international document will be the United Nations Convention against Transnational Organized
Crime and its Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea, and Air1. The Protocol
defines human smuggling.
“Article(3)
(a)Smuggling of migrants shall mean the procurement, in order to obtain directly or
indirectly, a financial or other material benefit, of the illegal entry of a person into a State Party of
which the person is not a national or a permanent resident;
(b)Illegal entry shall mean crossing borders without complying with the necessary
requirements for legal entry into the receiving State”2
According to this Article, we can clearly see the elements of the definition of human
smuggling. These elements are the following:
- Benefit, which can be financial (money) or other material (it is something valuable thing
for example golden necklace, a car)
This benefit can be obtained directly or indirectly.
- Illegal entry of a person, which means the smugglers help somebody in illegally state
border-crossing. Illegal border-crossing is transporting to an other country foreigners without a
valid passport, visa, a residence permit, other travel documents or by using false documents. The
criminal conduct is helping , which can be physically or psychically.3
- A state of which the person is not a national or a permanent resident. Western and
Southern European countries are potential destination countries for smugglers such as Germany,
France, United Kingdom, Spain or Italy. Those people who are being smuggled do not have the
nationality of that country he or she is smuggled into. According to some views “human
smuggling generally involves the consent of those being smuggled.... therefore the smuggled
person may be seen as a co-offender or client of the facilitator.”4
2. Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea, and Air
One of the most important international conventions on human smuggling is the smuggling
protocol. As I mentioned above, the article 3 determines the definition of this crime. Now I would
like to write further information about the document. There are all together 25 articles. It is
interesting that there are 6 original, officially language of the text, which are Arabic, Chinese,
English, French, Russian and Spanish. The goal of the protocol is effective action to prevent and
combat the smuggling of migrants by land, sea and air. The purpose of this Protocol is to prevent
1

The Smuggling Protocol entered into force on 28 January 2004. By 2006 the protocol had been signed by
112 states and ratified by 104.
2
According to Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air Article (3) (a) and (b)
3
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Erika: Magyar Büntetıjog Különös Rész, Complex Kiadó, Budapest, 2009, 255. p.
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and combat the smuggling of migrants, as well as to promote cooperation among States Parties to
that end, while protecting the rights of smuggled migrants.1 The articles can be divided into four
groups such as general provisions, smuggling of migrants by sea, prevention, cooperation and
other measures, final provisions. From these regulations I would mention the following:
This Protocol supplements the United Nations Convention against Transnational Organized
Crime.
States Parties shall cooperate to the fullest extent possible to prevent and suppress the
smuggling of migrants.
Each state shall make the appropriate measures against the smuggling of migrants.
Migrants shall not become liable to criminal prosecution under this Protocol for the fact of
having been the object of conduct.
Without prejudice to international commitments in relation to the free movement of people,
States Parties shall strengthen, to the extent possible, such border controls as may be necessary to
prevent and detect the smuggling of migrants.
Each State Party agrees to facilitate and accept, without undue or unreasonable delay, the
return of a person who has been the object of conduct
3. Differences between human smuggling and trafficking in human beings
As I mentioned human smuggling and human trafficking are two issues. Now, in this section
of my study I would like to give the main differences between these two criminal offenses.
- Human smuggling is a crime against administrative, law enforcement and public justice,
it is a violation. In the Hungarian Penal Code2 it can be founded in the fifteenth chapter, section
218. Human trafficking is a crime against freedom and human dignity. In the Hungarian Penal
Code it is the twelfth chapter, section 175/B. It is interesting to know that in Germany trafficking
in human beings can be found in the German Criminal Code, but the provisions of human
smuggling are in an other statute.3
- The victims of human smuggling are mainly men and young boys. They are consent of
being smuggled and they want go get into a western or a southern European country because they
believe that they can start a new better life, making more money than in their own country. As I
wrote before, there are opinions that say those of being smuggled aren’t even victims, since they
are consent of being smuggled, and they want it by themselves. The victims of trafficking in
human beings are basically women and young girls. They are threatened, exploited and forced in
sexual industry and forced labour.
- The victims of human smuggling are consent to be smuggled, they know exactly that they
will cross border illegally; they know that smugglers will help them to enter into a State illegally
and they allow it to the offenders. As most migrants travel abroad at least in part (if not almost
exclusively) in search of greater economic opportunity, economic deprivation and a lack of
economic opportunities at home are obvious underlying causes of migration.4 The victims of
human trafficking do not allow the traffickers to be sold or bought. The victims of this criminal
offense are deceived, threatened, forced and exploited.
- Human smuggling is necessarily transnational. To commit this crime it is needed to cross
a state border. Trafficking in human beings is not necessarily transnational, it can be committed
within one country (let us just think of U.S.A, which is a large country and the trafficking can be
1

Smuggling Protocol Article (2)
1978.évi IV. törvény.
Deutches Aufenhtaltgesetz 96.§
4
Kinsey Alden Dinan: Globalization and national sovereignty: From migration to trafficking, Trafficking in
humans, United Nations Press, 2008, 60.p.
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imagined between two cities) and it can also be committed between two countries, so it can have
international elements.(for example if a girl is brought from Hungary or Romania to Italy to force
in sexual business)
- Smugglers receive their money once. They generate their income from fees to move
people for every person once only. Traffickers regularly make money with this crime, because
they make their profits through their ongoing exploitation. Both smugglers and traffickers make a
large amount of money.
- Smugglers make their money with transporting foreigners into a State of which they are
not a national or a permanent resident. Traffickers make their money through ongoing exploitation.
- With criminalising human trafficking the legislator wants to give protection against
crimes against human life, criminal assault and battery. With criminalising human smuggling the
legislator protects the sovereignty of state border.
As a result, we can clearly see that there are at least seven differences between the two
criminal offenses called human trafficking and human smuggling.
4. Human smuggling in the Hungarian Penal Code
Human smuggling is criminalised in Hungary. The factum of the crime human smuggling is
regulated in the section of 218, in the fifteenth chapter of the Hungarian Penal Code. Human
smuggling is a crime against administrative, law enforcement and public justice. The recodification of section 218 was in 2001 with the statute of 2001: CXXI. The provisions of this
statute entered into force on 1st of April, 2002. The most important new provisions are the
following:
The basic case of human smuggling is now related to the illegal border-crossing of any
country in the world.1 The financial gain or advantage became aggravating circumstances.2
Human smuggling is committed mainly on the eastern and southern part of Hungary.
Btk. 218. § (1) Any person who, provides aid to another person for crossing the state borders
a) without authorization,
b) in an unauthorized manner,
is guilty of a felony punishable by imprisonment for a maximum of three years.
(2) The punishment shall be imprisonment between one to five years for smuggling illegal
aliens
a) for financial gain or advantage,
b) if it involves several persons.
(3) The punishment shall be imprisonment between two to eight years for smuggling illegal
aliens
a) by tormenting the smuggled person,
b) in possession of firearms,
c) in a pattern of criminal profiteering.
(4) Any person involved in preparations for smuggling illegal aliens, as set forth in
Subsections (1)-(3), shall be punishable for a misdemeanour offense with imprisonment of up to
two years.
(5) Expulsion may also be imposed as supplementary punishment against persons engaged in
the smuggling of illegal aliens.
The analysis of the factum of the crime human smuggling shows the following:
The legal interest that is protected by substantive criminal law is the sovereignty of state
border. This is the value that is attacked by this crime. For each state one of the most important
1
2

Before 1st of April 2002 the human smuggling was related to the illegal border-crossing of Hungary only.
If an aggravating circumstance is established, the offender will have to face stricter sanctions.
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right is sovereignty. It gives the state the opportunity to make decisions on its land by itself and
take part freely in the international relations. If somebody enters a state without its authorization
(illegally) that is a violation of law. This is why the enforcement of sovereignty is essential for a
nation.
Criminal conduct: Providing aid. This helping is done to another person for crossing the state
borders. This is sui generis aiding and abetting. Aiding can be physically or psychically. For
example it is physically aiding to make the fake travel documents for the smuggled ones, and it is
psychically aiding to provide information for the ones who wish to enter a country illegally and
giving them advice.
The offender can be anyone, who is at least fourteen years old and has criminal liability.
Anyone means the offenders can be those, who have the conditions to be a perpetrator.1 This crime
is one of the transnational and organised crimes , which means in most cases it is necessary that
there are more offenders taking part in the criminal conduct. It makes the crime more dangerous
and the victims to be more dependent, fragile and unable to protect themselves.
The human smuggling is a premeditated crime, which means the offender acts wilfully.
According to the section 13 of the Hungarian Penal Code an act of crime is perpetrated
intentionally by the person who wishes the consequences of his conduct or acquiesces to these
consequences. The definition makes it clear that we can talk about dolus directus (the person
wishes the consequences of his conduct) and dolus eventualis when the person acquiesces to the
consequences of his conduct).
The punishment of the basic case is imprisonment for a maximum of three years. For
example, in Finland, as sanction of the basic case of human smuggling, the offender has to face a
fine, or a maximum of two years of imprisonment. We can say that, the provisions both in
Hungary and Finland meet the requirements of the European Union.
There are five aggravating circumstances:
- If smuggling is committed for financial gain or advantage. It can be money, any valuable
things, even rights. If the factum of aggravating circumstances are established, the sanction is
imprisonment between one to five years.
- The criminal offense involves several persons. Several persons mean at least two or more
people to be smuggled. In this case the punishment is also imprisonment between one to five
years.
- Tormenting the smuggled person. It means beating and threatening the smuggled one,
keeping him or her in a cold room without heating, taking away food and drink. Tormenting is an
aggravating circumstance because it causes the smuggled one more physically and psychically
pain then the basic case of human smuggling essentially causes. The sanction will be
imprisonment between two to eight years.
- in possession of firearms. We can find the definition in the 137. §. 4. a of the Hungarian
Penal Code. According to the section „armed commission of a crime" shall mean when the
perpetrator has a firearm or a destructive device in his possession while engaged in a criminal act;
the provisions on armed commission shall also apply if the criminal act is committed using a
replica or imitation of a firearm or destructive device”.
- If the crime is committed in a business like manner. According to the 137.§ 9. a crime is
deemed to be committed in a business-like manner if the perpetrator is engaged in criminal
activities of the same or similar character to generate profits on a regular basis.
We can declare that, the sanctions of the aggravating circumstances are quite strict. For
example, in Finland the punishment for aggravated arrangement of illegal immigration is a
1
Görgényi Ilona – Gula József – Horváth Tibor – Jacsó Judit – Lévay Miklós – Sántha Ferenc – Váradi Erika:
Magyar Büntetıjog Általános Rész, CompLex Kiadó, Budapest, 2007, 161.p.
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minimum of four months in prison or a maximum of six years of imprisonment.
Conclusions
Human smuggling and trafficking in human beings are two different criminal offenses. In my
study I realize that there are at least seven differences between the two crimes. It is good to keep in
mind these differences, which will help to establish the factums of crime correctly.
Human smuggling is criminalised in Hungary. The aggravating circumstances are
complicated. Sanctions are strict enough. The provisions of the Penal Code meet the requirements
and standards of the European Union and United Nations.
We can find several international conventions on human smuggling, which shows us the
importance of this crime. The international documents set up the standards that must be kept by the
states. The smuggling protocol gives the definition of human smuggling, which is the base for the
member states.
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DECLARAłIILE ÎNVINUITULUI SAU INCULPATULUI: ASPECTE DE
PSIHOLOGIE JUDICIARĂ
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Abstract
The present study aims to pass in review, without claiming completeness, a set of methods
and criminal justice issues that the prosecution has at its disposal to accomplish an effective way
the activity of taking the defendants statement.After a brief presentation of trials and evidences in
general also of the defendants statement in particular (by framing it in the romanian criminal
probation system), we will focus on the effective analysis of these methods and legal aspects of
psychology in a detailed manner. Implicitly, this study is to emphasize the importance of the solid
psychological background of the magistrate (but not only) in order to find out the truth within the
criminal case trial and,accordingly,to accomplish justice.
Keywords: prosecution, defendants statement, psychology, evidences, probation.
1. Introducere
Domeniile pe care le vizează tema acestui studiu sunt dreptul şi psihologia, luate împreună, ca
un tot unitar, întrucât, după cum vom observa pe parcursul aprofundării studiului, aceste două
domenii se influenŃează reciproc atât de mult (raportat la tema studiului desigur, dar nu numai),
încât am putea spune ca sunt interdependente, formând o legătură indisolubilă, care, odată ruptă,
poate „orbi” organul judiciar în timp ce parcurge drumul aflării adevărului în procesul penal. Acest
lucru nu este de dorit, motiv pentru care este dezirabil ca psihologia să fie o prezenŃă permanentă
în gandirea organelor care înfăptuiesc justitia, tocmai pentru a putea parcurge acest drum anevoios
cu o privire clară asupra lucrurilor.
Aşadar, importanŃa studiului, care are ca scop desluşirea tainelor privind influenŃa psihologiei
în rezolvarea unei cauze penale, este relevantă. În acest sens, vom vorbi despre acele verigi,
precum probele, mijlocele de probă, aspectele de psihologie judiciară, inclusiv de tactică
criminalistică şi alte verigi care, însumate, formează un lanŃ solid, iar acel lanŃ, dacă este manipulat
de un anchetator cu o minte dibace, poate fi instrumentul aflării adevărului.
Prin lucrarea de faŃă, încercăm să poziŃionăm câteva jaloane importante în peisajul psihologiei
judiciare raportat la luarea declaraŃiei învinuitului sau inculpatului, astfel încât să creăm un
itinerariu, în linii mari şi fără pretenŃia exhaustivităŃii, care poate fi de folos persoanelor dornice să
înŃeleagă de ce psihologia judiciară are o greutate semnificativă în anumite etape ale urmăririi
penale şi cum se manifestă influenŃa acesteia. Vom încerca să punem în lumină acest itinerariu
prin fixarea anumitor jaloane, care vor cuprinde aspecte strict tehnice şi aspecte de fapt şi de drept,
dar şi a câtorva jaloane de literatură (H.Böll, F.M. Dostoievski sau Th. Mann), care sperăm sa
coloreze peisajul în cauză.
2. Câteva consideraŃii despre sistemul probator procesual penal român şi despre locul şi
rolul declaraŃiilor învinuitului sau inculpatului în cadrul acestuia
2.1. Scurt istoric. ImportanŃa probelor în procesul penal
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Se spune că, precum grecii erau un popor de filosofi, latinii erau un popor de jurişti.
Amprenta latinilor în formarea şi evoluŃia dreptului a fost pregnantă, fapt care a dat naştere unei
cascade de consecinŃe în plan juridic, social, economic şi nu în ultimul rând, în plan lingvistic.
Termenul a proba1îşi are originea în limba latină, mai exact în latinescul probare care înseamnă a
dovedi sau probation care înseamnă dovadă. Sistemele de probaŃiune au evoluat paralel cu
dezvoltarea socială a omenirii; de pildă, în perioada sclavagismului funcŃiona un sistem de
probaŃiune primitiv (empiric), conform căruia concludenŃa unei probe nu era o condiŃie
indispensabilă pentru folosirea ei: „la unele popoare orientale învinuiŃii erau supuşi probei
orezului. Cel bănuit de infracŃiune sau martorul bănuit de afirmaŃii false, după un anumit ritual de
intimidare, era pus dintr-odată să înghită un pumn de orez uscat. Imposibilitatea de a înghiŃi,
datorită salivaŃiei reduse, era considerată ca un indiciu cert al vinovăŃiei. Evident, situaŃia de
învinuit, ca şi ceremonialul de intimidare prin invocarea forŃelor oculte, provoacă o stare de emoŃie
care fac ca înghiŃirea orezului să fie imposibilă. Fără doar şi poate că o asemenea probă nu este
deloc concludentă, deoarece ea nu indică decât prezenŃa certă a emoŃiei, dar nu cauza şi nici
conŃinutul ei”.2 Spre deosebire de sistemul empiric din perioada sclavagismului, în perioada
feudală funcŃiona sistemul religios, conform căruia divinitatea era cea care hotăra soarta
oamenilor, iar “semnele” divinităŃii aveau să fie observate prin intermediul unor “teste” precum
duelul judiciar sau ordaliile: în cadrul duelului judiciar,“acuzatul şi acuzatorul erau puşi să lupte
între ei, în cele din urmă învingătorul având câştig de cauză în procesul penal deoarece însăşi
câştigarea luptei de către acesta era expresia voinŃei divinităŃii”3; ordaliile, pe de altă parte,
reprezentau acea modalitate de aflare a adevărului în cadrul căreia “părŃile erau supuse unor
încercări precum Ńinerea mâinii în foc, pe fier înroşit, în apă clocotită, [iar] cel care rezista acestor
încercări era cel de partea căruia se afla adevărul”4.
Statul feudal centralizat a introdus ulterior sistemul formal (al probelor legale), care
caracteriza procesul de tip inchizitorial. În acest sistem, mijloacele de probă admisibile sunt
limitativ prevăzute de lege, iar forŃa lor probantă variază în funcŃie de gradul de credibilitate
acordat în prealabil acestora. Ca o consecinŃă a încărcării fiecărei probe în parte cu o anumită
greutate de credibilitate, s-a format implicit o ierarhizare a acestora. În vârful piramidei ierarhice a
mijloacelor de probă s-a situat la acea vreme mărturisirea, care a fost numită regina probelorprobation probatissima sau regina probationum. Tot în vremea respectivă, existau anumite reguli
de drept în conformitate cu care, spre exemplu, declaraŃia bărbatului avea prioritate faŃă de
declaraŃia femeii, a nobilului faŃă de iobag ori a clericului faŃă de laic. Potrivit unei alte reguli,
declaraŃia unui singur martor nu avea forŃă probantă, considerându-se că nu are temei- testis unus
testis nullus.5 Ulterior, în sistemul sentimental, denumit şi sistemul ştiinŃific al probelor, cel care
aprecia probele era judecătorul, iar acesta avea libertatea de a le aprecia în mod discreŃionar, în
funcŃie de convingerea intimă formată în urma analizei probelor. Spre deosebire de sisteme
anterioare, observăm că, în sistemul sentimental, probele nu au o valoare prestabilită, acestea
valorificandu-se pe parcurs de către organele de urmărire penală sau de instanŃă de judecată în
urma unei analize raportate la toate probele administrate.
2.2. CerinŃele probelor în procesul penal
Natura faptelor care se pot săvârşi este foarte variată, ceea ce conduce la o diversitate de
circumstanŃe posibile în care fapta a fost săvârşită, la diferite forme de vinovăŃie şi la alte aspecte
1

A dovedi, a demonstra (cu probe), a pune în evidență (www.dexonline.ro).
Tiberiu Bogdan – Probleme de psihologie judiciară, Ed. ŞtiinŃifică, Bucureşti, 1973, p. 182-183
Ion Neagu, Tratat de procedură penală. Partea generală, Universul Juridic, Bucureşti, 2010, p. 437
4
Mircea Damaschin, Drept procesual penal, Wolters Kluwer, Bucureşti, 2010, p. 179
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relevante care necesită maximă atenŃie în vederea aflării adevărului. Aşadar, după ce se săvârşeşte
o faptă este esenŃial ca organele de urmărire penală să determine corect împrejurările în care s-a
săvârşit fapta respectivă, astfel încât imaginea creionată, în baza datelor şi informaŃiilor existente,
de organele de urmărire penală după ce fapta a fost săvârşită, să corespundă cu imaginea reală,
dezirabil, să se suprapună aflând adevărul şi putând trage la răspundere persoana vinovată dacă
este cazul. În acest proces, probele sunt vitale. De aceea, se impune ca administrarea probelor să
fie clar şi minuŃios definită. Cu alte cuvinte, probele trebuie să îndeplinească anumite condiŃii
pentru a putea fi administrate într-o cauză penală în mod legal.
În primul rând, probele trebuie să fie admise de lege (admisibile). În al doilea rând, probele
trebuie să aibă legătură cu soluŃionarea procesului (pertinente). În al treilea rând, probele trebuie să
aibă un rol hotărâtor în soluŃionarea cauzei (concludente). O ultimă condiŃie este aceea că
administrarea probelor trebuie să fie necesară (utile).
În ceea ce priveşte admisibilitatea probelor, trebuie menŃionat faptul că regula generală este,
potrivit art. 67 C. pr. pen., aceea că orice probă este admisibilă. Totuşi, există şi situaŃii care
constituie excepŃii de la această regulă generală. O asemenea situaŃie o întâlnim atunci când “proba
nu este admisibilă, atunci când legea o interzice - de exemplu, înregistrarea convorbirilor dintre
avocat şi partea pe care o reprezintă sau o asistă în proces nu poate fi folosită ca mijloc de probă
decât dacă din cuprinsul acesteia rezultă date sau informaŃii concludente şi utile privitoare la
pregătirea sau săvârşirea de către avocat a unei infracŃiuni cu un grad ridicat de pericol social,
dintre cele prevăzute în mod expres în lege.”1
Cu privire la pertinenŃa probelor, subliniem că probele pertinente sunt “acele elemente de fapt
care au legătură cu faptele sau împrejurările ce trebuie dovedite într-o anumite cauza penală.”2 De
remarcat, este faptul că nu toate probele pertinente ajuta la aflarea adevărului şi implicit la
soluŃionarea cauzei penale. Per a contrario, pentru că o probă să aibă capacitatea de a contribui la
aflarea adevărului, respectiv soluŃionarea cauzei, ea trebuie să fie pertinentă şi concludentă. Am
observat că probele trebuie să aibă legătură cu cauza, dar asta nu este suficient, ele trebuind să fie
şi concludente, edificatoare, să aducă elemente necunoscute la suprafaŃă, astfel încât să contribuie
la soluŃionarea cauzei penale într-un mod esenŃial. Precizăm, că orice probă concludentă este şi
pertinentă, însă nu orice probă pertinentă este şi concludentă. De exemplu, „relaŃiile de duşmănie
dintre autorul omorului şi victimă constituie o probă pertinentă, dar nu şi o probă concludentă,
deoarece nu aduce informaŃiile esenŃiale şi edificatoare în soluŃionarea cauzei”.3
În fine, utilitatea probelor exista atunci când administrarea lor este necesară pentru
soluŃionarea cauzei penale. Prin urmare, o probă trebuie să fie admisibilă, concludentă şi pertinentă
pentru a putea deveni utilă. O probă este utilă atunci când aceasta are potenŃialul de a aduce
elemente noi, care nu au fost încă evidenŃiate prin probele administrate anterior, în peisajul faptei
supuse procesului penal. De exemplu, dacă într-o cauză există mai mulŃi martori oculari, care, prin
depoziŃiile lor au contribuit la formarea convingerii organului judiciar cu privire la un anumit
aspect al cauzei, cererea inculpatului de a fi audiaŃi şi alŃi martori, cu privire la acelaşi aspect,
urmează a fi respinsă ca fiind inutilă. Într-adevăr, proba testimonială este admisibilă, nefiind
interzisă prin lege, are legătură cu cauza, poate clarifica anumite aspecte, dar apare ca fiind inutilă,
întrucât aspectele respective au fost deja lămurite.4
După cum putem lesne observa, o probă trebuie să îndeplinească anumite condiŃii pentru a
putea avea capacitatea de fi administrata în cadrul unei cauze penale. În conformitate cu art. 67
alin. 3 din C.pr.pen., trebuie motivată admiterea sau respingerea cererii de a administra o anumită
1
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probă. Modul în care se poate obŃine o porba are anumite limite, fiind reglementat de lege. Spre
exemplu, în conformitate cu art. 68 alin. 1 C.pr.pen., este interzisă folosirea de violenŃe, ameninŃări
ori alte mijloace de constrângere, precum şi promisiuni sau îndemnuri în scopuri de a obŃine probe.
Încălcarea dispoziŃiilor art. 68 alin. 1 C.pr.pen. constituie infracŃiunea de cercetare abuzivă
prevăzută în art. 266 alin. 2 şi 3 din C.pen., unde este stipulat astfel: “întrebuinŃarea de promisiuni,
ameninŃări sau violenŃe împotriva unei persoane în curs de cercetare, ancheta penala ori
judecata, pentru obŃinerea de declaraŃii, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la cinci ani. Cu
aceeaşi pedeapsă se sancŃionează şi întrebuinŃarea de promisiuni, ameninŃări ori violente faŃă de
un martor, expert sau interpret”.
Conform art. 68 alin. 2 C.pr.pen., este interzis a determina o persoană să săvârşească sau să
continue săvârşirea unei fapte penale în scopul obŃinerii unei probe. Totuşi, trebuie precizat faptul
că de la această regulă există anumite derogări. În anumite împrejurări, care sunt strict
reglementate de lege şi care vizează anumite clase de infracŃiuni, procurorul poate autoriza
folosirea investigatorilor sub acoperire sau a investigatorilor cu identitate reală, în scopul
descoperirii faptelor, identificării făptuitorilor şi obŃinerii mijloacelor de probă. Astfel, în condiŃiile
prevăzute în art. 254, 256 sau 257 din C.pen., investigatorii sub acoperire sau investigatorii cu
identitate reală pot fi autorizaŃi să promită, să ofere sau, după caz, sa dea bani ori alte foloase
unui funcŃionar.
2.3. Sarcina probaŃiunii (onus probandi)
Sarcina probaŃiunii reprezintă „obligaŃia procesuală ce revine unui participant la procesul
penal de a dovedi împrejurările care formează obiectul probaŃiunii”1, adică faptele care confirmă,
infirmă ori circumstanŃiază învinuirea; legea (art. 65 alin. 1 C.pr.pen.) stabileşte că atât organelor
de urmărire penală cât şi instanŃelor de judecată le revine sarcina administrării probelor în procesul
penal. Această sarcină este de fapt o obligaŃie a organelor judiciare de a proceda la administrarea
de probe. Faptul că este o obligaŃie, deci o normă imperativă, nu dispozitivă, rezulta din art. 62,
art. 202 alin. 1 şi 2 şi din art. 287 C.pr.pen., unde se precizează că organele de urmărire penală şi
instanŃele de judecată au obligaŃia să strângă probele necesare pentru aflarea adevărului şi pentru
lămurirea cauzei penale sub toate aspectele, în vederea justei soluŃionări a acesteia. Această
obligaŃie se înscrie în sfera rolului activ pe care organele de urmărire penală şi instanŃele de
judecată trebuie să-l manifeste în soluŃionarea cauzelor penale. Este important să amintim că
organelor judiciare penale nu le este permis să adune probe în favoarea/defavoarea unei singure
părŃi, întrucât astfel s-ar aduce gravă atingere unor principii fundamentale ale dreptului procesual
penal, precum principiului egalităŃii persoanelor în procesul penal de exemplu, care este consacrat
în art. 16 din CostituŃia României2, sau a principiului echităŃii procesului penal, dreptul la un
proces echitabil fiind consacrat şi garantat în art. 6 din ConvenŃia Europeană a Drepturilor
Omului.De aceea, legiuitorul a avut grijă să introducă în textul de lege obligaŃia organelor
judiciare penale de a aduna probe în defavoarea învinuitului sau inculpatului, dar nu numai, ci şi în
favoarea acestuia, raŃiunea fiind aceea enunŃată anterior, şi anume de a păstra intactă obiectivitatea
şi echitatea procesului penal.
În baza principiului actori incumbit probatio (cel care acuză este obligat să probeze), sarcina
administrării probelor în învinuire îi revine procurorului şi părŃii vătămate. Procurorul conlucrează
cu poliŃia judiciară şi coordonează activitatea acesteia din urmă. Este posibil ca obligaŃia organelor
judiciare de a proceda la administrarea de probe să nu fie îndeplinită. În cazul neîndeplinirii acestei
obligaŃii, vor fi folosite sancŃiuni pe care legiuitorul le-a introdus în diferite texte de lege, tocmai
1

Grigore Theodoru, Tratat de drept procesual penal, ed. a II-a, Hamangiu, Bucureşti, 2008, p. 357
“CetăŃenii sunt egali în faŃa legii şi a autorităŃilor publice, fără privilegii şi fără discriminări”(art.16
Constitutia Romaniei).
2
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pentru a crea „antidotul” la situaŃii de genul acesta. Un asemenea text de lege îl reprezintă, spre
exemplu, art. 265 C.pr.pen., unde este prevăzută obligaŃia procurorului de a restitui cauza
organelor de cercetare penală în situaŃia existenŃei neîndeplinirii obligaŃiilor pe care acestea le au.
Un alt exemplu de text de lege care are în vedere acest gen de situaŃii îl reprezintă art. 332
C.pr.pen., care se referă la restituirea cauzei de către instanŃă la procuror în vederea refacerii
urmăririi penale.
Atragem atenŃia asupra faptului că sarcina probaŃiunii (onus probandi ) nu trebuie confundată
cu obligaŃia prezentării probelor de către părŃi sau de către orice persoană care le deŃine: după cum
am văzut, cele care au această sarcină sunt organele judiciare, respectiv părŃile. În acest proces de
administrare a probelor efectuat de către organele judiciare, cei care deŃin mijloace de probă sau
cei care cunosc acele probe, sunt obligaŃi să sprijine organele judiciare. În conformitate cu art. 65
alin. (2) C.pr.pen., orice persoană care cunoaşte vreo probă sau deŃine vreun mijloc de probă este
obligată să le aducă la cunoştinŃă sau să le înfăŃişeze, la cererea organelor de urmărire penală ori a
instanŃei de judecată.
Probarea este strict reglementată de lege. O probă nu se poate confirma sau infirma prin
vorbe, ci prin administrarea de probe prin intermediul mijloacelor de probă, care după cum vom
vedea în următorul paragraf al acestei secŃiuni, trebuie să îndeplinească anumite condiŃii. Aşadar,
cel care afirmă ceva are obligaŃia de a dovedi afirmaŃia făcută (eius incubit probatio qui dicit, non
qui negat), iar dovedirea (probarea) reprezintă un întreg proces judiciar bine definit.1
Din cele evidenŃiate până acum rezultă că probele sunt esenŃiale într-un proces penal, iar
modul în care acestea sunt manipulate sau ar trebui să fie manipulate este bine conturat de lege.
2.4. Administrarea şi aprecierea probelor
Prin „administrarea probelor” înŃelegem „activitatea desfăşurată de organele judiciare, în
colaborare cu părŃile, în vederea procurării, verificării şi reŃinerii, că piese ale dosarului, a faptelor
şi împrejurărilor cu relevanta informativă pentru soluŃionarea cauzei.”2 Între procedeele probatorii,
mijloacele prin intermediul cărora se desfăşoară administrarea probelor, se regăsesc ascultarea
părŃilor, a martorilor, ridicarea de obiecte şi înscrisuri cu ocazia unor infracŃiuni flagrante3 ori cu
prilejul efectuării cercetării la faŃa locului sau al percheziŃiei, efectuarea de constatări tehnicoştiinŃifice, de constatări medico-legale, de expertize, efectuarea de înregistrări audio sau video ori
de fotografii.
Orice probă are o provenienŃă, o sursă, iar sursa este de fapt aceea care conferă valoare sau nu
probei, care o face a fi verosimilă sau nu. De aceea, legiuitorul a clasificat în art. 64 C.pr.pen.
mijloacele din care pot proveni probele în funcŃie de sursa acestora, după cum urmează:
declaraŃiile învinuitului sau ale inculpatului, declaraŃiile părŃii vătămate, ale părŃii civile şi ale
părŃii responsabile civilmente, declaraŃiile martorilor, înscrisurile, înregistrările audio sau video,
fotografiile, mijloacele materiale de probă, constatările tehnico- ştiinŃifice, constatările medicolegale şi expertizele. Legea reglementează minuŃios, de asemenea, procedura de administrare a
fiecărui mijloc de probă în parte.
Amintim că în faza de urmărire penală descoperirea, strângerea şi aprecierea probelor este o
obligaŃie care incumbă organelor de urmărire penală, iar în faza de judecată obligaŃia de a
administra probele revine instanŃei, care este, totodată, obligată să administreze probele în prezenŃa
părŃilor. InstanŃa de judecată readministrează probele strânse în faza de urmărire penală în scopul
verificării acestora, dar, având în vedere că legea nu face nicio distincŃie referitoare la forŃa lor
1

I. Neagu, op.cit., p. 450 – 452
M. Damaschin, op.cit., p. 191
3
Flagrant =care sare în ochi, izbitor, evident; flagrant delict = infracțiune descoperită în momentul savârșirii
ei sau înainte ca efectele ei să se fi consumat (www.dexonline.ro).
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probantă după cum acestea au fost administrate în urmărire sau în judecată, nu va exista nici vreo
ordine de preferinŃă între ele, astfel că, atunci cand declaraŃiile succesive ale inculpatului, de pildă,
sunt parŃial ori total contradictorii, instanŃa va putea să reŃină pe cea sau cele administrate în faza
de urmărire, înlăturându-le motivat pe celelalte.1 InstanŃa de judecată, din oficiu (în baza
principiului oficialităŃii) sau la propunerea părŃilor, poate administra şi probe noi în dosar. Potrivit
art. 68 C.pr.pen., este interzisă întrebuinŃarea de violenŃe, ameninŃări ori alte mijloace de
constrângere, precum şi de promisiuni sau îndemnuri în scopul de a obŃine probe, idee asupra
căreia vom reveni, întrucât ea are o semnificativă importanŃă în tactica ascultării învinuitului sau
inculpatului.
Aprecierea probelor reprezintă “unul dintre cele mai importante momente ale procesului
penal, deoarece întregul volum de muncă depus de către organele de urmărire penală, instanŃele de
judecată şi părŃile din proces se concretizează în soluŃia ce va fi dată în urma acestei activităŃi”2,
activitate al cărei obiectiv este tocmai acela de a forma organelor judiciare convingerea că
ipotezele puse în dezbatere sunt în conformitate cu adevărul3, respectiv în ce măsură se poate vorbi
despre o astfel de suprapunere. Administrarea probelor trebuie să se facă în aşa mod încât să se
poată stabili cu certitudine dacă s-a săvârşit în realitate infracŃiunea, dacă inculpatul se face
vinovat de săvârşirea ei şi dacă urmează să fie tras la răspundere penală.4Aprecierea fiecărei probe
cade în sarcina organului de urmărire penală sau a instanŃei de judecată, după caz, în urma
examinării tuturor probelor administrate, în scopul aflării adevărului, scop în realizarea căruia
incidenŃa principiului in dubio pro reo este de o importanŃă deosebită. În acest sens, în practica
judiciară a instanŃei supreme s-a statuat că achitarea inculpatului este legală în condiŃiile în care
între declaraŃiile investigatorului sub acoperire şi ale colaboratorului date în cursul urmăririi penale
şi cele date de aceştia în cursul cercetării judecătoreşti există contradicŃii, care creează dubii
privind situaŃia de fapt cu care a fost sesizată instanŃa de judecată, iar în afara acestor declaraŃii nu
există nicio probă din care să rezulte participarea inculpatului la săvârşirea infracŃiunii.5 În
momentul formării convingerii intime a organelor judiciare privind o faptă, acestea trec printr-un
proces psihic complex, care are ca finalitate tocmai convingerea exactă asupra existenŃei sau
inexistentei unei infracŃiuni, a vinovăŃiei făptuitorului, precum şi asupra celorlalte aspecte
relevante.6
2.5. Mijloacele de probă - concept şi importanŃă
Probele sunt generatoare de informaŃii, iar informaŃiile obŃinute din probe sunt valoroase,
întrucât din ele decurg, în urma unei profunde analize efectuate de către organele de urmărire
penală şi de către instanŃele de judecată, consecinŃe asupra existenŃei ori a inexistenŃei infracŃiunii,
asupra vinovăŃiei făptuitorului şi a altor elemente, aspecte din care rezultă, indiscutabil, că
informaŃiile pe care le furnizează probele sunt puncte care cârmuiesc organele de urmărire penală
şi instanŃele de judecată în itinerariul lor, deseori anevoios, care are ca destinaŃie finală aflarea
adevărului.Aceste probe, care pot fi foarte valoroase prin conŃinutul lor informaŃional după cum
am văzut, nu pot fi administrate în procesul penal la întâmplare ori fără limite. Dimpotrivă, probele
sunt administrate în procesul penal în strictă conformitate cu legea, aceasta reglementând în detaliu
paşii care pot fi efectuaŃi legal, trasând limite bine definite în acest sens. Cu alte cuvinte, în legea
procesual penală sunt prevăzute limitativ anumite mijloace prin care informaŃiile pe care le poartă
1
Nicolae Volonciu, Alina Barbu, Codul de procedură penală comentat: probele şi mijloacele de probă,
Hamangiu, Bucureşti, 2007, p. 7
2
I. Neagu, op. cit., p.452
3
Gr. Theodoru, op.cit., p. 365
4
M. Damaschin, op.cit., p. 192
5
I. Neagu, op.cit., p. 452
6
M. Damaschin, op.cit., p. 192
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o probă pot fi “aduse”, respectiv administrate pe scena procesului penal. Aceste mijloace sunt
denumite mijloace1de probă. De aici reiese că între probă şi mijloc de probă nu putem pune
semnul egalităŃii, întrucât, în ciuda asemănării aparente, ele sunt distincte una faŃă de cealaltă. Mai
exact, mijloacele de probă sunt căile legale prin care probele propriu-zise sunt administrate în
procesul penal,2 altfel spus ele reprezintă “mijloacele prevăzute de lege prin care se constată
elementele de fapt ce pot servi ca probe în procesul penal sau mijloacele legale utilizate pentru
dovedirea unui fapt.”3Reglementarea actuală, spre deosebire de reglementări anterioare4, este mai
strictă în ceea ce priveşte mijloacele de probă permise de lege a fi folosite în procesul penal.Astfel,
art. 64 C.pr.pen. enumeră limitativ mijloacele de probă care pot fi folosite în procesul penal român,
după cum urmează: declaraŃiile învinuitului sau ale inculpatului, declaraŃiile părŃii vătămate, ale
părŃii civile şi ale părŃii responsabile civilmente, declaraŃiile martorilor, înscrisurile, înregistrările
audio sau video, fotografiile, mijloacele materiale de probă, constatările tehnico- ştiinŃifice,
constatările medico-legale şi expertizele.
Mijloacele de probă sunt calea prin intermediul căreia organele judiciare pot administra probe
în procesul penal, iar prin aceasta se stabilesc premisele necesare aflării adevărului, deoarece prin
administrarea de probe se proiectează imaginea împrejurărilor reale în care fapta care face obiectul
cauzei penale a fost săvârşită, ceea ce formează, pas cu pas, imaginea finală, puzzle-ul complet –
adevărul – care se realizează prin contopirea corectă a fiecărei piese din puzzle (probe) în parte,
această artă fiind rezultatul unui organ de cercetare mânat de perspicacitate şi intuiŃie.
Indubitabil că mijloacele de probă poartă o deosebită gravitate în procesul penal, atâta timp
cât ele contribuie la aflarea adevărului şi, pe cale de consecinŃă, la soluŃionarea cauzelor penale,
deci la înfăptuirea justiŃiei. Mijloacele de probă sunt pilonul în jurul căruia se reunesc actorii
justiŃiei, întrucât fără mijloace de probă şi, implicit, fără probe, procesul penal nu ar progresa, ceea
ce contravine însăşi denumirii de procedura5 penală sau, mai grav, nici nu ar putea exista. De
pildă, numai în funcŃie de probele existente la dosar, care sunt administrate prin mijloace de probă,
procurorul poate dispune trimiterea în judecată ori o soluŃie de netrimitere în judecată. În baza
aceluiaşi raŃionament, instanŃă de judecată poate pronunŃa condamnarea sau achitarea inculpatului
într-o cauză penală. Aşadar, importanŃa mijloacelor de probă este neîndoielnică.
Ca o ultimă precizare, menŃionăm că nu trebuie confundate noŃiunile de mijloc de probă şi
cea de procedeu probatoriu (procedeu de probaŃiune), întrucât fiecare mijloc de probă are procedee
de administrare proprii. De exemplu, declaraŃiile martorilor pot fi obŃinute prin ascultare,
confruntare sau înregistrare pe banda magnetofon.6
2.6. DeclaraŃia învinuitului sau inculpatului
Considerată cândva elementul central al sistemului probator penal, declaraŃia bănuitului –
pentru că, în fond, aceasta este calitatea morală pe care cel care umple rolul procesual de învinuit
ori inculpat o are – prezintă astăzi o valoare condiŃionată: ea poate ajuta la aflarea adevărului
numai în măsura în care este coroborată cu alte mijloace de probă (art.69 C.pr.pen.); declaraŃia
învinuitului sau inculpatului este primită cu o „ínevitabilă suspiciune”7(ca şi cele ale părŃii civile,
părŃii vătămate şi părŃii responsabile civilmente), care este justificată din punct de vedere
1
Mijloc = ceea ce serveşte ca unealtă pentru realizarea unui scop, posibilitatea de care dispune cineva pentru
un anumit scop; cale, metoda, procedeu (www.dexonline.ro).
2
I. Neagu, op.cit., p. 455
3
M. Damaschin, op.cit., p. 193
4
M. Damaschin, p. 193, Gr.Theodoru, op.cit., p. 375 – 377
5
Procedură = manieră de a proceda juridic, serie de formalități după care se realizează justiția, actele într-o
instanță judecătorească; ramură a dreptului care studiază procedura (www.dexonline.ro).
6
M. Damaschin, op.cit., p. 193-194
7
N. Volonciu, A. Barbu, op.cit., p. 31
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psihologic prin poziŃia în discuŃie, mai cu seamă că „progresele dobândite în psihologia judiciară
(psihologia infractorului) au demonstrat că nu trebuie să se acorde prea mult credit acestui mijloc
de probă, fiindcă, voluntar sau involuntar, învinuitul sau inculpatul denaturează declaraŃia sa”.1
Problema ascultării bănuitului este dublă: pe de o parte, ea este un act procedural şi prin
urmare trebuie înfăptuită, sub sancŃiunea ineficientizării sale prin nulitate, cu respectarea normelor
juridice edictate pentru ducerea sa la un bun sfârşit, anume (în principal), art.69-74 C.pr.pen.; pe
de altă parte, ea e o chestiune de tactică şi strategie, pentru că poliŃistul, procurorul şi judecătorul
sunt chemaŃi să valorifice informaŃiile pe care le obŃin ca urmare a efectuării actului în sine, ceea
ce implică o judecată de valoare cu caracter extrajuridic. Cât priveşte aspectul strict legal, pe lângă
observaŃiile până aici făcute, ar mai fi de adăugat că rolul acestei declaraŃii este dublu: pe de o
parte, ea este o modalitate de a afla, de la cel care se presupune că este cel mai în măsură să
relateze, ce s-a întâmplat cu adevărat şi, pe de alta, ea este o cale de exercitare a dreptului la
apărare. Despre câteva aspecte de tactică şi strategie va fi vorba mai jos.
3. Câteva elemente de psihologie judiciară privind ascultarea învinuitului sau
inculpatului
3.1. Descriere
ÎnŃelegerea raporturilor complexe pe care le presupune desfăşurarea audierii învinuitului sau
inculpatului impune studiul trăsăturilor celor trei elemente care alcătuiesc aceasta relaŃie: organul
judiciar penal, bănuitul şi audierea propriu-zisă.
3.2. PoliŃistul şi magistratul
Un loc comun în materie spune că un magistrat competent ar trebui să fie înŃelept ca
Solomon, logic în gândire ca Aristotel, răbdător precum Hristos, riguros ca Pasteur şi inventiv
asemenea lui Edison.2 Poate că afirmaŃia este exagerată din raŃiuni de plasticitate, dar ea conŃine în
mod evident un anumit adevăr despre ce linii formatoare ar trebui să urmărească organul judiciar
penal în scopul împlinirii rolului pe care şi l-a asumat prin alegerea profesiei sale şi, tocmai de
aceea, merită amintită şi luată în seamă.
Mai precis, este mai pe deasupra oricărei discuŃii că poliŃistul şi magistratul trebuie, înainte de
toate, să cunoască foarte bine legea; este vorba, desigur, nu doar de simpla memorare a normei, ci
de „cunoaşterea profundă şi nuanŃată”3 a acesteia, astfel încât el să fie capabil să înŃeleagă în
substanŃă fiecare afacere judiciară la soluŃionarea căreia este chemat să contribuie. Componenta
aceasta intelectuală a personalităŃii organului judiciar penal înseamnă dezvoltarea creativităŃii în
gândire, prin evitarea şabloanelor şi a prejudecăŃilor: dacă experienŃa este o achiziŃie care rafinează
munca anchetatorului şi a judecătorului, este la fel de adevărat că, imediat ce se transformă dintr-o
cale de înŃelegere mai corectă a realităŃii într-o modalitate de interpretare prematură a ei,
distorsionând percepŃia proaspătă a lucrurilor şi devenind rutină şi blazare, ea va începe să
dăuneze; deformarea profesională – imposibil de evitat în orice domeniu, deci care îl va atinge,
până la urmă şi într-o măsură oarecare, şi pe cel chemat să realizeze justiŃia penală – poate fi
întrucâtva controlată şi încetinită printr-o continuă supraveghere şi împrospătare a funcŃiei
întelectuale.4
1
2
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I. Neagu, op.cit., p. 464
Emilian Stancu, Tratat de criminalistică, Universul Juridic, Bucureşti, 2010, p. 469; T. Bogdan, op.cit., p.

3
Tudorel Butoi, Ioana-Teodora Butoi, Psihologie judiciară, vol I, Ed. FundaŃiei România de Mâine,
Bucureşti, 2001, p.271
4
De altfel, inteligenŃa ori cunoştinŃele „despre oameni” ale poliŃistului, procurorului sau judecătorului (mai cu
seamă, am zice, acelea din domeniul atât de atrăgător al psihologiei…) pot uneori să se transforme într-o piedică în
calea înŃelegerii adecvate a realităŃii, în sensul în care, prin exces de interpretare, mintea poate oferi probe
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PoliŃistul şi magistratul seamănă cu istoricul: ei trebuie să reconstituie, la fel ca şi acesta, o
realitate ghidându-se după urme incomplete ori contradictorii, aşa încât trebuie să dea dovadă de
imaginaŃie şi să adopte un model divergent de gândire, adică să aibă capacitatea de a lăsa deoparte,
când este nevoie, drumurile bătute şi de a desŃeleni unele noi; viaŃa demonstrează că, nu de puŃine
ori, în rezolvarea unei afaceri judiciare imaginaŃia anchetatorului în formularea unor ipoteze de
urmărire a avut un rol important.1
Judecătorul în special „este ca un matematician care, având de rezolvat ecuaŃia unui proces,
trebuie să găsească toate soluŃiile acelei ecuaŃii”2, neuitând însă că până şi un matematician poate
fi subiectiv, pentru că, având în faŃă o problemă care suportă mai multe variante, el o va alege pe
aceea în care are cea mai mare încredere3, ceea ce presupune un calcul aparent sentimental, dar, la
graniŃa dintre componenta intelectuală şi cea psihologică a personalităŃii cuiva, subiectivitatea nu
este în mod necesar o modalitate de distorsionare a realităŃii, iar a reproduce subiectiv realitatea ori
a reacŃiona de pe poziŃii subiective la ea nu înseamnă neapărat a greşi4.
Probleme poate pune şi tendinŃa firească a primei impresii: „Uneori, prima impresie poate fi
eronată, dar, chiar în situaŃiile în care este corectă, aceasta reprezintă în mod cert o formă
insuficientă de cunoaştere a oamenilor”5. Rezumând poziŃia intelectuală a organului judiciar penal,
vom vorbi despre căutare, imaginaŃie şi neîncetată perfecŃionare profesională.
Din punct de vedere etic, valorile esenŃiale sunt buna-credinŃă, cinstea, ataşamentul faŃă de
adevăr, dreptate şi justiŃie, precum şi lipsa oricăror prejudecăti de ordin moral6: justiŃia nu e o
şansă de îmbogăŃire sau o cale de a face carieră, ci un serviciu social care furnizează dreptate. De
exemplu, este inacceptabil ca anchetatorul să încerce să-l determine pe bănuit să mărturisească
fapta spunându-i că unul din complicii săi a recunoscut deja, dacă acest lucru nu este adevărat7;
sinceritatea – care nu înseamnă, totuşi, naivitate – este esenŃială: a nu-i dezvălui celui audiat toate
probele existente la dosar nu e o dovadă de nesinceritate şi, deci, de abdicare de la necesitatea
morală pe care o presupune poziŃia de poliŃist sau magistrat, întrucât a minŃi înseamnă a ascunde
ceva ce trebuie scos la iveală ori a pretinde că înfăŃişezi ceva ce ştii că nu există, ceea ce nu este
cazul în cel de-al doilea exemplu, dar se verifică în primul. Administrarea probelor trebuie făcută
cu respectarea demnităŃii umane şi rolului social al justiŃiei, „folosirea ameninŃărilor, violenŃelor,
promisiunilor, […], consemnarea incompletă sau denaturată a declaraŃiilor”8 sau folosirea unor
metode de investigare precum hipnoza ori serul adevărului fiind, evident, inacceptabile.9
Totuşi, şi aici se manifestă inerenta subiectivitate, întrucât fiecare persoană are un set propriu
de valori legale şi morale: „Dacă acest tabel de valori legal-morale ar fi tot atât de exact pe cât de
exacte sunt, de pildă, datele unei analize chimice, desigur că ar exista şi o unanimitate în
imbatabile pentru susŃinerea oricăreia din prejudecăŃile noastre: un studiu elocvent al acestei capcane face F.M.
Dostoievski în cartea a IX-a, Ancheta, a romanului său FraŃii Karamazov.
1
T. Bogdan, op.cit., p. 192
2
T. Butoi, I.-T. Butoi, op.cit., vol II, Ed. FundaŃiei România de Mâine, Bucureşti, 2001, pg. 39
3
T. Bogdan, op.cit., p. 193
4
Mielu Zlate, Introducere în psihologie, Polirom, Iaşi, 2007, p. 221
5
T. Butoi, I.-T. Butoi, op.cit., vol I, p. 231
6
Ce se întâmplă atunci când organele judiciare cedează presiunilor societăŃii şi, în acelaşi timp, propriilor
limite şi prejudecăŃi o demonstrează Heinrich Böll în romanul său Onoarea pierdută a Katharinei Blum.
7
Pe lângă faptul că este nedemn, procedeul e şi lipsit de pragmatism, putând genera efectul de bumerang (T.
Butoi, I.-T. Butoi, op.cit., vol I p. 269-270; Tudorel Butoi, Interogatoriul. Psihologia confruntării în procesul
judiciar, Pinguin Book Publishing House, Bucureşti, 2004, p. 50).
8
Gr. Theodoru, op.cit., p. 363
9
Cu privire la metoda de investigare prin testarea la poligraf – în special combaterea afirmaŃiei (prestigioase,
de altfel), că si poligraful, asemenea constrângerii morale ori fizice, hipnotizării sau serului adevărului, este un
procedeu ilicit de examinare – a se vedea Voicu Zdrenghea, Tudorel Butoi – InvestigaŃia psihologică a
comportamentului simulat, Serviciul Editorial al Ministerului de Interne, [f.l.], 1991, p.15-16
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aprecierea faptelor care intră în incidenŃa normelor legale sau morale. Cum însă aceste valori se
răsfrâng în mod deosebit în fiecare dintre noi, mereu se iveşte posibilitatea existenŃei unui joc, unei
margini de toleranŃă care produce diferenŃe în aprecieri.”1
În sfârşit, sub raport psihologic, poliŃistul şi magistratul trebuie să aibă încredere în propria
personalitate2, să ştie cum să stabilească legătura psihologică între el şi cel pe care îl ascultă (adică
să cunoască legile permisivităŃii3: „sarcasmul, cinismul şi ridiculizarea creează o stare de tensiune
şi limitează gradul de cooperare”4; limbajul corpului nu trebuie să fie acuzator; atunci când, în
sfârşit se stabileşte o legătură ceva mai substanŃială între cei doi, trebuie încercate mişcări
asemănătoare cu ale celui ascultat, lucru care măreşte gradul de încredere5; trebuie Ńinut minte că
nu doar anchetatorul îl studiază pe cel interogat, ci şi invers, „cu o motivare poate mai puternică”6
etc), să aibă o mare capacitate de efort voluntar7, să nu fie obosit sau depresiv – iar lista ar putea
continua: simpatia ori antipatia faŃă de vreuna din părŃile implicate în afacere, incapacitatea de a se
exprima clar sau lipsa răbdării, a toleranŃei, a stăpânirii de sine şi a capacităŃii de a asculta şi a
observa sunt toate trăsături negative pentru un poliŃist ori un magistrat.
Din punctul de vedere al tipologiilor, în literatura de specialitate8se identifică mai multe feluri
de anchetatori: cel temperat are un comportament firesc, calm, răbdător şi analitic, este oportun şi
eficient în intervenŃii, dă dovadă de tact; amabilul este cel dispus să îi facă mici servicii
învinuitului sau inculpatului – lucru care îl poate face pe acesta din urmă să devină mai cooperant,
dar îl poate şi pune în gardă, făcându-l, dimpotrivă, să se închidă; autoritarul este rigid şi grav,
riscând astfel să-şi inhibe interlocutorul şi, din dorinŃa de a-l domina pur şi simplu, să-şi pericliteze
şansele de a-şi atinge scopul9; vorbăreŃul nu dă dovadă de pragmatism, iar cel care afişează o
atitudine paternă poate avea şanse de reuşită câtă vreme partenerul de conversaŃie nu reuşeste să
exploateze în folosul său acest tip de interacŃiune. Un tip aparte de anchetator este cel al
cabotinului: una din trăsăturile de primă importanŃă ale unui bun poliŃist ori magistrat este
capacitatea empatică, disponibilitatea sa de a îl înŃelege pe celălalt şi de a vedea situaŃia şi din
punctul de vedere al acestuia; totuşi, atunci când acest demers capătă teatralitate (el trebuind să
rămână exclusiv un instrument intelectual), anchetatorul riscă să îşi piardă autoritatea.
Nu în ultimul rând, pur şi simplu plăcerea de a lucra cu oamenii şi de a face o astfel de
meserie este un element sine qua non. De fapt, poate că mai mult decât a alcătui o listă inevitabil
incompletă de trăsături necesare celui ce vrea să fie un bun poliŃist sau magistrat (care, pe
deasupra, ar putea avea şi un efect inhibitiv) ar fi mai eficient un exemplul de organ judiciar care,
prin perseverenŃă, răbdare, stăpânire de sine, calm şi încredere în propria îmaginaŃie şi în propriile
intuiŃii (nearbitrare, totuşi!...), compasiune, fermitate şi persuasiune reuşeşte să ducă afacerea
judiciară la finalul ei adevărat, iar acest exemplu se găseşte înCrimă şi pedeapsă, romanul lui
F.M.Dostoievski.

1

T.Bogdan, op.cit., p. 194 – 195
T. Butoi,op.cit., p. 21
3
E. Stancu, op.cit., p. 470
4
T. Butoi, op.cit., p. 39
5
T. Butoi, op.cit., p. 36
6
E. Stancu, op.cit., p. 470
7
T. Butoi, I.-T. Butoi, op.cit., vol II, p. 41
8
T. Butoi, I.-T. Butoi, op.cit., vol I, p. 290
9
Scopul poliŃistului şi magistratului este să rezolve sau să contribuie la rezolvarea pricinii, astfel încât, dacă
anumite persoane simt nevoia să domine conversaŃia, ele trebuie lăsate să creadă că o fac şi chiar încurajate în acest
sens – poate fi o modalitate de a le face să se deschidă şi să devină mai permisive.
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3.3. Bănuitul
ObŃinerea unor declaraŃii verosimile Ńine de profesionalismul şi priceperea organului judiciar1,
dar, în acelaşi timp de o mare importanŃă este persoana celui ascultat. Atunci când acesta e cel
bănuit de comiterea faptei cu relevanŃă penală, psihologia sa dobândeşte anumite trăsături
caracteristice, anumite particularităŃi2 – rezultând fie din faptul că el este autorul faptei (lucru care
generează o stare de contradicŃie între ceea ce declară şi ceea ce ştie3, în condiŃiile în care nu
recunoaşte), fie tocmai din faptul că se ştie bănuit pe nedrept – de care în mod evident cel care îl
audiază ar trebui să Ńină cont.
Apoi, este necesară chiar cunoaşterea oamenilor în general, a felului în care funcŃionează
memoria şi a diferitelor tipuri de temperament, personalitate şi caracter. Astfel, din punctul de
vedere al acestui mijloc de probă, trebuie reŃinut că faza evocării este precedată de cea a percepŃiei,
respectiv de cea a memorării faptelor ce se cere a fi redate4, pentru că atât procesul memorării, cât
şi procesul de percepŃie au trăsături specifice uneori surprinzătoare.5
Bănuitul poate să recunoască sau să nu recunoască faptele cu privire al care este audiat; mai
departe, recunoaştere ori nerecunoaşterea pot fi sincere sau nesincere.6 De asemenea, specularea
sentimentului de vinovăŃie de către poliŃist ori magistrat poate să dea rezultate doar în măsura în
care acesta are relevanŃă penală7; comportamentul inculpatului, mai cu seamă în faza de judecată,
poate căpăta accente de erostratism8 şi cu siguranŃă el este întotdeauna influenŃat de vârstă ori stare
de sănătate fizică şi psihică precum şi de împrejurarea existenŃei sau inexistenŃei mai multor
1

Ion Mircea, Criminalistică, LuminaLex [f.l.], 1999, p. 255
E. Stancu, op.cit., p. 464 – 468
3
Metodele, indiciile, instrumentele ori chiar trucurile de identificare a minciunii i-au pasionat dintotdeauna pe
oameni în general, iar pe cei chemaŃi să rezolve afacerile penale cu atât mai mult. Empiric sau cu ajutorul
psihologiei, s-au identificat diferite astfel de cunoştinŃe care să deosebească fără greş între comportamentul onest şi
cel simulat, cunoştinŃe care – fie prost mânuite, fie chiar înşelătoare prin ele însele – pot duce uneori la erori de
apreciere sau de judecată. ApariŃia tehnicii poligraf, aşa-zis ştiinŃifică şi infailibilă, pare să fi rezolvat chestiunea,
deşi nici ea nu e apărată de contestări şi controverse (a se vedea V.Zdrenghea, T.Butoi, op.cit., pentru o densă
explicaŃie în materie).
4
Aurel Ciopraga, Ion IacobuŃă, Criminalistică, Junimea, Iaşi, 2001, p. 260
5
Un studiu relevant cu privire la deloc neglijabilele diferenŃe în perceperea aceluiaşi eveniment infracŃional
face Akira Kurosawa în filmul său Rashomon.
6
A. Ciopraga, I. IacobuŃă, op.cit., p. 263
7
Uneori vinovăŃia poate avea un aspect exclusiv moral, fără importanŃă penală: în literatura de specialitate (V.
Zdrenghea, T. Butoi, op.cit., p. 44 – 45) se citează cazul remuşcărilor generate de faptul că bănuitul (audiat şi apoi,
ca urmare a suspiciunilor, testat prin metoda poligraf) o numise de serviciu pe victimă, deşi aceasta insistase să-i
acorde o zi liberă ca să-şi poată serba onomastica…
8
Erostratismul este un comportament caracterizat prin vanitate şi amoralitate, care îl poate împinge pe cel
vinovat de săvârşirea unei fapte penale să se laude cu isprava sa ori chiar să o exagereze, prin hiperbolă sau adăugiri
fictive (a se vedea şi Ion Neagu, Tratat de procedură penală. Partea specială, Universul Juridic, Bucureşti, 2010, p.
179). Un anumit tip de cinism şi voluptate a mărturisirii propriilor păcate dovedeşte personajul principal şi totodată
naratorul din romanul Întâmplările fericite şi nefericite ale vestitei Moll Flanders de Daniel Defoe; în romanul
Înviere de Lev Tolstoi se face la un moment dat următoarea observaŃie: „Îndeobşte se cred că hoŃul, ucigaşul,
spionul, prostituata, recunoscând că profesia lor este urâtă, trebuie să se ruşineze de ea. Se întâmplă însă cu totul
altfel. Oamenii puşi de soartă şi de păcatele lor într-o anumită situaŃie, oricât de imorală ar fi, îşi fac o concepŃie
generală despre viaŃă în care situaŃia lor să li se pară şi însemnată, şi frumoasă. Pentru a-şi putea păstra această
concepŃie, ei instinctiv se agaŃă de acel mediu care are aceeaşi concepŃie despre viaŃă şi despre locul pe care îl ocupă
ei în societate. Lucrul acesta ne miră, fiindcă e vorba, de pildă, de hoŃi care se laudă cu dibăcia lor, de prostituate
care se laudă cu dezmăŃul lor, sau de ucigaşi care se laudă cu cruzimea lor. Dar aceasta ne miră numai pentru că
cercul lor este restrâns şi noi ne găsim în afara lui.”. În sfârşit, Felix, personajul principal al romanului Mărturisirile
escrocului Felix Krull de Thomas Mann, îşi povesteşte cu plăcere viaŃa de infractor; de altfel, prototipul lui Felix
Krull este George Manolescu, individ ale cărui şarlatanii au trezit, prin modul de operare ales, ceva inters în lumea
occidentală de la începutul secolului XX şî care nu s-a sfiit să-şi povestească viaŃa în nişte memorii disponibile şi în
româneşte…
2
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participanŃi la săvârşirea faptei.
łinuta persoanei audiate poate avea importanŃă în înŃelegerea atitudinii sale psihice cu privire
la cele ce se discută ori urmează a fi discutate1: spatele uşor aplecat şi umerii aduşi în faŃă pot
sugera obedienŃă, dar pot sugera oboseală (chiar o depresie) sau pur şi simplu o poziŃie nefirească a
corpului fără relevanŃă psihică; mersul, „unul dintre semnalele importante ale dinamicii
neuropsihice”2, prin viteză, elasticitate şi fermitate, dă seamă despre mobilitatea sufletească şi
energia persoanei: un mers normal rapid e o eventuală marcă de vitalitate şi deschidere mentală.
Gesturile – fie ele instrumentale (adică acele gesturi prin care cineva face o activitate), retorice
(gesturile care însoŃesc ori chiar înlocuiesc parŃial vorbirea) sau reactive (aproape involuntare, prin
care se răspunde cvasiinstantaneu la un stimul) – au importanŃa lor evidentă: de exemplu, gesturile
largi pot să sugereze tendinŃa de dominare ori dorinŃa de a impresiona, iar mainile întinse cu
palmele în sus către interlocutor denotă permisivitate şi concesivitate.
Mimica sau vorbirea sunt relevante de asemenea: de pildă, o privirea care fuge poate să indice
dorinŃa de a ascunde ceva, sau o timiditate excesivă, nesiguranŃă; prin fluentă, debit, intonaŃie,
pronunŃie, intensitate şi conŃinut vorbirea este şi ea un element psihomorf. În sfârşit,
îmbrăcămintea cuiva mărturiseşte despre gusturi, mediu de extracŃie sau grad de cultură,însă nici
ea nu este un indiciu de vinovăŃie ori nevinovăŃie, ci doar o marcă prin care cineva poate fi mai
bine cunoscut.
EmoŃiile, aspectul substanŃial care interesează la acest nivel în prezenŃa învinuitului sau
inculpatului la audiere, sunt pur şi simplu o marcă a emotivităŃii, şi nu în mod necesar a
vinovăŃiei3, iar etiologia psihică a acestora nu se poate niciodată stabili doar prin raportarea simplă
la ele însele. Totuşi, trebuie avute în vedere modificările pe plan neurovegetativ, întrucât
acestea pot fi indicii preŃioase, având în vedere că omul reacŃionează fiziologic involuntar
deseori, iar din aceste „semnale”, pe care, voluntar, cel ascultat nu le dezvăluie, se pot
desprinde anumite concluzii: accelerarea bătăilor inimii, creşterea presiunii sangvine,
fenomenele vaso-dilatatorii sau –constrictorii, respiraŃia rapidă şi sacadată, dereglarea
fonaŃiei (tremurul vocii), diminuarea salivaŃiei sau contractarea ori relaxarea bruscă a
muşchilor scheletici4.
3.4. Audierea
În principiu, ascultarea bănuitului nu cunoaşte diferenŃieri după cum se face în faza de
urmărire sau în faza de judecată: trei etape sunt parcurse în ambele situaŃii (identificarea, relatarea
liberă şi întrebările de control)5, la care se adaugă ultimul cuvânt al inculpatului (care este tot o
formă de ascultare a acestuia) în faza de judecată, precum şi elementele de specificitate rezultând
din caracterul contradictoriu al acestui moment procesual secund (art. 323 C.pr.pen.).
Scopul audierii este „nu recunoaşterea vinovăŃiei cu orice preŃ, ci cunoaşterea pozitiei [celui
ascultat] faŃă de fapta sau faptele” care i se impută6.
1

E. Stancu, op.cit., p. 488 – 491
T. Butoi, I.-T. Butoi, op.cit., vol I, p. 232
3
T. Bogdan, op.cit., p. 181
4
Acestea sunt fenomene care apar în mod automat, forme de adaptare a organismului la o stare exceptională, şi
nu pot fi controlate decât într-o foarte mică măsură.
5
A. Ciopraga, I. IacobuŃă, op.cit., p. 261-263; în acelaşi sens: E. Stancu, op.cit., p. 473 – 474 sau T. Butoi, I.T. Butoi, op.cit., vol II, p. 12. Există, în special pentru faza de urmărire, şi opinia că cele trei etape sunt: discuŃiile
prealabile, relatarea liberă şi răspunsurile la întrebări (I. Mircea, op.cit., p. 261). În opinia pe care am adoptat-o noi
(deşi denumirile sunt mai puŃin importante decât actele în sine), discuŃiile prealabile urmează identificării ca
procedeu strict legal (reglementată de art. 70 C.proc.pen) şi sunt o parte integrantă facultativă şi strict tactică a
acesteia privită în sensul ei larg.
6
A. Ciopraga, I. IacobuŃă, op.cit., p. 273
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Pregătirea ascultării presupune cunoaşterea amănunŃită a dosarului şi pieselor sale, fie şi
măcar pentru că organul judiciar nu îşi poate permite să pornească la drum cu idei preconcepute1.
Practic, pregătirea ascultării presupune studierea materialului de urmărire penală sau a datelor
existente la dosar, cunoaşterea personalităŃiiînvinuitului sau inculpatului (caracter, temperament,
aptitudini, mediu familial, cerc de prieteni, nivel de inteligenŃă, eventuale antecedente) şi
întocmirea planului de ascultare (probleme de lămurit, ordinea de abordare a acestora,
determinarea materialului probator)2.
Identificarea presupune un moment legal obligatoriu, cu încărcătură exclusiv administrativă,
de la care organul judiciar nu se poate abate şi pe care cel care urmează să fie ascultat nu îl poate
refuza, (art.70, respectiv art.318 şi art.322 C.pr.pen.) şi un eventual moment de contact sociopsihologic între cei doi viitori participanŃi la o eventuală „luptă psihologică”3, moment care
presupune un dialog bazat pe întrebări care nu interesează fapta, ci persoana celui audiat (domeniu
de activitate, starea sănătăŃii, pasiuni, raporturi cu vecinii sau colegii de serviciu), astfel putându-se
afla anumite informaŃii utile cu privire la persoana bănuitului (de exemplu, nivelul de cultură al
acestuia)4.
Relatarea liberă presupună că învinuitul sau inculpatul este lăsat să declare tot ce ştie despre
faptă, iar poliŃistul sau magistratul „urmăreşte cursul expunerii şi îşi notează aspectele omise sau
ocolite intenŃionat pentru a le clarifica în faza următoare”5. Tactica desfăşurării acestei etape are în
primul rând o dimensiune ce rezultă din art.71 C.pr.pen.: fiecare învinuit sau inculpat este ascultat
separat; el trebuie să fie lăsat să declare liber tot ce doreşte (şi are, fireşte, legătură cu cauza:
aşadar, a constata, de exemplu, că cel audiat minte nu este un motiv pentru a-l întrerupe, singurul
motiv pentru a interveni în această fază fiind abaterea flagrantă de la subiect); ascultarea nu poate
începe cu reamintirea ori citirea declaraŃiilor anterioare; cel audiat nu poate prezenta ori citi o
declaraŃie dinainte scrisă, dar se poate servi de notiŃe; nu sunt admise nici un fel de mijloace de
constrângere. În plus, poliŃiştul sau magistratul va da dovadă de calm, răbdare şi atenŃie, precum şi
de reŃinere si impasibilitate, astfel încât să nu manifeste nicio reacŃie faŃa de susŃinerile învinuitului
sau inculpatului, pentru că „atitudinea anchetatorului conŃine în ea o serie de elemente de
sugestibilitate care pot influenŃa declaraŃiile celui ascultat”6.
În sfârşit, etapa întrebărilor de control presupune lămurirea aspectelor ambigue sau
contradictorii: de exemplu, se poate clarifica valoarea de adevăr a alibiului furnizat, pe baza regulii
simple că o precizie exagerată a amintirilor poate fi un indiciu al minciunii7. Întrebările se pot
adresa după o serie de strategii: cea a întrebărilor de detaliu, care funcŃionează în cazul
recidiviştilor ori a declaraŃiilor nesigure şi contradictorii8; cea a ascultării încrucişate, care îşi
propune nimicirea sistemului de apărare al suspectului, dar care este privită „cu anumite rezerve,
deoarece poate avea ca efect dezorieantarea, încurcarea celui ascultat”9; cea a complexului de
vinovăŃie, care ere efect asupra celor mai sensibili; strategia interogatoriului psihanalitic10 ş.a.m.d..

1

I. Mircea, op.cit., p. 260
E. Stancu, op.cit., p. 470 – 473
3
T. Bogdan, op.cit., p. 195
4
I. Mircea, op.cit., p. 262
5
A. Ciopraga, I. IacobuŃă, op.cit., p. 262
6
E. Stancu, op.cit., p. 475 – a se vedea, la aceeaşi pagină, şi observaŃiile cu privire la avantajele relatării
libere, precum şi cu privire la raportul dintre comunicarea verbală şi, pe de o parte, cea metaverbală (care o susŃine),
respectiv cea paraverbală (care contrazice comunicarea verbală până la punctul în care o anulează).
7
A. Ciopraga, I. IacobuŃă, op.cit., p. 266 – 267
8
T. Butoi, I.-T. Butoi, op.cit., vol I, p. 250
9
E. Stancu, op.cit., p. 477
10
T. Butoi, I.-T. Butoi, op.cit., vol I, p. 253-255; T. Butoi, op.cit., p.56-81
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4. Concluzii
Prin studiul de faŃă, ne-am propus abordarea problematicii declaraŃiei învinuitului sau
inculpatului atât din perspectivă strict legală, cât şi de pe poziŃii tactice; din acest din urmă punct
de vedere, am încercat creionarea liniilor majore ale audierii precum şi o schită de portret pentru
fiecare din cei doi subiecŃi ai acesteia – organul judiciar, respectiv suspectul.
Am considera intervenŃia noastră una reuşită dacă ea ar genera interes pentru literatura
(juridică, psihologică şi beletristică) de bună calitate având ca subiect (principal sau nu) dibăcia
construirii şi menŃinerii unor relaŃii interumane inteligente, în care veşnica încruntare să nu fie
unica manifestare a, în fond, neputinŃei, indiferent dacă în discuŃie este organul judiciar ori poate
un simplu funcŃionar, un coleg, un profesor…
Probabil că una din direcŃiile pe care ar trebui să meargă cercetarea în acest domeniu ar fi cea
a traducerii lucrărilor străine unanim recunoscute ca esenŃiale în materie (cu titlu de exemplu,
contribuŃiile lui Gisli Gudjonsson). De altfel, nu este exclus ca noi înşine să revenim asupra temei.
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CONTROVERSE PRIVIND HĂRłUIREA SEXUALĂ
Doina Andreia GRIGORAŞ∗

Abstract
In order to repress any kind of discrimination, since 2002 the Romanian Criminal Code
incriminates in art. 2031 a socio-sexual misbehavior as the offence of sexual harassment which
consists of: „harassing a person through threat or compulsion with the purpose of obtaining
sexual satisfaction, by a person who abuses his/her authority or influence conferred by his/her
position at the working place.” The expression has a French source of inspiration, concomitantly
claiming menace, coercion, but also abuse of authority, power conferred to the ravisher by the
position he or she detains at the working place. Although the Romanian legislator has not
conditioned the existence of the deed of sexual harassment upon the ravisher’s reiterated actions
of menace or coercion, there are some opinions which appreciate that as compulsory, considering
that a single act of that kind would not be sufficient to make us affirm that we find ourselves in the
presence of sexual harassment. In the following I will deal with the polemics that concerns the
offence of sexual harassment, especially it`s legal nature, also analising it in relation to the
stipulations of the New Criminal Code and concerning on the problems that the judicial organs
find in descovering and testing the offence, and finally punishing the offender.
Cuvinte cheie: hărŃuire sexuală, infracŃiune de obicei, Noul Cod Penal, relaŃie de muncă,
discriminare
I. Introducere
În noua societate postcomunistă, omul a devenit cu adevărat valoarea socială care trebuie să
se bucure de apărare prin toate mijloacele juridice, în primul rând prin cele ale dreptului penal. În
timp ce societatea românească se dezvoltă, apar fenomene antisociale care necesită a fi reprimate
prin intermediul dreptului penal. Studiile sociologice1 evidenŃiază faptul că tot mai multe persoane,
abuzând de puterea dobândită la locul de muncă, profită de cei care au nevoie de serviciile lor, în
scopul obŃinerii anumitor foloase, de cele mai multe ori foloase de natură sexuală. De aceea
legiuitorul, prin incriminarea ca infracŃiune distinctă a hărŃuirii sexuale în art.2031 Cpen
stabilizează situaŃia juridică existentă la momentul respectiv, astfel că victimele unei asemenea
fapte antisociale au posibilitatea de a apela la organele judiciare competente a soluŃiona cauza.
HărŃuirea sexuală a devenit un fenomen antisocial real şi cu o frecvenŃă foarte mare atât în
unităŃile publice, cât şi în cele private, aşadar cunoaşterea conŃinutului normativ şi interpretarea
corectă a respectivelor dispoziŃii este imperativă pentru o eficientă aplicare a acestora, în vederea
realizării scopului dreptului penal2. Mai mult de atât, studiul conŃinutului incriminării raportat la
situaŃia reală cu care se confruntă societatea poate soluŃiona problemele care există în momentul de
faŃă în ceea ce priveşte descoperirea şi reprimarea respectivelor fapte periculoase.
În cele ce urmează pentru clarificarea anumitor aspecte care au creat controverse în legătură
cu infracŃiunea de hărŃuire sexuală, ne vom axa pe combaterea ipotezei că aceasta prezintă
Student, Facultatea de Drept, Academia de PoliŃie „Alexandru Ioan Cuza” din Bucureşti (e-mail:
andreia_grigoras@yahoo.com). Acest studiu a fost elaborat sub coordonarea lect.univ.dr. IonuŃ-Andrei Barbu
(ionut.barbu@academiadepolitie.ro)
1
http://www.cpe.ro/romana/index.php?option=com_content&task=view&id=27&Itemid=48
2
Art.1 Cpen : „Legea penală apără, împotriva infracŃiunilor, România, suveranitatea, independenŃa, unitatea şi
indivizibilitatea statului, persoana, drepturile şi libertăŃile acesteia, proprietatea, precum şi întreaga ordine de drept”
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caracteristicile unei infracŃiuni de obicei şi că voinŃa legiuitorului a fost să considere că numai
pluralitatea acŃiunilor incriminate este de natură a atrage o pedeapsă, iar faptul unic, singular, nu
are relevanŃă penală. Cercetările în domeniu nefiind ample, am procedat la analiza structurii
infracŃiunii, atât cea din actuala reglementare, cât şi prevederile Noului Cod Penal.
ApariŃia normei de incriminare a fost generată de realităŃile sociale, aşadar aceasta nu poate fi
înŃeleasă în afara cadrului real, al fenomenelor periculoase din lumea obiectivă. Practica judiciară
se confruntă cu problema descoperirii şi sancŃionării hărŃuirii sexuale, aceasta fiind o infracŃiune
dificil de probat, de aceea este necesar să fie cunoscute toate condiŃiile care duc la apariŃia faptei
socialmente periculoase.
II.Reglementare legală
Având în vedere necesitatea apropierii dreptului penal intern de cel european, legiuitorul
român a ales să incrimineze prin Legea nr. 61 din 16 ianuarie 2002 privind aprobarea OrdonanŃei
de urgenŃă a Guvernului nr. 89/2001 pentru modificarea şi completarea unor dispoziŃii din Codul
Penal referitoare la infracŃiuni privind viaŃa sexuală1, în art.2031 C.Pen. fapta de „hărŃuire sexuală”,
având următorul conŃinut: „HărŃuirea unei persoane prin ameninŃare sau constrângere, în scopul de
a obŃine satisfacŃii de natură sexuală, de către o persoană care abuzează de autoritatea sau influenŃa
pe care i-o oferă funcŃia îndeplinită la locul de muncă se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2
ani sau cu amendă.”
Legea 202/2002 (republicată) privind egalitatea de şanse şi tratament între femei şi bărbaŃi,
prevede în art. 4 lit d): „prin hărŃuire sexuală se înŃelege situaŃia în care se manifestă un
comportament nedorit cu o conotaŃie sexuală, exprimat fizic, verbal sau nonverbal, având ca obiect
sau ca efect lezarea demnităŃii unei persoane şi, în special, crearea unui mediu de intimidare, ostil,
degradant, umilitor sau jignitor”.
OrdonanŃa nr. 137 din 31 august 2000 (actualizată) privind prevenirea şi sancŃionarea tuturor
formelor de discriminare prevede hărŃuirea sexuală ca fiind o discriminare bazată pe criteriul sex,
iar Codul Muncii conŃine prevederi indirecte legate de hărŃuirea sexuală. În ceea ce priveşte
unităŃile publice sau private, acestea sunt obligate ca în cadrul Regulamentelor interne de
funcŃionare să asigure informarea personalului cu privire la respectiva faptă antisocială, precum şi
să prevadă sancŃiuni disciplinare pentru cei care încalcă demnitatea personală a altor angajaŃi.
În ceea ce priveşte dispoziŃiile Noului Cod Penal, hărŃuirea sexuală este incriminată în două
articole distincte, menite să soluŃioneze disputele intervenite pe tema naturii juridice a respectivei
infracŃiuni, cât şi necorelările cu alte infracŃiuni (spre exemplu şantajul). În grupa infracŃiunilor
privitoare la viaŃa sexuală, Noul Cod Penal incriminează în art. 223 „hărŃuirea sexuală” care constă
în: ”Pretinderea în mod repetat de favoruri de natură sexuală în cadrul unei relaŃii de muncă sau a
unei relaŃii similare, dacă prin aceasta victima a fost intimidată sau pusă într-o situaŃie umilitoare”,
iar în cadrul infracŃiunilor de serviciu, în art.299 NCPen este prevăzută infracŃiunea de „folosire
abuzivă a funcŃiei în scop sexual” cu următorul conŃinut: (1)„Fapta funcŃionarului public care, în
scopul de a îndeplini, a nu îndeplini, a urgenta ori a întârzia îndeplinirea unui act privitor la
îndatoririle sale de serviciu sau în scopul de a face un act contrar acestor îndatoriri, pretinde ori
obŃine favoruri de natură sexuală de la o persoană interesată direct sau indirect de efectele acelui
act de serviciu.”;
(2) „Pretinderea sau obŃinerea de favoruri de natură sexuală de către un funcŃionar public care
se prevalează sau profită de o situaŃie de autoritate ori de superioritate asupra victimei, ce decurge
din funcŃia deŃinută.”

1

Publicată în „Monitorul Oficial al României”, partea I, nr. 65 din 30 ianuarie 2002
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III.Structura infracŃiunii
HărŃuirea sexuală apare pe fondul existenŃei unor elemente complexe determinate de factori
psihologici (interni) şi sociologici (externi). HărŃuirea sexuală este o formă a dorinŃei de
manifestare a puterii şi agresivităŃii.
De inspiraŃie franceză, infracŃiunea de „hărŃuire sexuală” a fost inclusă în grupul infracŃiunilor
privitoare la viaŃa sexuală, în economia textului regăsindu-se concepte noi pentru dreptul penal
român, care au creat controverse în literatura de specialitate.
A. CondiŃii preexistente
Obiectul juridic generic1 al infracŃiunii de hărŃuire sexuală este format din totalitatea relaŃiilor
sociale a căror normală desfăşurare este condiŃionată de ocrotirea vieŃii, integrităŃii corporale,
sănătăŃii şi libertăŃii persoanei împotriva faptelor de natură a aduce atingere drepturilor absolute ale
persoanei.
Obiectul juridic special al infracŃiunii e constituit din ansamblul relaŃiilor sociale referitoare
la libertatea sexuală şi psihică a persoanei. La nivel psihologic, hărŃuirea sexuală activează reacŃii
de depresie, anxietate, furie, teamă, frustrare, instabilitate emoŃională, atacuri de panică,
autoblamare. Acestea pot fi însoŃite şi de tulburări în plan fizic, respectiv migrene, insomnii, stări
de epuizare, letargie, ameŃeli, tulburări de alimentaŃie, palpitaŃii, creşterea tensiunii arteriale,
disfuncŃii sexuale, probleme gastrointestinale, ulcer etc. ViaŃa personală a victimei poate fi de
asemenea afectată.
ConstrucŃia juridică a infracŃiunii demonstrează că aceasta este una complexă, astfel că putem
vorbi şi de un obiect juridic complex, prin incriminarea faptei urmărindu-se în subsidiar protejarea
raporturilor sociale ce iau naştere în exercitarea unei activităŃi la locul de muncă2, modificările
raporturilor de serviciu constând în satisfacŃia scăzută la locul de muncă a persoanelor afectate,
demotivare, scăderea performanŃei, absenteism, predispoziŃia spre erori profesionale, depăşirea
termenelor, neîndeplinirea sarcinilor şi calitatea scăzută a modului de îndeplinire a sarcinilor. Mai
mult, cercetările3 arată că o mare parte din timpul zilnic de lucru va fi utilizat de persoana hărŃuită,
pentru a gândi şi aplica strategii de evitare a persoanei care hărŃuieşte şi a interacŃiunilor cu această
persoană.
Fiind îndreptată împotriva libertăŃii sexuale a persoanei şi a relaŃiilor sociale menite să asigure
buna desfăşurare a atribuŃiilor de serviciu, infracŃiunea de hărŃuire sexuală nu are de regulă obiect
material. În situaŃiile în care infracŃiunea este realizată în modalitatea constrângerii fizice,
exercitată asupra corpului persoanei, acesta va constitui obiectul material al infracŃiunii, cât timp
constrângerea fizică nu este folosită în vederea întreŃinerii a însăşi actului sexual concomitent sau
imediat ulterior întrebuinŃării ei, caz în care acŃiunea autorului va constitui tentativă de viol,
respectiv tentativă de perversiune sexuală.
Subiectul activ nemijlocit(autorul) este o persoană fizică responsabilă din punct de vedere
penal, mai mult de atât, conŃinutul legal al infracŃiunii prevede o calificare a acestuia, fiind vorba
despre „o persoană care abuzează de autoritatea sau influenŃa pe care i-o oferă funcŃia îndeplinită
la locul de muncă.” Raportul dintre el şi victimă este considerat a fi unul de natură profesională,
întrucât hărŃuirea sexuală nu poate fi concepută decât în cadrul locului de muncă, autorul având o
poziŃie dominantă asupra unor persoane, poziŃie datorată funcŃiei ocupate. Cu toate acestea, având
în vedere faptul că întregul concept a fost preluat din legislaŃia franceză, iar raportul la care se
referă legea franceză nu este tocmai unul profesional, în doctrină4 s-a subliniat faptul că hărŃuirea
1

I.Pascu, M.Gorunescu, Drept penal.Partea specială, Ed. HAMANGIU, Bucureşti, 2009, pg. 78
C.Pasere, Studiu asupra infracŃiunii de hărŃuire sexuală, în Dreptul nr. 8/2002, pg. 12
3
„ViolenŃa împotriva femeilor la locul de muncă...să vorbim despre ea!” – proiect realizat de Liga Română
pentru Sănătate Mintală, www.lrsm.ro
4
Gh. MateuŃ, Reflexii privind infracŃiunea de hărŃuire sexuală introdusă în Codul Penal român prin legea nr.
61 din 16 ianuarie 2002, în Dreptul nr. 7/2002, pg.6; H.Diaconescu, Un alt punct de vedere cu privire la structura
2
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sexuală ar putea fi reŃinută nu numai în cadrul unui raport de muncă, ci şi în cazul raporturilor cu
autorităŃile publice, politice sau administrative, săvârşită de membrii acesteia. În mod cert
subiectul activ trebuie să deŃină o funcŃie care să-i confere autoritate („drept, putere, împuternicire
de a comanda, de a da dispoziții sau de a impune cuiva ascultare” 1) astfel luând naştere un raport
de subordonare ierarhică (în cadrul relaŃiilor profesionale verticale) sau influenŃă, în acest caz
luând naştere un raport de dependenŃă faŃă de măsurile sau serviciile acestuia (spre exemplu cazul
profesorului, poliŃistului, politicianului, etc.). În modul în care este actual reglementată, hărŃuirea
sexuală nu poate fi săvârşită de o persoană care se află pe o poziŃie egală cu victima, cu atât mai
puŃin de o persoană aflată într-o poziŃie de inferioritate.
În ceea ce priveşte sexul făptuitorului, precum şi cel al victimei, legiuitorul alege să nu facă
nicio discriminare în acest sens, subiect activ al infracŃiunii de hărŃuire sexuală poate fi atât un
bărbat, cât şi o femeie.
Din punct de vedere al participaŃiei penale, infracŃiunea este susceptibilă de a fi săvârşită sub
forma instigării şi a complicităŃii. Participantul poate fi orice persoană responsabilă din punct de
vedere penal, fie că îndeplineşte calitatea cerută de lege, fie că nu. În cazul complicelui, dacă
acesta îndeplineşte calitatea cerută de lege şi realizează acte de înlesnire şi ajutorare în scopul
obŃinerii de satisfacŃii de natură sexuală pentru sine, acesta va săvârşi infracŃiunea de hărŃuire
sexuală în calitate de autor.
În ceea ce priveşte coautoratul, acesta nu este posibil la infracŃiunea de hărŃuire sexuală, deşi
în literatura de specialitate2 s-a susŃinut contrariul şi anume că infracŃiunea poate fi comisă în
coautorat, în cazul unei comisii de care depinde angajarea sau promovarea unei persoane şi în
măsura în care toŃi membrii au urmărit scopul prevăzut de norma incriminatoare. Având în vedere
caracterul personal al scopului urmărit de făptuitor (obŃinerea de satisfacŃii de natură sexuală)
infracŃiunea de hărŃuire sexuală se săvârşeşte in persona propria, fiind exclusă participaŃia penală
sub forma coautoratului.
Subiect pasiv poate fi orice persoană aflată în acele raporturi prevăzute de lege cu făptuitorul,
nelimitându-ne la raporturi strict profesionale, aşa cum bine s-a nuanŃat în doctrina3, deoarece
calificarea subiectului activ în norma de incriminare – „o persoană care abuzează de autoritatea
sau influenŃa pe care i-o oferă funcŃia îndeplinită la locul de muncă” nu impune şi o calificare a
subiectului pasiv. Prin urmare, acesta trebuie să se afle fie într-un raport profesional cu autorul
(subordonat, salariat), fie într-un raport cu instituŃiile, autorităŃile publice, politice sau
administrative din care face parte subiectul activ (spre exemplu, un angajator care condiŃionează
încheierea contractului de muncă cu victima de primirea de satisfacŃii de natură sexuală).
Victimele hărŃuirii sexuale sunt, de regulă, femeile singure, femeile divorŃate, dar şi femeile
căsătorite, copiii sau chiar bărbaŃii.
În cazul în care victima provoacă respectivul comportament antisocial al agresorului, se pune
întrebarea cât din declanşarea procesului se datorează agresorului şi cât victimei agresiunii? Pentru
a exclude existenŃa infracŃiunii datorită provocării victimei, este necesar ca aceasta să fie explicită
şi nu bazată pe o presupunere a autorului. Subiectul hărŃuirii sexuale este unul care permite
existenŃa unor prejudecăŃi, stereotipuri, idei preconcepute, printre care se regăseşte şi ideea că prin
modul în care femeile arată, se îmbracă şi se comportă, provoacă actele de hărŃuire sexuală. Luăm
exemplul femeilor deoarece acestea sunt predispuse mai des a fi victime ale unor astfel de fapte.
Având în vedere evoluŃia societăŃii, a modei implicit, nu mai putem considera ca un demers sexual,
spre exemplu, expunerea taliei sau a piciorului. Un eveniment recent în legătură cu acest lucru îl
juridică şi conŃinutul constitutiv al infracŃiunii de hărŃuire sexuală, în Dreptul nr. 1/2004, pg. 140-141
1
Dicționarul explicativ al limbii române, Ed. UNIVERSUL ENCICLOPEDIC, Bucureşti, ediția a II-a, 1998
2
C.Pasere, op. cit., pg. 15
3
H.Diaconescu, op.cit., pg. 142
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reprezintă protestul numit „Marşul târfelor/ Slut Walk”1 organizat ca reacŃie a unei declaraŃii
şocante a unui poliŃist, într-un discurs Ńinut în faŃa unor studenŃi, care a afirmat că "femeile ar
trebui să evite să se îmbrace ca nişte târfe pentru a nu mai ajunge victime". Protestul s-a răspândit
în oraşe din toată lumea, fiind susŃinut de femei prezente în număr mare pentru a combate
concepŃia potrivit căreia victimele agresiunilor sexuale poartă într-o oarecare măsură
responsabilitatea deoarece "o căutau cu lumânarea".
B. ConŃinutul constitutiv
a.)Latura obiectivă.
Elementul material al infracŃiunii constă în acŃiunea de „hărŃuire” a unei persoane prin
ameninŃare sau prin constrângere. Legea penală nu defineşte termenul de „hărŃuire”, aşadar, în
lipsa unei interpretări legale, vom apela, pentru lămurirea lui, la dicŃionarul explicativ al limbii
române. În limbaj comun, prin „a hărŃui” se înŃelege „a necăji pe cineva cu tot felul de neplăceri, a
nu lăsa în pace pe cineva; a cicăli, a sâcâi, a pisa”.2
Din nefericire, legiuitorul nu a ales denumirea potrivită pentru a caracteriza elementul
material al infracŃiunii, dând naştere la diferite controverse în literatura de specialitate.
NoŃiunea de hărŃuire definită în dicŃionarul explicativ al limbii române presupune efectuarea
unor acŃiuni repetate, stăruitoare asupra unei persoane, în scopul de a obŃine satisfacŃii de natură
sexuală. Din această reglementare a infracŃiunii de hărŃuire s-a concluzionat că aceasta este o
infracŃiune de obicei3, argumentându-se că nu este suficientă o singură manifestare din partea
subiectului activ pentru ca infracŃiunea să existe, fiind necesar ca activitatea făptuitorului să fie una
repetată. Adică fiecare acŃiune în parte, realizată prin ameninŃare sau prin constrângere, indiferent
de intensitatea şi gravitatea ei, nu constituie infracŃiunea de hărŃuire, ci numai pluralitatea lor este
sancŃionată, în măsura în care relevă obişnuinŃa.
InfracŃiunea de obicei nu se bucură de o reglementare explicită nici în Codul Penal de la
1969, nici în Noul Cod Penal. Ea este rezultatul voinŃei legiuitorului, care decide dacă
incriminează fiecare act sau dacă impune cerinŃa repetabilităŃii actelor pentru ca acestea să intre
sub incidenŃa legii penale.
Conform definiŃiei adoptate de doctrină4, infracŃiunea de obicei este „acea infracŃiune ce se
săvârşeşte prin repetarea faptei incriminate de un număr de ori suficient de mare pentru ca, din
această repetare, să rezulte că făptuitorul desfăşoară activitatea infracŃională respectivă de obicei,
din obişnuinŃă sau ca îndeletnicire.”
Conform DicŃionarului explicativ al limbii române, noŃiunea de „obicei” desemnează o
„deprindere individuală câştigată prin repetarea frecventă a aceleiaşi acŃiuni; fel particular de a se
purta sau de a face ceva; obişnuinŃă, învăŃ”, iar termenul „deprindere” indică „uşurinŃa căpătată dea lungul timpului într-o îndeletnicire oarecare”.
InfracŃiunea de obicei presupune îndeletnicirea făptuitorului cu privire la activitatea
infracŃională, iar în cazul infracŃiunii de hărŃuire sexuală, repetarea acŃiunii incriminate de un
număr îndestulător nu implică şi condiŃia obiceiului, a îndeletnicirii. Prin repetarea acŃiunii, autorul
urmăreşte menŃinerea victimei într-o stare tensionată, până la determinarea acesteia de a-i oferi
satisfacŃiile de natură sexuală, astfel atingându-şi scopul propus.
Deoarece este o creaŃie a legiuitorului, caracterul de infracŃiune de obicei al unei fapte rezultă
întotdeauna din conŃinutul incriminării, aceste infracŃiuni putând fi identificate după sintagma
utilizată de legiuitor („în mod repetat”, „în mod obişnuit”) sau, în unele situaŃii, din însăşi
economia textului (prostituŃia, art.328 Cpen.). În cazul infracŃiunii analizate, legiuitorul nu
1

http://www.cotidianul.ro/mii-de-femei-au-participat-sambata-la-marsul-tarfelor-de-la-londra-148937/
DicŃionar explicativ al limbii române, Ed. ACADEMIEI, Bucureşti, 1975
3
Gh.MateuŃ, op.cit.,pg.5; C.Pasere, op.cit., pg.16
4
C.Bulai, Manual de drept penal.Partea generală, Ed. UNIVERSUL JURIDIC, Bucureşti, 2007, pg. 516-517
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condiŃionează existenŃa infracŃiunii de repetarea faptelor, şi nu se poate considera că din economia
textului rezultă această necesitate de repetare a faptei pentru a fi incriminată.
Interpretarea legii penale trebuie să urmărească cunoaşterea voinŃei reale a legiuitorului,
organul care aplică legea penală trebuie să descopere înŃelesul real al normei, iar atunci când este
necesar pentru realizarea scopului legii penale, să completeze unele lacune ale legii cu ajutorul
celorlalte dispoziŃii legale.
Consider că nu a fost în intenŃia legiuitorului să excludă de la sancŃionare şi faptul unic, de o
intensitate sporită, suficient de grav şi de periculos pentru a leza valorile sociale ocrotite de norma
penală şi anume libertatea sexuală şi psihică a victimei, precum şi desfăşurarea în condiŃii bune a
activităŃii la locul de muncă.
Pentru o eficientă interpretare găsesc oportun a corela norma prevăzută în art. 2031 C.Pen. cu
cea prevăzută în art. 4 lit d) din Legea 202/2002 (republicată) privind egalitatea de şanse şi
tratament între femei şi bărbaŃi, mai sus enunŃat.
Legiuitorul prevede ca modalităŃi de realizare a infracŃiunii ameninŃarea sau constrângerea,
care pot fi infracŃiuni autonome, însă legiuitorul le-a absorbit în conŃinutul infracŃiunii de hărŃuire
sexuală. Atât ameninŃarea cât şi constrângerea pot fi săvârşite printr-un singur act de executare,
aşadar pentru consumarea infracŃiunii de hărŃuire sexuală este suficientă o acŃiune singulară a
autorului (spre exemplu, cazul profesorului care pretinde favoruri sexuale unei studente, pentru
promovarea examenului sau pentru obŃinerea unei note mai mari1), acŃiune care să îndeplinească
toate condiŃiile cerute de norma de incriminare, suficient de periculoasă pentru a crea starea de
pericol prin atingerea libertăŃii sexuale şi a libertăŃii psihice, iar eventuala repetare a acesteia va
duce la săvârşirea respectivei infracŃiuni în formă continuă succesivă.
InfracŃiunea continuă este „infracŃiunea al cărei element material, constând într-o acŃiune sau
o inacŃiune, se prelungeşte (continuă, durează) în timp, în chip natural, chiar după momentul
consumării, până când încetează activitatea infracŃională (momentul epuizării).2 După modul în
care se realizează continuitatea infracŃiunii se face distincŃie între infracŃiunea continuă
permanentă (nu necesită intervenŃia făptuitorului pentru continuitate) şi infracŃiunea continuă
succesivă (fiind necesară intervenŃia făptuitorului, prin repetarea actelor incriminate; diferitele
întreruperi care Ńin de natura faptei nu modifică unitatea naturală şi caracterul continuu al acesteia).
Natura acŃiunii indicate de verbum regens constituie criteriul formal după care se identifică
infracŃiunile continue în cadrul sistemului român de drept. Aşadar, în opinia mea, hărŃuirea este o
infracŃiune continuă succesivă deoarece presupune o activitate de durată3, realizată prin repetarea
de către făptuitor a acŃiunii incriminate, pentru obŃinerea scopului urmărit –satisfacŃii de natură
sexuală.
Săvârşirea unui singur act incriminat de dispoziŃiile prevăzute de art. 2031 C. Pen. nu poate
duce la încadrarea faptei la infracŃiunea de şantaj (art. 194 C.Pen.), atât timp cât în cazul
infracŃiunii de şantaj autorul urmăreşte „dobândirea în mod injust a unui folos”, în timp ce în cazul
infracŃiunii de hărŃuire sexuală acesta urmăreşte dobândirea unui folos special şi anume obŃinerea
de satisfacŃii de natură sexuală. În plus, nu se poate considera că voinŃa legiuitorului a fost să
sancŃioneze mai aspru săvârşirea unui fapt unic decât săvârşirea în mod repetat a aceluiaşi act
(pedeapsa prevăzută de lege pentru şantaj fiind închisoarea de la 6 luni la 5 ani, în timp ce
pedeapsa prevăzută de lege pentru hărŃuire sexuală este închisoarea de la 3 luni la 2 ani sau
amenda). Putem considera hărŃuirea sexuală ca fiind o modalitate specială a infracŃiunii de şantaj,
reglementată distinct deoarece priveşte libertatea sexuală a persoanei.
1
http://www.evz.ro/detalii/stiri/sexul-a-devenit-spaga-favorita-a-profesorilor-935157/paginacomentarii/1.html
2
C.Bulai,op.cit., pg. 499-500
3
Al.Boroi, Drept penal.Partea specială, Ed. C.H.BECK, Bucureşti, 2006, pg.180
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De altfel, în cazul în care subiectul activ acŃionează asupra mai multor persoane prin acte de
acelaşi fel, de ameninŃare sau constrângere, în scopul de a obŃine satisfacŃii de natură sexuală,
acŃiuni care se pot repeta la diferite intervale de timp şi care întrunesc condiŃiile prevăzute de art.
2031 C.Pen., ne vom afla în prezenŃa unui concurs de infracŃiuni de hărŃuire sexuală, având în
vedere că respectiva infracŃiune face parte din categoria infracŃiunilor contra persoanei. Conform
unor opinii doctrinare1, atunci când există o pluralitate de persoane vătămate printr-o singură
activitate infracŃională acest lucru va determina o pluralitate de infracŃiuni, adică vor fi tot atâtea
infracŃiuni câte persoane au fost vătămate în drepturile lor (excepŃie făcând infracŃiunile contra
vieŃii pentru care au fost create variante agravate la care caracterul mai grav este dat tocmai de
împrejurarea că s-a produs moartea a mai multor persoane). HărŃuirea mai multor persoane
presupune, de regulă, luarea unor rezoluŃii infracŃionale distincte în raport cu fiecare dintre ele,
având în vedere că în privinŃa infracŃiunilor împotriva persoanei este esenŃială identitatea
persoanei2. Astfel, am putea vorbi despre o obişnuinŃă a autorului de a hărŃui sexual diferite
persoane, însă plasându-ne în categoria infracŃiunilor contra persoanei, nu putem vorbi despre
infracŃiunea de obicei, ci avem în vedere un concurs de infracŃiuni, fiecare faptă presupunând
luarea unei noi rezoluŃii infracŃionale.
Legiuitorul a ales să sancŃioneze fapta atunci când aceasta este săvârşită prin două modalităŃi
specifice, prin ameninŃare sau prin constrângere, în ambele situaŃii autorul abuzând de funcŃia
îndeplinită prin presiunile exercitate asupra victimei în scopul obŃinerii „satisfacŃiilor de natură
sexuală”.
În lipsa unei explicaŃii date de legiuitor „ameninŃarea” în sensul art. 2031 C.Pen. are acelaşi
înŃeles precum cel stabilit în art. 193 C.Pen. adică acŃiunea de ameninŃare a unei persoane cu
săvârşirea unei infracŃiuni sau a unei fapte păgubitoare îndreptate împotriva ei, a soŃului sau a unei
rude apropiate. Făptuitorul îşi arată intenŃia de a-i face rău victimei sau unei persoane apropiate
acesteia în cazul în care nu obŃine ceea ce îşi doreşte. AmeninŃarea trebuie să aibă un caracter
injust şi să fie serioasă, adică de natură să alarmeze victima, să-i insufle acesteia o temere gravă şi
justificată cu privire la pericolul în care se află. De regulă ameninŃarea se referă la perspectivele
sale la locul de muncă (concediere, nepromovare, diminuări salariale, etc).
Constrângerea, ca modalitate de realizare a hărŃuirii sexuale poate fi atât psihică cât şi fizică.
În ceea ce priveşte constrângerea psihică, aceasta este diferită de ameninŃare şi constă într-o
presiune exercitată asupra psihicului persoanei, prin acŃiuni care o lipsesc pe aceasta de voinŃa
necesară pentru a fi stăpână pe actele sale. VoinŃa este facultatea psihică prin care sunt mobilizate
şi orientate conştient energiile fizice ale omului în vederea înfăptuirii actului de conduită
exterioară3. Astfel, autorul fie foloseşte un limbaj cu conotaŃie sexuală, nedorit de victimă, sau
condiŃionează angajarea ori avansarea acesteia de acordarea de către victimă a unor favoruri de
natură sexuală, acesta urmărind să-şi realizeze scopul şi anume obŃinerea de satisfacŃii sexuale. În
momentul în care victima cedează, actul de conduită exterioară nu este săvârşit în mod liber, ci sub
sub presiunea exercitată de către autor asupra psihicului victimei.
Conform principiului „unde legea nu distinge, nici noi nu putem distinge”( ubi lex non
distinguit nec nos distinguere debemus) nu se poate exclude prin interpretare săvârşirea infracŃiunii
de hărŃuire sexuală prin folosirea constrângerii fizice. În cazul infracŃiunii de hărŃuire sexuală,
constrângerea fizică nu este exercitată cu scopul de a obŃine concomitent sau imediat actul dorit
de făptuitor, ci obŃinerea în viitor de satisfacŃii de natură sexuală. Constrângerea fizică constă în
1

C.Mitrache, Drept penal român.Partea generală, Ed. UNIVERSUL JURIDIC, Bucureşti. 2010, pg. 256
În sens contrar, Decizia nr.49/2007 a SecŃiilor Unite ale Înaltei CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie, „Traficul de
persoane incriminat prin dispoziŃiile art. 12 şi 13 din Legea nr. 678/2001, comis asupra mai multor subiecŃi pasivi,
în aceleaşi condiŃii de loc şi de timp, constituie o infracŃiune unică, în formă continuată, iar nu mai multe infracŃiuni
aflate în concurs”, www.scj.ro
3
C.Bulai, op.cit., pg.155
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contactul fizic dintre făptuitor şi victimă, manifestat sub forma unor îmbrăŃişări, sărutări sau
atingeri nepotrivite, nedorite de victimă şi care creează o situaŃie stânjenitoare pentru aceasta.
Dacă autorul urmăreşte întreŃinerea actelor sexuale concomitent sau imediat, prin
întrebuinŃarea ameninŃării sau a constrângerii, acŃiunile respective se situează în cadrul laturii
obiective a infracŃiunii de viol, respectiv perversiune sexuală, rămase în faza imperfectă a
tentativei.
În vederea întregirii laturii obiective, norma de incriminare cere ca acŃiunea de hărŃuire
efectuată prin ameninŃare sau constrângere să vizeze un scop special şi anume obŃinerea de
favoruri de natură sexuală, în aşa fel încât, în ansamblu, comportamentul făptuitorului să releve
hărŃuirea.1
Prin satisfacŃie se înŃelege un sentiment de mulŃumire, de plăcere2, iar expresia „satisfacŃii de
natură sexuală” se referă la satisfacerea instinctului sexual al unei persoane.
Săvârşirea infracŃiunii la locul de muncă constituie situaŃia premisă a acesteia, în actuala
reglementare nefiind cuprinse dispoziŃii cu privire la hărŃuirea săvârşită în afara cadrului
profesional. Noul Cod Penal completează această lacună, prin incriminarea în art.208 NCPen a
infracŃiunii de hărŃuire3.
Urmarea imediată. Fiind o infracŃiune de pericol, rezultatul acesteia constă într-o stare de
pericol contrară celei existente anterior, stare de pericol sub imperiul căreia valoarea socială
împotriva căreia a fost îndreptată fapta este ameninŃată în existenŃa ei, iar relaŃiile sociale create în
jurul şi datorită acestei valori nu se pot desfăşura în mod normal4. Prin săvârşirea infracŃiunii de
hărŃuire sexuală făptuitorul aduce atingere libertăŃii psihice şi libertăŃii sexuale a victimei, fiind
vizată în primul rând latura psihică a acestei libertăŃi. Din acest punct de vedere există asemănări
între infracŃiunea de hărŃuire sexuală, pe de o parte, şi infracŃiunile de ameninŃare şi şantaj, pe de
altă parte5, hărŃuirea sexuală fiind de asemenea o infracŃiune de pericol şi nu de rezultat, obŃinerea
efectivă de satisfacŃii de natură sexuală nefiind o cerinŃă esenŃială a infracŃiunii, fiind suficient ca
făptuitorul doar să urmărească acest scop. Dreptul inalienabil şi absolut al persoanei de a dispune
de ea însăşi, de corpul său, este vătămat în existenŃa sa prin ameninŃările sau prin constrângerea
exercitată de făptuitor, care insuflă victimei o stare de temere serioasă, suficient de puternică
pentru a-i fi pusă în pericol libertatea psihică a acesteia.
Prin săvârşirea infracŃiunii de hărŃuire sexuală se aduce atingere, în subsidiar, şi relaŃiilor de
muncă, fiind lezate relaŃiile sociale privind buna desfăşurăre a activităŃii unităŃilor de stat şi
private, prin crearea unui mediu ostil la locul de muncă, putând avea de asemenea ca urmare o
atingere adusă demnităŃii victimei.
Legătura de cauzalitate dintre acŃiunea făptuitorului săvârşită prin ameninŃare sau prin
constrângere şi urmarea imediată rezultă din însăşi materialitatea faptei (ex re).
b.)Latura subiectivă.
Forma de vinovăŃie este intenŃia directă calificată prin scop, norma de incriminare prevăzând
că infracŃiunea trebuie să fie săvârşită în vederea realizării unui scop special, acela al obŃinerii unor
favoruri de natură sexuală.
1

I.Pascu, M.Gorunescu, op.cit., pg. 217
Dicționarul explicativ al limbii române, Ed. UNIVERSUL ENCICLOPEDIC, Bucureşti, ediția a II-a, 1998
3
Art.208 NCPen : „(1) Fapta celui care, în mod repetat, urmăreşte, fără drept sau fără un interes legitim, o
persoană ori îi supraveghează locuinŃa, locul de muncă sau alte locuri frecventate de către aceasta, cauzându-i astfel
o stare de temere, se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 6 luni sau cu amendă.
(2) Efectuarea de apeluri telefonice sau comunicări prin mijloace de transmitere la
distanŃă, care, prin frecvenŃă sau conŃinut, îi cauzează o temere unei persoane, se pedepseşte cu închisoare de la o
lună la 3 luni sau cu amendă, dacă fapta nu constituie o infracŃiune mai gravă.”
4
C.Bulai, op.cit., pg.176
5
V.Cioclei, Drept penal.Partea specială.InfracŃiuni contra persoanei, Ed. C.H.BECK, Bucureşti, 2009, pg.280
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Scopul este prevăzut în mod expres de lege – obŃinerea de satisfacŃii de natură sexuală- iar
dacă autorul nu urmăreşte acest scop, fapta nu va constitui infracŃiunea de hărŃuire sexuală, ci o
altă infracŃiune. SatisfacŃiile de natură sexuală au un înŃeles mai larg decât cele care decurg în mod
normal dintr-un act sexual, pentru că, în caz contrar, legiuitorul ar fi folosit expresia act sexual de
orice natură, utilizată şi la alte infracŃiuni din capitolul infracŃiunilor privitoare viaŃa sexuală1.
ObŃinerea de satisfacŃii de natură sexuală reprezintă obiectivul propus şi reprezentat de făptuitor,
finalitatea urmărită prin acŃiunea sa, nefiind necesar pentru existenŃa infracŃiunii ca acest scop să
fie atins, ci numai urmărit.
Mobilul nu constituie o cerinŃă esenŃială pentru existenŃa infracŃiunii, dar va ajuta la
individualizarea pedepsei.
C. Formele infracŃiunii.
HărŃuirea sexuală nu este susceptibilă de a fi comisă sub forma imperfectă a tentativei, deşi
este o infracŃiune comisivă şi natura infracŃiunii nu exclude acest lucru. Legea nu cere producerea
unui anumit rezultat, punerea în executare a rezoluŃiei infracŃionale dusă până la capăt constituind
fapt consumat.
După cum am argumentat mai sus, în cazul în care acŃiunea făptuitorului se prelungeşte în
timp aceasta poate îmbrăca forma infracŃiunii continue succesive, fiind susceptibilă de epuizare, în
momentul în care activitatea infracŃională a încetat.
IV.ComparaŃie între actuala reglementare şi prevederile Noului Cod Penal
Prin dispoziŃiile Noului Cod Penal, legiuitorul a pus capăt disputelor din doctrină şi practică,
referitoare la caracterul de obicei al infracŃiunii de hărŃuire sexuală, incriminată într-un conŃinut
distinct de cel actual, în art.223 NCPen.
HărŃuirea sexuală din legea în vigoare a cunoscut o nouă sistematizare2, prin crearea a două
texte. Primul, care cuprinde hărŃuirea propriu-zisă, comisă prin acte repetate şi care creează pentru
victimă o situaŃie intimidantă sau umilitoare, a fost inclus în capitolul privind infracŃiunile
împotriva libertăŃii şi integrităŃii sexuale (art.223 NCPen.). Celălalt text, referitor la faptele ce
presupun aşa-numita „hărŃuire verticală”, prin abuz de autoritate, a fost inclus în categoria
infracŃiunilor de serviciu (art.299 NCPen.) şi nu presupune o repetare a faptelor, fiind o infracŃiune
simplă.
1. HărŃuirea sexuală – art. 223 NCPenal
DefiniŃia hărŃuirii sexuale prevăzute de art.2031 Cod Penal nu este preluată întocmai de
legiuitor în elaborarea Noului Cod Penal, conŃinutul incriminării din art.223 NCPen fiind în mod
substanŃial diferit.
Obiectul juridic special îl constituie libertatea sexuală şi libertatea psihică a persoanei,
precum şi relaŃiile sociale care iau naştere şi se desfăşoară în raport cu aceste libertăŃi. În subsidiar
este protejată şi buna desfăşurare a relaŃiilor referitoare la serviciu, prin care se asigură bunul mers
al unităŃilor respective.
În ceea ce priveşte subiectul activ al infracŃiunii, din dispoziŃiile articolului 223 NCPen. reiese
faptul că acesta trebuie să se afle într-o relaŃie de muncă sau o relaŃie similară acesteia cu subiectul
pasiv. Este incriminată aşa-numita „hărŃuire orizontală”, infracŃiunea referindu-se la o relaŃie de
muncă normală, fără să fie vorba despre o relaŃie de superioritate profesională a subiectului activ
faŃă de victimă, cerinŃă regăsită în conŃinutul actualei incriminări. „HărŃuirea verticală”, prin abuz
de autoritate, unde făptuitorul se foloseşte de influenŃa sa pentru a obŃine favoruri de natură
sexuală este incriminată separat în cadrul infracŃiunilor de serviciu (art.299 NCPen. – folosirea
1
2
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abuzivă a funcŃiei în scop sexual).
Subiectul activ poate fi atât un bărbat cât şi o femeie.
ParticipaŃia penală este posibilă sub forma complicităŃii şi a instigării, în cazul participanŃilor
nefiind necesară îndeplinirea unei anume condiŃii. Specificul infracŃiunii exclude săvârşirea
acesteia sub forma coautoratului, fiind o infracŃiune cu subiect unic.
Subiectul pasiv, conform conŃinutului legal al infracŃiunii, este calificat şi poate fi numai o
persoană care se află în relaŃii de muncă sau în relaŃii similare muncii cu subiectul activ al
infracŃiunii. Se va putea reŃine infracŃiunea de hărŃuire sexuală numai dacă subiectul pasiv nu
răspunde pozitiv comportamentului infractorului, arătându-se intimidat, stingherit, deranjat de
situaŃia provocată de acesta sau solicitându-i ferm şi explicit acestuia să înceteze, iar el continuă
acŃiunea sa.
În schimb nu se va putea reŃine infracŃiunea dacă victima a provocat comportamentul nedorit
al subiectului activ, prin gesturi, acte, limbaj de natură a-i induce acestuia senzaŃia că subiectul
pasiv este de acord şi doreşte ceea ce îi şi pretinde şi anume favoruri de natură sexuală.
Noul Cod Penal precizează clar elementul material al infracŃiunii, acŃiunea de „pretindere de
favoruri sexuale” trebuind să fie exercitată „în mod repetat”, un singur act de executare neavând
relevanŃă penală, ci doar pluralitatea acestora va putea atrage sancŃionarea făptuitorului. Astfel
legiuitorul converteşte acŃiunile de hărŃuire într-o obişnuinŃă a făptuitorului.
Prin „pretindere” se înŃelege „a cere insistent un lucru; a reclama, a revendica”1, „a solicita
într-o formă categorică”2, iar prin favoruri de natură sexuală se înŃeleg anumite avantaje sexuale pe
care victima urmează să le ofere făptuitorului, constând în acte heterosexuale sau homosexuale,
acte de perversiune sexuală, dar şi acte care nu presupun un contact fizic al acestora, precum
obligarea victimei să se dezbrace, filmarea sau pozare victimei nud.
Majoritatea infracŃiunilor de obicei aduc atingere unei valori generale, abstracte, situaŃie în
care subiect pasiv este statul, societatea. HărŃuirea sexuală este o infracŃiune îndreptată împotriva
persoanei, aceasta fiind subiectul pasiv principal, de aceea consider că unitatea subiectului pasiv
este o condiŃie necesară pentru existenŃa infracŃiunii. Dacă infracŃiunea e comisă asupra mai multor
subiecŃi pasivi, va da naştere la un concurs de infracŃiuni.
Spre deosebire de actualul Cod Penal, noua reglementare nu presupune ca infracŃiunea să fie
săvârşită prin ameninŃare sau prin constrângere, din acest punct de vedere – al condiŃiilor de
incriminare – actualul Cod Penal este o lege mai favorabilă.
Urmarea imediată constă în schimbarea pe care săvârşirea acŃiunii o produce în lumea
obiectivă. În situaŃia infracŃiunii de hărŃuire sexuală urmarea socialmente periculoasă constă în
starea umilitoare, stare de intimidare care aduce atingere libertăŃii sexuale şi psihice a victimei, iar
prin această stare contrară celei normale se creează un mediu ostil, intimidant la locul de muncă,
care poate determina o scădere a eficienŃei profesionale a victimei, astfel aducând atingere şi bunei
desfăşurări a relaŃiilor de muncă. Noul Cod Penal prevede că pentru existenŃa infracŃiunii este
necesar ca acŃiunea făptuitorului să aducă atingere în mod efectiv libertăŃii sexuale a persoanei,
adică prin pretinderea în mod repetat de favoruri de natură sexuală victima să fie intimidată sau
pusă într-o situaŃie umilitoare. Astfel infracŃiunea de hărŃuire sexuală devine o infracŃiune de
rezultat3, prin săvârşirea faptei trebuind să se aducă o lezare efectivă a libertăŃii sexuale şi psihice a
persoanei.
Forma de vinovăŃie specifică infracŃiunii de hărŃuire sexuală este intenŃia, care se poate
prezenta atât sub modalitatea intenŃiei directe, cât şi a intenŃiei indirecte.
Prin propunerile indecente, prin pretinderea în mod repetat de favoruri de natură sexuală,
1

Dicționarul explicativ al limbii române, Ed. UNIVERSUL ENCICLOPEDIC, Bucureşti, ediția a II-a, 1998
Noul dicționar explicativ al limbii române, Ed. LITERA INTERNAłIONAL, anul apariŃiei 2002
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săvârşite în scopul de a determina victima să-i ofere acestuia satisfacŃiile de natură sexuală
solicitate, făptuitorul urmăreşte intimidare victimei sau punerea acesteia într-o situaŃie umilitoare,
sau prevede că rezultatul se poate produce şi deşi nu îl urmăreşte, acceptă posibilitatea producerii
acestuia.
Viitorul Cod Penal nu mai prevede cerinŃa urmăririi unui anume scop pentru realizarea
infracŃiunii, aşadar dacă acesta există va ajuta la individualizarea pedepsei.
Formele infracŃiunii. Actele pregătitoare nu sunt incriminate, iar tentativa nu este posibilă,
datorită specificului infracŃiunii. Un singur act de executare, chiar dacă a produs rezultatul cerut de
lege (intimidarea sau punerea într-o situaŃie umilitoare a victimei) nu are relevanŃă penală, iar
săvârşirea mai multor acte, din care să rezulte obişnuinŃa făptuitorului şi care să producă rezultatul
cerut de lege constituie infracŃiunea de hărŃuire sexuală în formă consumată. Aşadar infracŃiunea
se consumă în momentul în care pluralitatea actelor produce rezultatul tipic cerut de norma de
incriminare. InfracŃiunea este susceptibilă şi de un moment al epuizării, determinat de continuarea
activităŃii infracŃionale după momentul consumării, moment care coincide cu momentul în care
activitatea infracŃională încetează, prin săvârşirea ultimului act de pretindere a favorurilor de
natură sexuală.
2. Folosirea abuzivă a funcŃiei în scop sexual – art. 299 NCPenal
„Folosirea abuzivă a funcŃiei în scop sexual”1 este o incriminare nouă, creată pornind de la
infracŃiunea de hărŃuire sexuală din reglementarea actuală, cuprinzând atât aşa-numita hărŃuire
verticală, prin abuz de autoritate, cât şi ipoteze noi de incriminare. Incriminarea se justifică prin
aceea că faptele de acest gen sunt de natură să afecteze îndeplinirea corectă de către funcŃionarul a
atribuŃiilor sale de serviciu. Această faptă se deosebeşte de hărŃuirea sexuală din categoria
infracŃiunilor contra libertăŃii sexuale prin obiectul juridic special şi elementul material, deşi la
ambele fapte subiectul activ nemijlocit poate fi şi un funcŃionar2.
InfracŃiunea este incriminată în cadrul infracŃiunilor de serviciu şi nu are echivalent în Codul
Penal actual, varianta atenuată a acesteia constând într-o formă uşor diferită a infracŃiunii de
hărŃuire sexuală prevăzută de art. 2031 C. Pen. Noul Cod Penal prevede infracŃiunea de folosire
abuzivă a funcŃiei într-o variantă tip şi o variantă atenuată în art. 299 NCPen, precum şi într-o
variantă atenuată a ambelor variante de mai sus în cadrul art. 308 NCPen.
În doctrină3 s-a expimat ideea că ar putea săvârşi această infracŃiune un judecător care solicită
reclamantei să întreŃină raporturi sexuale cu acesta pentru a da o hotărâre favorabilă în cauză, sau
un profesor care întreŃine raporturi sexuale cu o studentă pentru a o promova la materia sa4.
Pentru a clarifica problematica naturii juridice a hărŃuirii sexuale (art 2031 Cpen), relevantă
este varianta atenuată a infracŃiunii prevăzute în art.299 alin.(2) NCPen., variantă care conŃine,
într-o nuanŃă uşor diferită, infracŃiunea în cauză.
Obiectul juridic special este unul complex, prin săvârşirea infracŃiunii se pune în pericol, în
pricipal, buna desfăşurare a relaŃiilor privitoare la serviciu, reglementate prin normele de dreptul
muncii, prin regulamentele interioare ale fiecărei instituŃii. AcŃiunea exercitată de făptuitor este de
natură să afecteze îndeplinirea loială şi corectă de către funcŃionarul public a atribuŃiilor sale de
serviciu. InfracŃiunea a fost introdusă în capitolul infracŃiunilor de serviciu, datorită calităŃii
subiectului activ, un „funcŃionar public” sau „funcŃionar” care se prevalează sau profită de o
situaŃie de autoritate ori se superioritate asupra victimei, ce decurge din funcŃia deŃinută.
În subsidiar se aduce atingere vieŃii sexuale a persoanei, legea penală ocrotind prin
1

Expunere de motive, Noul Cod Penal, www.just.ro
În redactarea textului au fost avute în vedere şi dispoziŃiile art. 443 C. pen. spaniol
3
V.Dobrinoiu, N.Neagu, Drept penal.Partea specială.Teorie şi practică judiciară, conform Noului Cod Penal,
Ed. UNIVERSUL JURIDIC, Bucureşti, 2011, pg. 501
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incriminarea faptei dreptul persoanei de a dispune de corpul său din punct de vedere sexual,
punând-o la adăpost de orice abuz al vreunei persoane care îndeplineşte o funcŃie în atribuŃiile
căreia intră şi realizarea anumitor acte de efectele cărora victima este interesată direct sau indirect.
Deşi în doctrină1 se susŃine ideea că infracŃiunea de folosire abuzivă a funcŃiei în scop sexual
poate fi comisă în toate formele participaŃiei penale, consider că specificul infracŃiunii exclude
posibilitatea săvârşirii acesteia sub forma coautoratului, fiind o infracŃiune cu autor unic. Fiecare
funcŃionar public, respectiv funcŃionar are obligaŃia personală de a-şi îndeplini atribuŃiile de
serviciu în mod onest, ceea ce înseamnă că încălcarea acestei obligaŃii are un caracter personal.
Aşadar, participaŃia penală este posibilă sub forma instigării şi a complicităŃii.
Persoana care oferă favorurile de natură sexuală nu poate fi trasă la răspundere penală,
deoarece astfel de fapte nu sunt prevăzute de legea penală.
Subiectul pasiv. Activitatea infracŃională aduce atingere, în principal, autorităŃii, instituŃiei
publice, regiei autonome, persoanei juridice cu capital integral sau majoritar de stat, persoanei care
exercită un serviciu de interes public în subordinea căreia lucrează funcŃionarul public, respectiv
persoanele prevăzute în art.308 NCPen.
În secundar se aduce atingere persoanei căreia îi sunt solicitate respectivele favoruri de natură
sexuală. În varianta atenuată subiectul pasiv secundar este calificat, fiind vorba despre o persoană
asupra căreia autorul are autoritate sau superioritate conferită de funcŃia îndeplinită.
Elementul material constă într-o atitudine pozitivă (comisiune) a autorului, în acŃiunea
alternativă de pretindere, respectiv de obŃinere a favorurilor de natură sexuală.
„A pretinde ceva”2 înseamnă a cere insistent un lucru, a solicita într-o formă categorică.
Consumarea infracŃiunii nu depinde de satisfacerea pretenŃiei de către victimă.
„ObŃinerea de favoruri sexuale” poate fi atât urmarea pretenŃiei făptuitorului, satisfacerea
acesteia, cât şi oferirea de favoruri sexuale de către victimă urmată de acceptarea acestora de către
făptuitor.
Autorul trebuie să se afle în raporturi de autoritate sau superioritate faŃă de victimă, poziŃie
conferită de atribuŃiile acestuia de serviciu şi care presupune contactul direct cu victima, astfel că
aceasta nu se poate sustrage, dând prilejul ca făptuitorul să îşi desfăşoare activitatea în mod
continuu. În săvârşirea infracŃiunii este necesar ca făptuitorul să se prevaleze sau să profite de
poziŃia sa de autoritate sau de superioritate. Făptuitorul poate avea faŃă de victimă calitatea de şef,
superior sau poate fi o persoană care ocupă o funcŃie de natură a-i conferi acestuia autoritate ori
superioritate (medic, duhovnic, profesor, psihiatru etc.).
Fapta constituie aşa-numita „hărŃuire verticală”, existenŃa ei nefiind condiŃionată de repetarea
faptei, pentru consumarea infracŃiunii fiind suficient un singur act de executare, o singură acŃiune
de pretindere sau obŃinere a favorurilor de natură sexuală.
Urmarea imediată a infracŃiunii constă într-o atingere adusă bunului mers al activităŃii unităŃii
publice sau private unde îşi desfăşoară activitatea făptuitorul. Pentru existenŃa infracŃiunii legea
nu cere producerea unei urmări determinate, fiind suficientă pretinderea sau obŃinerea de favoruri
de natură sexuală, fără a fi nevoie de îndeplinirea actului în legătură cu serviciul făptuitorului.
În subsidiar se aduce atingere vieŃii sexuale a persoanei interesate direct sau indirect de
îndeplinirea atribuŃiilor de serviciu ale funcŃionarului public, respectiv ale persoanelor indicate de
art. 308 NCPen.
Forma de vinovăŃie este intenŃia, indiferent de modalitatea în care este săvârşită, directă sau
indirectă. Autorul cunoaşte faptul că pretinderea sau obŃinerea de favoruri de natură sexuală are loc
împotriva voinŃei victimei, urmărind expres lezarea relaŃiilor de serviciu şi atingerea libertăŃii
sexuale a persoanei, fie doar acceptă producerea acestui rezultat.
1
2
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Formele infracŃiunii. InfracŃiunea de folosire abuzivă a funcŃiei în scop sexual, conform unor
opinii doctrinare1 este o infracŃiune de consumare anticipată, astfel că actele pregătitoare şi
tentativa sunt asimilate faptului consumat. Simpla pretindere a favorurilor de natură sexuală este
suficientă pentru consumarea infracŃiunii, fără a fi nevoie de oferirea acestora de către victimă
autorului.
InfracŃiunea poate fi săvârşită în formă continuată când făptuitorul săvârşeşte la diferite
intervale de timp, dar în realizarea aceleiaşi rezoluŃii infracŃionale şi împotriva aceluiaşi subiect
pasiv, acŃiuni de pretindere sau obŃinere a favorurilor de natură sexuală, în acest caz infracŃiunea
fiind susceptibilă de un moment al epuizării, moment ce coincide cu încetarea activităŃii
infracŃionale a făptuitorului.
Analizând conŃinutul celor două infracŃiuni se poate constata că actuala reglementare a
hărŃuirii sexuale este cuprinsă într-o mai mare măsură în conŃinutul infracŃiunii de folosire abuzivă
a funcŃiei în scop sexual, prevăzută în art.299 NCPen., conceptul de „hărŃuirea verticală”, prin
abuz de putere, regăsindu-se în aceasta. Faptul că autorul abuzează de autoritatea ce reiese din
funcŃia deŃinută face ca un singur act periculos al acestuia să constituie infracŃiune, nefiind
necesară repetarea acŃiunii socialmente periculoase, atât în situaŃia prevăzută de art.299 NCPen,
cât şi în cea prevăzută de art. 2031Cpen.
HărŃuirea sexuală prevăzută în Noul Cod Penal, deşi păstrează situaŃia premisă conŃinută şi în
actuala reglementare, aceea a săvârşirii faptei într-un cadru profesional, reglementează o relaŃie de
muncă normală, incriminarea nemaifiind condiŃionată de o anumită autoritate deŃinută de făptuitor.
Aşadar, deşi din punct de vedere al denumirii marginale, cele două infracŃiunii corespund, din
punct de vedere al conŃinutului de incriminare, hărŃuirea sexuală reglementată de art.2031 Cpen
este transpunsă într-o măsură mai mare în alin.(2) al art.299NCPen., deşi nu în mod complet.
Această concluzie reprezintă un argument puternic în susŃinerea ideii că hărŃuirea sexuală
reglementată de actualul Cod Penal nu este o infracŃiune de obicei, ci o infracŃiune simplă,
susceptibilă de a fi săvârşită în forma infracŃiunii continue succesive.
V.SancŃionare
Conform art.2031 Cpen, hărŃuirea sexuală se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau
cu amendă.
Spre deosebire de Noul Cod Penal, actuala reglementare nu condiŃionează punerea în mişcare
a acŃiunii penale de plângerea prealabilă a persoanei.
Deşi se confruntă cu un fenomen real, conform studiilor efectuate2, organele judiciare au mari
dificultăŃi în a aduna probe şi a condamna o persoană pentru săvârşirea infracŃiunii de hărŃuire
sexuală. De cele mai multe ori victimele se feresc să reclame cazurile de hărŃuire sexuală, în acest
fel încurajând autorul să continue. InfracŃiunea, de regulă, nu lasă urme pe corpul victimei şi nu
este comisă în prezenŃa martorilor, lucru care face dificilă probarea faptei. Cu toate acestea,
victimele sunt încurajate şi iniŃiate, prin diferite programe şi proiecte, să adune probe: să noteze
cum s-au întâmplat lucrurile, să se confeseze unui prieten/coleg care va putea fi folosit ca martor,
să înregistreze/să filmeze fiecare act de hărŃuire.
Liga Română pentru Sănătate Mintală a demarat un proiect3 „ViolenŃa împotriva femeilor la
locul de muncă….să vorbim despre ea!” finanŃat prin Programul Comisiei Europene DAPHNE III
2007-2013 – Prevenirea şi combaterea violenŃei împotriva copiilor, tinerilor şi femeilor şi
protejarea victimelor şi a grupurilor la risc, care are ca obiectiv general să contribuie la protejarea
1
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femeilor împotriva oricăror forme de violenŃă la locul de muncă – hărŃuire (sexuală), agresivitate şi
critică nefondată – să promoveze sănătatea mintală şi starea de bine şi de asemenea să prevină
problemele de sănătatea mintală prin implementarea unei campanii de conştientizare.
De asemenea sunt derulate campanii şi proiecte1 pentru instruirea companiilor, a
angajatorilor, care au ca obligaŃie să prevadă în regulamantele de ordine interioară dispoziŃii
privitoare la reprimarea hărŃuirii sexuale.
Pentru a pune punct hărŃuirii sexuale victima trebuie să încerce mai întâi calea „amiabilă”. Săşi afirme poziŃia în faŃa hărŃuitorului şi să discute direct şi serios cu el. Dacă acest lucru nu este
posibil,sau dacă hărŃuitorul nu renunŃă, ea poate alege calea juridică.
Având în vedere legislaŃia actuală, primul pas pe care poate să îl facă victima este să se
adreseze unei instituŃii care îi poate soluŃiona cererea, precum Consiliul NaŃional pentru
Combaterea Discriminării (CNCD), Inspectoratul Teritorial de Muncă sau AgenŃia NaŃională
pentru Egalitatea de Şanse. În cazul în care fapta întruneşte elementele constitutive ale infracŃiunii
prevăzute în art.2031 Codul Penal, victima se poate adresa organelor judiciare competente.
VI. Concluzii
În urma analizei structurii infracŃiunii de hărŃuire sexuală şi a comparaŃiei cu viitoarele
dispoziŃii, se poate concluziona că prin incriminarea hărŃuirii sexuale, legiuitorul a urmărit să
cuprindă atât actul unic periculos, cât şi pluralitatea acestora. Nu consider că a fost în voinŃa
legiuitorului să condiŃioneze existenŃa infracŃiunii de repetarea actelor, acest lucru presupunând ca
victima să fie nevoită să suporte presiunea exercitată asupra ei, până când subiectul activ
săvârşeşte un număr suficient de fapte pentru a determina sancŃionarea lor (lucru greu de obŃinut,
având în vedere că făptuitorul are o poziŃie de superioritate faŃă de victimă).
În ceea ce priveşte descoperirea şi sancŃionarea faptei, prin corelarea prevederilor Codului
Penal cu întreg ansamblul de reglementare a hărŃuirii sexuale am concretizat cadrul legal existent
şi posibilităŃile puse la dispoziŃia victimelor unor astfel de fapte antisociale.
Societatea fiind în continuă transformare este necesar ca dispoziŃiile dreptului penal să fie în
conformitatea cu aceasta, pentru o apărare eficientă a valorilor sociale. De aceea, este important a
studia şi observa mediul obiectiv, extern, în care au loc faptele sancŃionate de dispoziŃiile dreptului
penal.
ReferinŃe bibliografice:

Legea numărul 15 din 21 iunie 1968 (Codul Penal al României)
 Legea numărul 286 din 17 iulie 2009 (Noul Cod Penal al României)
 Legea 202/2002 (republicată) privind egalitatea de şanse şi tratament între femei şi
bărbaŃi

OrdonanŃa numărul 137 din 31 august 2000 (actualizată) privind prevenirea şi
sancŃionarea tuturor formelor de discriminare
 Al.Boroi, „Drept penal.Partea specială”, ed. C.H.BECK, Buc, 2006
 C.Bulai, „Manual de drept penal.Partea generală”, ed.UNIVERSUL JURIDIC, Buc. 2007
 C.Mitrache, „Drept penal român.Partea generală”, ed. UNIVERSUL JURIDIC, Buc. 2010
 C.Pasere, „Studiu asupra infracŃiunii de hărŃuire sexuală”, în Dreptul nr. 8/2002
 Gh. MateuŃ, „Reflexii privind infracŃiunea de hărŃuire sexuală introdusă în Codul Penal
român prin legea nr. 61 din 16 ianuarie 2002”, în Dreptul nr. 7/2002
 H.Diaconescu, „Un alt punct de vedere cu privire la structura juridică şi conŃinutul
constitutiv al infracŃiunii de hărŃuire sexuală”, în Dreptul nr. 1/2004
 I.Pascu, M.Gorunescu, „Drept penal.Partea specială”, ed. a 2a, ed. HAMANGIU,
1

www.hartuiresexuala.ro

50

ConferinŃa StudenŃească Anuală „Nicolae Titulescu”. ŞtiinŃe juridice

Bucureşti 2009
 V.Cioclei, „Drept penal.Partea specială.InfracŃiuni contra persoanei”, ed. C.H.BECK,
Bucureşti 2009,
 V.Dobrinoiu, N.Neagu, „Drept penal.Partea specială.Teorie şi practică judiciară”,
conform Noului Cod Penal, ed. UNIVERSUL JURIDIC, Bucureşti 2011
 Dicționarul explicativ al limbii române, Ed. UNIVERSUL ENCICLOPEDIC, Bucureşti,
ediția a II-a, 1998
 http://www.cpe.ro/romana/index.php?option=com_content&task=view&id=27&Itemid=4
8
 http://lrsm.ro/proiecte/violenta-impotriva-femeilor-la-locul-de-munca-sa-vorbim-despreea.html
 http://www.stiridecluj.ro/social/profesorul-porno-de-la-ubb-cluj-ilie-parpucea-cercetatpentru-hartuire-sexuala
 http://www.evz.ro/detalii/stiri/sexul-a-devenit-spaga-favorita-a-profesorilor935157/pagina-comentarii/1.html
 http://www.cotidianul.ro/mii-de-femei-au-participat-sambata-la-marsul-tarfelor-de-lalondra-148937/
 www.just.ro
 www.scj.ro
 www.lrsm.ro
 www.cpe.ro

Gabriel Ianculescu

51

INFRACȚIUNI ÎMPOTRIVA INTERESELOR FINANCIARE ALE
COMUNITĂȚILOR EUROPENE
Gabriel IANCULESCU∗

Abstract
One of the major problems that the European Union is facing is that of frauds committed in
the detriment of the European budget. The acts through which the Union`s budget is frauded are
highly dangerous, not only by the amount of damages, but also by the impressive degree of
organization of such crimes. The goal of this study is to determine the defence mechanism that
Romania and other EU state members have adopted to counter these acts. It is important to study
the measures of prevention and measures of sanction by analysing the acts considered as crimes
against the financial interests of the European Comunities., and looking for new ways to improve
the ongoing system.
Cuvinte cheie: infracțiuni speciale, Legea 78/2000, interese financiare, Comunități
Europene, cheltuieli și venituri
1. Introducere
1.1 Necesitatea protecției intereselor financiare ale Comunităților Europene
Una dintre problemele majore cu care se confruntă Uniunea Europeană este aceea a fraudelor
care se comit în detrimentul bugetului Uniunii, acesta fiind definit de experți drept expresia
concretă a unui veritabil patrimoniu comun al cetățenilor Uniunii și ca instrumentul prin excelență
al politicii europene1.
Investigațiile efectuate în această privință relevă faptul că bugetul Uniunii este fraudat atât la
capitolul venituri, cât și la cel al cheltuielilor, ceea ce înseamnă că la buget sunt vărsate sume mai
mici decât cele care ar fi trebuit să intre în mod normal, iar la capitolul cheltuieli se constată că
unele sume acordate de organele comunitare ca subvenții și ajutoare ajung de cele mai multe ori să
ia alte destinații decat cele conforme cu scopurile pentru care au fost acordate și cu interesele
Uniunii.2
Pentru a putea vorbi de protecția intereselor financiare ale Comunităților Europene trebuie
mai intâi stabilit dacă este necesară o protecție penală a acestora sau este suficientă o protecție
administrativă. În 1995, prin adoptarea Regulamentului Consiliului nr. 29883, se făcea un pas
înainte în ceea ce privește protecția legală a intereselor financiare ale Uniunii. În regulament erau
prevăzute sancțiuni administrative pe orizontală, cu aplicabilitate directă în Statele Membre, fiind
impuse în mod obligatoriu de către organele cu atribuții în domeniul protecției intereselor
financiare comunitare. Fiind vorba de amenzi administrative drept sancțiuni, s-a putut observa nu o
scădere a fenomenului infracțional, ci o creștere a acestuia, fiind încurajată săvârșirea unor astfel
de fapte, ajungându-se la nivelul anului 2005 ca impactul fraudelor și neregulilor care afectează
interesele financiare comunitare la peste 6,6 miliare de euro, în condițiile în care bugetul se ridica
∗
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la 116,5 miliarde de euro în alocări pentru angajamente1. Se impune deci concluzia că sancțiunile
reparatorii specifice dreptului administrativ sunt insuficiente, fiind necesare sancțiuni retributive,
cu caracter penal.
Experții Uniunii Europene consideră că lupta impotriva acestei forme de criminalitate este
impiedicată atât de lipsa continuității acțiunii represive, cât și din cauza diferențelor existente între
reglementările penale din cadrul statelor membre2. Dreptul comunitar, fiind o emanație a unor
organe administrative, precum Consiliul European sau Comisia Europeană, nu ar putea impune o
reglementare penală fără ca aceasta să nu încalce principii fundamentale ale dreptului penale,
precum principiul legalității3. Pentru depășirea acestui obstacol, s-au depus eforturi în trei direcții,
și anume : asimilarea, intensificarea cooperării și armonizarea legislațiilor naționale. Asimilarea
reprezintă adoptarea unui tratament penal al faptelor care aduc atingere bugetului comunitar,
similar celui folosit de legea internă pentru sancționarea faptelor care aduc atingere intereselor
financiare ale statului. Intensificarea cooperării internaționale are în vedere desfășurarea unor
acțiuni eficiente de combatere a acestui fenomen, iar armonizarea legislațiilor interne înseamnă
apropierea lor prin înlăturarea diferențelor importante, creând astfel un cadru juridic care, deși nu
ar fi identic, ar fi menit să asigure o represiune corespunzătoare și relativ unitară a agresiunilor la
adresa bugetului Uniunii.4
1.2 Conceptul de fraudă
România, ca stat candidat în cadrul procesului de aderare la Uniunea Europeana, a fost
obligată să dezvolte un cadru juridic adecvat în domeniul intereselor financiare ale fenomenului de
fraudă financiară prin care se aduce atingere integrității bugetului comunitar, combaterea acestui
fenomen infracțional devenind în ultimii ani unul din obiectivele prioritare ale statelor membre.
Devine o problemă de interes comun în cadrul cooperării judiciare interstatale, simțindu-se nevoia
adoptării unei definiții comune a noțiunii de "fraudă", și plasarea acesteia în domeniul legii penale.
Prin Legea nr. 161/2003 au fost preluate în legislația națională prevederile Convenției din 25
iulie 1995 privind Protecția Intereselor Financiare ale Comunităților Europene 5 și introduse în
Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție în Secțiunea
41, sub titulatura "Infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Comunităților Europene".
Legislația penală națională a fost adaptată la standardele Uniunii Europene pe fondul
pregătirii României pentru aderare, deoarece ca stat candidat, a primit ajutoare financiare
nerambursabile prin intermediul fondurilor de preaderare, acestea făcând parte din bugetul general
al Comunităților Europene, precum și din bugetele administrate de acestea.
Conform articolului 2 lit. (b) din O.G. nr. 79/2003, conceptul de fraudă presupune ”orice
acțiune sau omisiune intenționată în legătură cu utilizarea sau prezentarea de declarații ori
documente false, incorecte sau incomplete, inclusiv faptele penale prevăzute în cap. III secțiunea
41 din Legea nr. 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, cu
modificările ulterioare, care au ca efect alocarea/dobândirea, respectiv utilizarea nepotrivită sau
incorectă a fondurilor comunitare de la bugetul general al Comunității Europene și/sau a sumelor
de cofinanțare aferente de la bugetul de stat, bugetele prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a-f) și i) din
Legea nr. 500/2002, cu modificările ulterioare, și la art. 1 alin. (2) lit. a)-d) din Ordonanța de
urgență a Guvernului nr. 45/2003, aprobată cu modificări prin Legea nr. 108/2004, cu modificările
ulterioare”. Constituie fraudă în sensul aceluiași articol de lege și ”necomunicarea unei informații
1
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prin încălcarea unei obligații specifice, având același efect la care s-a făcut referire anterior;
deturnarea acestor fonduri de la scopurile pentru care au fost acordate inițial.”
Aceeași ordonanță definește la articolul 2 lit. (a) și noțiunea de neregulă, care presupune
”orice abatere de la legalitate, regularitate și conformitate, precum și orice nerespectare a
prevederilor memorandumurilor de finanțare, memorandumurilor de înțelegere, acordurilor de
finanțare privind asistența financiară nerambursabilă acordată României de Comunitatea
Europeană, precum și a prevederilor contractelor încheiate în baza acestor memorandumuri/
acorduri, rezultând dintr-o acțiune sau omisiune a operatorului economic, care, printr-o cheltuială
neeligibilă, are ca efect prejudicierea bugetului general al Comunității Europene și/sau a bugetelor
prevăzute la art. 1 alin. (2) lit. a)-f) și i) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu
modificările ulterioare, și la art. 1 alin. (2) lit. a)-d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr.
45/2003 privind finanțele publice locale, modificată și completată.”
De mare importanță este și Legea nr. 231/2002, prin care s-a aprobat O.G. 6/2000 pentru
modificarea și completarea O.U.G. nr. 63/1999 privind gestionarea fondurilor nerambursabile,
alocate României de către Comunitarea Europeană precum și a fondurilor de cofinanțare aferente
acestora.
2. Infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Comunităților Europene
2.1 Infracțiunea de fraudă comisă prin omisiunea de a furniza datele cerute prin
violarea unei obligații specifice
Legea 78/2000 conține în secțiunea 41, 5 infracțiuni împotriva intereselor financiare ale
Comunitatiilor Europene. Sunt incriminate : frauda comisă prin omisiunea de a furniza datele
cerute prin violarea unei obligații specifice (art. 181), deturnarea de fonduri europene (art. 182 alin.
1), prejudicierea veniturilor bugetului general al Comunității (art. 182 alin. 3), diminuarea ilegală a
resurselor bugetului general al Comunității (art. 183) și neglijența care prejudiciază interesele
financiare ale Comunităților Europene (art. 185).
Constituie infracțiunea prevăzută în art. 181 alin. (1) din Legea nr. 78/2000, folosirea sau
prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat
obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele
administrate de acestea ori în numele lor.
În alin. (2) este prevăzută o variantă asimilată a acestei infracțiuni, constând în omisiunea de
a furniza, cu știință, datele cerute potrivit legii pentru obținerea de fonduri din bugetul general al
Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor, dacă fapta
are ca rezultat obținerea pe nedrept a acestor fonduri.
Alin. (3) conține o agravantă, prevăzându-se faptul că săvârșirea faptelor prevăzute la alin. (1)
și (2) care au produs consecințe deosebit de grave, se pedepsește mai aspru.
Din redactarea textului de incriminare se observă că infracțiunea este prin natura sa o
infracțiune de uz de fals specifică domeniului infracțional analizat, care are ca rezultat obținerea
ilegală a unor avantaje financiare de către o persoană fizică sau juridică, în detrimentul bugetelor
comunitare. Activitatea infracțională este una premeditată, în condițiile în care acest uz de fals în
înscrisuri oficiale sau sub semnătură privată, este în mod evident utilizat tocmai în scopul obținerii
de fonduri comunitare în condiții de nelegalitate1.
Aceste incriminări sunt prevăzute și în viitorul Cod Penal2, în Titlul V al părții speciale,
capitolul III, articolul 309, sub denumirea de ” ObŃinere ilegală de fonduri europene”
Fapta inculpatei de a obține o finanțare nerambursabilă în valoare de 11.157 de euro prin
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programul PHARE 2000, în vederea achiziționării și amenajării unui spațiu necesar implementării
unui proiect și plata sumei de 1.020 de euro pentru decontarea unor cheltuieli pe baza a două
memorii justificative cu date inexacte, prin prezentarea a 53 de adeverințe privind angajarea unor
persoane la o societate comercială, decontarea unor cheltuieli nereale și contrafăcând semnăturile
unor persoane ce nu s-au înscris și nu au participat la cursurile corespunzătoare, întrunește
condițiile constitutive ale ale infracțiunii prevăzute de art. 181 alin (1) din Legea 78/20001.
Elemente preexistente
Obiectul juridic generic, comun tuturor infracțiunilor prevăzute în secțiunea 41 din Legea
78/2000, este constituit din relațiile sociale privind interesele financiare ale Comunităților
Europene. Menționăm că există în doctrină2 și punctul de vedere conform căruia aceste relații
sociale reprezintă obiectul juridic special, părere la care nu subscriem, considerând că valoarile
sociale apărate au un spectru prea larg pentru a fi considerate specifice acestei infracțiuni.
Obiectul juridic special al infracțiunii constă în relațiile sociale privind interesele financiare
ale Comunităților Europene, reflectate în corectitudinea utilizării conform destinației inițiale a
fondurilor obținute din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de
acestea în numele lor.
Bugetul general al Comunităților Europene și bugetele administrate de acestea ori în numele
lor cuprind secțiunile venituri și cheltuieli. Aceste fapte afectează bugetul comunitar sau bugetele
administrate de Comunități sau în numele acestora, sub aspectul secțiunii cheltuieli3.
Obiectul material al infracțiunii este constituit din fondurile externe alocate de bugetul
general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele acestora
și care au fost obținute pe nedrept de către un beneficiar care a recurs la activități de inducere prin
utilizarea de documnte false ori declarații false, inexacte sau incomplete4.
Subiectul activ poate fi orice persoană fizică care îndeplinește condițiile generale pentru a
deveni subiect al infracțiunii și care trebuie să fie reprezentant legal al unei persoane juridice care
poate solicita și obține ajutoare nerambursabile. În acest sens, trebuie precizat faptul că solicitanții
unor fonduri externe sunt bine stabiliți prin Memorandumurile de finanțare încheiate de către
Guvernul României cu Comisia Comunității Europene5. De asemenea, trebuie menționat că și
persoana juridică poate răspunde penal pentru această infracțiune, dacă sunt indeplinite condițiile
generale prevăzute în articolul 191 C. Pen. Participația penală este posibilă sub toate formele6.
Subiectul pasiv al infracțiunii este reprezentat de Comunitățile Europene, prin prejudicierea
unei autorități contractante națioanale care gestionează fondurile alocate României în baza
Memorandmului de finanțare.
Elemente constitutive
Latura obiectivă. Elementul material al laturii obiective a infracțiunii constă fie în acțiunea
de folosire sau prezentare de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, fie in
omisiunea de a furniza, cu știință, datele cerute potrivit legii pentru obținerea de fonduri din
bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele
lor.
1

Curtea de Apel București, Secția I-a penală, decizia penală nr. 425/R din 13.05.2008
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Folosirea înseamnă utilizarea sau întrebuințarea documentelor ori declaraților false, inexacte
sau incomplete. Prezentarea unor astfel de documente sau declarații presupune înfățișarea acestora
pentru a fi examinate. Nu are importanță dacă declarațiile sunt în formă scrisă sau făcute oral.
Dacă falsificarea documentelor constituie prin ea însăși o infracțiune, aceasta se va reține alături de
infracțiunea prevăzută de art. 181 din Legea 78/2000. Nu se va reține și infracțiunea de uz de fals
(art. 291 C. Pen.) ori infracțiunea de fals de declarații (art. 292 C. Pen.), infracțiunea analizată
absorbindu-le pe acestea în conținutul său1.
Omisiunea de a furniza, cu știință, datele cerute potrivit legii pentru obținerea de fonduri din
bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele
lor, constă în acea inacțiune a făptuitorului de a nu da aceste date, știind că furnizându-le nu va
obține fondurile solicitate2. Presupune inițial existența unei obligații legale de informare, obligație
care este încălcată prin inacțiunea făptuitorului, care nu furnizează datele cerute.
Constituind o fraudă în materie de subvenții, această infracțiune nu se poate săvârși decât prin
prezentarea unei documentații în scopul obținerii subvenției. În această ipoteză, este greu de
imaginat săvârșirea infracțiunii prin omisiunea de a furniza datele cerute de lege în momentul
obținerii, căci atunci ar avea ca rezultat neobținerea subvenției, iar o omisiune parțială s-ar încadra
la modalitatea folosirii sau prezentării unor documente incomplete. De regulă, omisiunea apare
după ce s-au acordat fonduri sau subvenții prin diferite programe operaționale , atunci când
beneficiarul nu comunică autorității modificările survenite, ori refuză prezentarea documentelor
justificative la cererea organelor de control3.
Urmarea imediată constă în crearea unei stări de pericol pentru relațiile sociale protejate, fiind
necesară stabilirea unui raport de cauzalitate între acțiune și rezultat4. De asemenea, textul face
referire la o urmare materială, și anume obținerea pe nedrept de fonduri din bugetul general al
Comunităților Europene sau din bugetele adminsitrate de acestea ori în numele lor.
Latura subiectivă. Infracțiunea poate fi comisă numai cu intenție, care poate fi directă sau
indirectă. În modalitatea agravantă prevăzută de art. 181 alin. (3), fapta se poate comite și cu
praeterintenție.
Infracțiunea se consumă în momentul în care sunt obținute pe nedrept fonduri din bugetul
comunitar, fiind vorba de o infracțiune de rezultat. Tentativa se pedepsește, conform art. 184 din
aceeași lege5, cu mențiunea că nu este posibilă tentativa pe art. 181 alin. (2), în condițiile în care
este vorba de o faptă omisivă.
Atunci când se produc consecințe deosebit de grave , sintagmă care conform art. 146 C. Pen.
Presupune existența unei pagube materiale mai mare de 200.000 Lei sau o perturbare deosebit de
gravă a activității cauzată unei autorități publice sau oricăreia dintre unitățile la care se referă art.
145 C. Pen. , ori altei persoane fizice sau juridice, va fi aplicabil art. 181 în forma agravantă,
prevazută în alin. (3).
2.2 Infracțiunea de deturnare de fonduri europene
Următoarea infracțiune, prevăzută în articolul 182 alin. (1), este o infracțiune specială de
deturnare de fonduri. Constituie infracțiunea prevazută în art. 182 alin. (1) din Legea 78/2000
schimbarea, fără respectarea prevederilor legale, a destinației fondurilor obținute din bugetul
general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor.
Dacă fapta prevăzută la alin. (1) a avut consecințe deosebit de grave, aceasta constituie o
1
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forma agravată pedepsindu-se mai aspru, conform art. 182 alin. (2).
Referitor la conținutul alin. (3) doctrina a exprimat punctul de vedere conform căruia, este
prevăzută o infracțiune distinctă, referitoare la prejudicierea veniturilor1. Constituie astfel
infracțiune schimbarea, fara respectarea prevederilor legale, a destinației unui folos legal obținut,
dacă fapta are ca rezultat diminuarea ilegală a resurselor din bugetul general al Comunităților
Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor. Părerea este întemeiată,
ținând cont de faptul că avem de-a face cu două situații distincte, în alin. (1) fiind vorba de
deturnarea de fonduri, care constituie o fraudă în materie de cheltuieli, iar în alin. (3) deturnarea de
venituri, care constutie o fraudă în materie de venituri.
Aceste incriminări sunt prevăzute și în viitorul Cod Penal2, în Titlul V al părții speciale,
capitolul III, articolul 310, sub denumirea de ”Deturnare de fonduri europene”, fiind preluat în alin
(1) textul articolului 182 alin. (1), iar in alin. (2) textul prevăzut de alin. (3) al articolului 182. Nu a
fost desprinsă infracțiunea prevazută în art. 182 alin. (3), fiind legiferată drept o formă asimilată
celei dintâi.
Fapta inculpatului, reprezentantul legal al unei societăți comerciale, care, în realizarea unei
rezoluții infracționale unice, a schimbat în mod repetat și fără respectarea dispozițiilor legale
destinația sumelor de 23.900 de euro, respectiv, 8.040 de euro, provenite din bugetul
Comunităților Europene și alocate pentu proiectul de mobilitate prin Centrul Național ”Leonardo
da Vinci” din cadrul Ministerului Educației și Cercetării, prin utilizarea acestor sume în interes
personal (plata unor cheltuieli neeligibile, plata unor debite ale societății comerciale care nu aveau
nicio legătură cu proiectul desfășurat, plăți către o persoană fizică) și în scopul însușirii pe nedrept
a diferenței dintre costul real al stagiului și subvenția primită, întrunește elementele constitutive ale
infracțiunii de schimbare, fără respectarea prevederilor legale, a destinațiilor fondurilor obținute
din bugetul Comunităților Europene, prevăzută de art. 182 alin (1) din Legea 78/20003.
Elemente preexistente
Obiectul juridic special este reprezentat de relațiile sociale referitoare la disciplina
financiară în cadrul Uniunii Europene, a cărei respectare impune folosirea fondurilor bănești și a
foloaselor legal obținute în conformitate cu dispozițiunile legale în vigoare.
Obiectul material este reprezentat de fondurile externe alocate în baza unui contract de
finanțare din bugetul general al Comunităților Europene sau din celelalte bugete prevăzute în
textul de incriminare și a căror destinație a fost schimbată în timpul implementării proiectului
finanțat.
Subiectul activ al infracțiunii este calificat, putând fi numai persoana care a obținut deja
fonduri din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori
în numele lor, și care schimbă destinația fondurilor sau a folosului legal obținut. Participația penală
este posibilă atât sub forma coautorratuui, cât și sub forma complicității sau instigării. Pentru
forma coautoratului, este necesar ca toți participanții să îndeplinească condițiile prevăzute de lege
pentru autor.
În doctrină a fost exprimat și punctul de vedere conform căruia subiectul activ nu este
circumstanțiat, deoarece legea nu prevede vreo calitate specială4, opinie la care nu aderăm.
Subiectul pasiv al infracțiunii este reprezentat de Comunitățile Europene ale căror interese au
fost lezate prin activitatea făptuitorului.
1

N. Neagu, ”Fraudarea bugetului comunitar”, 2008, p. 145
Proiectul Noului Cod Penal, 25 februarie 2009
Curtea de Apel București, Secția a II-a penală, decizia penală nr. 843/E din 3.06.2009
4
C. Dumitrescu, ”Infracțiuni împotriva intereselor financiare ale Comunităților Europene ”, RDP nr. 1/2008,
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Elemente constitutive
Latura obiectivă. Elementul material al laturii obiective a infracțiunii constă în acțiunea de a
schimba destinația fondurilor ori a foloaselor legale obținute, respectiv utilizarea lor într-un alt
scop. Pentru a constitui infracțiune, schimbarea destinației trebuie să fie săvârșită fără a respecta
dispozițiile legale.
În doctrină1 se consideră că în situația în care fondurile sunt obținute în mod ilegal, iar apoi
acestea sunt deturnate, va exista o singură infracțiune, cea de nerespectare a normelor legale
privind obținerea de fonduri din bugetele Comunităților Europene, prevăzută în art. 181 din Legea
78/2000, și nu în concurs cu infracțiunea de deturnare de fonduri din bugetele Comunităților
Europene, prevăzută în art. 182 alin. (1) din Legea 78/2000, întrucât aceasta din urma infracțiune
presupune acordarea legală de fonduri sau foloase obținute din bugetele Comunităților Europene,
în cazul primei infracțiuni neavând relevanță folosirea ulterioară a fondurilor obținute în mod
ilegal. De altfel, și pedeapsa stabilită de către legiuitor este mult mai mare în cazul primei
infracțiuni decât în cazul celei de-a doua.
De asemenea, în cazul infracțiunii prevăzute în art. 182 alin. (3), s-a pus următoarea problemă
: cum se poate realiza în practică deturnarea folosului legal obținut? Folosul poate fi obținut din
orice activitate legală a făptuitorului, cu condiția ca acesta să creeze în sarcina beneficiarului o
obligație de achitare a unor taxe catre bugetul general al Comunităților Europene sau bugetele
administrate de acestea ori în numele lor. Astfel, schimbarea fără respectarea prevederilor legale a
destinației unui folos legal obținut nu se poate realiza prin nedeclararea veniturilor și a obligației
bugetare aferente, deoarece în aces caz s-ar întruni elementele constituitve ale infracțiunii de
diminuare a fondurilor europene prevăzută în art. 183 din Legea 78/2000, săvârșită în modalitatea
omisiunii de a furniza datele cerute potrivit legii. Nu se poate realiza nici prin completarea falsă a
declarației de venituri sau a altor documnete, deoarece ne-am afla în aceeași situație , a săvârșiii
infracțiunii de diminuare a fondurilor europene în modalitatea folosirii sau prezentării de
documente sau declarații false, inexacte sau incomplete. Rezultă că este vrba de o obligație
bugetară cunoscută de organele fiscale sau vamale, obligație bugetară pe care subiectul activ nu o
îndeplinește, folosind foloasele obținute în alte scopuri. Este vorba de neplata impozitelor și
folosirea banilor în alte scopuri. Incriminarea acestei fapte constituie o noutate în tradiția penală a
României, nefiind sancționate penal neplata taxelor sau impozitelor nici în materie fiscală, nici
vamală2. În ceea ce privește interesele financiare comunitare, legiuitorul român a ales să
incrimineze această faptă, respectând prevederile Convenției PIF.
Urmarea imediată constă în crearea unei stări de pericol pentru relațiile sociale protejate, fiind
necesară stabilirea unui raport de cauzalitate între acțiune si rezultat.
Latura subiectivă. Sub aspectul laturii subiective, infracțiunea poate fi comisă numai cu
intenție, directă sau indirectă. În modalitatea agravată prevăzută de art. 182 (alin. 2) din Legea
78/2000, fapta se poate comite și cu praeterintenție3.
Infracțiunea se consumă în momentul în care fondurile externe au fost utilizate în alte scopuri
decât cele prevăzute în contractul de finanțare, exprimarea prevăzută fiind ”cheltuieli neeligibile”.
Textul de lege nu este foarte exact in această chestiune dar atâta timp cât art. 182 alin. (1) nu
prevede explicit sau implicit existența unei urmări imediate sau condiția producerii unui anumit
rezultat, putem afirma că ne aflăm în situația unei infracțiuni de pericol. Suntem în cazul unei
infracțiuni de pericol a cărei existență este legată de simpla producere a unei stări de pericol pentru
1
V. Dobrinoiu, M. A. Hotca, N. Neagu, M. Murea, C. Cășuneanu, ”Legea 78/2000 pentru prevenirea,
descoperirea și sancționarea faptelor de corupție”, 2009, p. 438
2
N. Neagu, ”Fraudarea bugetului comunitar”, 2008, p. 149
3
I. Gârbuleț, ”Înfracțiuni de corupție”, culegere de practica judiciară comentată, 2010, p. 444
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valoarea socială ocrotită.
Forma agravată prevăzută în art. 182 alin. (1) este o infracțiune de rezultat fiind condiționată
de producerea unor consecințe deosebit de grave. Potrivit art. 184 , tentativa se pedepsește.
2.3 Infracțiunea de diminuare ilegală a resurselor bugetului general al Comunității
Legea nr. 78/2000 reglementează alte două infracțiuni privind interesele financiare ale
Comunităților Europene, și anume diminuarea ilegală a resurselor din bugetul general al
Comunităților Europene și neglijența care prejudiciază interesele financiare ale Comunităților
Europene.
Potrivit art. 183 din Legea nr. 78/2000, constituie infracțiunea de diminuare ilegală a
resurselor din bugetul general al Comunităților Europene, folosirea sau prezentarea de documente
ori declarații false, inexacte sau incomplete, care are ca rezultat diminuarea ilegală a resurselor
din bugetul general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în
numele lor.
Aliniatul (2) prevede o variantă asimilată, constând în omisiunea de a furniza, cu ştiință,
datele cerute potrivit legii, dacă fapta are ca rezultat diminuarea ilegală a resurselor din bugetul
general al Comunităților Europene sau din bugetele administrate de acestea ori în numele lor.
Dacă faptele prevăzute în alin (1) și alin (2) produc consecințe deoseibt de grave, se vor
sancționa mai grav, conform alin. (3).
Constituie această infracțiune importul de aluminiu brazilian cu eludarea taxelor prin
recurgerea abuzivă la regimul acordat teritorilor de peste mări, ori sustragerea produselor textile
asiatice regimului de tranzit comunitar pentru eludarea plății taxelor vamale și a limitelor
cantitative existente1.
Infracțiunea de diminuare ilegală a resurselor din bugetul general al Comunităților Europene,
prevăzută în art. 183 din Legea 78/2000, se aseamană foarte mult cu infracțiunea de nerespectare a
normelor legale privind obținerea de fonduri din bugetele Comunităților Europene, prevăzută de
art. 181 din Legea 78/2000, analizată anterior, existând însă diferențe pe care este necesar să le
menționăm.
Diferența principală între cele două infracțiuni este aceea că infracțiunea reglementată de art
183 are ca rezultat diminuarea ilegală a resurselor din bugetul general al Comunităților Europene,
fiind afectată secțiunea de venituri din buget și nu cea de cheltuieli, ca în primul caz.
Este prevăzută și în viitorul Cod Penal2, în Titlul V al părții speciale, capitolul III, articolul
311, sub denumirea de ” Diminuarea fondurilor europene”.
Obiectul juridic special este reprezentat de relațiile sociale referitoare la interesele financiare
ale Comunităților Europene, reflectate in corectitudinea contribuției la resursele bugetului general
al acestora.
În general, prin săvârșirea faptei se aduce atingere regimului vamal, aceasta fiind principala
resursă proprie, percepută în mod direct în contul Comunitîților Europene3.
În domeniul fraudei în materie de venituri, cel mai adesea sunt întâlnite trei procedee de
activități infracționale : Contrabanda, frauda în ceea ce privește tarifele preferențiale vamale și
frauda tip carusel în materie de TVA.
Literatura de specialitate4 a ciritcat separarea fraudei în materie de cheltuieli de frauda în
materie de venituri, deoarece elementele constituitve ale celor două infracțiuni sunt identice, lucrur
ce ar trebui să ducă la unificarea celor două, ambele infracțiuni aducând atingere bugetelor
1

Raportul operational OLAF 2001, p. 21
Proiectul Noului Cod Penal, 25 februarie 2009
3
N. Neagu, ”Fraudarea bugetului comunitar”, 2008, p. 124
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Comunităților Europene.
2.4 Infracțiunea de neglijența care prejudiciază interesele financiare ale Comunităților
Europene
În conformitate cu art. 185 din Legea 78/2000, contituie infracțiunea de neglijență care
prejudiciază interesele financiare ale Comunităților Europene, încălcarea din culpă, de către
director, administrator sau persoana cu atribuții de decizie sau de control în cadrul unui agent
economic, a unei îndatoriri de serviciu, prin neîndeplinirea acesteia sau prin
îndeplinireadefectuasă, dacă a avut ca rezultat savârșirea uneia dintre infracțiunile prevăzute la
art. 181 – 183 sau săvârșirea unei infracțiuni de corupție ori de spalare de bani în legătură cu
fondurile Comunităților Europene, de către o persoană care se află în subordinea sa și care a
acționat în numele acelui agent economic.
Această infracțiune constituie o variantă specială a infracțiunii de neglijență în serviciu,
diferențiindu-se de aceasta în ceea ce priveste rezultatul produs1. Este prevăzută și în viitorul Cod
Penal2, în Titlul V al părții speciale, capitolul III, articolul 312, sub denumirea de ” NeglijenŃa în
serviciu în dauna bugetelor ComunităŃilor Europene”.
Poate săvârși această faptă un administrator al unei societăți comerciale, care deleagă un
director executiv sa obțină subvenții din Fondul european pentur orientare și garantie agricolă,
semnează fără a citi documentația prezentată de acesta, documentație care însă atestă suprafețe
agricole mai mari decât cele deținute în realitate de societatea comercială. Pe baza documnentației
false, se primesc fonduri mai mari, fiind prejudiciate astfel bugetele administrate in numele
Comunităților Europene3.
Condiții preexistente
Obiectul juridic special este reprezentat de relațiile sociale cu privire la asigurarea
respectării obligației de a îndeplini în mod corect atribuțiile de serviciu, atribuții legate de
prevenirea săvârșirii unor fapte îndreptate împotriva intereselor financiare ale Comunităților
Europene.
Nu există obiect material.
Subiectul activ nemijlocit al infracțiunii poate fi numai directorul, administratorul sau
persoana cu atribuții de decizie sau de control în cadrul unui agent economic, astfel că este vorba
despre un subiect activ calificat.
Subiectul activ este în esență, o persoană cu drept de deciziesau de control în cadrul unei
unități economice. Nu se poate dispune o delegare generală a autorității ci numai una specială,
vizând un anumit domeniu de activitate și stabilind atribuții concrete, însă delegarea nu absolvă de
răspundere pe cel care a făcut-o, acesta având obligația de control a activității delegate. Drept de
control pot avea și cenzorii, dar aceștia nu pot constitui subiectul activ al infracțiunii, pentru că nu
se află intr-un raport de subordonare cu cei verificați. Nu poate fi subiect activ nici un simplu
angajat care facilitează din culpă săvârșirea vreuneia din faptele prevăzute la art. 181-183 din Legea
78/2000m ori a unei fapte de corupție sau de spălare de bani, fapta sa încadrându-se la infracțiunea
de neglijență în serviciu.
Subiectul pasiv principal este Comunitatea Europeană, ca titular al bugetului și care a fost
prejudiciat prin săvârșirea faptei. În secundar, se aduce atingere intereselor agentului economic
reprezentat de făptuitor.
1
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Elemente constitutive
Latura obiectivă. Elementul material al laturii obiective a infracțiunii constă în încălcarea
din culpă a unei îndatoriri de serviciu, prin neîndeplinirea acesteia sau prin îndeplinirea
defectuoasă.
Prin îndatorire de serviciu se înțelege tot ceea ce trebuie să facă un funcționar la locul său de
muncă, potrivit reglementărilor inerente acelui serviciu1.
Neîndeplinirea unei indatoriri de serviciu presupune omiterea indeplinirii atributiilor de
serviciu sau neefectuarea unor acte ce trebuiau indeplinite.
Îndeplinirea defectuoasă a unei atrubitii de serviciu inseamna indeplinirea intr-un alt mod
decat se cuvenea a acesteia.
Pentru existenta infracțiunii este necesar ca, în urma neglijenței subiectului activ, o persoană
care se află în subordinea sa și care a acționat în numele agentului economic din care face parte să
fi comis una dintre infracțiunile prevazute la art. 181 – 183 , sau a unei infracțiuni de corupție ori de
spălare de bani în legătură cu fondurile Comunităților Europene.
Urmarea imediată constă în crearea unei stări de peircol pentru Comunitatea europeană, prin
expunerea bugetului central ori a celorlalte bugete administrate de aceasta ori în numele său,
datorită neglijenței administratorului sau directorului. Legătura de cauzalitate rezultă ex re.
Sub aspectul laturii subiective, infracțiunea poate fi comisă numai din culpă, în cele două
forme ale sale (usurință și neglijență). Neglijența arătată de către organul extern de control nu se
poate încadra la această infracțiune. În acest caz, se va putea reține, dacă sunt întrunite elementele
constitutive, infracțiunea de neglijență în serviciu (art. 249 C. Pen.)
2.5 Competențe și recuperarea prejudiciilor
Conform art. 13 al. 11 din O.U.G. nr. 43/2002, modificată și completată, ”infracțiunile
împotriva intereselor financiare ale Comunităților Europene sunt de competența Direcției
Naționale Anticorupție”. Astfel, indiferent de valoarea prejudiciului sau de calitatea persoanelor,
orice cauză având ca obiect acest tip de infracțiuni intră în competența D.N.A.
În ceea ce privește competența de judecare a infracțiunilor, acesta aprtține în primă instanță
judecătoriilor, în conformitate cu art. 25 C. Proc. Pen.
În materia infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale Comunităților Europene,
conform dispozițiilor art. 19 din Legea 78/2000, banii, valorile sau orice alte bunuri care au fost
dobândite prin comiterea unor astfel de fapt, dacă nu au fost restituite persoanelor vătămate și în
măsura în care nu servesc la despăgubirea acestora, se confiscă, iar dacă bunurile nu se găsesc
condamnatul este obligat la plata echivalentului lor în bani.
Conform art. 20 din Legea 78/2000, organele judiciare competente au obligația de a lua
măsuri asiguratorii în conformitate cu prevederile art. 163 și urmtoarele C. Proc. Pen., pentru a
asigura recuperarea prejudiciilor cauzate.
3. Concluzii
Necesitatea de a apăra interesele financiare ale Comunităților Europene este mai importantă
ca oricând, din mai multe motive. Dintre acestea putem menționa faptul că resursele economice la
nivel european au fost diminuate de criza economică din ultimii ani, bugetul general fiind redus
într-o perioadă în care este cea mai mare nevoie de el. De asemenea, trebuie descurajate astfel de
practici dăunătoare, și acest lucru din câte s-a demonstrat, nu se poate decât prin represiune penală.
România, ca stat membru al Uniunii Europene trebuie sa acorde o atenție sporită acestor
1
V. Dongoroz, S. Kahane, I. Oancea, I. Fodor, N. Iliescu, C. Bulai, E. Stănoiu, V. Roșca, ”Explicații teoretice
ale codului penal român”, vol. IV, 1972, p. 104
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aspecte de prevenire și sancționare, mai ales datorită faptului că o perioadă îndelungată de acum
inainte, va avea acces la fonduri comunitare, existând riscul ca sume importante din acestea să nu
fie utilizate în acord cu principiile Uniunii Europene, care impun necesitatea beneficiului colectiv
de pe urma investirii acelor fonduri.
De lege ferenda, considerăm că este necesară o reglementare care să răspundă situaților de
conflict între norme, mai ales că finanțările comunitare, se realizează de cele mai multe ori alături
de cele naționale, iar anumite fapte, se încadrează atât la infracțiunea de deturnare de fonduri
comunitare prevăzută în art. 182 alin (1) din Legea 78/2000, cât și la deturnarea de fonduri
prevăzută în art. 3021 C. Pen. Ne alăturăm punctului de vedere susținut în literatura de
specialitate1, prin care se propune realizarea încadrării juridice prin folosirea criteriului
preponderenței. Dacă fondurile naționale sunt preponderente, atingerea adusă acestora poate fi
considerată mai mare decât cea adusă fondurilor comunitare, fapta fiind încadrată astfel la
deturnare de fonduri în forma prevăzută de art. 3021 C.Pen.
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RAPORTUL DINTRE NORMA COMUNITARĂ ŞI NORMA INTERNA ÎN
CAZUL INFRACȚIUNII DE TRAFIC DE DROGURI
Ioana N. DUMITRACHE1

Abstract
This study deals with the phenomenon of drug trafficking from the perspective of the
competencies and differences , which exist between the rules of Community Law and national
rules, concerning the preventing and controlling of this phenomenon , starting from theoretical
aspects in connection with the judicial practice in this domain.
This flagellation has become more and more important even for Romania, a real ‘ commodity
market’ developed within its territory. An advantage for this ‘acquisition’ was the geographical
position of Romania, in the south eastern part of Europe, considered to be the main way through
the second ‘Balkan Route’ of drug transport towards Western Europe, country, thus Romania
becoming not only a transit country , but also one of drug destination and consumption.
Unlike the illicit input of drugs, drug trafficking is rigorously enforced. The punishment will
be applied according to the category of drug. Later the law 143/2000 was modified in 2004 by
Law 522,enproving the protection system in this domain.
It is a reality the fact that illicit drug trafficking is connected with other serious forms of
crime , like migrant trafficking, person trafficking, the credit cards falsification, in the same time
becoming a way of financing of some violent and destructive activities, in which terrorist
organizations and organized crime networks are involved. The tragedy is that this phenomena
endangers more and more the one of the main values of civilization , the human life, thus millions
of family are suffering.
The comparative approach of the situation in Romania and in other states of the EU
concerning the illicit drug trafficking will lay stress upon the efficiency of the legislative
framework of each state.
Cuvinte cheie:
Trafic de droguri, infracŃiuni, crima organizată, normă de drept comunitar, tipuri de droguri.
1. Introducere
Lucrarea de faŃă iși propune să trateze una dintre cele mai actuale probleme ale criminalităŃii
și anume prevenirea și combaterea traficului, precum și a consumului ilicit de droguri, observând
totodată diferenŃele ce există între normele de drept comunitar și cele interne privind prevenirea și
combaterea acestui fenomen pornind de la aspecte teoretice .
Scopul lucrării este acela de a analiza atât din punct de vedere teoretic cât și din punct de
vedere practic reglementările penale privind traficul și consumul ilicit de droguri, evidenŃiind acele
tendinŃe comune și specifice unor Ńări în acest domeniu, a lipsurilor din legislaŃie cu propunere de
soluŃii pentru o mai buna funcŃionare a relaŃiilor de colaborare între state pentru stoparea acestui
fenomen și imbunatatirea legislaŃiei acestora.
Pentru realizarea scopului propus am luat următoarele obiective in calcul: am explicat
noŃiunea de bază a studiului și anume noŃiunea de drog, am analizat tipurile și formele de droguri
ilicite, am prezentat principalele caracteristici ale fenomenului de trafic de droguri cât și modul in
care se manifestă acesta pe plan intern și internaŃional. Lipsa unei legislaŃii adecvate, a cadrului
1
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instituŃional, a accentuării fenomenului criminalităŃii organizate, toŃi acești factori au determinat
după anul 1989 atât in Romania cât și în alte Ńări apariŃia fenomenului infracŃional de trafic și
consum ilicit de droguri.
n plus la acești factori se adaugă lipsa de pregătire și de informare a populaŃiei în legătura
cu riscurile asupra sănătatii – riscuri ce pot apărea din pricina consumului de droguri, în condiŃiile
în care valorile sociale ce sunt aparate de către legea penala se află într-un continuu proces de
dezvoltare, în raport cu celelalte valori fundamentale.
DispoziŃiile din Codul Penal, precum și cele din legile speciale cu dispoziŃii penale, sunt
considerate principalele instrumente prin intermediul cărora autorităŃile pot acŃiona în prevenirea și
combaterea traficului ilicit de droguri.
2. ConŃinutul propriu zis al lucrării
n ultimii ani, problematica drogurilor, reprezintă fenomenul cel mai complex, de actualitate
a lumii contemporane în condiŃiile in care anual, foarte mulŃi bani și oameni sunt angrenaŃi în
capcana drogurilor. De asemenea reprezinta o importantǎ temǎ politicǎ, nu doar pentru Ńara
noastrǎ, ci pentru întreaga lume.
In viitor, acest flagel va lua amploare putin cate putin si este ingrijorator deoarece nu exista o
statistica exacta a productiei, traficului, consumului si a numarului celor care isi pierd viata din
pricina acestui fenomen.
Criminalitatea creata de fenomenul drogurilor, prin consecintele sale pe de o parte de ordin
social, economic si pe de alta parte de ordin medical, cultural si politic cauzeaza adevarate
prejudicii nu numai intereselor de stat, cat si intereselor societatii deoarece se diminueaza viata si
sanatatea cetatenilor si se produce o influenta negativa in constiinta si in comportamentul
oamenilor.
Acest flagel al drogurilor a devenit tot mai pronunŃat şi pentru România, pe teritoriul căreia
s-a dezvoltat o adevărată piaŃă de desfacere.
Dupa anul 1990, un rol important în această achiziŃie l-a avut şi poziŃia României în S-E
Europei, vazutǎ ca fiind tronsonul principal al celei de-a doua “Rute Balcanice” de transport al
drogurilor spre Europa Occidentală, Ńară devenită ulterior dintr-una de tranzit într-una de consum,
ceea ce i-a determinat pe specialisti sa se ingrijoreze pentru ca s-a produs o trecere tot mai rapida a
distinctiei existente intre tarile producatoare, consumatoare si de tranzit.1
Schimbǎrile petrecute dupǎ anul 1990 au creat un nou stil de viaŃǎ, drogurile constituind o
ameninŃare la adresa societǎŃii, iar problemele provocate de consumul şi traficul ilegal
reprezentầnd prioritǎŃi la nivel naŃional şi internaŃionl. Pe lầngǎ faptul cǎ traficul şi consumul ilicit
de droguri constituie o problemǎ socialǎ complexǎ , contureazǎ de asemenea şi o problemǎ de
sǎnǎtate publicǎ, interesând atât factorii instituŃionali cât şi opinia publicǎ.
SituaŃia traficului şi a consumului de droguri a devenit în prezent din ce în ce mai complexǎ
din mai multe considerente, una dintre acestea, fiind deschiderea frontierelor între numeroasele
Ńǎri, de creşterea cererii şi a ofertei pentru majoritatea substanŃelor aflate sub control naŃional, dar
şi schimbǎrile culturale aduse de globalizare.
Este o realitate faptul cǎ in prezent traficul ilicit de droguri este o activitate criminala, cu
caracter international, care actioneaza conform legilor economiei de piata, avand drept scop
alimentarea centrelor de consum si in final urmarind sa obtina beneficii, ceea ce duce la interesul
statului de a-si structura singur o politica proprie in lupta impotriva acestui flagel pentru ca in
primul rand se urmareste sa se apere sanatatea proprilor cetateni si nu in ultimul rand se urmareste
sa se salveze valorile socio- economice.
In ceea ce priveste fenomenul crimei organizate putem afirma ca acesta s-a raspandit in
1
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aproape toate tarile lumii dezvoltate, in curs de dezvoltare sau nedezvoltate, uneori deschis alteori
in mod absolut conspirat, asemanator unei maladii contagioase si maligne. Ceea ce reprezinta o
certitudine este ca aceasta crima organizata a invadat toate domeniile clasice ale activitatilor
infractionale, incepand cu traficul de droguri ”.1
Puterea economica si influenta pe toate planurile ale cartelurilor drogurilor sunt in continua
crestere, iar odata cu globalizarea consumului de droguri se realizeaza si o cooperare tot mai
stransa si complexa intre organizatiile criminale.
Se evidentiaza, pe de-o parte, o specializare a cartelurilor pe diferite tipuri de droguri, iar pe
de alta parte organizatiile criminale implicate in traficul de droguri sunt angrenate tot mai mult si
in alte forme de activitati infractionale, din ce in ce mai organizate si violente, folosind mijloace
tehnice tot mai sofisticate si sisteme de comunicare, in felul acesta ele controland intregul circuit al
drogurilor sau tipurilor de drog, de la productie pana la desfacere.
Se remarca, de asemenea, ca daca in trecut se puteau face deosebiri clare intre tarile
producatoare de droguri si cele consumatoare, acum este evident ca asemenea diferentieri nu mai
au importanta, pentru ca tarile consumatoare au devenit si state producatoare, intr-o masura mai
mare sau mai mica si invers, iar termenul de „tari de tranzit” si-a pierdut semnificatia initiala,
acestea devenind de regula consumatoare si in final chiar producatoare.
Fiecare tara in parte are anumite insusiri date pe de o parte din cauza: asezarii geografice, a
traditiilor, a religiei, a culturii si pe de alta parte a variatiilor tipurilor de droguri intr-un anumit
moment.
Aceste particularitati trebuie sa fie in stransa legatura cu masurile preventive si de pedeapsa
pe care le iau organele abilitate cu asemenea sarcini.2
Caracterul comercial si organizat al acestui fenomen este datorat de legea cererii si ofertei si
de faptul ca se poate obtine un profit cat mai mare pe aceasta cale, acesta fiind unicul scop al
retelelor de transport si vanzare al drogurilor.3
Caracterul clandestin este ilustrat de faptul ca cei care dirijeaza acest trafic sunt de multe ori
necunoscuti pentru marea masa a traficantilor de rand, ascunzandu-si activitatile ilegale in
anumite actiuni premise de catre lege. Intermediarii in acest trafic sunt alesi in functie de
posibilitatile de deplasare pe care le ofera profesia sau calitatea folosindu-se frecvent de identitati
false. Profiturile obtinute de regula din afacerile cu droguri sunt plasate de cele mai multe ori, in
tari unde bancile admit practicarea unor conturi bancare anonime.4
O alta caracteristica a traficului de droguri este faptul ca se poate lua in considerare riscul la
care este supusa, persoana respectiva, motiv pentru care rutele si modurile de operare ce sunt
folosite variaza in functie de anumite dificultati cunoscute sau prevazute. De cele mai multe ori
sunt preferate rutele cele mai lungi, rutele indirecte, in cazul in care acestea prezinta mai multa
siguranta, intermediarii avand posibilitatea sa fie schimbati in cazul in care ar fi sa fie descoperiti,
iar in cazul in care vorbesc prea mult sa fie eliminati.
O alta caracteristica a traficului ilicit de droguri o reprezinta legatura cu mediile criminale.
Este o realitate faptul cǎ traficul ilicit de droguri se aflǎ în strânsǎ legaturǎ şi cu alte forme
grave de criminalitate, precum traficul de migranŃi, de persoane, falsificarea cǎrŃilor de credit,
devenind în acelaşi timp o modalitate de finanŃare a unor activitǎŃi violente şi distructive în care
implicate sunt organizaŃiile teroriste şi reŃelele de crimǎ organizatǎ.
Traficul individual este o ultima caracteristica a traficului de droguri. Exista foarte multi
1
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indivizi originari din zonele unde se produc droguri care efectueaza singuri transporturi cu mici
cantitati de droguri cum ar fi substantele psihotrope.1
Tragic este faptul cǎ acest fenomen pune în pericol din ce în ce mai frecvent una din
principalele valori ale civilizaŃiei şi anume viaŃa omului. An de an, în întreaga lume milioane de
familii suporta consecinŃele traficului şi consumului de droguri.
Pe parcursul istoriei, fenomenul drogurilor a avut o evolutie progresiva, a pornit de la simpla
folosire a acestora in scopuri medicale sau terapeutice de catre vindecatori, in perioada antica,
ajungand pana la cultivarea, producerea si comercializarea lor de catre retelele infractionale ce
apartin crimei organizate in prezent.
Asadar, toate aceste activitati ilegale de cultivare, producere, fabricare, depozitare, transport,
comercializare si in ultimul rand de utilizare a stupefiantelor si substantelor psihotrope presupun
existenta unor norme juridice ca o reactie a societatii ce se simte amenintata direct de catre acest
fenomen, norme juridice care la nivel intern si international constituie o adevarata sursa de stopare
sau diminuare a acestui flagel.
Fenomenul traficului international ilicit de stupefiante si substante psihotrope face posibila
obtinerea de capitaluri enorme pentru organizatori, iar retelele traficantilor ilegali, cartelurile
drogurilor sunt organizate si structurate asfel incat acestea sa poata actiona in acelasi timp,2 in
interiorul economiilor nationale ca si pe plan mondial, in ciuda masurilor ce au fost luate de catre
guverne si de catre organismele internationale in vederea combaterii fenomenului.3
,,Productia, traficul si consumul accentuat de droguri creeaza un veritabil suport in
dezvoltarea fara precedent a criminalitatii transnationale organizate.
Globalizarea pietelor de consum determina desfacerea drogurilor in functie de riscurile pietei
ilegale. Cu cat vor fi mai inchegate si mai eficiente masurile de limitare a productiei si a traficului,
cu atat va fi mai redusa oferta pentru consum.
O abordare globala a politicilor de control asupra drogurilor ar presupune in primul rand doua
paliere distincte, un prim palier se refera la nivelul international, unde trebuie sa sa se realizeze o
mare colaborare bilaterala si multilaterala, pe de o parte, si nivelul national, pe de alta parte, unde
trebuie sa se asigure participarea intregii societati la actiunile de combatere a traficului si
consumului de droguri’’4
Asadar, pe plan mondial situatia generala in ceea ce priveste productia, traficului si
consumului de droguri este destul de alarmanta, de exemplu in proportie de 90% productia de mac
este asigurata de catre Afganistan, Myanmar si Laos.
Din pricina uriaselor schimari sociale ce s-au produs in Europa la sfarsitul secolului XX acest
fapt a dat nastere unor provocari pentru noile state democratice. Una din aceste provocari il
reprezinta traficul ilicit de droguri si pe teritoriul Romaniei. Dupa ce practic frontierele Romaniei
au fost inchise, caderea comunismului a fost o parghie catre tranzitarea acestor substante fara nicio
problema si pentru un anumit timp fara control.
Sub diferite cai si intr-un interval relativ scurt de timp, in Romania s-a instalat insecuritatea,
crescand astfel pericolul aparitiei traficului de droguri si a crimei organizate.
Raspandirea fenomenului drogurilor la nivel national, a diversificarii locurilor de consum, a
cresterii numarului de consumatori in randul tinerei generatii si nu numai constituie probleme
grave cu care se confrunta societatea noastra.
Cu alte cuvinte, incepand cu 2001, acest flagel al consumului de droguri s-a extins in
1
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intreaga tara, cuprinzand segmente diverse de populatie, acestia utilizand o gama larga de
substante: de la cannabis la cocaina.
Drogul se administreaza in diferite moduri in functie de efectul pe care il doreste
consumatorul sa il aiba.
Drogul reprezintă orice substanŃă psihoactivă care duce spre un consum abuziv şi provoacǎ
manifestări de dependenŃă. Drogul face trimitere la patru reprezentări diferite şi anume: decădere,
iresponsabilitate, animalitate şi comvulsie. Este adevǎrat cǎ drogul mai este privit şi ca un produs
de origine vegetală, animală, sau chiar minerală, ca parte componentă în realizarea unor
medicamente.
E. Goode afirma că drogurile trebuie să aibă în vedere trei dimensiuni: socială, culturală şi
contextuală : “Conceptul de drog este, în acelaşi timp, un artefact cultural, o invenŃie socială, care
se aplică la anumite tipuri de substanŃe în contexte sau locaŃii specifice. Un drog este ceva care a
fost definit de anumite segmente ale societaŃii ca fiind drog (...) Societatea defineşte ce este un
drog, iar această definiŃie socială modelează atitudinile noastre faŃă de clasa de substanŃe astfel
etichetate” 1
Pentru a putea stabili o definiŃie concretă a drogurilor se urmăresc anumite criterii şi anume :
“• psiho - activitatea – ce se referă la capacitatea unei substanŃe de a influenŃa psihicul uman
(emoŃiile, senzaŃiile, percepŃiile, modul de gândire, dispoziŃia individului etc .) ;
• utilitatea medicală – indicǎ acele substanŃe acceptate din punct de vedere social (medical) şi
folosite pentru vindecarea corpului sau psihicului. Printre ele se aflǎ şi penicilina, aspirina, morfina
etc.;
• ilegalitatea – are în vedere acele substanŃe a căror posesie şi comercializare este definită de
către public ca fiind împotriva legii, conducầnd chiar la arestarea individului. Cocaina, heroina şi
L.S.D.-ul toate sunt considerate ca fiind droguri ilegale “2
Perioada contemporană a fost suportul dezvoltării unor categorii de droguri precum:cocaina,
amfetaminele, barbituricele si mescalina etc. Asupra unor categorii de droguri mă voi canaliza şi
eu în lucrarea de faŃă, subliniind particularităŃile şi efectele negative resimŃite asupra
consumatorilor şi societăŃii din care fac parte. Pentru ca persoanele care luptǎ împotriva traficului
şi consumului ilicit de droguri sǎ aibe rezultate bune este nevoie de o bunǎ cunoaştere a
principalelor droguri. În sprijinul realizǎrii acestui lucru s-au fǎcut diverse clasificǎri, printre care
un rol important îl deŃine criteriul juridic care diferenŃiazǎ drogurile legale de cele ilegale. În legea
143/ 2000 privind traficul şi consumul ilicit de droguri se face distincŃia între droguri de risc
acceptabile pentru sǎnǎtate şi droguri de mare risc inacceptabile pentru sǎnǎtate.
Clasificarea drogurilor s-a realizat pe baza mai multor criterii, unul dintre ele constituindu-l
proprietăŃile bio-chimice. Cele mai cunoscute criterii de clasificare sunt urmǎtoarele:
“ • După efectul produs asupra Sistemului Nervos Central :
- produse depresoare sunt drogurile care inhibǎ activitatea SNC ;
- produse stimulente sunt drogurile care stimuleazǎ activitatea SNC .
• După originea produsului :
- naturale ;
- produse de semi- sintezǎ ;
- produse de sintezǎ .
• După regimul juridic al substanŃelor :
- substanŃe a cǎror fabricare şi administrare sunt supuse controlului
1
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(exemplu: morfina, barbituricele etc.) ;
- substanŃe total interzise ( expl. LSD-ul, heroina, crack-ul) .
• După dependenŃa generatǎ :
- droguri ce creeazǎ dependenŃǎ fizicǎ ;
- droguri ce creeazǎ dependenŃǎ psihicǎ ;
- droguri ce creeazǎ dependenŃǎ mixtǎ “1
Aceste criterii sunt utilizate din perspective diferite, iar în momentul în care facem referire la
un drog ne gândim la proprietăŃile chimice şi efectele sale biologice, însă marea dificultate
întâlnită în definirea lor este aceea a acceptabilităŃii sau a inacceptabilităŃii, unele dintre ele fiind
acceptate din punct de vedere social, în timp ce altele nu. Un alt criteriu destul de important este şi
impactul lor asupra stării de sănătate a comunităŃii.
In toata lumea aceste substante sunt supuse unui regim restrictional, din cauza efectelor
negative pe care le au asupra organismului uman, asupra societatii, fiind considerate substante
psihotrope ce sunt supuse unui control international.
Mai întâi voi face o descriere a drogurilor ilegale, cele mai des intalnite in practica judiciara,
urmầnd sǎ evidenŃiez totodatǎ şi efectele fiecǎrui drog in parte.
Amfetaminele sunt produse cu efecte asupra Sistemului Nervos Central şi apar sub forma
unor cristale sau pudrǎ de culoare albicioasǎ. Efectele acesteia influenŃeazǎ atầt creierul, inima, cầt
şi plǎmầnii. Este adevǎrat faptul cǎ amfetaminele reduc pofta de mầncare, utilizatorii suferind
adesea de subnutriŃie. Dozele mari pot provoca paranoia , halucinaŃii, delir, leziuni la nivelul
inimii, coma şi în cele din urmǎ moartea.
Cocaina este cunoscută ca fiind un drog excitant, iar prizatul cocainei atrage efecte într-un
timp destul de scurt, acesta fiind şi unul din motivele ce duc spre dependenŃă. Efectele resimŃite de
organism în timpul consumului de cocaina sunt: sentimente de bunăstare, creşterea concentrării,
afecŃiuni ale aparatului respirator. Cocaina îŃi conferă totodatǎ şi acea stare de încredere în forŃele
proprii, de dezinhibare. La nivel psihologic se observă o stare de alertă, se instalează frica, iar în
momentul în care consumul este realizat în doze mari duce la apariŃia halucinaŃiilor. Este adevǎrat
faptul cǎ dacă este consumată des, cocaina provoacă efecte cardiovasculare şi infarcte miocardice.
Efectele produse de cocaină diferă de modul în care este administratǎ. Dacă este administrată
intranazal duce la sinuzită, iar dacă este pe cale intravenoasă conduce la apariŃia virusului HIV.2
”DependenŃa de tip cocaina se caracterizează atât prin dependenŃă psihică, puternică, instalată
rapid, cât şi prin toleranŃă avansată. Spre deosebire de dependenŃa de tip morfinic sau barbituric,
dependenŃa fizică în cocainism este puŃin accentuată sau poate să fie chiar absentă” .3
“Heroina a apărut în lumea medicală ca un analgezic şi putem afirma că într-adevăr este unul
dintre cele mai puternice analgezice cunoscute. Deşi ştim că heroina este mai puternică decât
morfina, efectele sale au o durată mai scurtǎ ” .4
In randul tinerilor se practica tot mai des fumatul tigarilor care contin marihuana sau
cannabis. Cannabis este denumirea dată în toata lumea pentru ,, produsul vegetal obŃinut din planta
de cânepă folosit pentru drogare, oriunde ar fi cultivat acesta.
Se constata tot mai multe cazuri de deces in randul acestora din pricina supradozei.
In Romania se inregistreaza tot mai multe cresteri in ceea ce priveste numarul
consumatoriilor. Exista posibilitatea tot mai accentuata sa apara unele boli cu transmitere virala de
tip Hiv Sida sau hepatita C, ca urmare a consumului prin injectare.
1
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Creste numarul cetatenilor romani implicati in activitati de trafic in calitate de curieri sau
intermediari, amplificandu-se rolul lor in distributie.
Ceea ce ii determina pe cetatenii romani sa se implice in activitatile de trafic sunt veniturile
deosebite care pot surveni in urma unui trafic de stupefiante.
De asemenea veniturile consistente ii indeamna pe dealeri sa se implice in activitati de spalare
a banilor, atragand in aceasta capcana a drogurilor specialisti din sistemul bancar sau financiar
astfel existand riscul sa se inmulteasca faptele de corupere a unor functionari publici.
Pe plan international in ultimii ani, a aparut ideea liberalizarii controlului narcoticelor pentru
ca astfel se poate incerca o forma de control mult mai permisiva, spre exemplu, neincriminarea
posesiei a micilor cantitati de drog pentru uzul personal, posibilitatea de a se prescrie de catre
medici a substantele toxico- dependentilor sau nu in ultimul rand vanzarea drogurilor fara nicio
restrictie.
Astfel aceste sugestii au fost promovate de catre olandezi sau americani.
Aceste propuneri avand ca drept obiect principal neincriminarea posesiei pentru uzul personal
si consumul unor cantitati mici de droguri, comercializarea fiind in continuare considerate ilicita.
Folosind aceasta metoda acest lucru ar conduce la procurarea unor cantitati de drog de pe
strada, pe de o parte, iar pe de alta parte, medicii au posibilitatea in mod legal sa prescrie
substantele si stupefiantele persoanelor inregistrate si cunoscute ca fiind dependente de droguri.
Cu alte cuvinte, legalizarea acestor substante trebuie sa prezinte suprimarea completa a
controlului guvernului si sa permita vanzari libere instituindu-se taxe marite, sau restrictii de
varsta.
Aceste propuneri au la baza argumente bazate pe cauze: economice, sociale si culturale.
Cercetarile din ultimii ani au aratat ca toate tipurile de narcotice dauneaza sanatatii,
provocand treptat dependenta, astfel neputandu-se realiza un consum moderat, pentru ca
organismal uman cere in continuare drogul, simte nevoia s ail administreze, chiar daca acesta ii
poate dauna organismului.
In legislatie se incrimineaza operatiunile si folosirea drogurilor nu dependenta in sine.
Interzicerea drogurilor a facut ca acestea sa prezinte un mai mare interes, ca in cazul fructului
oprit.
Motivul pentru care drogurile sunt considerate excitante este ca provoaca efecte placate, cel
putin la inceput, creand in timp dependenta ce il determina sa-si procure singur cu orice pret sursa
placerii.
Din pricina faptului ca dependenta este greu de contracarat exista un motiv de a controla
drogurile. Controlul drogurilor creaza o adevarata oportunitate de imbogatire pentru sindicatele
crimei organizate si genereaza infractiuni grave, care ar disparea daca drogurile ar fi legalizate.
Toxicomanii sunt dispusi sa plateasca sume foarte mari pentru a-si achizitiona drogurile si
pentru a-si satisface nevoile generand astfel dependenta si astfel profiturile celor de pe piata
drogurilor cresc.
Singura metoda de a elimina aceste necesitati este de a educa societatea , utilizarea
tratamentului adecvat si a sanctiunilor penale pentru ca astfel sindicatele crimei sa nu mai obtina
profituri.
Prin prescrierea legala a drogurilor de catre medici pentru dependentii de droguri statul ar
putea sa ii scoata pe acestia in afara pietei negre de droguri astfel scazand gradul infractional in
randul consumatorilor pentru a-si plati drogurile obtinute. Unele tari au implementat aceasta idee
lasandu-i pe dependenti sa consume drogurile in ce mod doresc, acestia doar prescriindu-le
drogurile, rezultatele insa nu au fost cele scontate, ci au fost din potriva catastrofale. Deoarece
drogurile au ajuns in randul unor noi grupuri: acestea fiind consumate fara restrictie.
Concluzionand, societatea ar trebui sa accepte consecintele negative ale fenomenului
consumului si traficului de droguri si sa ia situatia ca atare renuntand la readucerea dependentilor
la normal, la o viata fara droguri. In lupta impotriva acestui flagel este important sa avem ca
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obiectiv central reducerea numarului consumatorilor si a celor care le comercializeaza deoarece:
stupefiantele provoaca dependenta si il va impiedica pe consumator sa actioneze intr-un mod
rational.1
Cultivarea, producerea, fabricarea, depozitarea, transportul, comercializarea si nu in ultimul
rand utilizarea stupefiantelor si a substantelor psihotrope in mod illegal, presupun existenta unor
norme juridice, ca o reactie a asocietatii, care se simte direct amenintata si simte sa-si apere
indivizii .
La randul lor, normele juridice atat de la nivel intern cat si la nivel international formeaza
metoda cea mai buna de stopare sau diminuare a acestui flagel.
Un pion esential in stoparea acestui fenomen il are cunoasterea legislatiei din domeniu pentru
ca astfel se poate stabili cu usurinta dimensiunile concrete ale fenomenului, implicatiile de ordin
juridic, dar si masurile ce pot fi luate cu caracter preventiv sau sanctionator.
Pentru a intelege mai bine fenomenul traficului de droguri, trebuie sa cunoastem strategia
Uniunii Europene in combaterea globala a fenomenului traficului si consumului de droguri, dar si
a strategiei Romaniei in aceasta privinta, deoarece numai in acest mod ne putem da seama in raport
de cerintele acestor strategii, de importanta practicii judiciare penale in domeniul drogurilor,
pentru a proteja valorile sociale aparate de legea penala.
Asadar, de aceea chiar daca in spatele nevazut al oricarei sentinte penale de condamnare
pentru savarsirea infractiuniilor la regimul drogurilor si precursorilor, se ascunde o drama a unei
familii lovite de acest fenomen, ea reflecta in acelasi timp si o reactie a societatii impotriva
flagelului drogurilor care ameninta tot mai mult siguranta Romaniei.
Pentre protejarea sigurantei nationale impotriva acestui fenomen, justitia penala din Romania
trebuie sa fie ferma, iar solutiile sa se intemeieze doar pe lege, cunoscandu-se ca o practica
judiciara cat mai omogena nu poate decat sa realizeze cat mai bine interesele statului democratic,
interese ce se fundamenteaza doar pe respectarea legii.
Atributiile ce revin structurilor seciale din Romania si dinamica acestora sunt echivalente cu
cele ale altor state membre ale Uniunii Europene, raspunzand astfel cerintelor uniunii Europene in
materia prevenirii si combaterii fenomenului de trafic de droguri.2
,,Traficul ilicit de droguri reprezintă o amenințare pentru sănătatea, siguranța și calitatea vieții
cetățenilor Uniunii Europene, cât și pentru economia legală, stabilitatea și siguranța statelor
membre.
Este necesar să se adopte norme minime privind elementele constitutive ale infracțiunilor de
trafic ilicit de droguri și de precursori care vor permite o abordare comună la nivelul Uniunii
Europene în domeniul combaterii acestui trafic.
În conformitate cu principiul subsidiarității, acțiunea Uniunii Europene ar trebui să se
concentreze asupra celor mai grave infracțiuni în materie de droguri. Excluderea anumitor tipuri de
comportament privind consumul personal din domeniul de aplicare al prezentei decizii-cadru, nu
reprezintă o orientare a Consiliului cu privire la modul în care statele membre trebuie să trateze
aceste situații în legislația internă.
Sancțiunile stabilite de statele membre ar trebui să fie efective, proporționale și și să includă
pedepse privative de libertate. Pentru a stabili nivelul sancțiunilor, ar trebui avute în vedere
elemente concrete, cum ar fi cantitățile și tipul de droguri traficate, dar și situația în care
infracțiunea a fost săvârșită în cadrul unei organizații criminale.
Statelor membre ar trebui să li se permită să adopte reglementări în sensul reducerii
sancțiunilor în cazul în care autorul infracțiunii a furnizat autorităților competente informații utile.
1
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Este necesară luarea unor măsuri care să permită confiscarea produselor infracțiunilor
menționate de prezenta decizie-cadru.
Ar trebui luate măsuri pentru ca persoanele juridice să poată fi trase la răspundere pentru
infracțiunile menționate de prezenta decizie-cadru, săvârșite în interesul propriu.’’1
Asadar, strategia Uniunii Europene in ceea ce priveste prevenirea si combaterea traficului de
droguri se intemeiaza pe: - principiile de baza ale legislatiei Uniunii Europene: in acest sens,
masurile cuprinse in Strategia Europeana pe droguri si in cele doua Planuri de actiune pentru anii
2005- 2008; 2009-2012 respecta valorile fundamentale ale Uniunii Europene,precum: demnitatea
umana, libertatea, egalitatea, statul de drept si respectarea drepturilor omului.
Prevederiile conventiilor internationale in materia drogurilor si recomandarea Adunarii
Generale a ONU din anul 1998, care in politica drogurilor a statelor pune accent pe o abordare
integral si echilibrata a reducerii cererii si ofertei de droguri ca elemente ce se sustin reciproc.
datorita faptului ca problema drogurilor este o chestiune nationala a fiecarui stat membru, ea
reprezinta o problema globala pentru toate statele Uniunii Europene, motiv ce trebuie abordata
intr-un context transnational.
In ceea ce priveste controlul comertului cu precursori folositi la fabricarea ilicita a drogurilor,
comunitatea ofera un cadru juridic corespunzator. De asemenea legislatia comunitatii prevede o
serie de masuri pentru prevenirea spalarii banilor proveniti din traficul cu droguri. Reglementarile
din tratatele Uniunii Europene referitoare la cooperarea intre politie, vama si autoritatile judiciare
constituie un element esential in prevenirea si combaterea traficului ilicit de droguri in interiorul
comunitatii.
Sub acest aspect decizia cadru pentru combaterea traficului ilicit de droguri a reprezentat un
pas major in stabilirea prevederilor minime ale elementelor componente ale infractiunilor si
pedepselor aplicabile in cazul traficului ilicit de droguri.
Strategia Uniunii Europene se fundamenteaza pe relatiile externe ale Uniunii cu alte organe
internationale. Scopul declarat al strategiei este de a asigura la nivel ridicat securitatea cetatenilor.
In cealasi timp, prin strategia Uniunii Europene in domeniul drogurilor se urmareste sa se respecte
principiile subsdaritatii si proportionalitatii stabilite prin tratatele existente.
Din cadrul strategiei Uniunii Europene se desprinde ideea ca statele membre trebuie sa ia in
cnsiderare impactul strategiilor lor nationale asupra altor state membre, cat si modul in care
diferitele strategii nationale ale statelor membre se pot sprijini reciproc.
In elaborarea Strategiei Europene antidog s-a avut in vedere atat cadrul legislativ existent al
Uniunii Europene, cat si al tarilor membre. Un prim element de care s-a tinut cont in abordarea
strategiei europene a fost situatia actuala si reala a drogurilor in Uniunea Europeana. Aceasta
situatie rezultand din rapoartele intocmite de Centrul European de Monitorizare a Drogurilor si
dependentei de Droguri, ca organism de specialitate al Uniunii Europene si rapoartele Europolului.
Referitor la reducerea traficului de droguri in Uniune, s-a concluzionat, ca in ciuda eforturilor
notabile la nivel national, cat si la nivelul Uniunii Europene, traficul ilicit a ramas unul din cele
mai profitabile tipuri de comert pentru gruparile de criminalitate organizata din cadrul UE.
Strategia Uniunii Europene in ceea ce priveste prevenirea si combaterea traficului ilicit de
droguri in perioada 2005-2012 se bazeaza pe reducerea echilibrata a cererii si ofertei de droguri in
tarile membre, o intarire a cooperarii intre tarile membre in aplicarea legislatiei antidrog cat si in
prevenirea criminalitatii in acest domeniu.
Urmand exemplul strategiei Uniunii Europene si strategia nationala antidrog a Romaniei se
fundamenteaza pe o serie de principii care stau la baza tuturor actiunilor ce sunt si care vor fi
intreprinse pentru reducerea cererii si ofertei de droguri pentru consum. Aceste principii sunt:
prevenirea si combaterea traficului si consumului ilicit de droguri reprezentand o prioritate a
1
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Guvernului Romaniei si se face in baza conceptului viziunii globale si unitare a acestei activitati.
De-a lungul istoriei punerii sub control international a drogurilor, incepand cu anul 1909 si
pana in prezent, comunitatea international a adoptat numeroase conventii sau acorduri prin care se
urmarea o restrictie a productiei, fabricatiei, exportului sau importului de stupefiante si o
reglementare tot mai stricta a circulatiei acestor substante, urmarindu-se impiedicarea producerii
activitatilor ilegale. In prezent, din punct de vedere juridic exista 3 Conventii internationale care au
drept scop controlul international al drogurilor, fiecare din ele avand un rol bine definit.
In ordinea aparitiei lor, aceste Conventii Internationale sunt urmatoarele: Conventia
Internationala Unica a Stupefiantelor, adoptata la New York in 1961 si intrata in vigoare in 1964.1
Aceasta Conventie, amendata printr-un Protocol de la Paris din anul 1972, reprezinta
documentul international actual de referinta in material stupefiantelor. Necesitatea adoptarii unei
astfel de Conventii s-a impus din mai multe puncte de vedere.
Datorita multitudinii de conventii internationale deja existente referitoare la stupefiante, au
facut ca pe plan international sa se simta nevoia unei reglementari unice si mai eficiente in ceea ce
priveste regimul stupefiantelor.
In art. 36 din Conventie sunt prevazute si dispozitii penale si procedurale, prin mijlocirea
carora statele urmeaza sa combata traficului ilicit de droguri la nivel national.
Astfel, in paragraful , lit.a) se prevede ca ,, sub rezerva dispozitiilor sale constitutionale,
fiecare parte va adopta masurile necesare astfel incat cultura si productia, fabricatia, extractia,
prepararea, detinerea, punerea in vanzare, procurarea, livrarea, expedierea in tranzit, transportul,
importul si exportul de stupefiante care nu sunt conforme dispozitilor prezentei Conventii sau orice
alt act care dupa parerea Partii respective, ar putea fi contrar prezentei Conventii, sunt considerate
infractiuni pasibile de pedeapsa daca au fost savarsite cu intentie’’2
In paragraful 1, lit. b) se prevede ca ,, prin exceptie de la dispozitiile enuntate la aliniatul
anterior, atunci cand aceste infractiuni au foast savarsite de catre persoane care utilizeaza in mod
abuziv stupefiante. Partile vor putea in loc sa condamne sau sa pronunte impotriva lor o sanctiune
penala, sa supuna aceste persoane la masuri de tratament, educative de post- cura, de reintegrare
sociala, conf. paragrafului 1 al art. 38.
In paragraful 2 al art.36 se prevede: fiecare din infractiunile enumerate la paragraful 1 va fi
considerate ca o infractiune distincta, daca ea a fost comisa in tari diferite; participarea
international la oricare dintre infractiunile amintite, asocierea sau intelegerea in vederea comiterii
sau a tentativei de a comite, precum si actele preparatorii si operatiunile financiare indeplinite in
mod intentionat, relative la infractiunile pasibile de pedepsele prevazute la paragraful 1;
condamnarile pronuntate in strainatate pentru aceste infractiuni vor fi luate in cnsiderare in scopul
stabilirii recidivei; infractiunile grave menionate mai sus, fie ca sunt comise de nationali, fie de
straini, vor fi urmarite de Partea pe teritoriul careia a fost comisa sau de Parte ape teritoriul careia
se va gasi delicventul, daca extradarea sa nu este acceptabila conform legislatiei Partii careia I s-a
adresat cererea de extradare si delicventul nu a fost pus sub urmarire sau judecat.
Vazand aceste reglementari in materie penala si procesual penala, as putea trage concluzia ca
reglementarile de natura penala existente in Legea 143/2000 isi au orignea in Cnventia Unica a
stupefiantelor din 1961.
Cea de a doua conventie este Conventia Natiunilor Unite din 1971 de la Viena, aceasta
conventie cuprinde o lista cu substantele pshotrope puse sub control international, clasificate in 4
tabele dupa anumite criteria ce tin de gradul de pericol social si necesitatea luarii de masuri privind
securizarea lor. Sub aspectul regimului juridic stabilit de cele doua Conventii nu sunt deosebiri,
1
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legiuitorul roman incluzand intr-o singura lege reglementarea ambelor categorii de substante –
stupefiante si psihotrope.
Ultima Conventie in vigoare in material drogurilor este Conventia de la Viena din 1988.
Crearea acestei Conventii a fost determinata de cresterea productiei ilicite de droguri cat si de
cresterea cererii pentru consum, aceastia reprezentand o grava amenintare la adresa sanatatii si
bunastarii indivizilor. Rolul acestei Conventii este de a promova cooperarea judiciara si a politiei
intre Parti, astfel incat ele sa combata mai efficient traficul de droguri.
Reglementarile juridice in materia combaterii traficului si cosumului ilicit de droguri in
Romania sunt strans legate de evolutia reglementarilor juridice internationale din acest domeniu.
Astfel, preocuparea autoritatilor din tara noastra pentru combaterea acestui fenomen este
semnificativa incepand cu anul 1928 odata cu elaborarea primei legi pentru combaterea abuzului
de stupefiante1. Legea a fost adoptata din pricina a doua evenimente ce au marcat evolutia
incrimnarii acestui fenomen si anume: primul eveniment a constat in ideea ca Guvernul Romaniei
a ratificat Conventia Internationala a opiului de la Geneva din 1925, iar cel de al doilea a constat in
participarea Romania la Conferinta de la Varsovia din 1927. La aceasta conferintas-a hotarat
inscrierea in codurile penale ale tarilor participante a faptei de trafic de droguri.,, In urma
conferintei internationale in Codul Penal de la 1936 a fost introdusa infractiunea de trafic de
droguri cu urmatorul continut legal: conf. art.382, alin(1) acela care , fara autorizatie, importa,
prepara sau detine substante in scop de a le vinde in mod clandestin sau fraudulos, precum si Acela
care vinde in mod clandestine sau fraudulos astfel de substante, comite delictul de comert
clandestine de stupefiante si se pedepseste cu inchisoarea de la 1- 3 ani si amenda intre 2000 si
5000 lei; alin.( 2)se refera la acea persoana care fara prescriptie medicala detine substante
stupefiante le ofera gratuit altei persoane; pedeapsa prevazuta la alin (1) se plica si aceluia care
intrebuinteaza un local, pentru intalnirea mai multor persoane pentru consumul de stupefiante;
conf. alin. (4) medicul care prescrie unei persoane substante stupefiante fara nevoie temeinica
precum si farmacistul care le vinde, cu prescriptie medicala falsa este considerate infractiune.
Originea art. 382 din Codul Penal din anul 1936 se afla in art. 1 si 2 din Legea nr.58/ 1928
pentru combaterea stupefiantelor.
Prin intrarea in vigoare a Legii 143/2000, in prezent cadrul legislativ al prevenirii si
combaterii traficului si consumului ilicit de droguri in Romania s-a modernizat.2
Parlamentul Romaniei, declara razboi drogurilor prin Legea 143/2000 in plus in anul 2oo3
apare Lg. 39 privind prevenirea si combaterea criminalitatii organizate fapt ce reprezinta o reactie
a societatii.
Astfel, potrivit art. 2 lit( b) pct. 11 din Legea nr.39/ 2003, infractiunile privind traficul de
droguri sau precursori sunt considerate din punct de vedere juridic adevarate infractiuni grave.
Cum traficul ilicit de droguri transfrontalier se realizeaza de catre grupuri infractionale organizate,
nu trebuie sa uitam ca exista posbilitatea sa retinem in sarcina acestora si dispozitiile de la art. 7
din Legea 39/2003.
In conformitate cu prevederile art.32 din Legea143/2000 au fost abrogate dispozitiile art. 312
din Codul penal in ceea ce privesc produsele sau substantele stupefiante, pentru ca aceasta lege
speciala a prevazut in continutul sau toate infractiunile referitoare la regimul drogurilor desemnate
prin art.2-8 si 11.3
In Romania legiuitorul a mentionat in cuprinsul textului Legii 143/2000 si in Hotararea
1
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Guvernului nr. 1359/2000 privind regulamentul de aplicare a dispozitiilor Lg 143/2000 tratamentul
juridico penal al infractiunilor legate de droguri.
Astfel in art. 1 al Lg.143/2000 intalnim notiunea de substante aflate sub control national –
legiuitorul referindu-se strict la anumite droguri si precursori indicate expres in continutul legii.
Legiuitorul defineste ,,drogul’’ ca fiind ,, planta si substanta stupefianta ori psihotropa sau
amestecurile ce contin asemenea plante si substante inscrise in tabelele I-III anexa la
lege.Calificarea ca drog a unui produs provenit din traficul si consumul ilicit de droguri, nu
depinde de concentratia substantei stupefiante sau psihotrope depistate in acest produs.
In acceptiunea Conventiilor Internationale prin drog se intelege o substanta ce este supusa
controlului, control prevazut de Conventia din 1971 si Conventia Natiunilor Unite impotriva
traficului ilicit de stupefiante si substante psihotrope din 1988.
In cuprinsul legii legiuitorul precizeaza cu privire la precursori, ca acestia nu sunt altceva
decat substante ce sunt utilizate in fabricarea drogurilor.
Dn pricina unei game largi de droguri si a urmarilor pe care acestea le produce, legiuitorul a
impartit categoria drogurilor in doua mari categorii: droguri de mare risc si droguri de risc, fiecare
categorie fiind indicate in tabelele anexa ce fac parte din Lg.143/2000.
Conform prevederilor legii, inhalantii chimici toxici sunt substantele stabilite de catre
Ministerul Sanatatii prin ordin.
Legiuitorul, defineste in baza art. 1 a Lg. 143/2000 consumul ilicit de droguri ca fiind
consumul aflat sub control national fara prescriptie medicala in prealabil.
Notiunea de ,,toxicoman’’ se refera la acea persoana care se afla in stare de dependenta fizica
si/sau psihica cauzata de consumul de droguri. Legiuitorul da o definitie a ,,tolerantei’’ ca fiind
necesitatea pe care o simte toxicomanul de a consuma doze din ce in ce mai mari de drog pentru a
obtine efectele scontate. In scopul inlaturarii dependentei fata de droguri pot fi luate masuri de
siguranta speciale precum: cura de dezintoxicare pe de o parte si pe de alta parte supravegherea
medicala. Prin ,, cura de dezintoxicare’’ se intelege ansamblul de masuri ce se iau in scopul
vindecarii dependentei.
Termenul de ,,livrare supravegheata’’ din punct de vedere al legiuitorului reprezinta o
activitate prin care se urmareste accentuarea rechizitoriului, activitate ce permite trecerea sau
circulatia pe teritoriul tarii a drogurilor sau a precursorilor, suspecte de a fi expediate ilegal, sau de
catre substante care de regula inlocuiesc precursorii ori drogurile, dorind sa se descopere activitati
internationale.
Autorizarea si controlul precursorilor sunt cerute in mod expres de lege pentru efectuarea
acestei operatiuni.
In capitolul I, in dispozitiile generale legiuitorul defineste expresia investigatorului acoperit.
Acesta este de regula un politist special ce are rolul de a efectua cu autorizarea procurorului de
caz, investigatii in vederea strangerii datelor in ceea ce priveste existenta infractiunii si
identificarea inculpatilor si a actelor pregatitoare, sub o alta identitate decat cea reala, identitate
atribuita pe o perioada determinata.
Conform art.2 ,, cultivarea, producerea, fabricarea, experimentarea, extragerea, prepararea,
transformarea, oferirea, punerea in vanzare,vanzarea, distribuirea, livrarea cu orice titlu, trimiterea,
transportul, procurarea, cumpararea, detinerea ori alte operatiuni privind circulatia drogurilor de
risc, fara drept, se pedepsesc cu inchisoare de la 3-15 ani si interzicerea unor drepturi’’1. Daca
faptele prevazute la alin (1) au ca obiect drogurile de mare risc, pedeapsa este inchisoarea de la 1020 de ani si interzicerea unor drepturi.
Obiectul juridic special principal este comun pentru toate infractiunile de trafic de droguri si
il constituie relatiile sociale cu privire la sanatatea publica, relatii sociale care implica respectarea
1
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normelor legale privitoare la cultivare, fabricare, vanzare, cumparare sau transportul de substante
aflate sub control national. Obiectul juridic secundar constituie relatiile sociale ce privesc sanatatea
persoanei fizice privita individual care ar putea cadea victima toxicomaniei, datorita nerespectarii
regimul legal al drogurilor de catre terte persoane, care prin faptele lor deturneaza drogurile dintrun circuit legal intr-unul ilegal.1
Obiectul material il reprezinta substantele aflate sub control national, adica drogurile de risc
si de mare risc din tabelele I-III.
Subiectul activ al infractiunii difera in functie de modalitatea de savarsire a acesteia. Astfel,
in cazul producerii, fabricarii, extragerii, prepararii, vanzarii, distribuirii, transportului, cumpararii,
detinerii sau a altor operatiuni privin circulatia drogurilor, acesta poate fi orice fel de persoana care
indeplineste conditiile prevazute de lege cu privire la varsta,libertate de vointa si actiune.Cu privire
la experimentare, desi legea nu prevede o calitate speciala a subiectului activ,acesta in literatura de
specialitate se considera a fi medic, farmacist, adica o persoana care sa cunoasca efectele
drogurilor.
Participatia penala este posibila sub forma coautoratului, a instigarii sau a complicitatii.
Sbiectul pasiv al infractiunilor este statul ca si garant si ocrotitor al sanatatii publice.
Elementul material al laturii obiective a infractiunii prevazute in art.2 se caracterizeaza prin
actiuni comisive: producere, detinere, cultivare, fabricare, experimentare, transformae, distribuire,
punere in vanzare a drogurilor. Legiuitorul a mentionat in art. 2 ca infractiunile se pot comite in
mai multe modalitati normative descrise de lege. Fiecare modalitate poate cunoaste, numeroase
modalitati de realizare a faptei in raport cu mijloacele de savarsire.
De asemenea, pentru ca actiunile sa constituie elementul material al laturii obiective, este
necesar ca acestea sa se intreprinda fara drept. In cazul in care sunt legale, ele nu cad sub incidenta
textului de lege. Pentru a exista infractiunea in forma simpla nu este necesara indeplinirea unor
conditii speciale de loc sau de timp.
Urmarea periculoasa a infractiunii consta in starea de pericol pentru sanatatea publica.
Urmarea imediata trebuie sa fie in consecinta cu actiunea faptuitorului, cu alte cuvinte legatura de
cauzalitate este liantul intre elementul material si urmarea imediata ceruta de lege pentru a exista
infractiunea.2
Infractiunile se savarsesc cu intentie directa sau indirecta.In cazul in care infractiunea se
realizeaza prin cultivarea unor plante care contin substante stupefiante, intentia nu poate fi decat
directa, datorita scopului urmarit de catre faptuitor.
Potrivit art. 19 Cod Penal, in cazul intentiei directe faptuitorul prevede rezultatul faptei sale si
urmareste producerea acestui rezultat, iar in cazul intentiei indirecte el prevede rezultatul desi nu-l
urmareste, accepta posibilitatea producerea lui.
IntenŃia presupune ca faptuitorul sa cunoasca natura substantelor la care se refera actiunea sa.
Tentativa infractiunii de trafic de stupefiante este incriminata conf. art 13, sunt asimilate
tentativei si producerea sau procurarea unor mijloace ori instrumente, precum si luarea de masuri
in vederea comiterii infractiunii.
n concluzie, în aplicarea dispozitiilor art. 2 din prezenta Lege, practica judiciara s-a
confruntat cu solutionarea exceptiei de neconstitutionalitate a sintagmei ,, ori alte operatiuni
privind circulatia drogurilor’’ folosita de catre legiutor. S-a reprosat ca textul de lege criticat ar
incalca prevederile art.1, alin.3 din Constitutia Romaniei republicata3, pe considerentul ca
1
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legiuitorul nu a definit ce se intelege prin ,,alte operatiuni’’. In solutionarea acestei exceptii de
neconstitutionalitate, punctul de vedere al Tribunalului Bucuresti, Sectia I penala, care a avut
cauza pe rol a fost acela ca exceptia este neintemeiata deoarece textul de lege criticat nu contravine
prevederilor constitutionale invocate. Tribunalul a aratat ca elementele laturii obiective a
infractiunii sunt determinate de legiuitor prin norma de incriminare.
3. Concluzii
În toate societăŃile,traficul şi consumul de droguri au reprezentat şi vor reprezenta întotdeauna
una dintre cele mai mediatizate probleme sociale, asociată totodată şi cu alte infracŃiuni.
Strategia NaŃională Antidrog are scopul de a menŃine la un nivel scăzut consumul în rândul
populaŃiei, şi de a reduce cazurile noi de consumatori.
O altă problemă socială derivată din traficul şi consumul de droguri în Ńara noastră o
reprezintă grupările mafiote, ce întăresc totodată si crima organizată.
În România traficul şi consumul de droguri a luat proporŃii, făcând din această Ńară o
adevărată piaŃă de desfacere. În timpul regimului comunist România nu se confrunta cu asemenea
probleme, însă după1989, odată cu destrămarea regimului comunist, situaŃia s-a înrăutăŃit şi au
început să se înregistreze tot mai multe cazuri. De asemenea s-a înregistrat o creştere a numărului
persoanelor cercetate pentru trafic.
Pentru mine traficul de droguri nu înseamnă altceva decât calea către o moarte sigură, pe care
tu însuŃi Ńi-o cumperi.
Din punctul meu de vedere,globalizarea pietelor de consum determina desfacerea drogurilor
in functie de riscurile pietei ilegale. Cu cat vor fi mai inchegate si mai eficiente masurile de
limitare a productiei si a traficului, cu atat va fi mai redusa oferta pentru consum.
Consider că pentru combaterea acestui fenomen este nevoie de mai mult decât o strategie,
este absolut necesară colaborarea cu populaŃia şi înŃelerea ei până într-un anumit punct,
sanctiunile ar trebui sa fie mai severe pentru ca astfel persoanele consumatoare si traficante să
renunŃe la acest viciu.
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ÎNTRE DREPTUL LA VIAłĂ ŞI DREPTUL DE A DISPUNE DE
PROPRIA VIAłĂ
Anca IORDACHE1

Abstract
The subject of consent is one of great interest in today’s criminal law.
Euthanasia, basically an application of the victim’s consent in the case of homicide, has
always been a controversial issue. We begin by examining the idea of euthanasia, historical
aspects of the theme and rules of this crime before the entry into force of the new Penal Code. We
turn to analyze the situation in our own legal system suggesting the proper answer in light of
today’s legislation as well as better solutions for a future enactment.
Obviously, we will take into consideration the European Union regulations together with
theological and ethical issues on this topic.
Futhermore, the interpretation given by the European Court of Human Rights on the subject
is not neglected.
Cuvinte cheie: eutanasie, omor, Codul Penal, legislație, drept comparat, Curtea Europeană
a Drepturilor Omului, aspect istorice
Introducere
Domeniul acoperit de tematica studiului se referă la dreptul de a dispune de propriul corp,
care, deși în trecut nu a reprezentat un domeniu de reflecție pentru doctrină și practicieni, în
prezent reprezintă o provocare datorită multiplelor sale implicații în diferite alte drepturi, cum sunt
dreptul la viață și dreptul la viață privată sau în diferite alte domenii, ca și medicina ori
biomedicina. Atunci când ne referim la corpul uman nu trebuie să avem în minte o putere absolută
asupra sa, asemenea unui drept de proprietate, deoarece corpul uman nu reprezintă un lucru, un
bun, motiv pentru care nu îl putem trata ca atare. Tematica, astfel, analizează, într-o mare măsură,
eutanasia, așa cum este este ea reglementată in Noul Cod Penal și nu numai.
Se pune în discuție faptul că acest drept de a dispune de propriul corp reprezintă cea mai
relevantă imagine a faptului că omul este unic, este propriul său stapân, motiv pentru care acestuia
nu îi pot fi impuse practici sau procedee medicale față de care el nu este de acord, nu poate să fie
subiectul unor experimente fără consimțământul său. Așadar, orice persoană beneficiază de un
drept inviolabil, inalienabil și absolut în ceea ce privește corpul său. Datorită importanței majore a
acestui drept, în sistemul juridic actual, Constituția României din 1991, revizuită in 2003,
consfințește în mod expres această prerogativă a persoanei în articolul 26, alineatul 2: “Persoana
fizică are dreptul să dispună de ea însăși, dacă nu încalcă drepturile și libertățile altora, ordinea
publică și bunele moravuri.”
Ținând cont că dreptul la viață reprezintă “înainte de toate o incertitudine”, determinarea
frontierelor acestui drept ridică numeroase dificultăți, dificultăți pe care le regăsim și atunci când
ne întrebăm dacă anumite componente ale vieții, cum sunt eutanasia, situația juridică a fătului,
clonarea, transplantul de organe și țesuturi intră sau nu sub protecția dreptului la viață și implicit
dacă în sarcina statelor se nasc obligații în vederea garantării lor.
Acestea fiind spuse, problema eutanasiei se numără printre cele mai sensibile chestiuni,
1
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aceasta reprezentând și importanța studiului, care reclamă o examinare mai largă, inclusiv în
opinia publică. Nicidecum nu ar trebui să treacă neobservată și să fie reglementată în procedura de
urgență. Pentru prima dată în istoria din justiția din România, proiectul Noului Cod Penal
pedepsește eutanasia ca practică medicală. Sub denumirea “Uciderea la cererea victimei” ,
articolul 190 din proiectul Codului Penal prevede că “uciderea săvârșită la cererea explicită,
serioasă, conștientă și repetată a victimei care suferă de o boală incurabilă sau de o infirmitate
gravă atestate medical, cauzatoare de suferințe permanente și greu de suportat, se pedepsește cu
inchisoare de la 3 la 7 ani.”
Din cele menționate observăm că această nouă infracțiune introdusă deschide multe discuții
atât cu privire la capacitatea țării noastre de a legaliza eutanasierea, cât si cu privire la
perspectivele teologice, morale, etice si cele care țin de demnitatea umană. Lucrarea de față
încearcă să analizeze toate aceste aspecte, dar și diferența dintre vechea și noua reglementare din
legislația noastră cu privire la problema eutanasiei.
1. Conținut
Capitolul I: Aspecte teoretice
Apariția noțiunii de eutanasiere – etimologie
Ca şi alŃi termeni împrumutați din istorie, "eutanasia", a avut înŃelesuri diferite, în funcŃie de
utilizare. Prima utilizare aparentă a termenului de "eutanasie" aparŃine istoricului Suetonius care a
descris modul în care impăratul Augustus, moare repede şi fără suferinŃă, în braŃele soŃiei sale,
Livia, moarte pe care el și-a dorit-o.
Etimologic, cuvântul “eutanasie” provine din limba greacă putând fi tradus prin sintagma “o
moarte bună”. Cuvântul “ εθανασία” înseamnă "moarte bună": ε, eu (bun sau bine) + θάνατος,
Thanatos (moartea), se referă la practica de a pune capăt în mod intenŃionat a vieŃii, în scopul de a
calma durerea şi suferinŃa.
1.Definiție. Noțiune
Dicționarul Explicativ al Limbii Române definește eutanasia ca fiind “moarte fără dureri,
metodă de provocare a unei morți nedureroase unui bolnav incurabil, pentru a-i curma o suferință
îndelungată și grea” – din fr. “euthanasia”.
În utilizarea curentă, o abordare la definirea eutanasiei a fost oglindită de Suetonius, care se
referă la aceasta ca fiind "stimularea nedureroasă a unei morți rapide". Cu toate acestea, se susŃine
că această abordare nu reuşeşte să definească în mod corespunzător eutanasia existând o serie de
cazuri asemănătoare care ar putea pune un semn de întrebare.
Astfel, o altă abordare este aceea de a introduce noŃiunea de a suferi în definiŃie. DefiniŃia
oferită de Oxford English Dictionary încorporează suferința ca o condiŃie necesară, cu "uciderea
nedureroasa a unui pacient care suferă de o boală incurabilă şi dureroasă sau care se află într-o
comă ireversibilă ".
Michael Wreen1 a susŃinut că "principalul lucru care distinge eutanasia de uciderea
intentionată este motivul agentului: trebuie să existe un motiv bun pentru ca acest lucru să se
realizeze.
Heather Draper a susŃinut că orice definiŃie a eutanasiei trebuie să includă patru elemente: un
agent şi un subiect, o intenŃie, o apropiere de cauzalitate, astfel încât acŃiunile agentului să ducă la
rezultat, şi un rezultat. Bazat pe acest lucru, ea a oferit o definiŃie care încorporează aceste
elemente, afirmând că eutanasia "trebuie să fie definită ca moartea, care rezultă din intenŃia de a
ucide o persoană de către o altă persoană, prin mijloacele cele mai blânde si nedureroase posibil,
care este motivată numai de către cele mai bune interese ale persoanei care moare.
1
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1. Clasificarea eutanasiei
În literatura de specialitate nu s-a ajuns la un consens în ceea ce privește elaborarea unei
definiții a eutanasiei. Există, desigur, unele concepte referitoare la eutanasie, dar acestea privesc,
de regulă, anumite categorii ale eutanasiei.
Eutanasia se poate clasifica în funcție de mai multe criterii:
În funcție de decizia pacientului avem: eutanasia voluntară și eutanasia involuntară
După acțiunea sau inacțiunea persoanei ce efectuează eutanasia avem: eutanasia activă și
eutanasia pasivă.
Eutanasia voluntară presupune îndeplinirea a 3 condiții și anume: 1. Există un agent al actului
eutanasic și un pacient (beneficiar) al acestuia; 2. Actul eutanasic este intenționat (făcut în mod
deliberat) și în cunoștință de cauză asupra consecințelor sale posibile; 3. Agentul acționează în
vederea apărării interesului și spre binele pacientului, la care se mai adaugă și un atribut
caracteristic și anume acela că moartea survine în urma cererii sau consimțământului explicit al
pacientului, cu condiția ca acesta să fie în deplinătatea facultăților sale mintale. Cu alte cuvinte,
eutanasia voluntară este înțeleasă ca o acțiune premeditată a unui individ de a se omorî, acțiune ce
nu poate fi dusă la îndeplinire decât cu ajutorul unei alte persoane.
Eutanasia involuntară este opusul eutanasiei voluntare respectiv reprezintă acțiunea unei
persoane care omoară sau lasă să moară o altă persoană fără a avea acordul acesteia. În ceea ce
privește încadrarea juridică, putem spune că eutanasia involuntară este mai apropiată de
omucidere, pe când eutanasia voluntară se apropie de sinucidere.
Eutanasia activă constă în acțiunea unei persoane de a suprima viața altei persoane care se
află într-un stadiu terminal al bolii și suferă de dureri insuportabile. “Multor oameni le-a părut
neplauzibilă încercarea de a deosebi în acest fel (numai pe baza distincției acțiune/abținere de la
acțiune sau omisiune) între a omorî și a lăsa să moară și au fost căutate alte căi de a trasa această
deosebire. O supoziție plauzibilă a fost următoarea: omorârea a fost înțeleasă ca inițiere a unui curs
al evenimentelor care va duce la moarte. Potrivit acestei abordări, administrarea unei injecții cu
efect letal va reprezenta <o omorâre>, iar a nu conecta un pacient la un aparat de respirat sau
deconectarea lui de la un astfel de aparat va reprezenta <o lăsare să moară>. În cel de-al doilea caz,
pacientul moare pentru că agentul nu intervine într-un curs al evenimentelor (de pildă, o boală care
amenință viața pacientului), care nu sunt inițiate de către agent și care sunt în curs de desfășurare.
“1
Eutanasia pasivă constă în inacțiunea unei personae care are drept rezultat suprimarea vieții
altei personae ce se află într-un stadiu terminal al bolii și suferă de dureri insuportabile.2
2. Evoluție în timp. Sinuciderea asistată in sec. XXI
Rădăcinile eutanasiei se întind până în Antichitate, Platon afirmând că “cei al căror corp este
rău constituit, precum și cei care au inima perversă și incorigibilă prin natură, vor fi lăsați să
moară.” 3
În istorie au existat întotdeauna cazuri de eutanasie. Popoarele nomade își abandonau bătrânii
și bolnavii care deveneau povară în permanentele lor deplasări. De regulă, răniților în războaie li se
dădea lovitura de grație. Uneori, cei încercuiți, pentru a nu cădea vii în mâinile dușmanilor, se
omorau reciproc. Așa au pierit aproximativ o mie de evrei asediați de romani la Mesada.
Practici asemănătoare găsim la popoarele primitive. La Battakii din Sumatra, tatăl ajuns la
bătrânețe îi invită pe copiii săi să-i mănânce carnea. Apoi se urcă într-un copac, se lasă să cadă jos
1
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ca un fruct copt, după care cei din familie îl omorau și îl mâncau.
Se știe că în Sparta, copiii handicapați erau expuși și lăsați să moară, lucru aprobat de
Aristotel, pentru motive de utilitate publică (Politica VII). Platon extindea această practică la
bătrânii grav bolnavi (Republica 460).
Epicur rezuma astfel curentul general de gândire al grecilor antici: “Noi suntem stăpânii
durerilor, stăpîni în a le suporta, dacă ele sunt suportabile, iar în caz contrar, stăpâni în a părăsi
viața cu suflet liniștit, așa cum părăsim teatrul dacă nu ne place.”
La Roma, practica de a expune nou-născuții cu malformații a continuat până la împăratul
Vallens (secolul al IV-lea). Știm cât de mult prețuiau vechii romani sinuciderea, aceasta fiind
considerată o moarte demnă care permitea să scapi de răzbunarea dușmanilor sau de vreo altă
umilire. La Roma, unde erau exaltate forța, tinerețea, frumusețea, vigoarea fizică, domnea
repugnanța absolută față de bătrânețe și de boală. Pitagora și mai ales Hippocrate s-au împotrivit
eutanasiei si a acestei libere acțiuni de a dispune de propriul corp. Hippocrate a inclus în faimosul
său jurământ această frază :”Nu mă voi lăsa determinat de cuvântul nimănui în a procura o otravă
sau în a-mi da consimțământul la așa ceva.” Cicero scria în Visul lui Cicero: “Tu, Publius și toate
persoanele drepte, voi trebui să vă păstrați viața și nu trebuie să dispuneți de ea fără a primi
porunca de la cel care v-a dat-o, ca să nu dați dovadă că v-ați sustras de la misiunea pe care
Dumnezeu v-a încredințat-o”.
În această privință, creștinismul a însemnat o schimbare a moravurilor și a modului de a privi
moartea. Autorul creștin care a tratat magistral tema sinuciderii legată de porunca a V-a “ Să nu
ucizi”, a fost Sf. Augustin. În continuare, în istoria creștinismului, trebuie să așteptăm 16 veacuri
pentru a mai auzi pe cineva să ridice problema eutanasiei și acest cineva e un sfânt al Bisericii,
Sfântul Tomas Morus (1478-1535) în care unii vor să-l vadă pe cel dintâi susținător al eutanasiei în
timpurile moderne. În romanul său “Utopia”, este o pagină în care Tomas Morus îi descrie pe
imaginarii locuitori ai Insulei Utopia care practică uciderea bolnavilor incurabili, sfâșiați de dureri
cumplite. Un asemenea comportament e calificat ca fiind “un act de înțelepciune”, mai mult “un
act religios și sfânt”. Desigur că această afirmație, având în vedere genul literar în care este scrisă
cartea, trebuie luată ca o utopie, nu ca o realitate. Un sfânt și un martir care și-a dat viața pentru
credința Bisericii nu ar fi putut susține o învățătură condamnată de Biserică.
La mijlocul anilor 1800, utilizarea de morfină pentru a trata "durerile de moarte", a apărut, iar
John Warren recomandă utilizarea sa în 1848. O utilizare similară a cloroformului a fost
descoperită de către Joseph Bullar în 1866. Cu toate acestea, în nici un caz, morfina si cloroformul
nu au fost recomandate pentru utilizarea ca tratament tocmai pentru a grăbi moartea.. În 1870
Samuel Williams, un profesor, a iniŃiat dezbaterea eutanasia contemporană printr-un discurs Ńinut
la Clubul Birmingham, care a fost ulterior publicat într-o publicaŃie de Eseuri one-off .1
De fapt, trebuie să așteptăm nazismul pentru a vedea eutanasia în practică într-o manieră
organizată. E primul program politic de eliminare a unor vieți considerate lipsite de valoare vitală.
Motivele au fost de ordin utilitarist, rasist, eugenist, trebuiau suprimate gurile inutile și trebuia
redresată economia germană afectată de război. Acțiunea T4, cum a fost denumit acest program,
reprezintă de fapt denumirea utilizată de Germania nazistă după Al Doilea Război Mondial a
eugeniei, pe bază de eutanasie. Acest program, care oficial a durat din septembrie 1939, până în
august 1941, a durat de fapt mult mai mult, până la finele regimului nazist, în 1945, omorând mult
mai multe persoane, în jur de 275.000, spre deosebire de 70.000, cât se stipulează oficial, atât
copii, cât și adulți și bătrâni. Dacă la acest număr s-ar adăuga persoanele cu handicap care au murit
de foame sau în camerele de gazare, numărul ar fi mult mai mare. Dreptul de a dispune de propriul
corp uman a suferit “malformații” uriașe în timpul acestui regim nazist, putem aminti de Josef
Mengele care dispunea de corpurile deținuților din lagărele de la Auschwitz după bunul plac,
1

http://en.wikipedia.org/wiki/Euthanasia
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considerându-le simple materiale pentru experimentele lui.
Primele încercări de legalizare a eutanasiei s-au înregistrat deja la începutul secolului al XXlea în țări industrializate: Austria, Statele Unite ale Americii și Germania au creat asociații de luptă
în acest sens. În anul 1903 circa 1000 de medici din Asociația Medicală Americană cereau
eutanasia pentru bolnavii de cancer, pentru tuberculoșii gravi și pentru paralitici. În 1906 un
proiect de lege pentru eutanasie era prezentat în Germania și un altul în Statele Unite ale Americii.
În 1922, sovieticii au decis să nu mai pedepsească delictul de eutanasie, dar și-au retras îndată
decizia. Deși după anii ’30 s-au prezentat noi proiecte pentru legalizarea eutanasiei, niciunul nu a
fost aprobat de parlamentele respective, nici în Germania, nici în America sau Anglia. Lupta s-a
reluat după război. În anul 1946, 379 de păstori protestanți și rabini au adresat legislatorilor
statului New York o petiție în care invocau în favoarea eutanasiei “drepturile individului”.
Lansându-se ideea “morții din milă”, tribunalele au început să nu mai pedepsească pe cei care
ucideau din milă, cunoscându-se faptul că legislațiile sunt nevoite în cele din urmă să aprobe o
practică deja existentă. Tot așa se obținuse puțin mai înainte și legalizarea avortului.
În prezent, o altă chestiune ce ține de dreptul unei persoane de a dispune de propriul corp o
reprezeintă DNR1, acea ordine juridică care se referă la respectarea dorințelor unui pacient să nu
efectueze CPR2 sau ACL3 în cazul în care inima lor s-ar opri sau ei nu ar mai putea respira. Pe
scurt și mai simplu, acest lucru se referă la posibiliatatea unei persoane de a refuza un tratament pe
care nu îl dorește și care, în unele cazuri, ar putea să-i salveze viața. Trebuie precizat că acest DNR
nu afectează niciun alt tratament decât cel care se referă la intubare sau CPR. Pacienții DNR pot
obține chimioterapie, antibiotice, dializă sau orice alte tratamente adecvate. Aceste documente
DNR sunt răspândite în unele țări, dar în altele sunt indisponibile, o astfel de decizie putând fi
luată doar de medici. Unii practicieni sunt de părere că această ordine juridică ar intra în
contradicție cu dreptul la viață, aducându-se în discuție chiar și problema eutanasiei. O altă
extensie a dreptului de a dispune de propriul corp și care, la rândul ei deschide o serie de discuții,
ar fi această practică din Statele Unite ale Americii care se referă la posibilitatea persoanei de a
dispune de corpul și organele sale din timpul vieții în cazul în care va ajunge în comă sau va avea
un stop cardiac. Semnul de întrebare se pune în cazul în care ar exista șanse de salvare pentru
persoana respectivă, dar aceste șanse sunt curmate de această alegere și dacă o persoană are
această putere de a hotărî acest lucru. La fel, unii practicieni aduc în discuție și în acest caz
eutanasia, suicidul asistat sub o formă ascunsă si dreptul depășit de a dispune de propria viață.
Sigmund Freud, unul dintre savanții care au modificat, fără niciun dubiu, modul de gândire al
omului secolului XX, s-a sinucis fiind ajutat și asistat de doctoral său, Max Schur, nemaiputând să
îndure cancerul oral provocat de fumat pentru care se operase de peste 30 de ori. În 1939, savantul
îi cere doctorului său să îi pună capăt calvarului. Acesta îl ascultă și îi injectează două centigrame
de morfină, Sigmund Freud, fiind foarte slăbit, intră imediat în comă și peste două zile, la 23
septembrie 1939, se stinge din viață la 83 de ani. Se produsese, cu mare discreție la momentul
respective, unul dintre cele mai faimoase cazuri de eutanasie ale secolului XX.4
Capitolul II: Infracținea prevăzută la art. 190 Noul Cod Penal – “Uciderea la cererea
victimei”
1. Dreptul de a dispune de propriul corp, eutanasia în dreptul penal românesc actual
Legislația României nu îngăduie eutanasia5. Art. 22 din Constituția României menționează
1

=Do Not Resuscitate
Resuscitarea cardio-pulmonara (CPR), este o tehnica de prim ajutor utilizata in numeroase situatii de
urgenta, in cazul in care victima nu mai respira sau prezinta o intrerupere a circulatiei sangelui.
3
Susținerea avansată a vieții
4
http://www.beliefnet.com/Entertainment/2000/03/The-Assisted-Suicide-Of-Sigmund-Freud.aspx
5
Potrivit Dictionarului Explicativ al Limbii Române, ediția 1998, prin eutanasie se înțelege metoda de
2
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că: “ dreptul la viață precum și dreptul la integritate fizică și psihică ale persoanei sunt garantate”.
De regulă, încadrarea legală a eutanasiei în România constituie conținutul infracțiunii de
determinare sau înlesnirea sinuciderii unei persoane, prevăzută și pedepsită de art. 179 din Codul
Penal1 sau infracțiunii de omor prevăzută și pedepsită de art. 174-175 din Codul Penal.2 Există si
unele păreri care afirmă că această încadrare a eutanasiei poate reprezenta si conținutul infracțiunii
de la art. 1763 din Codul Penal, precum și de la art. 1774 sau art.1785 din Codul Penal.
Omorul, implicit și sinuciderea, au fost reglementate încă de la începuturile statului nostru.
Pornind de la originile poporului român, geto-dacii au beneficiat de legi scrise, dar acestea nu s-au
păstrat. Puterea judecătorească era încredințată preoților, care o exercitau asemenea druizilor din
Galia. După înfrângerea dacilor de către romani, regulile dreptului roman au fost extinse și în noua
provincie a Imperiului Roman. În perioada stăpânirii bizantine (sec. X-XII) se aplicau
“Bazilicalele”, o colecție de legi civile și penale elaborate treptat în capitala Imperiului Roman de
Răsărit. Sancțiunile prevăzute pentru infracțiunile de omor erau moartea și mutilarea făptuitorului.
Atunci a apărut dispoziția privind diferența între tentativă și infracțiunea consumată.
Codul Penal din 1865 reglementa omorul săvârșit cu voință pentru care pedeapsa era munca
silnică pe timp mărginit și omorul calificat, pentru care pedeapsa era munca silnică pe viață.
Omorul rudei în linie ascendentă, soțului sau soției, era pedepsit cu temniță grea pe viață, iar
pruncuciderea copilului nelegitim era pedepsit cu recluziune. Omorul involuntar era pedepsit cu
închisoare de la 3 luni până la un an și jumătate și amendă.
În ceea ce privește reglementarea legală a eutanasiei în România din perioada interbelică,
relevant este Codul Penal “Regele Carol al II-lea” adoptat în 1936. În art. 468 alin. 1, se prevedea
“Acela care ucide un om în urma rugăminții stăruitoare și repetate a acestuia, comite crima de
omor la rugăminte și se pedepsește cu temniță grea de la 3 la 8 ani.”, iar alin. 3 al aceluiași articol
prevede o atenuantă a faptei de la primul aliniat: “Pedeapsa este închisoarea corecțională de la 1 la
5 ani, atunci când faptul a fost săvârșit în condițiile alineatelor precedente, sub impulsul unui
sentiment de milă, pentru a curma chinurile fizice ale unei persoane care suferea de o boală
provocare a unei morți nedureroase unui bolnav incurabil, pentru a-i curma o suferință îndelungată și grea.
1
Art. 179 din Codul Penal menționează că: “ Fapta de a determina sau de a înlesni sinuciderea unei persoane
dacă sinuciderea sau încercarea de sinucidere a avut loc se pedepsește cu închisoare de la 2 la 7 ani. Când fapta
prevăzută la alineatul precedent s-a săvârșit față de un minor sau de o persoană care nu era în stare să-și dea seama
de fapta sa, ori nu putea fi săvârșită pe actele sale, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani.
2
Art. 174 din Codul Penal menționează că: “Uciderea unei personae se pedepsește cu inchisoare de la 10 la 20
de ani și interzicerea unor drepturi, iar art. 175, referitor la omorul calificat la lit. “a” și “d” menționează: “Omorul
săvârșit în vreuna din următoarele împrejurări:
a) Cu premeditare;
b) Profitând de starea de neputință a victimei de a se apăra, se pedepsește cu închisoare de la 10 la 20 de ani
și interzicerea unor drepturi.”
3
Art. 176 din Codul Penal menționează că: “Omorul săvârșit în vreuna din următoarele împrejurări:
a) Prin cruzimi;
b) Asupra a două sau mai multor persoane;
c) De către o persoană care a mai săvârșit un omor;
d) Pentru a săvârși sau a ascunde săvârșirea unei tâlhării sau piraterii;
e) Asupra unei femei gravide;
f) Asupra unui magistrat, polițist, jandarm ori asupra unui militar, în timpul sau în legătură cu îndeplinirea
îndatoririlor de serviciu sau publice ale acestora;
g) De către un judecător sau procuror, polițist, jandram sau militar, în timpul sau în legătură cu îndeplinirea
îndatorirlor de serviciu sau publice ale acestora,
se pedepsește cu detențiune pe viață sau cu închisoare de la 15 la 25 de ani și interzicerea unor drepturi.”
4
Art. 177 din Codul Penal manționează că: “uciderea copilului nou-născut, săvârșită imediat după naștere de
către mama aflată într-o stare de tulburare pricinuită de naștere, se pedepsește cu inchisoare de la 2 la 7 ani.”
5
Art. 178 din Codul Penal menționează că: “uciderea din culpă a unei persoane se pedepsește cu inchisoare de
la 1 la 5 ani.”
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incurabilă a cărei moarte era inevitabilă din această cauză”.
Legislația penală a fost unificată prin Codul Penal din 1936, care are astfel meritul de a fi
primul cod penal românesc.
Legea fundamentală a statului este Constituția, în care se cuprinde ansamblul de norme
juridice care consfințesc esența și forma statului român, precum și drepturile și îndatoririle
fundamentale ale cetățenilor. Nici Constituția României și nici o altă lege nu reglementează
eutanasia în mod expres. Ea nu este prevăzută de legislația română în vigoare ca o infracțiune
distinctă și nici ca o circumstanță atenuantă sau agravantă, ci este considerată infracțiune de omor,
prevăzută de art. 174 Cod Penal. Oricum, ea se încadrează și la infracțiunile contra vieții.
Titlul II din Codul Penal în vigoare reglementează Infracțiuni contra persoanei, iar în cadrul
acestui titlu, faptele care aduc atingere fiecăreia din valorile constitutive ale ansamblului referitor
la persoana umană sunt incriminate în secțiuni diferite, ținând seama de obiectul juridic comun al
fiecărui subgrup. În Codul Penal actual o asemenea secțiune distinctă în cadrul infracțiunilor
contra persoanei o constituie cea intitulată Omuciderea, cuprinzând incriminarea tuturor faptelor
care aduc atingere vieții persoanei (omorul, omorul calificat, omorul deosebit de grav,
pruncuciderea, uciderea din culpă, determinarea sau înlesnirea sinuciderii). Cuprinderea acestor
infracțiuni într-o secțiune aparte ține seama de existența unui obiect juridic comun al subgrupului
infracțiunilor contra vieții și anume, acel mănunchi al relațiilor sociale care se formează și se
dezvoltă în jurul acestei valori sociale, viața omului, relații sociale ocrotite prin incriminarea
faptelor care aduc atingere acestei valori sociale.
Infracțiunile contra vieții persoanei au ca obiect material corpul persoanei. Nu are relevanță
dacă trupul aparține unei persoane tinere sau în vârstă, este necesar să fie o persoană în viață, în
momentul săvârșirii infracțiunii, indiferent dacă a fost viabilă în momentul nașterii, ori dacă a fost
normală din punct de vedere anatomo-fiziologic. Nu are importanță nici dacă victima era un
muribund sau o persoană pe care o așteaptă o moarte apropiată și nici dacă este pe punctul să-și
ridice singură viața. De asemenea, stabilirea timpului cât persoana ar mai fi trăit dacă nu era ucisă
este lipsită de orice relevanță sub aspectul existenței infracțiunii.
Subiectul activ al infracțiunilor contra vieții poate să fie orice persoană deoarece legea nu
prevede cerința ca subiectul să aibă vreo calitate. Subiectul pasiv al infracțiunilor contra vieții este
persoana împotriva căreia se îndreaptă acțiunea de ucidere. Acțiunea sau inacțiunea săvârșită
trebuie să aibă ca urmare imediată suprimarea vieții victimei. Infracțiunile contra vieții fiind cele
mai grave infracțiuni contra persoanei și sancțiunile prevăzute de lege sunt și ele dintre cele mai
aspre. Săvârșirea eutanasiei implică de cele mai multe ori și un alt element important al laturii
subiective a infracțiunii de omor și anume premeditarea1. În acest sens, art.175 Cod Penal prevede
infracțiunea de omor calificat.
Un alt element important al laturii subiective este mobilul care stă în spatele efortului de
voință care determină săvârșirea faptei. Existența mobilului este firească și necesară, lipsa lui
punând la îndoială normalitatea pshică a infractorului. În privința mobilului eutanasiei, cel al milei,
al compasiunii, ar trebui să fie avut în vedere de către instanță ca o circumstanță atenuantă. Codul
nostru penal nu prevede asemenea circumstanțe atenuante legale. Încadrarea juridică corectă a
eutanasiei ar fi cea prevăzută de art. 175, litera a) Cod Penal, cu alte cuvinte, infracțiunea de omor
calificat. Alte agravante incidente în acest caz ar fi cele prevăzute de art. 175, lit. e) asupra soțului
sau a unei rude apropiate sau lit. d) profitând de starea de neputință a victimei de a se apăra. Litera
d) se aplică mai ales în cazul eutanasiei nonvoluntare aplicată pacienților comatoși.
Este necesară o analiză asupra art. 175 lit. d din Cod Penal, datorită faptului că exprimarea
acestuia se vrea a fi cea mai apropiată de esența eutanasiei. Când făptuitorul cunoaște starea de
1
Dicționarul Juridic Penal: “luarea în mod deliberat a hotîrârii de a comite o numită infracțiune, exteriorizată
prin activități de pregătire a săvârșirii acesteia”
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neputință a victimei de a se apăra și o transformă în mijloc de a realiza uciderea cu mai multă
ușurință, fapta prezintă pericol social agravat. Expresia din Codul Penal “profitând de starea de
neputință”, semnifică faptul că, alături de condiția neputinței de apărare, trebuie să subziste și
condiția “folosirii” acestei stări de către făptuirorul în cauză.
Așadar, eutanasia îmbracă forme diferite în dreptul românesc, deși nu e reglementată în mod
expres. Nereglementarea ei este considerată de majoritatea un element pozitiv. Această poziție
coincide cu părerea multor autori care condamnă nepedepsirea omorului comis la rugămintea
victimei, deoarece legalizarea eutanasiei ar putea conduce la grave abuzuri. Până când nu se va
reuși stabilirea unui control eficient asupra practicării eutanasiei, este mai prudent ca ea să fie
ținută în afara legii.
2. Infracțiunea prevăzută la art. 190 Noul Cod Penal. Reglementare. Elemente constitutive
Potrivit art. 190 Nou Cod Penal, constituie infracțiune uciderea săvârșită la cererea explicită,
conștientă și repetată a victimei care suferea de o boală incurabilă sau de o infirmitate gravă
atestată medical, cauzatoare de suferințe permanente și greu de suportat, se pedepsește cu
închisoare de la 3 la 7 ani.
A fost preferată denumirea marginală de “ucidere la cererea victimei” și nu cea de omor la
cererea victimei, pentru a exclude această faptă dintre antecedentele omorului calificat prevăzut de
art. 189, lit. e).1 Ar putea săvârși această faptă o persoană care, din milă față de suferințele tatălui
său bolnav de cancer în fază terminală și la rugămințile repetate ale acestuia, îi administrează o
doză letală de somnifere.
Elementele constitutive ale infracțiunii
Condiții preexistente
A. Obiectul infracțiunii
a) Obiectul juridic special al infracțiunii este similar aceluia al infracțiunilor de omucidere și
constă în relațiile referitoare la dreptul la viață.
b) Obiectul material constă în corpul în viață al victimei.
B. Subiecții infracțiunii
a) Subiectul activ nemijlocit poate fi orice persoană fizică responsabilă penal. Participația
penală este posibilă sub toate formele (coautorat, instigare și complicitate).
b) Subiectul pasiv este determinat în cazul acestei infracțiuni, neputând fi decât o persoană
care suferă de o boală incurabilă sau de o infirmitate gravă atestată medical, cauzatoare de
suferințe permanente și greu de suportat. Acestea sunt de natură să pună la grea încercare din punct
de vedere fizic și psihic atât victima, cât și pe cei din anturajul acesteia. În situația în care motivul
pentru care victima cere făptuitorului să o omoare este altul decât cel prevăzut mai sus (spre
exemplu, deznădejde sentimentală sau incapacitatea de a se sinucide), fapta va constitui
infracțiunea de omor, la care se pot reține însă circumstanțe atenuante judiciare determinate de
cererea explicită a victimei [art.75 alin. 2, lit. b) C. Pen.].
Conținutul constitutiv
A. Latura obiectivă
a) Elementul material. Sub acest aspect, infracțiunea implică o acțiune de ucidere. Pentru
existența infracțiunii este necesară săvârșirea faptei la cererea explicită, serioasă, conștientă și
repetată a victimei. Cererea trebuie făcută de o persoană aflată în deplinătatea facultăților sale
1
Și în alte legislații penale este incriminată ca variantă atenuantă a omorului infracțiunea de “ucidere la
cererea victimei” (art. 216 C. Pen. German, art. 77 C.Pen. Austriac, art. 143 alin. 4 C. Pen. Spaniol, art. 134 C. Pen.
Portughez, art. 114 C. Pen. Elvețian). În anumite împrejurări specifice, fapta nu constituie infracțiune. Astfel,
legislațiile penale olandeză și belgiană au legiferat eutanasia, în condițiile stricte și dacă este săvârșită de către sau
cu asistența medicului.
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mintale și care își dă seama de ceea ce cere, trebuie să fie explicită, expresă, iar nu subînțeleasă.
Rugămintea nu trebuie să fie numai serioasă, trebuie să fie și repetată, ca urmare a unei hotărâri
ferme, trebuie să persiste, ceea ce exclude ideea unei hotărâri luate în pripă, într-un momnet de
enervare, deprimare sau deznădejde. Nu există condiții de loc sau timp privind comiterea
infracțiunii.1
b) Urmarea imediată a infracțiunii constă în decesul persoanei.
c) Raportul de cauzalitate. Pentru existența infracțiunii pe care o analizăm este necesar a se
stabili legătura de cauzalitate dintre activitatea subiectului activ – acțiunea de ucidere și rezultatul
produs – moartea victimei.
B. Latura subiectivă. Infracțiunea se comite cu intenție directă sau indirectă, dupa cum
autorul a prevăzut urmarea periculoasă și a urmărit sau a acceptat producerea rezultatului.
Capitolul III
1. Infracțiunea la nivelul Codurilor penale din Uniunea Europenă
La nivelul Uniunii Europene, reglementarea cu privire la această infracțiune diferă de la țară
la țară.
În Spania, spre exemplu, instanța constituțională a precizat, în primul rând, că nu există
niciun drept, nici măcar subiectiv, de a muri, ci pur și simplu nu se sancționează suicidul2 și că
dreptul la viață are un conținut pozitiv care împiedică configurarea sa ca o libertate care să includă
propria moarte. Cu toate acestea, eutanasia, în considerarea dreptului la viață privată, nu este
incriminată dacă sunt îndeplinite două condiții: o cerere serioasă, expresă și lipsită de echivoc a
persoanei în cauză și acesta să sufere de o boală gravă care conduce indubitabil la moarte și care
produce dureri grave, permanente și dificil de suportat.
Prima țară din lume care a legalizat eutanasia printr-un act normativ este Olanda, în 1994.
Legea privind eutanasia a fost anticipată , însă, cu mult timp înainte de către jurisprudență, care a
stabilit că problema constă în încercarea de a concilia competența cu respectul dorinței pacientului
de a muri cu demnitate. Potrivit legii intrată în vigoare în 1994, eutanasia este licită, ea fiind
definită ca fiind intervenția medicală activă în scopul întreruperii vieții pacientului la cererea
acestuia și nu a altor persoane. Asistența la suicid în alte împrejurări rămân infracțiune și se
pedepsesc cu inchisoare de până la 12 ani.
În Belgia, actul de legalizare a eutanasiei a fost adoptat la 28 mai 2002 și a intrat în vigoare la
23 septembrie 2002, limitând eutanasia la adulți. Cu toate acestea, numai doi ani mai târziu,
parlamentarii au introdus o propunere de a extinde eutanasia pentru copii și persoanele care suferă
de demență. Potrivit acestei propuneri, copiii în fază terminală și adolescenții au la fel de mult
dreptul de a alege când vor dori să moară ca oricine altcineva. Proiectul nu a fost adoptat.
Deputații luxemburghezi au adoptat în martie 2009 un proiect de lege care dezincriminează
eutanasia. Marele Ducat al Luxemburgului devine, astfel, după Olanda și Belgia, cea de-a treia țară
din Uniunea Europeană care nu-i mai sancționează penal pe medicii care pun capăt vieții
pacienților la cererea acestora.
În Elveția, practica sinuciderii asistate a condus mulți oameni să creadă că aceasta a fost
legalizată în țara respectivă. Acest lucru nu este real. Potrivit legislației elvețiene, “Cine , din
motive egoiste, induce o persoană să se sinucidă sau îl ajută trebuie să fie pedepsit […]”.
Cuvintele-cheie sunt “din motive egoiste”.
În Franța, Codul Penal distinge două feluri de eutanasie – activă, când moartea survine în
urma intervenției medicilor, fiind considerată ca omor premeditat, și pasivă, adică “abținerea
terapeutică de la tratament”, fapt calificat drept neacordarea asistenței medicale.
În Suedia, în cazuri excepționale, medicii au dreptul să deconecteze aparatele pentru
1
2
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întreținerea funcțiilor vitale.
În Danemarca, sinuciderea asistată este definită în secțiunea 240 a Codului Penal ca fiind
asistarea unei persoane în comiterea suicidului, iar în secțiunea 239 a Codului Penal danez este
incriminată moartea asistată care presupune uciderea unei persoane la cererea sa. În schimb, se
permite oricărui pacient cu o boală incurabilă să decidă când vrea să nu mai primească un
tratament vital. La fel este și în Franța.1
În Norvegia, art. 236 al Codului Penal interzice oricărei persoane să asiste pe cel care dorește
să își ia viața, însă art. 235 prevede o circumstanță atenuantă, în sensul că pentru fapta anterior
menționată, pedeapsa poate fi redusă sau poate îmbrăca o formă mai ușoară, dacă autorul faptei a
acționat motivat de compasiunea față de un bolnav în fază terminală. Oprirea tratamentului e
permisă la cererea pacientului sau a familiei sale dacă pacientul nu poate comunica.
În Germania, legea tolerează așa numita eutanasie pasivă. The Federal Medical Associoation
(Asociația Federală Medicală) a publicat un ghid intitulat “Principles of the Federal Medical
Association on medical accompanied dying” (Principiile Asociației Federale Medicale privind
moartea asistată), în care există indicații conform cărora măsurile de prelungire a vieții pot fi
omise sau întrerupte, în concordanță cu voința pacientului, dacă aceste măsuri doar întârzie
moartea și evoluția bolii nu mai poate fi stopată.
În Portugalia, un consiliu de etică și-a exprimat recent aprobarea pentru oprirea tratamentului
unui pacient într-o stare vegetativă persistentă, pacient care să își fi exprimat înainte dorința de a
nu mai beneficia de o astfel de îngrijire. Touși, în prezent art. 134 din Codul Penal încriminează
uciderea la cerere a unui pacient, iar art. 133 – eutanasia din compasiune.
1. Perspective etice și teologice privind alternativa eutanasiei – demnitatea umană în
discuțiile privind eutanasia
O altă problemă legată de eutanasie este aceea dacă medicul are dreptul moral, etic de a
eutanasia un pacient. Conform jurământului lui Hipocrat, medical are ogligația de a nu prescrie
medicamente cu efect letal fiindu-i interzis să dea sfaturi care să ducă la sinuciderea pacientului.
Asociația Mondială a Medicilor a declarat că sinuciderea asistată nu are un caracter etic, fiind
incompatibilă cu calitatea de medic.
În ceea ce privește perspectivele teologice cu privire la eutanasie, Biserica Ortodoxă Română
afirmă că: “Creștinismul respinge orice acțiune sau omisiune prin care s-ar încerca ridicarea vieții
cuiva și orice modalitate prin care cineva ar încerca să-și ridice viața. […]. Medicul ( și nimeni
altcineva ) nu are dreptul să ridice viața vreunei persoane. Cel care nu poate da cuiva un drept, nu
i-l poate lua; […] Eutanasia nu poate avea justificare nici medicală, nici economică. Medicul care
o practică și-a încălcat menirea și comite un păcat grav, condamnat de Dumnezeu și detestat de
Biserică. Pentru evitarea unui asemenea păcat este nevoie de o informare corectă cu privire la
gravitatea și cu privire la sensul vieții.”2
1. Litigii supuse spre soluționare Curții Europene a Drepturilor Omului cu privire la
problema eutanasiei
Se știe că dreptul la viață privește prerogative care aparțin oricărei ființe umane de a exista ca
atare, odată cu apariția sa în lume3, fiind dreptul suprem al ființei umane, condiția esențială pentru
a se bucura de celelalte drepturi garantate atât prin instrumentele naționale, cât și prin cele
internaționale. Documentul de bază pe plan European, care asigură apărarea dreptului la viață este
1
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Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Dreptul la viață al oricărei persoane prezintă interes
atât față de persoana vizată, cât și pentru apropiații săi, pentru societate în general, într-o măsură
mult mai mare decât orice alt drept al unei personae.1 Convenția Europeană a Drepturilor Omului
analizează două momente primordiale în viața unui om, cel de debut al vieții si moartea
individului, indiferent dacă acesta sfârșește din cauze naturale sau datorită autoprovocării morții,
prin suicid, suicid asistat medical sau eutanasie.
În doctrină au fost exprimate opinii diverse cu privire la compatibilitatea eutanasiei cu
articolul 2 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Dreptul de a decide momentul propriei
morți a fost legat de dreptul la demnitate, noțiune ce nu apare în textul Convenției Europene, însă
consacrată în primul articol al Cartei Drepturilor Fundamentale ale Uniunii Europene.2 Astfel, o
parte a doctrinei menționează că, atâta timp cît nu se recunoaște stabilirea unui control eficient
asupra practicării eutanasiei este mai prudent ca ea să nu fie ținută în afara legii.3 O altă parte a
doctrinei susține că în situația bolnavilor incurabili, care au suferințe fizice și psihice insuportabile
și care nu pot fi înlăturate medical ar fi inuman să nu lași o persoană să moară cu demnitate.
Problema dreptului de a muri relativ la articolul 2 din Convenție se pune de mult timp în
doctrină. De curând, ea a fost pusă direct instanței de Contencios European al Drepturilor Omului,
acesta dându-i un răspuns interesant, cu valoare de principiu în cauza Pretty.4 Această cauză a
ridicat problema de a ști dacă dreptul la viață, pe lângă caracterul său pozitiv, include și un caracter
negativ, care ar obliga autoritățile naționale să ia măsuri pozitive pentru a ajuta o persoană să-și
pună capăt zilelor. În acest caz, Curtea a dat ferm un răspuns negativ.
Doamna Pretty era o persoană care suferea de o boală neurodegenerativă progresivă – o
scleroză lateral amiotrofică – ce a evoluat foarte rapid, încât reclamanta era total paralizată și
incapabilă să se alimenteze singură. În măsura în care nu există un tratament specific, ea era sigură
că va muri peste câteva luni. S-a stabilit, de asemenea, că această moarte va surveni după suferințe
oribile și pierderea demnității doamnei Pretty. De asemenea, ea a decis de comun accord cu soțul
ei că acesta îi va provoca moartea. Doamna Pretty a dorit să obțină în timpul vieții imunitate
pentru soțul său, motiv pentru care solicitase autorităților judiciare compentente angajamentul de a
nu-l urmări pe acesta. Ea a primit un refuz care a fost ulterior confirmat de jurisdicțiile engleze.
În fața Curții, doamna Pretty a pretins, în principiu, în baza articolului 2, că acest refuz
încalcă obligația pozitivă de a proteja dreptul de a alege să-și pună capăt zilelor prin metoda pe
care o dorea. Această argumentare a fost respinsă de instanța europeană.
Curtea a ajuns la concluzia de principiu potrivit căreia nu se poate deduce din articolul 2 al
Convenției că ar exista un drept de a muri, fie cu ajutorul unui terț, fie cu ajutorul unei autorități
publice. 5
În concepția Curții, articolul 2 nu poate fi interpretat că ar reglemnta și dreptul diametral
opus, anume dreptul de a muri.
Refuzul, însă, de a recunoaște dreptul de a muri nu exclude recunoașterea unui drept de a
refuza un tratament medical nedorit, chiar dacă acel tratament este vital pentru acea persoană.
Negarea dreptului de a refuza un tratament medical reprezintă cel puțin o încălcare a articolului 2,
respectiv 8 cu accentuarea ideii conform căreia biomedicina și Convenția subordonează orice
intervenție în domeniul sănătății, consimțământului liber și lucid al pacientului. Așadar, în ceea ce
privește eutanasia pasivă ( în cazul în care o persoană refuză să mai primească mâncare ori un
tratament indispensabil pentru prelungirea vieții), într-o primă cauză, Widmer c. Elveția6, Comisia
1
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a ajuns la concluzia că legiuitorul național nu poate fi criticat pentru faptul de a nu o fi incriminat.1
În cauza Pretty contra Marii Britanii, Curtea merge chiar mai departe, deducând din articolul
8 al Convenției că o “o persoană poate revendica dreptul de a exercita alegerea de a muri refuzând
să consimtă la un tratament care ar putea avea ca efect prelungirea vieții sale.”2. De asemenea, din
această hotărâre reiese că articolul 2 “nu are nicio legătură cu calitatea vieții”3, chiar dacă
reclamanta se plânsese de faptul că viața sa devenise penibilă din cauza bolii.
În privința “dreptului de a muri” într-un alt sens, Curtea Europeană a decis în cauza Keenan
c.Regatului Unit4 că articolul 2 al Convenției poate fi înțeles ca permițând autorităților să protejeze
persoana, care încearcă să se sinucidă împotriva ei însăși.5
O altă cauză privind problema eutanasiei ar fi Widmer c. Elveția6, unde reclamantul a depus
plângere penală împotriva personalului medical dintr-un spital din Elveția pentru ceea ce el califica
drept eutanasierea tatălui său în vârstă de 82 de ani, care a decedat în această instituție. După o
anchetă efectuată de poliție și o anchetă administrativă efectuată de medicul de canton, procurorul
general al cantonului a dispus clasarea plângerii. După ce a amintit de evoluția generală a bolii
Parkinson de care suferea defunctul, procurorul general a relevat faptul că din anchetă nu a reieșit
niciun indiciu care să conducă la concluzia că a avut loc o eutanasie activă sau pasivă și că, din
contră, măsurile luate de personalul medical au fost potrivite, chiar dacă nu au avut rezultat
pozitiv.
Reclamantul a atacat dispoziția procurorului general la instanța competentă. Calea de atac a
reclamantului a fost respinsă cu motivarea că eutanasia pasivă asupra tatălui său nu ar putea fi
urmărită penal decât dacă comportamentul personalului medical acuzat ar îndeplini elementele
constituive ale infracțiunii de ucidere din culpă. Din ancheta efectuată, reiese că nu sunt îndeplinite
aceste elemente constitutive. Recursul împotriva acestei hotărâri a instanței a fost de asemenea
respins.
În fața Curții Europene a Drepturilor Omului, reclamantul a invocat faptul că legislația
elvețiană nu incriminează eutanasia pasivă și că, astfel, nu se oferă cadrul legal pentru anchetarea
satisfăcătoare a cazurilor de eutanasie pasivă.
Ca răspuns la cele invocate de reclamant, fosta Comisie Europeană a Drepturilor Omului a
precizat că art.2 obligă statele nu doar la a se abține să provoace moartea intenționat, ci și de a lua
măsuri adecvate pentru asigurarea protecției vieții.
3. Concluzii
Considerăm că datorită multiplelor sale forme, întrebări cărora le dă naștere și care se ivesc în
practica judiciară și care de cele mai multe ori rămân neelucidate, dreptul de a dispune de propriul
corp ar trebui să beneficieze de autonomie legală în raport de celelalte drepturi fundamentale ale
omului.
Dacă am încerca să conturăm o soluție cu privire la reglementarea eutanasiei ar trebui avută
în vedere o largă serie de factori. În primul rând, libertatea pe care legea ar trebui să i-o recunoască
persoanei asupra corpului său și care include și dreptul acesteia de a dispune de suportul său
material, în acest caz de a consimți la efectuarea unor intervenții chirurgicale și nu numai care ar
duce la decesul său, nu reprezintă un aspect al dreptului de dispoziție, privit ca atribut al dreptului
de proprietate, ci mai degrabă reprezintă o manifestare a drepturilor personalității, care sunt
limitate de ordinea publică și de bunele moravuri. Așadar, orice persoană ar trebui să poată
1
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dispune de ea însăși, atâta timp cât nu aduce atingere drepturilor altor persoane, ordinii publice și
bunelor moravuri și apără indivizii și instituțiile medicale de eventuale abuzuri. Recunoașterea
dreptului persoanei de a dispune de corpul său, reprezintă o necesitate a evoluțiilor biodreptului, și
deși continuă să reprezinte un punct de răscruce pentru mai multe întrebări, acest lucru este unul
firesc, omul fiind de fapt corpul său. Cheia în a obține o astfel de recunoaștere constă în protejarea
indivizilor și a instituțiilor medicale de eventualele abuzuri, iar acest lucru s-ar putea realiza printrun material legislativ cât se poate de strict, care ar reglementa clar condițiile și situațiile în care
această dispunere ar putea avea loc, fără posibilitatea infiltrării abuzurilor și intereselor false.
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CONCURENłA NELOIALĂ: ACTELE DE SPIONAJ ECONOMIC
DănuŃ-Mădălin BODRON*

Abstract
The unfair competion is a interesting crime because it can be commited thru numerous
actions.The most intriging one is the divulge ,aquire or use of the trade secret,secret that has been
obtained thru industrial or comercial espionage.In this paper it is debated the relationship
between the economical espionage and the unfair competition thus, observing the social and
economical impact of this crime on a national and international level.Another debated issue is the
trade secret which is, in our case, the heart of the unfair competiton and the glue that binds this
two notions, because the purpose of the espionage is aquiring the trade secret thus, giving the
third party an advantage in the race for the economical power. The measurements taken by the
romanian goverment to prevent this type of behavior will also be debated and compared with the
ones taken by other countrys.The purpose of this paper is the better understanding of a crime that
is more and more present in the national and international economy.
Cuvinte cheie: unfair competion, economical espionage, trade secret, economical crimes
,information
1.Introducere
ConcurenŃa este o piesă foarte importantă în cadrul mecanismului economiei de piaŃă.Odată
cu prăbuşirea comunismului şi în Ńara noastră a fost introdus un astfel de mecanism economic.
Termenul de concurenŃa1 provine din latinescul „concurrere” ce inseamnă a concura.În
funcŃie de domeniul despre care vorbim concurenŃa are mai multe sensuri: în sport se referă la o
manifestare organizată,în economie se referă la rivalitatea dintre diferiŃii ofertanŃi pentru a câştiga
clienŃii,în natură reprezintă o luptă a diferitelor vietăŃi pentru supravieŃuire iar în drept este o
aplicabilitate a mai multor resurse în aceleaşi circumstanŃe.Observăm că indiferent de domeniu,
aceasta presupune o rivalitate, o cursă pentru dobândirea supremaŃiei.
ConcurenŃa2 este o componentă intrinsecă a laturii umane şi este firesc să existe pentru a
conduce la progres, la autoperfecŃionare.Şi chiar dacă ea nu are acest efect pozitiv ,competiŃia
interumana este omniprezentă.
În societatea din ziua de astăzi economia are un rol principal,aproximativ orice lucru are o
valoare economică.În acest domeniu există o concurenŃă acerbă deoarece bunăstarea materială este
scopul fiecărui comerciant ori persoană fizică.
„Orice societate (colectivitate) implică,în mod natural o viaŃă de relaŃiune”3, pornind de la
această concluzie putem întelege de ce şi în cadrul societăŃii economice,a colectivităŃii
comercianŃilor, trebuie să existe o relaŃie,o dependenŃă intre membri.Această legatură trebuie
protejată, trebuie menŃinut un echilibru.
Legiuitorul român a format un set de reguli referitor la concurenŃa dintre agenŃii economici.
* Student,Facultatea de Drept.Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucuresti ; (email:bodrondanutmadalin@yahoo.com).Acest studiu a fost elaborat sub coordonarea Asist. univ. dr. Alexandra
Jipa(alexandrajipa@gmail.com)
1
www.wikipedia.org
2
Gheorghe Gheorghiu,Manuela Nita „Dreptul concurentei interne si europene” Universul Juridic, Bucuresti
2011 , pag.8
3
Vintila Dongoroz „Drept Penal”,Asociatia romana de stiinte penale ,Bucuresti 2000, pag.7
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Prin aceste reguli se urmăreşte protecŃia secretului comercial al fiecăruia, precum şi a
indicaŃiilor,denumirilor,firmelor, etc.
Fiind o luptă deosebit de aspră adversarii vor recurge întotdeauna la tot felul de trucuri pentru
a supravieŃui sau pentru ai elimina pe alŃii. Rivalitatea1 dintre concurenŃii existenŃi îmbracă forma
familiară a luptei pentru poziŃie, bazată pe folosirea tacticilor de genul concurenŃei prin preŃ,
lansări de produse noi sau atacuri publicitare.Aceste trucuri,tactici nu sunt întotdeauna în
conformitate cu uzanŃele sau cu dispoziŃiile legale.Unul din aceste trucuri este spionajul economic,
o metodă destul de eficientă pentru a afla secretele succesului adversarilor ori punctele lor
slabe.Spionajul este folosit pentru achiziŃionarea de informaŃii referitoare la tehnologii folosite,la
starategiile de vanzare, etc., informaŃii ce ar trebui să fie secrete şi pentru care deŃinătorii fac
eforturi pentru menŃinerea acestui caracter ascuns.
Însăşi ConstituŃia garantează „libertatea comerŃului,protecŃia concurenŃei loiale şi crearea
unui cadru favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de producŃie”2.
ConcurenŃa neloială trebuie evitată, legiuitorul sancŃionând comportamentele ce se încadrează
în această categorie şi din punct de vedere penal.InfracŃiunea de concurenŃă neloială prezintă
interes deoarece, este reglementată în mai multe texte de lege putând fi comisă prin numeroase
modalităŃi.
2.ConcurenŃa neloială
2.1.NoŃiune
ConcurenŃa neloială reprezintă „orice act sau fapt contrar uzanŃelor cinstite în activitatea
industrială şi de comercializare a produselor, de execuŃie a lucrărilor, precum şi de efectuare a
prestărilor de servicii”3; este o formă de concurenŃă ilicită4 şi constă în săvârşirea de către
comerciant, în scopul atragerii clientelei, a unor acte şi fapte care contravin legii, bunelor moravuri
în activitatea comercială şi loialităŃii comerciale.
ConcurenŃa neloială5 are în vedere acele fapte juridice(acŃiuni omeneşti), incriminate ca şi
contravenŃii , infracŃiuni sau doar delicte civile,după caz prin care comercianŃii ori alŃi subiecŃi
calificaŃi(salariaŃii comercianŃilor,funcŃionari publici) încalcă cu intenŃie ori numai din culpă
prevederile legale care cârmuiesc concurenŃa şi/sau normele(uzanŃele moralei afacerilor), preluate
şi considerate ca izvoare alee dreptului pozitiv, în scopul atragerii unui număr cât mai mare de
clienŃi dinspre concurenŃi.Ea priveşte deontologia comerciantului6,comportamentul său
profesional.
2.2.InfracŃiunea de concurenŃă neloială-cadrul legal
ConcurenŃa comercială este o chestiune de ordine publică iar raportul cerere ofertă nu poate fi
lăsat la nivelul cererii naturaliste7, primitive, necontrolate.Actele sau faptele ce constitue
concurentă neloială pot duce la grave disfuncŃionalităŃi în cadrul desfăşurării activităŃii economice
de către anumiŃi comercianŃi sau chiar în cadrul economiei naŃionale lucru din cauza căruia
legiuitorul îi trage la raspundere pe cei ce recurg la astfel de fapte.Cum impactul sau metodele
folosite sunt de o gravitate mai mare sau mai mică la fel şi răspunderea pentru aceastea poate fi

1

Michael E. Porter „Despre concurenta „ Meteor Buisiness, Bucuresti 2008, pag.33
Constitutia Romaniei art.135, alin.2, lit.a
3
Legea 11/1991 privind combaterea concurentei neloiale
4
Stanciu D. Carpenaru „Tratat de drept comercial roman” ,Universul Juridic, Bucuresti 2009,pag. 127
5
Titus Prescure „Curs de dreptul concurentei comerciale”, Rosetti, Bucuresti 2004, pag.99-100
6
Gheorghe Gheorghiu,Manuela Nita „Dreptul concurentei interne si europene” Universul Juridic, Bucuresti
2011 , pag.54
7
Idem,pag.10
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civilă,contravenŃională sau când sunt foarte grave penală.ProtecŃia legală cu titlu penal a loialităŃii
concurenŃei are un caracter secundar,protecŃia civilă şi administrativă având un rol principal,
majoritatea actelor de concurenŃă neloială fiind sustrase de sub incidenŃa normelor penale.
ConcurenŃa neloială este prevazută ca fiind infracŃiune doar în cazurile strict prevăzute de
lege, când pericolul social al faptei este ridicat,nu orice faptă contra uzanŃelor cinstite reprezintă
infracŃiune.
Codul penal român consideră ca fiind infracŃiune de concurenŃă neloială fabricarea ori
punerea in circulaŃie a produselor care poartă denumiri de origine ori indicaŃii de provenienŃă false,
precum şi aplicarea pe produse puse în circulaŃie de menŃiuni false privind brevetele de invenŃii,
ori folosirea unor nume comerciale sau a denumirilor organizaŃiilor de comerŃ ori industriale în
scopul de a induce în eroare pe beneficiari.
Legea nr.11/1991 privind combaterea concurenŃeii neloiale prevede ca fiind infracŃiuni2:
a) folosirea unei firme, invenŃii, mãrci, indicaŃii geografice, unui desen sau model industrial,
unor topografii ale unui circuit integrat, unei embleme sau unui ambalaj de naturã sã producã
confuzie cu cele folosite legitim de alt comerciant;
b) punerea în circulaŃie de mãrfuri contrafãcute şi/sau pirat, a cãror comercializare aduce
atingere titularului mãrcii şi induce în eroare consumatorul asupra calitãŃii produsului/serviciului;
c) folosirea în scop comercial a rezultatelor unor experimentãri a cãror obŃinere a necesitat un
efort considerabil sau a altor informaŃii secrete în legãturã cu acestea, transmise autoritãŃilor
competente în scopul obŃinerii autorizaŃiilor de comercializare a produselor farmaceutice sau a
produselor chimice destinate agriculturii, care conŃin compusi chimici noi;
d) divulgarea unor informaŃii prevãzute la lit. c), cu excepŃia situaŃiilor în care dezvãluirea
acestor informaŃii este necesarã pentru protecŃia publicului sau cu excepŃia cazului în care s-au luat
mãsuri pentru a se asigura cã informaŃiile sunt protejate contra exploatãrii neloiale în comerŃ, dacã
aceste informaŃii provin de la autoritãŃile competente;
e) divulgarea, achiziŃionarea sau utilizarea secretului comercial de cãtre terŃi, fãrã
consimŃãmântul deŃinãtorului sãu legitim, ca rezultat al unei acŃiuni de spionaj comercial sau
industrial;
f) divulgarea sau folosirea secretelor comerciale de cãtre persoane aparŃinând autoritãŃilor
publice, precum si de cãtre persoane împuternicite de deŃinãtorii legitimi ai acestor secrete pentru
a-i reprezenta în faŃa autoritãŃilor publice;
g) producerea în orice mod, importul, exportul, depozitarea, oferirea spre vânzare sau
vânzarea unor mãrfuri/servicii purtând menŃiuni false privind brevetele de invenŃii, mãrcile,
indicaŃiile geografice, desenele sau modelele industriale, topografiile de circuite integrate, alte
tipuri de proprietate intelectualã cum ar fi aspectul exterior al firmei, designul vitrinelor sau cel
vestimentar al personalului, mijloacele publicitare şi altele asemenea, originea şi caracteristicile
mãrfurilor, precum şi cu privire la numele producãtorului sau al comerciantului, în scopul de a-i
induce în eroare pe ceilalŃi comercianŃi şi pe beneficiari.
În legătură cu dubla incriminare a infracŃiunii din art. 301 C.Pen. si Legea 11/1991 privind
combaterea concurenŃei neloiale au fost formulate mai multe opinii in doctrină3: într-o prima
opinie se consideră că art.301 ar fi fost abrogat tacit prin legea 11/1991 care în art.5 prevede
aceleaşi situaŃii ca şi legea anterioară,iar cea de-a doua opinie afirmă coexistenŃa celor două texte
de lege datorită anumitor diferenŃe esenŃiale dintre cele doua texte (sancŃiune,aspecte de ordin
procedural,etc.).În noul cod penal concurenŃa neloială nu mai este prevazută, rămânând astfel doar
1

Maria Dumitru „Dreptul concurentei” Institutul European, Iasi 2011, pag.175
Legea nr.11/1991 privind combaterea concurentei neloiale art.5
3
Vasile Dobrinoiu,Norel Neagu „Drept penal Partea speciala,teorie si practica judiciara” Wolters
Kluwer,Bucuresti 2008,pag.756-757
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textul Legii 11/1991 legiuitorul raliindu-se si el la prima opinie.
Fapte de concurenŃă neloială sunt incriminate şi în alte legi speciale cum ar fi:art.143 din
Legea nr.8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe, art.90 din Legea 84/1990 privind
mărcile si indicaŃiile geografice republicată şi art.49 din Legea nr.244/2002 a viei şi vinului în
sistemul organizării comune a pieŃei vitivinicole republicată.
2.2.CondiŃii preexistente ale infracŃiunii de concurenŃă neloială
2.2.1.Obiectul infracŃiunii
Obiectul juridic general al acestei infracŃiuni îl constitue relaŃiile sociale economice ce se
stabilesc între membrii unei societăŃi.
Obiectul juridic special are în vedere relaŃiile sociale economice ce se referă la dreptul
comercianŃilor la concurenŃă loială(drept prevazut în ConstituŃia României „statul trebuie să
asigure libertatea comerŃului,protecŃia concurenŃei loiale,crearea cadrului favorabil pentru
valorificarea tuturor factorilor de producŃie”1), protecŃia titularilor unor mărci,embleme,firme sau
alte denumiri de folosirea pe nedrept ale acestora, protecŃia drepturilor asupra unor invenŃii sau
realizări tehnologice precum si protecŃia încrederii publicului în autenticitatea mărfurilor şi a
produselor desfăcute pe piaŃă.
Prin incriminarea acestei fapte legiuitorul are în vedere ocrotirea intereselor consumatorilor şi
ferirea producătorilor sau furnizorilor de concurenŃa neloială la care ar putea fi expuşi.2
InfracŃiunea de concurenŃă neloială are şi un obiect material şi constă în produsele care poartă
denumiri de origine ori indicaŃii de provenienŃă false. InstanŃa a reŃinut că inculpata, în calitate de
administrator al părŃii responsabile civilmente a fost depistată de poliŃişti ai I.P.J. D, în urma
controlului din data de 10.09.2005 de la punctul de lucru al acesteia, din Complexul „N.”, că a pus
în circulaŃie comercială (prin acŃiunea de expunere spre vânzare) a 18 tricouri, 3 bluze, un trening,
3 perechi pantofi sport, produse care nu erau originale, dar purtau neautorizat inscripŃii cu marca
„E.”3.În acest caz obiect material îl constitue tricourile,bluzele, treningul şi pantofii sport.
2.2.3.SubiecŃii infracŃiunii
2.2.3.1.Subiectul activ
Legea nu prevede vreo caliatate specială pe care autorul unei astfel de infracŃiuni ar trebui să
o îndeplinească, ca urmare subiect activ poate fi orice persoană fizică responsabilă din punct de
vedere penal.
În principiu4 subiect activ poate fi orice persoană, salariat al unei unităŃi comerciale,
producător, meseriaş, particular, etc. sau orice altă persoană care exercită o activitate economică
sau industrială în numele vreuneia din persoanele indicate mai sus.
În practică cele mai dese cazuri de concurenŃă neloială constau în folosirea fără drept a unei
firme, invenŃii, mărci, indicaŃii geografice a unei embleme sau unui ambalaj de natură să producă
confuzie cu cele folosite legitim de alt comerciant. Un bun exemplu5 este celebrul caz Image
versus Wolke.Compania Wolke, care vindea cerneală pentru imprimantele Imaje, a înregistrat
drept nume de domeniu www.imaje-ink.com, care-i dirija pe internauŃi către site-ul sau
www.wolk-ink.de. Judecătorii au relevat riscul de confuzie pentru consumatorii cu atenŃie medie,
tentaŃi să atribuie aceeaşi origine pentru cerneală cât şi pentru imprimante.

1

Art.135,alin.2 lit.a din Constitutia Romaniei
Vasile Dobrinoiu,Norel Neagu „Drept penal Partea speciala,teorie si practica judiciara” Wolters
Kluwer,Bucuresti 2008,pag.753
3
Curtea de Apel Ploiesti Sectia penala si pentru cauze cu minori si de familie decizia nr.127/2008
4
Alexandru Boroi „Drept penal.Partea Speciala” C.H.Beck, Bucuresti 2006 pag.563
5
http://avocata.wordpress.com/2008/03/10/concurenta-neloiala/
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ParticipaŃia penală în această situaŃie este posibilă sub toate formele :coautorat, instigare şi
complicitate.
2.2.3.2.Subiectul pasiv
Protejarea concurenŃei de faptele neloiale priveşte mai multe categorii de interese2:ale
concurenŃilor, ale consumatorilor şi ale societăŃii în ansamblul ei.
Subiectul pasiv al acestei infracŃiuni poate fi societatea comercială cu capital de stat, mixt sau
privat, a cărei activitate a avut de suferit, ca urmare a folosirii pe nedrept a firmei, emblemei şi a
altor însemne de către alte firme sau persoane particulare.
Pe lângă aceasta o vătămare o mai suferă şi „beneficiarul3”(cumpărătorul ori cel căruia îi sunt
prestate anumite servicii), ca urmare şi acesta este subiect pasiv al infracŃiunii.Putem lua drept
exemplu urmatoarea speŃă4: În fapt prin sentinŃa penală nr.158 din 17 martie 2005 Tribunalul
Prahova a condamnat pe inculpatul N.G., administrator şi asociat unic al societăŃii comerciale G.,
pentru săvârşirea infracŃiunii de înşelaciune cu privire la calitatea mărfurilor prevăzută în art. 297,
alin.1 C. Pen. şi a doua infracŃiune de concurenŃă neloială prevăzută în art.5, alin.1, lit.a şi art.5,
alin.1, lit.b. din Legea 11/1991 modificată prin Legea nr.298/2001.InstanŃa a reŃinut că la data de
26 mai 2003 organele de poliŃie au efectuat un control la societăŃile comerciale R. şi P. ,unde au
constatat că materialele achiziŃionate –carton asfaltat pentru hidroizolaŃii-de la societatea
inculpatului erau inscripŃionate cu sigla societăŃii comerciale M., administratorii celor două
societăŃi, martorii T.M. si P.C., declarând că le-au cumpărat de la societatea comercială G..
Analizele de laborator efectuate asupra cartonului asfaltat ridicat de la societăŃile comerciale R. si
P. au confirmat că sulurile provin de la societatea comercială G., iar nu de la societatea comercială
M., şi că aceste materiale nu pot fi încadrate în clasa materialelor hidroizolate, întrucât sunt
limitate numai pentru o temperatură de 40 grade Celsius faŃă de 80 grade cât prevăd actele
normative pentru asemenea materiale.
Dacă în speŃa mai sus menŃionată ne-am imagina că cele doua societăŃi comerciale ar fi fost
persoane fizice care au achiziŃionat bunurile respective pentru uzul propriu observăm că subiectul
pasiv poate fi atât o persoană juridică cât şi una fizică.
2.3.Elementele constitutive
2.3.1.Latura obiectivă
2.3.1.1.Elementul material
InfracŃiune de concurenŃă neloială se săvârşeşte în toate cazurile5 printr-o comisiune şi constă
într-una din urmatoarele acŃiuni alternative6:fabricarea ori punerea in circulaŃie a produselor cu
denumiri false, aplicarea pe aceste produse a unor menŃiuni false privind brevetul de invenŃii ori
folosirea de nume comerciale sau denumiri eronate.În legea 11/1991 mai sunt prevăzute alte 5
acŃiuni prin care poate fi săvârşită această infracŃiune.
Prin fabricare intelegem crearea sau confecŃionarea produsului, neavând relevanŃă dacă
această activitate este realizată în serie sau dacă produsul este unicat.
Punerea în circulaŃie constă în introducerea produselor în circuitul comercial prin vânzare,
1

Tudorel Toader „Drept penal partea speciala” Hamangiu, Bucuresti 2011, pag.422
Gheorghe Gheorghiu,Manuela Nita „Dreptul concurentei interne si europene” Universul Juridic, Bucuresti
2011 , pag.53
3
Legea nr.11/1991 privind combaterea concurentei neloiale art.5
4
Mihai Adrian Hotca , Maxim Dobrinoiu „Elemente de drept penal al afacerilor”, C.H.Beck, Bucuresti 2009,
pag.320
5
Yolanda Eminescu „Concurenta neleala.Drept roman si comparat”, Lumina Lex, Bucuresti 1993, pag.125
6
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schimb, etc.. Nu are relevanŃă locul unde se desfaşoară aceasta acŃiune, poate fi vorba de reŃeaua
comercială obişnuită cât şi de bâlciuri, târguri sau chiar domiciliul autorului1.
Atât fabricarea cât şi punerea în circulaŃie trebuie să se refere la produse care poartă denumiri
sau indicaŃii false2, iar dacă acestea sunt efectuate de aceeaşi persoană vom avea fie o infracŃiune
continuată fie un concurs omogen de infracŃiuni, în funcŃie de existenŃa unei singure rezoluŃii
infracŃionale sau a unora distincte.
AcŃiunea de aplicare de menŃiuni false privind brevetele de invenŃie constă în tipărirea,
ştanŃarea sau etichetarea produselor sau a ambalajelor cu denumiri false privind brevetele în baza
cărora au fost fabricate.MenŃionăm că produsele despre care vorbim trebuie să fie şi ele false la
rândul lor3
Scopul acestor acŃiuni este inducerea în eroare a benefiaciarilor pentru obŃinerea unui profit
sau scoaterea de pe piaŃă a adversarilor dintr-un anumit domeniu.Acest scop este realizat prin
folosirea fără drept a unor mărci de fabrică sau comerŃ, achiziŃionarea şi/sau folosirea secretelor
comerciale ale concurenŃilor de pe un anumit detriment al pieŃii,etc.
2.3.1.2.Urmarea imediată
Această infracŃiune este una de pericol iar, urmarea imediată constă într-o stare de pericol atât
pentru activitatea comercială şi comercianŃi cât şi pentru beneficiarii produselor sau serviciilor
oferite de aceştia.
În urma săvârşirii acestei infracŃiuni, este atinsă imaginea fabricantului sau prestatorului de
servicii lucru care duce la micşorarea clientelei şi este indus in eroare beneficiarul care în marea
majoritate a cazurilor se alege cu produse inferioare sau servicii de proastă calitate.
Prin inducerea în eroare a beneficiarilor se întelege4 amăgirea, surprinderea, înşelarea
încrederii acestora cu privire la calitatea, denumirea, provenienŃa, etc. a produselor.
De asemenea în urma acestei infracŃiuni pot fi aduse atingeri şi economiei naŃionale prin
descurajarea investitorilor străini sau chiar a propriilor cetăŃeni cu privire la începerea unei noi
activităŃi economice.
Atunci când este savarşită la scară internaŃională această infracŃiune poate avea efecte asupra
economiei mondiale.
2.3.1.3.Raportul de cauzalitate.
Între acŃiunea incriminată şi rezultat trebuie să existe o legatură de cauzalitate. Stabilirea
acestei legături nu ridică probleme deosebite deoarece rezultă de obicei din însăşi materialitatea
faptei.
2.3.2.Latura subiectivă
Forma de vinovăŃie în cazul acestei infracŃiuni este intenŃia directă calificată prin scop, dolus
specialis5.
ComercianŃii6 sunt obligaŃi să işi exercite activitatea cu bună credinŃă, potrivit uzanŃelor
cinstite, cu respectarea intereselor consumatorilor şi a cerinŃelor concurenŃei loiale. Scopul acestei
infracŃiuni este de obicei inducerea în eroare a beneficiarilor cu privire la calitatea, denumirea şi
1
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provenienŃa produselor precum şi obŃinerea unui avantaj într-un mod ilegal împotriva
concurenŃilor, făptuitorul acestei infracŃiuni urmărind1 lărgirea cercului clientelei.
Săvârşirea acestei infracŃiuni din culpă nu va atrage răspunderea penală asupra autorului.
2.4.Forme
Această infracŃiune poate fi precedată de numeroase şi diferite acte preparatorii.Daca nu sunt
la rândul lor infracŃiuni sau dacă nu sunt comise de altă persoană decât autorul, acestea nu au
relevanŃă penală de unde şi lipsa pedepsirii lor.
Tentativa deşi este posibilă are un grad de pericol social scazut2 şi nu se pedepseşte.
Consumarea3 are loc în momentul în care una din acŃiunile prevăzute ca fiind element
material al acestei infracŃiuni a fost realizată.Dacă beneficiarul a fost indus în eroare sau nu de
către autor nu prezintă relevanŃă.
2.5.Aspecte procesuale
În cazul infracŃiunii prevăzute în C.Pen4 acŃiunea penală se pune în mişcare din oficiu. Pentru
faptele prevazute în Legea 11/1991 acŃiunea penală va fi pusă în mişcare la plângerea prealabilă a
parŃii vătămate5 ori la sesizarea Camerei de ComerŃ şi Industrie teritorială sau a altei organizaŃii
profesionale ori la sesizarea persoanelor împuternicite de Consiliul ConcurenŃei.
Raspunderea penală a persoanei juridice în acest caz nu va exclude6 răspunderea penală a
persoanei fizice care a contribuit în orice mod la săvârşirea acestei infracŃiuni.
3.Spionajul economic
În mod obişnuit concurenŃa neloială urmăreşte7 captarea şi atragerea prin mijloace neoneste a
clientelei. Aceste mijloace neoneste constau în denigrări, confuzii, corupere de personal şi spionaj
economic.
Una dintre cele mai pernicioase8 acŃiuni o constitue spionajul economic.
3.1.Originile spionajului
Spionajul este una dintre cele mai vechi practici,îndeletniciri.Se spune că acesta a luat naştere
acum vreo 5000 de ani în Egiptul antic când faraonul Thutmosis9 a găsit ideea de a ascunde în saci
de faină, pentru a spiona în oraşul asediat Jaffa, oameni. Thutmosis a categorisit acŃiunile sale de
spionaj sub inscripŃia de "ştiinŃa secretă” în hieroglifele sale. Aztecii foloseau „pothecas”, persoane
responsabile de comerŃ ca spioni şi diplomaŃi. În secolele 13 şi 14, mongolii s-au bazat pe spionaj
în cuceririle lor în Asia şi Europa.
Spionii au jucat un rol important mai târziu şi în Anglia elizabetană. Sir Francis Walsingham,
1

Mihai Adrian Hotca, Maxim Dobrinoiu „Infractiuni prevazute in legi speciale” C.H.Beck, Bucuresti
2008,pag.
2
Vintila Dongoroz, Sigfried Kahane, Ion Oancea, Rodica Stanoiu, Iosif Fodor, Nicoleta Iliescu, Constantin
Bulai, Victor Rosca „Explicatii teoretice ale codului penal roman.Partea speciala” Vol.IV, All beck, Academia
romana, Bucuresti 2003, pag.475
3
Vasile Dobrinoiu,Norel Neagu „Drept penal Partea speciala,teorie si practica judiciara” Wolters
Kluwer,Bucuresti 2008, pag.758
4
Idem
5
Gheorghe Gheorghiu,Manuela Nita „Dreptul concurentei interne si europene” Universul Juridic, Bucuresti
2011 , pag.70
6
Alexandru Boroi „Drept penal.Partea Speciala” C.H.Beck, Bucuresti 2006 pag.567
7
Octavian Capatana „Dreptul concurentei comerciale. Concurenta neloiala pe piata interna si internationala”
Lumina Lex,Bucuresti 1994 , pag.15
8
Idem
9
http://www.privat-detectiv.ro
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folosind diferite metode de spionaj, a reuşit să împiedice numeroase comploturi împotriva reginei.
În timpul Războiului Rece au fost implicate numeroase activităŃi de spionaj între SUA şi
Uniunea Sovietică, în special referitoare la armele nucleare.
Unul dintre primele cazuri de spionaj economic se spune că ar fi fost lucrarea părintelui
Francois Xavier d'Entrecolles denumită Lettre du pere Entrecolles prin care acesta dezvăluie
metodele de fabricaŃie a porŃelanului folosite în Jingdezhen, China.
3.2.NoŃiune
Spionajul1 este o activitate desfășurată de una sau mai multe persoane numite spioni; scopul
acestei activități este urmărirea uneia sau mai multor persoane sau instituții sau țări pentru a afla
intențiile sau activitățile acestora, pentru a afla ce intenționează să facă sau să spună, și aceasta cu
scopul de a informa o terță parte.
Din definiŃia de mai sus putem deduce şi ce reprezintă spionajul economic: este acel tip de
spionaj care urmăreşte adunarea de informaŃii cu privire la ideile şi descoperirile tehnologice,
invenŃiile, modul în care s-a produs o anumită marfă, preŃul de vânzare, etc. din cadrul unei
activităŃi economice desfăşurate de un terŃ.
Raportat la noŃiunea de concurenŃă, spionajul economic este folosit la Ńinerea sub observaŃie a
concurenŃilor de pe piaŃă cu scopul de a obŃine avantaje strategice în lupta pentru clientelă2 şi
supremaŃie economică. Acestă se materializează3 prin deconspirarea si exploatarea de către agentul
economic agresiv a secretelor de producŃie sau de gestiune ale concurentului vizat.
Observăm că materializarea acestei acŃiuni constă în deconspirare si exploatare.
Prin deconspirare întelegem divulgarea unui secret, cu titlu de exemplu ne putem imagina
următoarea situaŃie: agentul economic X pregăteşte o nouă campanie publicitară referitoare la
produsele sale, Y un agent rival se va angaja în acŃiuni de spionaj pentru a afla strategia de
marketing pe care acesta o va folosi.
A doua metodă de materializare a acŃiunii de spionaj constă în acŃiunea de exploatare, care
presupune obŃinerea de informaŃii secrete referitoare la un agent rival si folosirea acestora în
propriul avantaj sau al altuia. Ca exemplu putem lua fapta unui agent economic care în urma unei
acŃiuni de spionaj intră în posesia unor descoperiri ştiinŃifice făcute de un rival şi folosirea acestora
în interes propriu.
Spionajul economic poate fi comis atât de un agent economic cât şi de o persoană fizică, dar
care obŃine aceste informaŃii în interesul unui agent economic.
3.3.Clasificarea spionajului economic
Clasificăm spionajul economic în două categorii: legal şi ilegal. Aceste doua tipuri diferă prin
faptul că prin cel ilegal se urmăreşte obŃinerea secretului comercial al rivalului pe când prin
intermediul celui legal se strâng informaŃii publice ce sunt la îndemana oricui.
În practică4 s-a mai facut o clasificare sau mai bine zis o divizare a spionajului în trei mari
subdiviziuni: spionaj ştiinŃific, spionaj industrial şi spionaj comercial.
Spionajul ştiinŃific presupune obŃinerea de informaŃii referitoare la cele mai valoroase idei şi
descoperiri din domeniul stiinŃelor.
Spionajul industrial urmăreşte captarea invenŃiilor şi descoperirilor tehnice, aplicate sau cu
posibilităŃi de a fi aplicate în industrie.
1

www.wikipedia.org
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Spionajul comercial şi financiar are drept scop obŃinerea de informaŃii cu privire la condiŃiile
în care s-a produs o anumită marfă, publicitatea ce va fi facută, preŃul de vânzare, canalele de
distribuŃie utilizate, pentru ca la rândul său, concurentul să ofere condiŃii mai avantajoase pentru
consumatori.
În cele ce urmează vom dezbate prima clasificare deoarece prezintă un interes mult mai
ridicat din punct de vedere juridic.
3.3.1.Spionajul economic legal
Spionajul legal mai este denumit si „competitor intelligence gathering”1 şi constă în
colectarea de informaŃii provenite din ziare şi alte publicaŃii de specialitate, statistici, prezentări
făcute în cadrul unor întalniri industriale, formulare publice, etc. informaŃii aflate la îndemana
publicului.
În acest caz nu sunt multe de zis, putem spune că acest tip de spionaj este practicat de
majoritatea comercianŃilor, poate fi privit ca un „studiu de piaŃa” prin care un agent economic vrea
sa işi calculeze de exemplu impactul campaniilor publicitare la un anumit produs sau serviciu
astfel acesta poate aduna informaŃii despre evoluŃia financiară a competitorilor comparând astfel
rezultatele obŃinute de aceştia cu ale sale, descoperind astfel eficienŃa campaniei respective, etc.
De menŃionat că acest tip de spionaj poate fi comis şi de particulari în propriul interes de
exemplu X doreşte să înceapă o activitate economică într-un anumit domeniu pe o anumită arie
teritorială, astfel acesta va analiza şi potenŃialii rivali pe care ar putea sa îi aibă. Daca X după
obŃinere informaŃiilor respective va fi descurajat în a desfăşura o activitate economica nu putem
spune că el a acŃionat în interesul unui agent economic.
3.3.2.Spionajul economic ilegal
Spionajul ilegal constă în determinarea agentului agresiv de a obŃine informaŃii ce au un
caracter secret, referitoare la producŃie, administrare, etc. prin tot felul de mijloace ne-etice,
ilegale. Scopul acestei acŃiuni este obŃinerea secretului comercial şi de multe ori eliminarea
concurentului lezat de pe piaŃă.
Secretul comercial este2 informaŃia care, în totalitate sau în conexarea exactă a elementelor
acesteia, nu este în general cunoscută sau nu este uşor accesibilă persoanelor din mediul care se
ocupă în mod obişnuit cu acest gen de informaŃie şi care dobândeşte o valoare comercială prin
faptul că este secretă, iar deŃinătorul a luat măsuri rezonabile, Ńinând seama de circumstanŃe, pentru
a fi menŃinută în regim de secret; protecŃia secretului comercial operează atâta timp cât condiŃiile
enunŃate anterior sunt îndeplinite.
Secretul comercial constă în informaŃiile ce nu constituie secret de stat, care Ńin de producŃie,
tehnologie, administrare, de activitatea financiară şi de altă activitate a agentului economic, a căror
divulgare poate să aducă atingere intereselor lui.
Cele mai des întâlnite metode de a obŃine informaŃii categorisite ca fiind secrete de către
competitori sunt: furtul de informaŃii, reprezentarea falsă, influenŃarea falsă şi urmărirea ascunsă a
competitorului.
Furtul de informaŃii în zilele noastre se face de obicei la nivel informatic. Un mod interesant
de a realiza o astfel de acŃiune este interceptara pachetelor. Deşi greu de realizat, este o serioasă
ameninŃare la adresa protecŃiei informaŃiilor cât şi a comunicaŃiilor prin internet. Prin această
metodă hackerul, în cazul nostru spionul, prin intermediul unui interceptor de pachete poate
intercepta astfel de informaŃii care călătoresc dintr-o locaŃie în alta. ExperŃii în materie de
1
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securitate denumesc1 uneori interceptarea pachetelor de date ca spionaj de reŃea (network
snooping) sau supraveghere ascunsă (promiscous monitoring).
Reprezentarea falsă constă în infracŃiunea de înşelăciune adică un salariat al agentului agresiv
sau o persoană platită de acesta va simula o anumită calitate cu ajutorul căreia să intre în posesia
anumitor informaŃii.Un exemplu poate fi fapta unei persoane care se prezintă ca potenŃial
investitor obŃinând astfel informaŃii despre metode de fabricare a anumitor produse, strategii
economice viitoare, etc.
InfluenŃarea ilegală constă în determinarea unei persoane să divulge secretul comercial al
unui competitor cum ar fi mituirea salariaŃilor agentului economic rival ori şantajarea acestora..
MenŃionam că persoana respectivă trebuie să aibă acces în mod legal la informaŃiile respective.
Urmărirea ascunsă a competitorului constă în folosirea anumitor instrumente High-Tech2 cum
ar fi plasarea de microfoane, ascultarea convorbirilor telefonice, camere ascunse, etc. Putem lua ca
exemplu3 acŃiunile exercitate de colosul energetic Electricite de France (EDF) împotriva
organizaŃiei ecologiste Greenpeace. Întreaga organizaŃie ecologistă era atent observată de EDF,
prin intermediul unor micro-camere de spionaj, iar computerul fostului lider al campaniilor
ecologiste Greenpeace din FranŃa, Yannick Jadot, a fost "inspectat" în detaliu.
3.3.2.1.ProtecŃia împotriva actelor de spionaj economic ilegal
Există numeroase metode prin care secretul comercial poate fi protejat de actele de
spionaj.Cea mai importantă este sancŃionarea prin intermediul legii a unor astfel de acŃiuni şi
tragerea la raspundere a celor ce le-au comis, ca exemple putem lua infracŃiunea de concurenŃa
neloială, infracŃiunile informatice, inşelăciunea, infracŃiunile de corupŃie, etc.
În afară de protecŃia oferită de legiuitor însăşi concurenŃii pot lua anumite măsuri de protecŃie.
Cel mai uzual este încheierea de angajamente de confidenŃialitate4 cu angajaŃii lor. Aceste
angajamente conŃin clauze care obligă angajatul să nu comunice informaŃiile clasificate ale
angajatorului, de obicei acestea sunt enumerate, unor terŃi decât cu acordul acestuia, în cazul
nerespectării acestor clauze angajatul va fi tras la răspundere şi obligat să plătească daune
proporŃional cu prejudiciul cauzat.
ConcurenŃii pot angaja şi experŃi în acest domeniu care le pot îmbunătăŃi sistemele de
securitate ale datelor: programe informatice mai greu de supus hacking-ului, sisteme de alarmă
mai performante, investigarea şi verificarea fiecărui angajat, etc.
4.Conexiunea dintre concurenŃa neloială şi actele de spionaj economic
Între concurenŃa neloială şi actele de spionaj economic există o legatură foarte stransă
deoarece spionajul economic este una din metodele prin care aceasta se poate realiza.
În varianta legală poate contribui la inducerea în eroare a beneficiarilor de exemplu obŃinerea
de informaŃii despre emblema folosită de o societate comercială, despre ambalaj, indicaŃii
geografice, etc. în vederea fabricării de produse care să poarte astfel de indicaŃii de natură falsă.
În cazul spionajului economic ilegal lucrurile sunt puŃin mai complicate deoarece întotdeauna
vor fi lezate interesele agenŃilor economici vizaŃi lucru ce reiese din chiar scopul acestei activităŃi
şi anume obŃinerea de informaŃii vitale în supravieŃuirea, prosperarea acestora adică, obŃinerea
secretului comercial. Cum „divulgarea, achiziŃionarea sau utilizarea secretului comercial de către
terŃi, fără consimŃământul deŃinătorului său legitim, ca rezultat al unei acŃiuni de spionaj comercial
1
Mihai Adrian Hotca , Maxim Dobrinoiu „Elemente de drept penal al afacerilor”, C.H.Beck, Bucuresti 2009,
pag.248
2
http://pafaceri.ro
3
http://www.ziare.com
4
http://pafaceri.ro

DănuŃ-Mădălin Bodron

101

1

sau industrial” este chiar o faptă de concurenŃă neloială rezultă că actele de spionaj economic
ilegal sunt cauza iar concurenŃa neloială efectul. Chiar textul legii confirmă această legatură cauzaefect.
5.Concluzii finale
Prima concluzie pe care o vom trage este ca infracŃiunea de concurenŃă neloială şi actele de
spionaj economic sunt factori extrem de dăunători mediului economic putând influenŃa chiar
creşterea economică a unei Ńări. Spunem acest lucru deoarece în zilele noastre totul are o valoare
economică, până şi puterea unei Ńări este raportată la stabilitatea economiei naŃionale a acesteia.
Studierea şi găsirea de noi soluŃii pentru împiedicarea sau micşoararea cazurilor de spionaj ar
trebui sa fie una dintre priorităŃile specialiştilor din domeniu.
A doua concluzie este că în toate cazurile efectul principal al actelor de spionaj economic
ilegal nu poate fi decât concurenŃa neloială. Între aceste doua noŃiuni există o legatură de cauzaefect, spionajul fiind modul în care se realizează concurenŃa neloială.
În final, propunem ca în viitoarele creaŃii legislative să fie incriminate separat actele de
spionaj economic, deoarece prezintă un pericol social ridicat, iar practicarea lor este tot mai des
întâlnită în rândul agenŃilor economici. Nu putem fi o Ńară responsabilă din punct de vedere
economic dacă nu putem pune la adăpost persoanele ce desfăşoară activităŃi economice, cu
respectarea literei şi spiritului legii, de agenŃii agresivi care apelează la orice metode pentru a
obŃine un avantaj în faŃa competitorilor.
ReferinŃe bibliografice
• Gheorghe Gheorghiu,Manuela Nita „Dreptul concurenŃei interne şi europene” Universul
Juridic, Bucureşti 2011
• Mihai Adrian Hotca , Maxim Dobrinoiu „Elemente de drept penal al afacerilor”,
C.H.Beck, Bucureşti 2009
• Stanciu D. Carpenaru „Tratat de drept comercial roman” ,Universul Juridic, Bucureşti
2009
• Octavian Căpătână „Dreptul concurenŃei comerciale. ConcurenŃa neloială pe piaŃa internă
şi internaŃională” Lumina Lex,Bucureşti 1994
• Alexandru Boroi „Drept penal.Partea Speciala” C.H.Beck, Bucuresti 2006
• Mihai Adrian Hotca, Maxim Dobrinoiu „Infractiuni prevazute in legi speciale” C.H.Beck,
Bucuresti 2008,
• Vintila Dongoroz, Sigfried Kahane, Ion Oancea, Rodica Stanoiu, Iosif Fodor, Nicoleta
Iliescu, Constantin Bulai, Victor Rosca „Explicatii teoretice ale codului penal roman.Partea
speciala” Vol.IV, All beck, Academia romana, Bucuresti 2003
• Vasile Dobrinoiu,Norel Neagu „Drept penal Partea speciala,teorie si practica judiciara”
Wolters Kluwer,Bucuresti 2008
• Tudorel Toader „Drept penal partea speciala” Hamangiu, Bucuresti 2011
• Michael E. Porter „Despre concurenta „ Meteor Buisiness, Bucuresti 2008
• Vintila Dongoroz „Drept Penal”,Asociatia romana de stiinte penale ,Bucuresti 2000
• Yolanda Eminescu „Concurenta neleala.Drept roman si comparat”, Lumina Lex,
Bucuresti 1993
• Maria Dumitru „Dreptul concurentei” Institutul European, Iasi 2011
• Titus Prescure „Curs de dreptul concurentei comerciale”, Rosetti, Bucuresti 2004
• Legea 11/1991 privind combaterea concurentei neloiale
1

Legea 11/1991 privind combaterea concurentei neloiale art.5 lit.e)

102
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ConferinŃa StudenŃească Anuală „Nicolae Titulescu”. ŞtiinŃe juridice

Constitutia Romaniei
Legea 21/1996 Legea concurentei
Legea 31/1990 privind societatile comerciale
Codul penal roman
http://pafaceri.ro
http://www.ziare.com
http://www.privat-detectiv.ro
http://avocata.wordpress.com
www.wikipedia.org

Anca Mădălina David

103

SISTEMUL SANCȚIONATOR AL MINORILOR PRIN PRISMA NOULUI
COD PENAL ȘI INSTITUȚIA REEDUCĂRII
Anca Mădălina DAVID*

Abstract
This article addresses issues of the new information related to the new Penal Code.
According to the actual Romanian penal law in force, responsible child who has commited a
criminal offence is to be sanctioned either by the application of educational measures (category of
special criminal sanctions solely for the category of juvenile offenders), or by the imposition of a
punishment ( of course adapted to the situation of juvenile offenders). But the New Romanian
penal law in force gives only one option to the organs in justice, which is represented by the
educational measures, measures which are extremely different by the ones in the actual law in
force.
Also, the article in cause, aims to bring in attention the need of rehabilitation and social
inclusion of the minors who have comitted a criminal offence and the importance of a changed
system of justice, reliable, which offers individualized services for them to reach this
rehabilitation.
The article examines the many possible situations that may arise based on this premise,
presenting theoretical and practical solutions outlined and delivering them on some critical
assessments and personal proposals.
Cuvinte cheie : Noul Cod Penal, minoritate, măsuri educative, pedeapsă, reabilitare.
1. Introducere
Așa numita "delicvență juvenilă" reprezintă o trăsătură caracteristică a fenomenului
infracțional în societatea modernă, prezentând nu numai o sporire numerică, dar și o continuă
accentuare a precocității infracționale . Cercetările criminologice au ajuns la concluzia că lupta
împotriva acestui fenomen trebuie să se desfășoare în principal pe tărâmul prevenției pre si post
infracționale, prin măsuri de ocrotire, educare și reeducare a minorilor.
Prevenirea și combaterea delicvenței juvenile a constituit și constituie o preocupare
permanentă de politică penală a statelor moderne. Pe aceste considerente, legiuitorul viitorului Cod
Penal a reglementat instituția minorității cu totul diferit față de cea în vigoare.
Reglementarea minorității în Noul Cod penal român reprezintă unul dintre punctele centrale
ale reformei dorite prin acest instrument. Din cauza neajunsurilor1 existente în actuala
reglementare, evidențiate atât în practică, cât și în doctrină, legiuitorul a luat decizia elaborării unui
nou act normativ.
Anumite aspecte în această materie se înscriu într-adevăr într-o direcție novatoare, Noul Cod
preluând multe dintre reglementările străine, însă au fost păstrate și multe din preceptele din Codul
Penal în vigoare. Obiectivul principal al acestei lucrări este prezentarea modificării majore adusă
în materia regimului sancționator aplicabil minorilor, și anume, renunțarea expresă la pedepse în
favoarea măsurilor educative, total diferite față de cele reglementate de Codul Penal în vigoare.
*
Student, Facultatea de Drept, Academia de Poliție "Alexandru Ioan Cuza" din București; ( e-mail :
anca_mdln@yahoo.com). Acest studiu a fost elaborat sub coordonarea lector univ dr Barbu Ionuț Andrei ( email: ionut.barbu@academiadepolitie.ro).
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Pin nejaunsurile existente în actuala reglementare, înțelegem spre exemplu, aplicarea și interpretarea
neunitară, lipsită de coerență a legii penale, ce duce la repercursiuni asupra eficienței și finalității actului de justiție.
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De asemenea, se dorește prezentarea sensului și rolului instituției reeducării în dreptul penal
român ; acțiunea de reeducare , și anume asigurarea posibilității de a dobândi învățătura necesară,
pregătirea profesională, trebuie să se înfăptuiască într-un regim de adecvată disciplină, care să dea
minorului deprinderea de a se comporta în mod ordonat și să-i insufle sentimentul de respect față
de ordinea de drept și de regulile de conviețuire socială1. Acest obiectiv se realizează în mare
parte prin introducerea măsurilor educative în sistemul de sancționare (tratamentul juridic penal) al
minorului. În continuare, pe baza modificărilor aduse de noua legislație, voi purcede la analiza
prevederilor, pentru a se ajunge la o corectă asimilare, interpretare si punere în aplicare a acestora
de către societate.
Având la bază noțiunile actualului cod penal și a celui modificat, completate cu aporturile si
opiniile specialiștilor în domeniu, se dorește prezentarea regimului sancționator aplicabil
minorilor.
2. Sistemul sancționator al minorilor și reeducarea
Actualitatea acestei problematici este întreținută de realitatea fenomenului infracțional în
rândul tineretului, a adolescenților,și tinerilor adulți uneori cu îngrijorătoare recrudescențe, iar
dramatismul situației este determinat de însăși natura criminalității juvenile, în care se întâlnesc pe
de o parte lipsa capacității depline de înțelegere a semnificației sociale a pedepselor și în genere
lipsa de experiență, iar pe de altă parte nocivitatea evidentă a conduitei antisociale a minorilor ,
gravitatea uneori deosebită a faptelor săvârșite de aceștia.
Este în genere admis că perioada copilăriei se caracterizează prin lipsa de înțelegere a
semnificației sociale a faptelor și de dirijare conștientă a actelor de conduită, ceea ce pune pe copil
în afara răspunderii penale. Dificultățile existente și în prezent în stabilirea unei limite precise de
vârstă până la care durează perioada copilăriei, au făcut ca această limită până la care răspunderea
penală este exclusă, să difere, uneori în mod substanțial, de la o legislație la alta.
În prezent, a scăzut considerabil vârsta de la care minorii își încep cariera infracțională.
Categoria de vârstă cea mai expusă comiterii de furturi, acte de vagabondaj si cerșetorie fiind cea
între 11-14 ani, în timp ce infracțiunile de tâlhărie, loviri și alte violențe, violuri, omoruri, trafic și
deținere de stupefiante cad în incidența minorilor cu vârsta cuprinsă între 14-18 ani. Principalul
motiv ce duce la apariția acestei stări negative îl constituie dezvoltarea forțată a copiilor din ziua
de azi, din cauza accesului la un număr mare de informații care îi pot influența de cele mai multe
ori negativ decât pozitiv.
În opinia mea, această dezvoltare forțată a minorilor nu o putem identifica cu o maturizare,
deoarece în ciuda cunoștințelor pe care le dobândesc, ei ajung să-și însușească și o bogată
experiență de viață ce le poate oferi un mod echilibrat de a judeca. Delicvența juvenilă atinge cote
alarmante din cauza lipsei ori a gradului scăzut de educație primit atât în cadrul familiei, cât și în
instituțiile de învățământ, care dovedesc pe zi ce trece o ineficiență dramatică. De asemenea,
minorul spre deosebire de omul adult, nu are și nu poate fi presupus că ar avea conștiința socialmorală deplin formată, el se află încă în faza de educare, iar deficiențele procesului de educare
generează, de cele mai multe ori, lunecarea către fapte ilicite.
Pe linia acestui proces de educare trebuie să se exercite atât acțiunea de prevenire a
fenomenului infracțional în rândurile minorilor, cât și acțiunea de constrângere prin mijloace
penale față de minorii care au devenit infractori, astfel încât deficiențele de educare să fie
înlăturate.
Problema folosirii mijloacelor de constrângere juridică de natură penală față de minori a
1

V. Dongoroz, S. Kahane, I. Oancea, I. Fodor, N. Iliescu, C. Bulai, R. Stănoiu, "Explicații teoretice ale
codului penal român ", vol. II, ED. ACADEMIEI REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA, BUCUREȘTI, 1970,
p.250, 251 (titlul V – Minoritatea, V. Dongoroz).

Anca Mădălina David

105

format și continuă să formeze una dintre importantele preocupări ale științei dreptului penal.
Realitatea arată că în cuprinsul stării infracționale generale există un sector destul de bine conturat
al activităților infracționale săvârșite de minori. Dreptul penal și legea penală nu pot, desigur,
întoarce spatele acestei triste realități, dar nici nu pot privi sub același unghi vizual activitățile
infracționale săvârșite de minori ca și pe cele săvârșite de majori, atât din punctul de vedere al
gradului de pericol social al faptelor, cât și sub raportul mijloacelor de constrângere juridică
necesare pentru sancționarea infractorilor.
Dreptul penal și legea penală fac însă deosebire între minorii fără răspundere penală și
minorii care răspund penal. Astfel, legiuitorul, în materia limitelor răspunderii penale a minorilor
păstrează prevederile Codului Penal în vigoare, chiar dacă inițial au existat diferite propuneri. Una
dintre ele prevede reducerea limitei de vârstă de la care este posibilă angajarea răspunderii penale
a minorului, de la 14 la 13 ani, având la bază urmatoarele motive, și anume: în primul rând,
datorită creșterii numărului de fapte penale săvârșite de minori cu vârsta sub 14 ani ce sunt atrași
în activitatea grupurilor de criminalitate organizată, tocmai în considerarea imposibilității tragerii
lor la raspundere penală. De asemenea, pe baza statisticilor realizate cu privire la existența
discernământului în cazul minorilor cu vârsa între 14 și 16 ani, s-a stabilit că în peste 90% din
cazuri acesta există, tocmai datorită maturizării rapide favorizată de procesul tehnologic și de
mediul social contemporan1.
Cu toate că în prima variantă a proiectului de Cod penal apărea ideea reducerii vârstei
minorului care răspunde penal la 13 ani , versiunea finală, publicată în Monitorul Oficial, nu aduce
nicio schimbare faŃă de reglementarea actuală.
În art 113 N.C.p se prezintă clar limitele răspunderii penale a minorilor. Neexistând nicio
modificare referitoare la aceste limite, voi prezenta în continuare regelementarea, făcând apel la
prevederile Codului penal aplicabil în momentul de față.
Și în Noul Cod penal, legiuitorul folosește termenii de minor și stare de minoritate în
înțelesul stabilit de legea civilă, astfel încât ar fi greșit să se folosească acești termeni prin prisma
dreptului penal2. Noul Cod penal, consacră în art. 113 această împărțire a minorilor din punct de
vedere al răspunderii penale, în două categorii: una, a minorilor care au capacitate penală și
răspund penal, și alta, a minorilor lipsiți de capacitate penală și care nu răspund penal.
Categoria minorilor care nu răspund penal cuprinde două subcategorii, și anume : aceea a
minorilor care nu au împlinit vârsta de 14 ani și care beneficiază de o prezumție legală absolută de
incapacitate penală și aceea a minorilor în vârstă de 14-16 ani, care beneficiază numai de o
prezumție relativă de incapacitate penală.
Dacă prezumția absolută de incapacitate penală nu poate fi înlăturată prin probe contrarii, în
schimb prezumția relativă îngăduie proba contrară, astfel că este totuși posibil ca un minor având
vârsta între 14 și 16 ani să răspundă penal, însă numai dacă se dovedește că a săvârșit fapta cu
discernământ [art 113 alin. (2) N.C.pen]. Este vorba deci de minorii care, în raport cu vârsta, sunt
prezumați pâna la proba contrarie ca fiind lipsiți de capacitate penală, dar față de care făcându-se,
în concret, dovada că au săvârșit cu discernământ3 o faptă prevăzută de legea penală, prezumția a
fost înlăturată pentru a face loc capacității penale .
Pentru existența acestei subcategorii de minori care răspund penal trebuie deci ca, pe lângă
condiția privitoare la limita de vârstă, să mai fie îndeplinită și condiția pozitivă a existenței probei
1

Expunere de motive ale proiectului legii privind Noul Cod penal – Partea generală
C.Bulai, Noul Cod penal, vol. II, ED. C.H.BECK, BUCUREȘTI, 2008, pag.354.
3
În principiu, este socotit că a săvârșit fapta cu discernământ minorul care în momentul comiterii faptei a fost
în măsură, datorită stării sale psihofizice, a educației pe care a primit-o , a gradului de instrucțiune generală pe care a
dobândit-o și a înrâuririi exercitate asupra sa de mediul social, să-și dea seama de natura urâtă a faptei pe care o
săvârșea, de urmările acesteia față de alții, de pericolul de a fi sever pedepsit la care se expune pe el însuși. V.
Dongoroz, op cit., pag 239.
2
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despre discernământul minorului la data săârșirii faptei. Așadar, până la dovedirea
discernământului, minorul între 14-16 ani beneficiază de prezumția relativă a lipsei capacității
penale.
Categoria minorilor care răspund penal cuprinde, după cum se poate lesne deduce, minorii în
vârstă de 16-18 ani, precum și minorii în vârstă de 14-16 ani față de care prezumția relativă de
incapacitate penală a fost înlăturată1.
Codul penal în vigoare prevede cu privire la minorii care răspund pentru faptele penale
săvârșite de ei un sistem sancționator special, format din măsuri educative și din pedepse. Ambele
categorii de sancțiuni au caracterul de sancțiuni de drept penal, deoarece intervin ca o consecință a
răspunderii penale a minorilor; sancțiuni penale sunt însă numai pedepsele.
Cu alte cuvinte, actualul Cod a dat în mod firesc prioritate , în cadrul sancțiunilor destinate
minorilor, măsurilor educative, care prin acțiunea și finalitatea lor apar ca fiind mai potrivite
pentru a pune pe linia unei normale și eficiente dezvoltări umane și sociale pe minorii care, prin
săvârșirea de fapte penale, au dovedit că se găsesc în afara acestei linii. Dar cadrul sancțiunilor
destinate minorilor nu se limitează doar la măsurile cu caracter educativ, el cuprinzând și sancțiuni
cu caracter penal, pedepse2 deoarece realitatea a evidențiat de cele mai multe ori existența unor
cazuri de îngrijorătoare perversitate printre infractorii minori capabili de a săvârși uneori fapte
foarte grave. Pentru aceștia, firesc insensibili la acțiunea oarecum moderată a măsurilor educative,
regimul mai riguros al sancțiunii penale (pedeapsa) apare mai indicat pentru o corectă acțiune de
reeducare a acestei categorii de minori. Cele menționate anterior sunt prezentate în concret în
art.100 C.p.
Dar această opinie nu o întâlnim și în prevederile Noului Cod penal, deoarece acesta renunță
expres la pedepse în favoarea măsurilor educative, măsuri diferite de cele existente în actualul cod
în vigoare ( potrivit dispozițiilor din art. 101 C.p. măsurile cu caracter educativ sunt: mustrarea,
libertatea supravegheată, internarea într-un centru de reeducare, internarea într-un institut medicaleducativ). Altfel spus, Noul Cod penal elimină posibilitatea aplicării unei pedepse minorului care
a săvârșit o infracțiune, concluzie ce reiese din interpretarea art. 115 N.C.pen., ce dispune că
măsurile educative ce i se aplică acestuia sunt privative și neprivative de libertate. De asemenea, în
niciun alt articol din Noul Cod penal nu este prevăzută posibilitatea aplicării unei pedepse
minorului, așa cum este în prezent.
Legiuitorul Noului Cod penal este de părere că, raportat la starea bio-psihică a minorului,
pedeapsa închisorii apare ca fiind puțin potrivită pentru realizarea scopului legii penale în raport cu
infractorii minori, acest mijloc de constrângere tinzând la reeducarea infractorului major, în timp
ce, pentru infractorii minori, ar fi necesară nu o reeducare, adică o refacere a educației anterioare,
ci o educație inițială cu mijloace adecvate. Mai mult decât atât, ispășirea pedepsei într-un
penitenciar poate afecta psihicul fragil al minorului din cauza regimului aspru de detenție, cât și
1

Alexandru Boroi, "Drept penal : partea generală ", ED. C.H.BECK, BUCUREȘTI, 2008, pag.357
Art. 109 C.p.:(1)"Pedepsele ce se pot aplica minorului sunt închisoarea sau amenda prevăzute de lege pentru
infracțiunea săvârșită. Limitele pedepselor se reduc la jumătate. În urma reducerii, în niciun caz minimul pedepsei
nu va depăși 5 ani".
(2):"Când legea prevede pentru infracțiunea săvârșită pedeapsa detențiunii pe viață, se aplică minorului
închisoarea de la 5 la 20 de ani".
(3):"Pedepsele complementare nu se aplică minorului.²"
(4):"Condamnările pronunțate pentru fapte săvârșite în timpul minorității nu atrag incapacități sau decăderi".
Art.100 alin.1 C.p:"Față de minorul care răspunde penal se poate lua o măsură educativă ori i se poate aplica o
pedeapsă. La alegerea sancțiunii se ține seama de gradul de pericol social al faptei săvârșite, de starea fizică, de
dezvoltarea intelectuală și morală, de comportarea lui, de condițiile în care a fost crescut și în acre a trăit și de orice
alte elemente de natură să caracterizeze persoana minorului."
Art.100 alin.2:"Pedeapsa se aplică numai dacă se apreciază că luarea unei măsuri educative nu este suficientă
pentru îndreptarea minorului".
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din cauza influenței negative a celorlalți condamnați.
De aceeași părere sunt și sociologii care precizează că infractorii juvenili de ieri sunt deținuții
adulți de astăzi, atipice fiind cazurile ăîn care foști deținuți minori sunt reabilitați și reintegrați în
societate : " penitenciarele sunt, mai degrabă școli infracționale decât centre de reeducare. Este un
mediu care facilitează infracționalitatea; mulți ies de acolo știind să comiă mai multe infracțiuni
decât atunci când au intrat".1
Aceeași opinie este susținută și de Lidia Bărbulescu ( fostă președinte al Consiliului Suprem
al Magistraturii), care preciza în cadrul conferinței Justiția în interesul copilului că "în România
există un sistem care se centrează mai mult asupra sancționării și mai puțin asupra reeducării,
ignorându-se faptul că, în realitate, făptuitorii minori sunt mai degrabă victime decât infractori.
Sistemul sancționator al minorilor care au săvârșit o infracțiune este extrem de dur, pedepsele
alternative aflate la dispoziția instanțelor judecătorești fiind extrem de reduse"2
Pe de altă parte, literatura juridică a găsit numeroase argumente în favoarea menținerii
pedepselor în sistemul sancționator al minorului, cum ar fi : minorii pot săvârși uneori fapte foarte
grave și nu ar putea fi receptivi la măsurile educative, în principiu necoercitive sau având un grad
de coerciție redus. Același punct de vedere a fost exprimat și în practica judiciară în cazul unei
infracțiuni de tâlhărie săvârșită în coautorat de către doi minori în vârstă de 17 ani.3
Totodată, în multe cazuri, minorii pot încălca legea penală la o vârstă foarte apropiată de
majorat, când luarea unor măsuri educative ar putea fi lipsită de eficiență, deoarece executarea ar
putea înceta la împlinirea vârstei de 18 ani, astfel neputându-se atinge scopul procesului de
reeducare și reintegrare socială a făptuitorului.
Astfel, potrivit unui studiu al Institutului Național de Statistică , în România numărul
minorilor condamnați la închisoare a crescut în ultimii trei ani, de la 431, în 2008, la 473, în 2010.
Din numărul total de învinuiri aduse copiilor, furtul reprezintă aproape 80%, tâlhăria 12%,
vătămarea corporală 3,59 %, iar prostituția 0,6%, potrivit unui studiu realizat de Institutul de
Sociologie în luna martie 20104.
În ceea ce privește amenda, ca pedeapsă principală aplicabilă minorilor, aceasta se întâlnește
rar în practica judiciară. Și în acest caz, aidoma pedepsei închisorii, limitele sunt reduse la
jumătate. Această pedeapsă nu are o finalitate bine stabilită, încălcându-se principiul răspunderii
penale personale, în cele mai mule cazuri părinții fiind aceia care suportă consecințele.
În orice caz, la alegerea sancțiunii trebuie protejate atât interesele minorului, cât și ale
societății, de a fi redat netraumatizat acesteia.
Cântărind motivele pro-contra, în opinia mea pedeapsa închisorii ar fi trebuit menținută și în
prevederile Noului Cod penal, deoarece după cum am precizat anterior în cazul infracțiunilor
grave reabilitarea nu se poate realiza doar prin intermediul măsurilor educative, acestea neavând
aceeași putere sancționatoare ca și cea a pedepsei cu închisoarea. Dar bineînțeles, trebuie precizat
faptul că, regimul de detenție trebuie să fie bine reglementat, astfel încât să vină în sprijinul
minorului deținut, pedeapsa privativă de libertate trebuind aplicată doar atunci când celelelte
măsuri neprivative de libertate nu pot asigura caracterul de reabilitare al sancțiunii.
Legiuitorul român, la redactarea în Noul Cod penal a instituției minorității, s-a orientat
1

http://stiri.rol.ro/copiii-infractori-fluiera-la-poarta-penitenciarelor-de-mai-multe-ori-615526.html
http://www.ziare.com/stiri/frauda/seful-csm-sistemul-juridic-nu-vizeaza-reeducarea-minorilor-433714
3
Marius Idita, Aspecte noi privind minoritatea în Noul Cod penal, PRO EXCELSIOR, REVISTA
ASOCIAȚIEI ABSOLVENȚILOR DE DREPT A UNIVERSITĂȚII TITU MAIORESCU, 18 noiembrie 2009
http://aafdutm.ro/revista/anul-i/nr-1/aspecte-noi-privind-minoritatea-in-viitorul-cod-penal/
4
Conform unui studiu al Institutului Național de Statistică din martie 2010, din cei 46 de minori eliberați în
2010, 14 s-au reîntors după gratii, ceea ce înseamnă că 30% dintre copiii-infractori puși în libertate se ceartă din nou
cu legea.
http://stiri.rol.ro/copiii-infractori-fluiera-la-poarta-penitenciarelor-de-mai-multe-ori-615526.html
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către reglementarea din sistemul de drept francez, care din anul 1945 aplică o justiție distinctă
pentru minori. Justiția franceză pentru minori cuprinde magistrați specializați, jurisdicții speciale,
servicii educative, și funcționează după reguli speciale, adaptate particularitățior minorului.
Noul Cod penal prevede că minorilor cu vârsta între 14 și 18 ani ( art.114 N.C.pen) care au
comis o infracțiune li se vor putea aplica doar măsurile educative prevăzute la art. 115 alin (1) pct.
1 și 2 , măsurile educative fiind fie neprivative de libertate1 ( stagiul de formare civică,
supravegherea, consemnarea la sfârșit de săptămână și asistarea zilnică), fie privative de libertate (
internarea într-un centru educativ și internarea într-un centru de detenție), regula fiind că față de
minori se iau cu prioritate măsurile educative neprivative de libertate, măsurile privative de
libertate urmând să fie luate doar dacă minorul infractor se află în vreuna din situațiile expres și
limitativ prevăzute la art. 114 alin (2) din Noul Cod penal.
În toate cazurile, la stabilirea măsurii educative, instanța de judecată se va raporta la
gravitatea infracțiunii săvârșite și la periculozitatea infractorului, care se evaluează după mai multe
criterii legale, iar în toate cazurile instanța de judecată va solicita serviciului de probațiune
întocmirea unui referat care va cuprinde și propuneri motivate refeitoare la natura și la durata
programelor de reintegrare socială pe care minorul ar trebui să le urmeze2.
Insanța, poate impune minorului pe durata executării măsurilor educative neprivative de
libertate una sau mai multe dintre următoarele obligații prevăzute în art.121 N.C. pen, deoarece
este bine știut că riscul comiterii de noi infracțiuni este mai mare în această perioadă:
a) să urmeze un curs de pregătire școlară sau formare profesională;
b) să nu depășească,fără acordul serviciului de probațiune, limita teritorială stabilită de
instanță;
c) să nu se afle în anumite locuri sau la anumite manifestări sportive, culturale ori la alte
adunări publice, stabilite de instanță;
d) să nu se apropie și să nu comunice cu victima sau cu membri de familie ai acesteia, cu
participanții la săvârșirea infracțiunii ori cu alte persoane stabilite de instanță;
e) să se prezinte la serviciul de probațiune la datele fixate de acesta;
f) să se supună măsurilor de control, tratament sau îngrijire medicală.
Conform dispozițiilor art. 122 din Noul Cod penal, dacă pe parcursul supravegherii, au
intervenit motive care justifică fie impunerea unor noi obligații, fie sporirea sau diminuarea
condițiilor de executare a celor existente, instanța dispune modificarea obligațiilor în mod
corespunzător, pentru a asigura persoanei supravegheate șanse mai mari de îndreptare. Instanța
dispune încetarea executării unora dintre obligațiile pe care le-a impus, când apreciază că
menținerea acestora nu mai este necesară.
Potrivit art. 117 N.C.pen., măsura educativă a stagiului de formare civică ( într-o
reglementare apropiată de cea a art.15-1 alin.91, pct.6 din OrdonanŃa franceză din 2 februarie
1945) constă în obligația minorului de a participa la un program cu o durată de cel mult 4 luni,
pentru a-l ajuta să înțeleagă consecințele legale și sociale la care se expune în cazul săvârșirii de
infracțiuni și pentru a-l responsabiliza cu privire la comportamentul său viitor. Organizarea,
asigurarea participării și supravegherea minorului, pe durata cursului de formare civică, se fac sub
coordonarea serviciului de probațiune, fără o implicare directă a acestuia și fără a afecta programul
școlar sau profesional al minorului.
Măsura educativă a supravegherii, prevăzută în art. 118 N.C.pen., constă în îndrumarea și
1
Constatăm faptul că mustrarea nu mai figurează printre măsurile educative. Conform art. 102 C.pen. în
vigoare:"Măsura educativă a mustrării constă în dojenirea minorului, în arătarea pericolului social al fapte săvârșite,
în sfătuireaminorului să se poarte în așa fel încât să dea dovadă de îndreptare, atrăgându-i-se totodată atenția că dacă
va săvârși din nou o infracțiune, se va lua față de el o măsură mai severă sau i se va aplica o pedeapsă".
2
http://www.scribd.com/doc/50474160/9/Modifc%C4%83ri-legislative-intervenite-in-noul-cod-penal

Anca Mădălina David

109

controlarea minorului în cadrul programului său zilnic, pe o durată cuprinsă între două și șase luni,
sub coordonarea serviciului de probațiune, pentru a asigura participarea la cursuri școlare sau de
formare profesională și prevenirea desfășurării unor activități sau intrarea în legătură cu anumite
persoane care ar putea afecta procesul de îndreptare a acestuia.1
Măsura educativă a consemnării la sfârșit de săptămână, prevăzută de art. 119 N.C.pen.,
constă în obligația minorului de a nu părăsi locuința în zilele de sâmbătă și duminică, pe o durată
cuprinsă între 4 si 12 săptămâni, afară de cazul în care, în această perioadă, are obligația de a
participa la anumite programe ori de a desfășura anumite activități impuse de instanță.
Măsura educativă a asistării zilnice este prevăzută în art. 120 N.C.pen. și constă în obligația
minorului de a respecta un program stabilit de serviciul de probațiune, care întocmește2 programul
zilnic al minorului. Acest program, conține pe lângă elementele obișnuite în raport cu vârsta și
situația școlară sau profesională a minorului ( spre exemplu, frecventarea cursurilor școlare) și pe
cele impuse de insanță potrivit art 122. N.C.pen. ( spre exemplu, participarea la acțiuni socialeducative, cu rolul de a ajuta la reintegrarea socială a minorului).
Noul Cod penal reglementează două măsuri educative privative de libertate: internarea într-un
centru educativ și respectiv internarea într-un centru de detenție. RenunŃarea la pedepse în cazul
minorilor şi executarea – în cele mai multe cazuri – a acestor măsuri privative de libertate în
instituŃii specializate, oferă premisele obŃinerii unor rezultate optime în activitatea educativă şi de
reintegrare socială a minorilor.
Măsura educativă a internării într-un centru educativ constă în internarea minorului, pe o
perioadă cuprinsă între 1 și 3 ani, într-o instituție specializată în recuperarea minorilor, unde va
urma un program de pregătire școlară și formare profesională potrivit aptitudinilor sale, precum și
programe de reintegrare socială. Trebuie precizat faptul că măsura corespunde internării într-un
centru de reeducare, prevăzută de art. 104 C.pen.¹, nefiind însă dispusă pe o perioadă
nedeterminată, ci pe o perioadă stabilită de instanță.
În cazul în care pe durata internării minorul a dovedit interes constant pentru însușirea
cunoștințelor școlare și profesionale și a făcut progrese evidente în vederea reintegrării sociale,
după executarea a cel puțin jumătate din durata internării, instanța poate dispune:
a) înlocuirea internării cu măsura educativă a asistării zilnice pe o perioadă egală cu durata
internării neexecutate, dar nu mai mult de 6 luni, dacă persoana internată nu a împlinit vârsta de
18 ani;
b) liberarea din centrul educativ, dacă persoana internată a împlinit vârsta de 18 ani.
Odată cu înlocuirea sau liberarea, instanŃa impune respectarea uneia sau mai multora dintre
obligaŃiile prevăzute în art. 121 N.C.pen. până la împlinirea duratei măsurii internării.
În cazul în care minorul nu respectă, cu rea-credinŃă, condiŃiile de executare a măsurii asistării
zilnice sau obligaŃiile impuse, instanŃa revine asupra înlocuirii sau liberării şi dispune executarea
restului rămas neexecutat din durata măsurii internării într-un centru educativ.
1
O măsură educativă asemănătoare cu supravegherea, există în codul penal în vigoare, este libertatea
supravegheată, prevăzută în art. 103, potrivit căruia:"(1) măsura educativă a libertății supravegheate constă în
lăsarea minorului pe timp de un an, sub supraveghere deosebită. Supravegherea poate fi încredințată, după caz,
pîrinților minorului, celui acre l-a înfiat sau tutorelui. Dacă aceștia nu pot asigura supravegherea în condiții
satisfăcătoare, instanța dispune încredințarea supravegherii minorului, pe același interval de timp, unei persoane de
încredere, de preferință unei rude mai apropiate, la cererea acesteia, ori unei instituții legal însărcinate cu
supravegherea minorilor.
2
Art.104 C.p. Internarea într-un centru de reeducare – (1) Măsura educativă a internării într-un centru de
reeducare se ia în scopul reeducării minorului, căruia i se asigură posibilitatea de a dobândi învățătra necesară și o
pregătire profesională potrivit cu aptitudinile sale.
(2) Măsura internării se ia față de minorul în privința căruia celelalte măsuri educative nu sunt îndestulătoare.
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InstanŃa poate dispune prelungirea duratei măsurii, fără a depăşi maximul prevăzut de lege,
sau o poate înlocui cu măsura internării într-un centru de detenŃie atunci când:
- în perioada internării minorul săvârşeşte o nouă infracŃiune sau este judecat pentru o
infracŃiune concurentă săvârşită anterior;
- după înlocuirea cu asistarea zilnică persoana comite o nouă infracŃiune înainte de împlinirea
vârstei de 18 ani.
Dacă în cursul executării măsurii educative persoana internată, care a împlinit vârsta de 18
ani, are un comportament prin care influenŃează negativ sau împiedică procesul de recuperare şi
reintegrare a celorlalte persoane internate, instanŃa poate dispune continuarea executării măsurii
educative într-un penitenciar.
Astfel putem preciza despre cea de-a doua măsură educativă privativă de libertate și anume
măsura educativă a internării într-un centru de detenŃie faptul că privește internarea minorului
într-o instituŃie specializată în recuperarea minorilor, cu regim de pază şi supraveghere, unde va
urma programe intensive de reintegrare socială, precum şi programe de pregătire şcolară şi
formare profesională potrivit aptitudinilor sale. Internarea se dispune pe o perioadă cuprinsă între
2 şi 5 ani, afară de cazul în care pedeapsa prevăzută de lege pentru infracŃiunea săvârşită este
închisoarea de 20 de ani sau mai mare ori detenŃiunea pe viaŃă, când internarea se ia pe o perioadă
cuprinsă între 5 şi 15 ani. Durata acestei măsurii se regăsește și în reglementările şi practicile
internaŃionale (spre exemplu, RezoluŃia Congresului AsociaŃiei InternaŃionale de Drept Penal
adoptată la Beijing în 2004 recomandă statelor să nu prevadă în cazul minorilor sancŃiuni privative
de libertate care să depăşească 15 ani)1.
Noutatea este că această măsură nu are corespondent printre măsurile educative reglementate
de Codul penal din 1969, ea fiind aplicabilă în ipotezele în care potrivit vechii reglementări s-ar fi
aplicat pedepse privative de libertate.2
Regimul acestei măsuri este similar, sub aspectul înlocuirii, liberării sau prelungirii, cu cel
prevăzut pentru internarea în centrul educativ. Şi în acest caz instanŃa poate dispune continuarea
executării măsurii într-un penitenciar după împlinirea vârstei de 18 ani atunci când în cursul
executării persoana are un comportament prin care influenŃează negativ sau împiedică procesul de
recuperare şi reintegrare a celorlalte persoane internate.
De asemenea, trebuie să amintim si de tratamentul sacționator al pluralității de infracțiuni în
cazul minorului. Cu alte cuvinte, potrivit art. 129 N.C.pen., în caz de concurs de infracțiuni
săvârșite în timpul minorității, se stabilește și se ia o singură măsură educativă pentru toate faptele,
în condițiile art. 74 N.C.pen., tinând seama de criteriile generale de individualizare a sancțiunilor.
În cazul săvârşirii a două infracŃiuni, dintre care una în timpul minorităŃii şi una după majorat,
pentru infracŃiunea comisă în timpul minorităŃii se ia o măsură educativă, iar pentru infracŃiunea
săvârşită după majorat se stabileşte o pedeapsă, după care:
a) dacă măsura educativă este neprivativă de libertate, se execută numai pedeapsa;
b) dacă măsura educativă este privativă de libertate, iar pedeapsa este închisoarea, se aplică
pedeapsa închisorii, care se majorează cu o durată egală cu cel puŃin o pătrime din durata măsurii
educative ori din restul rămas neexecutat din aceasta la data săvârşirii infracŃiunii comise după
majorat; din pedeapsa astfel obŃinută se scade ceea ce s-a executat din momentul săvârşirii
infracŃiunii comise după majorat până la data judecării. Pedeapsa astfel aplicată nu poate face
obiectul amânării aplicării pedepsei sau al suspendării executării sub supraveghere;
c) dacă pedeapsa aplicată pentru infracŃiunea săvârşită după majorat este detenŃiunea pe viaŃă,
se execută numai această pedeapsă;
d) dacă măsura educativă este privativă de libertate, iar pedeapsa este amenda, se execută
1
2

Expunere de motive ale proiectului legii privind Noul Cod penal – Partea generală
Florin Streteanu, "Instituții și infracțiuni în Noul Cod penal " BUCUREȘTI, 2010, pag 206
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măsura educativă, a cărei durată se majorează cu cel mult 6 luni, fără a depăşi maximul prevăzut
de lege pentru aceasta.
În cazul săvârşirii după majorat a două sau mai multe infracŃiuni concurente se aplică mai
întâi regulile referitoare la concursul de infracŃiuni, după care se aplică regulile privind contopirea
cu măsura educativă.
În materia prescripŃiei răspunderii penale pentru infracŃiunile comise de minori, Noul Cod
penal păstrează regula consacrată de art. 129 C.p., potrivit căreia termenele de prescripŃie a
răspunderii penale se reduc la jumătate pentru cei care la data săvârşirii infracŃiunii erau minori.
În schimb, nemaiexistând pedepse aplicabile minorului, în materia prescripŃiei executării
sancŃiunilor apar reguli noi odată cu intrarea în vigoare a Noului Cod penal. Astfel, potrivit art.
132 N.C.p., măsurile educative neprivative de libertate se prescriu într-un termen de 2 ani de la
data rămânerii definitive a hotărârii prin care au fost luate. Măsurile educative privative de
libertate se prescriu într-un termen egal cu durata măsurii educative luate, dar nu mai puŃin de 2
ani.
De asemenea o prevedere importantă este că, la fel ca şi în vechea reglementare, infracŃiunile
comise în timpul minorităŃii nu atrag interdicŃii, decăderi sau incapacităŃi.
În opinia mea, unul dintre cele mai importante rezultate ca urmare a aplicării uneia dintre
aceste măsuri menționate anterior, este reabilitarea minorului care a săvârșit fapta, și reintegrarea
acestuia în mediul social, astfel încât să nu mai fie predispus la comiterea de noi infracțiuni.
Fiind reglementată prin norme de drept penal, instituția reeducării apare numai în condițiile
unui raport juridic din sfera acestei ramuri de drept, izvorât din săvârșirea unei infracțiuni –
consecință a răspunderii penale a minorului. Drept urmare, este de observat că nu poate exista un
astfel de raport juridic înainte de încălcarea de către minor a acelor relații sociale care sunt ocrotite
de legea penală ( săvârșirea de infracțiuni), după cum nu putem vorbi de instituția reeducării
minorului infractor în afara acestui raport juridic1
În acest context, momentul apariției raportului juridic este marcat de săvârșirea unei
infracțiuni de către un minor cu răspundere penală iar momentul stingerii sale este, după cum
precizează cei mai mulți autori, fie executarea sancțiunii, fie intervenția unei cauze care înlătură
răspunderea penală sau executarea sancțiunii.2 Astfel, o dată cu nașterea raportului juridic, apare în
mod obligatoriu și necesitatea restabilirii ordinii de drept tulburată prin încălcarea regulilor de
conduită prevăzute de lege și recuperarea minorului infractor.
În continuare, în strânsă legătură cu cele precizate, trebuie să facem distincție între conceptul
de reeducare ca instituție de drept penal și conceptul de reeducare înțeles în sens psihosocial, ca
proces sistematic de transformare morală și socială a infractorului minor – prin mijloace
pedagogice, psihoterapeutice etc și prin metode adecvate, deși și aceste aspecte apar și evoluează,
în contextul executării unei sancțiuni de drept penal, tot pe fondul unor reglementări juridice
specifice.
De altfel, însăși acțiunea de reeducare3 prin care în esență se traduce în viață regimul
reglementat pentru minorii ce execută o sancțiune de drept penal4, are, în opinia specialiștilor și un
1

"Constrângerea penală, ca mijloc de realizare a ordinii de drept, vizând însăși persoana umană, deci o
valoare esențială, trebuie să aibă loc numai în cazurile și în condițiile prevăzute de lege", C. Bulai, din
comunicarea prezentată la Simpozionul Național de Criminologie București, 1982, cu privire la orientarea politicii
penale – volumul simpozionului p.29-30.
2
George Antoniu, Constantin Bulai, Gheorghe Chivulescu, "Dicționar de drept penal și de procedură penală
", ED. HAMANGIU, BUCUREȘTI, 2011
3
V. Dongoroz înțelege prin aceasta, asigurarea posibilităților de a dobândi învățătura necesară și pregătirea
profesională care trebuie să se înfăptuiască într-un regim de disciplină apt să imprime minorului deprinderea de a se
comporta în mod corespunzător și de a respecta legea. V. Dongoroz, op.cit., p. 251.
4
Prin regimul de executare a sancțiunilor de drept penal înțelegem normele ce se referă la organizarea vieții
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caracter juridic deoarece se desfășoară potrivit normelor legale, în cadrul aceluiași raport juridic
determinat de săvârșirea unei infracțiuni.
O idee importantă este că nu poate fi identificată instituția care – implicată în scopul și
finalitatea sancțiunilor de drept penal aplicabile minorilor – determină o anumită activitate în
timpul executării acestor sancțiuni, cu activitatea propriu-zisă pe care o determină. Dar în mod
clar, trebuie reținut faptul că și procesul de reeducare – înțeles ca mijloc prin care o măsură
educativă (sancțiune de drept penal) acționează asupra minorulu în realizarea scopului său de
prevenire a săvârșirii de noi infracțiuni, poate să se desfășoare numai în cazurile și în condițiile
prevăzute de lege.
Procesul de reeducare a minorului - ce se desfășoară într-un climat de legalitate, etică ordine
și disciplină socială – poate beneficia de un ansamblu de influențe educativ-formative, doar în
contextul organizării întregii vieți sociale pe baza legilor și normelor. Acest lucru grăbește
recuperarea minorului și deschide calea unei mai pronunțate activități științifice în domeniu, spre o
pedagogie a reeducării specific românească.
Deși societatea românească nu-i aprobă pe infractori (chiar dacă aceștia nu sunt minori) ca
dovadă că-i sancționează, are meritul incontestabil că îi însoțește pe drumul transformării lor și-i
ajută să își reia relațiile sociale normale.
Aspectele menționate, devin cu atât mai importante cu cât un regim sancționator, fie el
considerat oricât de perfect, nu trăiește și nu poate trăi prin conținutul lui teoretic ci, îndeosebi,
prin modul în care este tradus în viață.
Desigur, lărgind discuția asupra conceptelor analizate s-ar mai putea ivi și alte aspecte după
cum reeducarea ar mai avea și alte accepțiuni1 sau pur și simplu ar fi privită ca o particularitate a
procesului de educație permanentă, fapt ce ar putea contribui la prevenirea unor comportamente
inadecvate nu numai la minori.
În continuarea uneia dintre direcțiile abordate în realizarea articolului, și anume instituția
reeducării, putem preciza că aceasta apare prin origine și structură, esență și finalitatea ei, ca un
sistem de relații – fapt ce tebuie reținut în toate etapele prin care minorul trece, de la intrarea în
conflict cu legea și până la completa lui reintegrare în societate.
Observația făcută este valabilă și pe planul valorificării jurisprudenței și practicii reeducative
pentru realizarea a noi nivele de eficiență și calitate în privința tratamentului juridic penal al
minorului și a sistemului de reeducare în ansamblul său.
De altfel, atât elementele legate de evoluția instituției reeducării cât și cele legate de procesul
de reeducare- prin care se realizează scopul sancțiunii de drept penal la minori – evoluează în
strânsă legătură și ca urmare, ele nu pot fi disociate fără riscul diminuării în conținut , evocarea
unuia sau altuia dintre conceptele analizate. La un moment dat, datorită strânsei legături între ele,
lasă impresia chiar că apare unul pe terenul celuilalt.
Acest lucru a determinat ca situația minorului infractor în legislația noastră penală – de care
este legat conținutul celor două concepte – să fie urmărit pe cele două planuri, astfel cum s-au
suprapus ele în conținut și în finalitate și anume : cel al executării sancțiunilor de drept penal de
către minori ( reglementat prin legi speciale, de apărare specială, legi de executare a pedepsei etc.)
care, a precedat instituționalizarea reeducării și cel al realizării sistemului sancționator special

minorilor din toate punctele de vedere pe timpul executări sancțiunii, drepturile și obligațiile lor etc.
1
Cum ar fi de pildă, ca una din funcțiile principale ale pedepsei (art.52 C.pen.) sau în sensul unei acțiuni de a
îndrepta sau de a reface de la capăt o educație nereușită sau numai devenită inadecvată, a unui handicapat de
exemplu, sau o reeducare funcțională (a unui infirm etc.) sau o reeducare profesională etc. ; în acest sens, Sorin
Cristea"Dicționar de termeni pedagiogici", Editura Didactică și Pedagogică, Cluj, 1998. Ar mai fi și conceptul de
reeducare pe care-l întâlnim în special în ipostaza de activitate preinfracțională prin măsuri de ocrotire a minorilor
expuși să devină infractor
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pentru minori, în cadrul căruia a fost instituționalizată reeducarea.

3. Concluzii
Conceptele puse în discuție anterior reprezintă un fragment dintr-o problematică vastă ce
se constituie prin numeroase eforturi și încercări; de asemenea este important ca și pe viitor
reabilitarea minorului sa constituie un punct de plecare al discuțiilor specialiștilor în materie, în
vederea oferirii de soluții cât mai eficiente ce pot fi puse în mod corespunzător în practică într-o
societate dinamică, unde infracțiunea își schimbă formele pe zi ce trece.
Totuși principala direcție abordată în lucrarea de față poate fi considerată ca fiind
modificarea adusă de Noul Cod penal în materia sistemului sancționator al minorilor, în concret,
în sfera măsurilor educative, deoarece legiuitorul exclude pedeapsa ca fiind o sancțiune proprie
minorului. Astfel, pedeapsa dispare complet, lăsând loc măsurilor educative neprivative și
privative de libertate ; această modificare are un impact destul de mare, deoarece , în opinia mea,
aduce în fața organelor competente un sistem sancționator mult mai lejer față de cel în vigoare,
instituției de reabilitatre reducându-i-se totodată posibilitatea de a oferi un proces sigur de
reeducare.
Consider că legiuitorul nu ar trebui să recurgă la soluțiile cele mai simple atunci când o sferă
atât de importantă cum este regimul sancționator al minorilor suferă modificări, ci ar trebui să aibă
mai întâi în vedere metode cât mai eficiente de combatere a delicvenței juvenile, având ca punct de
plecare cauzele care-i determină pe minori să înfrângă dispozițiile imperative ale legii penale.
Totuși efectele prevederilor noii legi nu pot fi în întregime analizate atât timp cât legea nu
produce efecte propriu-zise ( nu este în vigoare). Cu alte cuvinte, o analiză completă trebuie
realizată o dată cu apariția primelor cazuri de minori ce săvârșsesc fapte prevăzute de legea penală,
pentru a se observa punctele forte și cele mai puțin forte ale prevederilor Noului Cod penal, dacă
scopul este atins o dată cu aplicarea normelor ( reabilitatrea minorilor și reintroducerea în mediul
social), și, eventual să se aducă îmbunătățiri ce corespund nevoilor societății.
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LIFE IMPRISONMENT OR CAPITAL PUNISHMENT: THE HARDEST
DECISION OF THE CRIMINAL LAW, AND THE DEMONSTRATION
OF PRISON SYSTEMS
Márton POGÁNY *

Abstract
In my study, I will talk about the two most radical punishments, the inprisonment for life and
the death penalty. I will aso talk about the system of prisons, their advantages and their
disadvantages, and especially elaborate on the psychological and mental affections of the
prisoners. In the main part of my study, I will draw up the evolution of these punishment forms
from the beginning to present time, the economical, financial and methodical differences, the
importance of resocialization and the problem of human rights. I also will talk about the prisons,
the psychological stress that weighs on the prisoners and how to eliminate these problems to
hopefully return to the society. In the summary, I will give the conclusions of my study and the
reason why I have chosen these topics.
Keywords: life imprisonment, capital punishment, prison systems, prison psychology,
resocialization, self-control, mental state
Introduction
Since the dawn of mankind, crimes were committed thorough the whole world, where
societies were formed: even legends and myths of the ancient times include murders, thefts,
robberies and all the committable deeds that has to be punished by the law, not to mention the
television programmes and newspapers of our modern world: a horrible act of crime happens
almost every hour in the counties of the planet. But how can a society protect itself from such
crimes? Which far can a court go in punishing criminals, where is the thin line between justice and
arbitrariness? In my study, the two most strict sentences, the life imprisonment or life sentence,
and the capital punishment or death penalty will be compared to each other trough various
viewpoints.
1.1. The evolution of punishments
First of all, we have to do a little research about the evolution of these two punishment
models. Capital sentence is one of the oldest (if not THE oldest) verdict that a judge can use
against a crime committed. Most historical records and various primitive tribal practices indicate
that the death penalty was a part of their judicial system. Communal punishment for wrongdoing
generally included compensation by the wrongdoer, corporal punishment, shunning, banishment
and execution. Usually, compensation and shunning were enough as a form of justice. The
response to crime committed by neighbouring tribes or communities included formal apology,
compensation or blood feuds. But as mankind evolved, it seemed exclusively resourceful about
finding out new ways of executions: severe historical penalties include breaking on the wheel,
boiling to death, flaying, slow slicing, disembowelment, crucifixion, impalement, crushing
(including crushing by elephant), stoning, execution by burning, dismemberment, sawing,
decapitation, scaphism, necklacing or blowing from a gun.
The life imprisonment, on the other hand is a relatively new sentence, compared to the death
penalty: for example, it had been installed in the Hungarian system of the criminal law only in the
mid 19th century, and it is now the most strict punishment in my country, since death penalty was
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completely abolished on the 31st of October 1990 by the Constitutional Court (Decision 23/1990).
Examples of crimes for which a person could receive this sentence nowadays include murder,
severe child abuse, rape, high treason, severe or violent cases of drug dealing or human trafficking.
It is true that the restriction of personal freedom was a known penalty in the Roman Empire, but its
goal was not a legal, but more likely an economic and financial one: the restriction of personal
freedom was a kind of a public work; its true purpose was about finding a method, where labour
was cheaper. So to punish the wrongdoer was only a secondary viewpoint.1
Pretty much can be said about medieval times: the punishment for a crime was almost all the
times death, mutilation or if the deed was not that grim, fine paying. If someone was taken to
prison, the reason for keeping him/her there wasn’t the punishment; it was more like an isolation
process in which he/she could be separated from the rest of the community. But after the industrial
revolution state prisons worked only for the reason of punishing criminals.
We all know the saying: “Never leave a known road for an unknown one.” Capital
punishment had worked fine for centuries, why would a society decide to abolish it from its
weaponry against crime? And yet, statistics show us that nowadays the biggest part of the world
(including both Romania and Hungary) got rid of this kind of sentence: ninety-six countries
abolished it for all offenses. Nine countries, such as Brazil, Chile and Kazakhstan had abolished
for all offenses, expect under special circumstances, and “only” fifty-eight countries, like the
United States, China, Japan and, alone in Europe, Belarus retains death
penalty. (It is useful to point out that while laws vary among U.S. states, it is considered
retentionist because the federal death penalty is still in active use.)
The next few viewpoints will show us that why the world is so divided about this question:
1.2. The economical and financial differences
The first demarcation line between the two penalties is definitely an economical question: life
imprisonment does not only mean that a criminal will be forever behind bars, hopefully causing no
threat to society, it also means that he/she will be supplied by the government, and the tax payers:
the money citizens pay as taxes will feed the condemned crime committers, ensure them a roof
over their heads, pay the electricity bills, water bills, food and so on. These people had done
terrible deeds, and yet, the society has to look after them, like they were law-obeying citizens.
Many people in Hungary ask an understandable question: why should i pay after people who
proven themselves as potential danger for our society? According to the statistical dates of the
United States, the upkeep of one prisoner costed 92.000 dollars for the tax paying citizens in 2007.
That is 21.252.000 Hungarian forints according to the current exchange rate, approximately 70.000
Euros and a little more than 287.200 Romanian leu. But it wouldn’t be such a big trouble if the
prisoners produce at least some of the money for the upkeep of these prisons: Hungary, as an
example suffers from the amount of over-educated young people, there are almost no working
class in the country.2 And it is a huge financial problem: instead of using our own workers, we
must sign contracts and pay horribly high prices for foreign contractors for even the easiest jobs to
do. Renovating prisons and keeping government has to entrust entrepreneurs from abroad with,
because otherwise, the prisons would be in so horrible condition that it would be directly lifethreatening for anybody to enter the facility. But if we would use the prisoners inside the prison,
this trouble could be solved. They don’t pay taxes; they don’t take any part in the society as long
1
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as they are in prison. So basically they do nothing, and still the government and the people have to
take care of them with taxes. And if they work, it is not just good in an economical and financial
way, it will also help them learn how to cooperate with each other, and learn how to socialize (I
will explain this later in my study).
Death penalty, on the other hand costs a lot less, if the prisoner will not spend years in a cell. The
problem with death penalty is not a financial one; it is more like the disencouraging power of it:
this is an ultimate tool against crime committers, as long as almost all countries had forbidden
tortures during the execution of the sentence. If governments and courts use this tool way too
often, it will lose its power to frighten away other criminals from committing crimes. I can explain
this phenomenon through an example that was observed in London during the Victorian times.
The penalty of thieves was death by hanging. These executions served not only the punishing of
the criminal, but they were amusement occasions for the citizens, who could watch the execution.
The assumption of the government was that these occasions may disencourage other thieves from
committing thievery. The assumption proved to be wrong. So wrong that the other thieves picked
the most pockets in the crowd of the citizens who watched the execution of the thief caught by the
city guard. The point is: if we tell the same joke too many times it will stop being funny. And if
jurisdiction use the most frightening tool of its armoury against criminals way too often, it will
stop being frightening, although it should be stated the main power of death penalty lies not in the
killing of a wrongdoer, but rather the force of instilling fear in the other criminals. That is why
death sentence must be carried out rarely.
1.3. Human rights
But another question comes up when we go deeper: the problem of human rights. As I said
before, the Constitutional Court of Hungary abolished capital punishment in 1990, and it was
abolished in Romania in1989. Human rights activists protest tirelessly in those countries where the
execution of criminals is still in use. And in some ways, they are right: despite their former
criminal life, we are still talking about human beings, probably with families, children and some of
them perhaps only committed their crimes, because they were in some desperate, hopeless
situation, from where they couldn’t escape in any other ways than choosing crime.1 So from this
point of view, the acts of these activists are understandable: they see, or at least want to see the
human under the mask of the crime committed. And in some way or the other, taking away another
man’s life is a horrible deed, whether it is just or unjust. And will the death of another person bring
back the victim? Or restore the losses of the victim, or the family of the victim suffered? Surely
not, it is more about vengeance. The relatives and other loved ones of the murdered person want to
see blood: its genetic, it is in the veins of mankind. The fact, that there is an empty hole in them,
the empty place of their loved ones, indicates the very strong mixture of sadness and anger,
perhaps aggression too: these are the times when his otherwisely normal people commit the crime
of vigilantism: they feel that law is not strong enough to stop crime (and they can reinforce this
false idea in themselves with the fact that law couldn’t save even their loved ones) so it’s their task
to take some kind of self-righteous vengeance on the crime committed, not realising that this way
they will become a criminal as well. So, to prevent these catastrophic actions, the criminal law has
to use effective weapons against criminals. But what if death penalty had already been abolished in
the country where the crime had been committed? We must find another way to punish these

1
BÁN Tamás: A tényleges életfogytiglani büntetés és a nemzetközi emberi jogi egyezmények. Az emberi
jogok folyóirata 4/98:119-127.
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people for the use to disencourage other potential criminals, and to prevent that the loved ones of
the victims try to find justice in their own ways1
And here is where life imprisonment comes in: a form of punishment strict enough to repress
other potential criminals, but with a chance of resocialization. In Hungary, there are two types of
life sentence: the first one is the true life sentence that has no possible chance of pardon or to
shorten the prison time, but the other kind of life sentence is much more flexible: the prisoner has a
slight chance of getting back to the society, hopefully resocialized. And if they have that chance, it
will make them more able to cooperate with the fellow prisoners and the guards, which can cause
them a psychological breakthrough: the structured, rule-based life of the prison is an artificial, socalled mini-society will make sure that the prisoners learn how to live their lives without
committing crimes, or at least reduce the amount of aggression and antisocial behaviour that marks
most of them. And that is the first step to resocialization.
The importance of resocialization
Speaking of it, the opportunity of getting back to society after doing prison time is a key
element in the separation of imprisonment for life and the death sentence: while the first one can
have even the slightest chance of the normal life, the second one obviously can’t offer such a
thing. The two main goals of punishments in criminal law are repression and resocialization: the
first one is clearly for the goal to frighten away anyone who tries to commit the same crime that
the former criminal did, and death sentence can assure this goal perfectly, if this kind of
punishment not carried out too often. The second one is the main problem: how to punish someone
strictly with the chance of repressing other possible crime sources, but to maintain the opportunity
of getting back to the society as a normal man? Resocialization is the key, and I cannot stress it out
enough: there is no society that can trust a government whose only result in fighting crime is to kill
all the criminals. The true goal would be a society where is no crime at all, but not because of fear,
but because people won’t think about it as a perspective. But this is just some utopia: there will
always be people who will find the life of crime the easiest way of getting rich or famous. And as
long as these people try to live their lives this way, there is a cause of prisons, punishments and all
the system of the criminal law. But getting back to the topic, the process of understanding the rules
of the system and learn how to cooperate with the others, even it is not to your liking, so in one
expression: make a symbiosis with the rest of the community is a hard task, specially for a
prisoner, whose former life is based on the rejection of rules. In some way, they are like children:
they have to learn something that they never learnt before, or simply forgot. And the size of this
community doesn’t matter at all: if someone learns how to live in harmony with ten strangers,
he/she can successfully use this new knowledge to live in (partial) harmony with larger groups,
even thousands of people without the slightest chance of slipping back to the former criminal life.
2.1.
Prison psychology
At this point, we have to study the question from the viewpoint of psychology: the life-long
imprisonment suffers from many wounds in this question. The first fact that we all have to admit
the limited capacity of prisons worldwide. As an example I can tell that according to statistics, the
number of prisoners in Hungary was above ten thousand in 1947, and this number increased in the
early 90’s: it almost reached 16.000. It meant that there was no rare phenomenon that a cell for
eight prisoners was the home of twenty. This fact, keeping in mind that the prisoners have less
social sense than average citizens, or no social sense at all, led to the eruption of aggression and
violence in prisons, particularly among the committers of violent crimes against people: murderers
1
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for instance. As human beings, they need not only social life, but private life as well, which they
cannot achieve in such circumstances. This, with claustrophobe (it is a main mental illness among
prisoners, they almost always become claustrophobic, even if they have never suffered from such
illness earlier) causes the problem, which is called „prison harm.” It causes many dysfunctions that
will make the way of resocialization longer and much harder: it affects their moral values, their
intellect and their somatic functions as well. And there is one main problem, which can be crucial
for a male prisoner: homosexuality. These will all affect the convicted for long years, causing
serious mental distortion. And if in years, he/she leaves the prison as a free person, these
distortions won’t be left behind.1
And there is another factor that we must not miss here: time. To illustrate this problem, the
story of a freshly released man must be told. Attila Ambrus, or as some called him, the „whisky
robber” spent more than a decade in the prison of Sátoraljaújhely: twelve years to be exact. After
his release, there was an article in a Hungarian electronic newspaper that enumerated the things
this man had missed in these years: he missed the catastrophe of 9/11, the death of Saddam
Hussein, three changes of government in Hungary and not less than three football world cups. But
these are major things that can be sensed by anybody. But what about the families of these people?
If someone goes to prison for this amount of time, his/her son who was a newborn baby when he
last seen him will be a little man when they meet again, who almost goes to high school. How can
someone fit back in society under these circumstances? It is probably impossible. Not to mention
the husband or wife of this person: separated from each other for this time will cause a life-long
suffering for these people.
The psychology of death penalty is a lot easier: it is strange to announce, but human beings
can accept the fact of death much more easily than the sentence of imprisonment for long years, or
perhaps the imprisonment for life. For a short time, the thought of death is truly frightening for
them, surely. But when that period passed, according to prison guards, they all calm down: they all
can accept the fact of the inevitable. And even though they know that they have nothing to lose, so
basically they can do anything, including another murder, because they cannot be punished more,
they won’t fight for their lives, but become rather peaceful. The reason of these behaviours can be
found if we take the factor of religion in count. The convicted ones of life sentence, or simply an
imprisonment for a long term usually don’t feel the urge of being religious in prison, their instincts
to survive are way more superior. If a guard gives a Holy Bible to this kind of prisoner, it won’t be
used as a religious book (unless this person wasn’t a religious person before) but much more likely
as toilet paper, or cigarette paper. But for the prisoner who happens to be a person who is going to
be executed in some way, this book will be a special gift.2 According to the reports made with
some of the U.S. prison guards, the prisoners who are sentenced to death somehow lose the
instinct of survival.
Violent criminals try to repent their sins in their last months, weeks and days, and want to
prepare themselves for the meet with God. A strange fact, that although there are many atheists
among these prisoners, they will almost all turn religious in the end. The hope of the afterlife fills
in the lack of the survival instinct.

1
BOROS János: A hosszú tartamú szabadságvesztés hatása a fogvatartottak személyiségére. Börtönügyi
Szemle 2/2005:19-24.
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2.2. Methods
The next viewpoint is about the methods of death penalty and life sentence. Inprisonment for
life if a special kind of long-time inprisonment: the recommendation no. 2003/23. of the
Committee of Ministers of the Council of Europe worked with the problem of life sentence as
well. There are two versions of inprisonment:
1. Static imprisonment. In this version the minimum and maximum time of imprisonment is
fixed, but between these limits (for example the penalty of murder in Hungary is from two to eight
years spent in prison) the judge can decide about the final amount of years to be spent. This model
is used in Austria, Sweden, Finland, Croatia, Poland and Hungary.
2. Individual forms of punishment. These forms are more flexible than the static models of
the first version. The best example of it is the Belgian model: the duality of reclusion and
detention. It is also used in France, Italy, Denmark, Russia, Holland, Spain, Turkey and
Switzerland.
The next thing is the minimal amount of time that a criminal has to spend in prison generally:
there is no unified time limit worldwide, but the general minimum is almost everywhere between
one day and one month. The difference between the average maximum time of long-time
imprisonment is much greater than the difference between the minimum times: it is from 15 to 20
years, so, to put it simple if two people would commit the same crime in two different countries,
the prison time of one of them would be even five years longer.
The fixed maximum amount of time is not always immobile: it can be raised in the case of
„setback”: it is a special situation when the former criminal commits the same crime in three years
time from his release from prison. The amount of increasing is various in each country: for
example in Spain this amount can be ten years: the fact of „setback” increases the maximum
amount of 20 years to 30. In France, this case can raise the maximum amount of years from 30 to
imprisonment for life, and „setback” can raise the amount of the former punishment limit by 50
percent in Russia. As i said, these countries use the more flexible form of imprisonment that is
why the increasing of time can be this big. Sweden, on the other hand uses the static system which
means that there is no such thing as setback there or at least, the punishment won’t be worse
because of it.
And there are some countries that instead of raising the maximal level of punishment, try to
lower it. The typical example for this act is Norway of course: the Norwegian criminal law doesn’t
know neither death penalty, nor imprisonment for life, the worst sentence there is twenty-one years
of prison.
After talking about the methods of long-time imprisonment, let’s talk about the methods of
death penalty in some countries:
1. The U.S. system: there are five ways of execution in the United States: lethal injection,
gas chamber, electric chair, blowing from a gun and hanging. Between 1976 and 2003, there were
2 executions by blowing from a gun, 3 executions by hanging, eleven by gas chamber (mostly in
Colorado), one hundred and fifty-one by electric chair, and exactly six hundred ninety-one
executions performed by lethal injection. There were 4359 executions in the United States between
1930 and 1998. A Hungarian author pointed out that he finds the system of the concerned cell
brutal and inhuman: the prisoners must spend long years in an isolated part of the prison, separated
from anybody else, waiting for death. Its only my personal opinion but it could be even worse than
death, just think about the novel „In cold blood” written by Truman Capote: one of the perpetrators
became walking dead during the twenty years in the condemned cell. It’s like the slowest way of
death penalty, unless the citizens must pay after even these people whose only hope is the
presidential pardon or a miracle. In 1997 there were 3335 prisoners in the condemned cells,
waiting for their time to come.
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2. Japan and Belarus: the most important thing about the executing system of these countries
is the exceptionally low amount of deaths: there were about fifty criminals in Japan who were
sentenced to death in the last ten years, but almost all of them are pardoned. The same can be said
about Belarus.
3. Russia: A strange way of execution can be observed in this country. In the previously
introduced three countries, life sentence was equal to death penalty, but in Russia, it is only a
secondary way of „solving the problem”, only the alternative, and it is very rarely used. It is the
official method in Russia since 1996.
4. Western European countries: these are almost the total opposite of Russia: since they’ve
abolished death penalty they only use imprisonment for life. These countries are France, Austria,
Germany, Switzerland and Italy.
2.3.
The experiment in Stanford and Szeged
The next part is an outlook, though strongly related to the topic: the story of the University on
Stanford in 1973. Scientist tried to simulate the conditions of a prison, trying to find out, how the
environment affects the partakers of the experiment. There was even a film made about this case,
with the title of „The experiment.” The idea was simple: take some citizens who have never
committed any crime before, and fifty percent of them will be guards, the other fifty will be
prisoners. The length of this experiment should had last seven says, but after the fourth day, the
experiment had to be cancelled: in four days, almost everyone of the guards became an aggressive,
megalomaniac sadist who found barbaric pleasure in torturing the prisoners, so the prisoners
started a successful riot, in which they took revenge on their former torturers.
The scientists of the University of Stanford arrived on the conclusion that this kind of
experiment is too intense: the people played the roles of the guards had no professional training,
nor experience in this job, so basically they indicated the progress that leads to a disaster. So the
scientists started to observe prisoners sentenced for long time imprisonment: in the first ten years,
the results were frightening: intellectual degradation, psychical breakdown, insanity and at least
one attempt of committing suicide for almost each and everybody among the prisoners.
But after some time it appeared that after the critical first part, the results of the same tests
showed different results in the second decade: the average intelligent quotient of the captives
started to grow, especially their verbal intelligence, and the tests showed an improvement in their
control of behaviour as well. These kinds of experiments were tested in Hungary as well, in the
mid-nineties: the leader of the experiment, Ferenc Nagy tried to reach the same goals as his
American colleges achieved. These experiments started in 1993, and were planned for ten years:
the fifty-eight prisoners, who still had at least ten years of imprisonment lived in the prison of
Szeged, had to answer some questionnaires, which were designed specially to establish a diagnose
of the intelligent quotient of the prisoner, and to find out the development of their self-control.
At the end of the tenth year, it was shown that the behaviour of the prisoners became much
better: the number of atrocities between the prisoners decreased significally, and the reports of the
guards are ensured the statement: long-time imprisonment has different effects than short-time
imprisonment: in the long-time imprisonment (including the imprisonment for life) time is a key
factor to make the prisoner became more relaxed, and not to „set back” again, while in the other
case the risk of becoming a crime committer again is extremely high.
Two American experts, Michael R. Gottfredson and Travis Hirschi had a very special theory
about the behaviour of criminals: by articulating a general theory of crime and related behaviour,
they present a new and comprehensive statement of what the criminological enterprise should be
about. They argue that prevalent academic criminology—whether sociological, psychological,
biological, or economic—has been unable to provide believable explanations of criminal
behaviour.
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The long-discarded classical tradition in criminology was based on choice and free will, and
saw crime as the natural consequence of unrestrained human tendencies to seek pleasure and to
avoid pain. It concerned itself with the nature of crime and paid little attention to the criminal. The
scientific, or disciplinary, tradition is based on causation and determinism, and has dominated
twentieth-century criminology. It concerns itself with the nature of the criminal and pays little
attention to the crime itself. Though the two traditions are considered incompatible, this theory
brings classical and modern criminology together by requiring that their conceptions be consistent
with each other and with the results of research.
Gottfredson and Hirschi explored the essential nature of crime, finding that scientific and
popular conceptions of crime are misleading, and they assess the truth of disciplinary claims about
crime, concluding that such claims are contrary to the nature of crime and, interestingly enough, to
the data produced by the disciplines themselves. They then put forward their own theory of crime,
which asserts that the essential element of criminality is the absence of self-control. Persons with
high self-control consider the long-term consequences of their behaviour; those with low selfcontrol do not. Such control is learned, usually early in life, and once learned, is highly resistant to
change.1
Later on, they apply their theory to the persistent problems of criminology. Why are men,
adolescents, and minorities more likely than their counterparts to commit criminal acts? What is
the role of the school in the causation of delinquency? To what extent could crime be reduced by
providing meaningful work? Why do some societies have much lower crime rates than others?
Does white-collar crime require its own theory? Is there such a thing as organized crime? In all
cases, the theory forces fundamental reconsideration of the conventional wisdom of academies and
criminal justice practitioners. Gottfredson and Hirschi conclude by exploring the implications of
the theory for the future study and control of crime.
It leads to the conclusion that there is a linear proportion between self-control and
conformism: the second one is a necessary factor of the prisoners’ behaviour. The less conformist
the prisoner is, the more aggressive he will become, so it’s really important getting used to the
rules of a prison: it is called institutionalism. General József Csapó, head of the guards in the
prison of Szeged once told that the best sign from a prisoner of getting used to the system of a
prison is to decorate his cell. Paint it over; put some posters on the walls, flowers in the window,
etc.
This improvement of self control was observed between 1985 and 1991, but only amongst
„simpler” crime committers: the prisoners who committed less serious crimes. They were easily
able to understand the rules of the prison and they learned how to cooperate quickly. But after
some time, in the later years scientists started to observe specifically the committers of only the
most serious crimes: serial killers, assassins and so on. The results were disappointing: although
they almost all had an extremely high intelligent quotient, they showed absolutely no sign of selfcontrol. They formed an isolated, unscrupulous group in the
prison, unlike other prisoners who were able to work with each other and to follow the orders
of the guards. Speaking of groups, it is strangely a useful way of resocialization in the prisons:
these gangs have their own special rules within the group, so if we call the prison a mini-society,
after analyzing these groups, we can see that they are the twisted, bizarre “families” of these
societies: the smallest unit of people. It is almost the most important thing for any freshly
imprisoned criminal to join one of these gangs in prison: if he can’t, he will find himself alone, and
that means some serious “nuisances” for him, most definitely in the shower: the movie “American
history-X” shows to the outsiders the problem of homosexuality between prisoners in the most
natural, yet terrifying way. Groups protect their members; supply them with enough food, a
1
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constant place to sleep, and even some luxury stuff: smoke, pornography, alcohol or even drugs.
The prisoners sentenced to life imprisonment usually take part of these groups, but, understandably
the ones sentenced for death are not.
3.1.
Reforms in Hungary
Closing to the millenium, there were some improvements in the Hungarian prison system.
The laws accepted between 1995 and 1996 made life conditions significally easier in the prisons of
the country, including:
1. The widening of opportunities keeping in touch with the outside world, especially on
telephone.
2. The increasing number of activities: physical exercises, painting or ceramic courses (the
previously mentioned “whisky robber”, Attila Ambrus became an expert ceramist in prison, his
works are beautifully-crafted vases and pots.)
3. The possibilities of learning. The amount of low-educated criminals in Hungary is
extremely high, most of them couldn’t even finish primary school. Special programmes can help
these prisoners in for example to learn to read fluently. The ones with more talent can learn
specific subjects, such as informatics.
4. One of the free-time activities is reading, so there must be a library in every prison. The
job of the librarian is done by prisoners, but it’s a hight honor working in the library: only the most
intelligent and most cooperative prisoners can have the privilige of being a librarian. And this job
of course has practical advantages as well: according to these prisoners, the guards show more
discretion towards them, and even some kind of respect. Not to mention the fact that they can be
still up after lights out.
5. The role of the televisions placed in public places, such as canteens is a key factor of
resocialization: they are the link between the prisoners and the outside world. Its imperative,
especially amongst prisoners who are inprisoned for life to learn how to structure time. And the
television is the most useful tool on the way of structuring the days, weeks, months and years for
the prisoners. With it, they can wollow the main events of the world, and each happening is like a
milestone on their road of getting free again.
6. Religion. As I was saying before, it can be observed mostly among people who are
sentenced to death. Other prisoners, even the ones who were inprisoned for life don’t care about
religion as much as this special group. There is a multi-religional chapel in most prisons, where the
condemned ones can find their spiritual peace. And it is not just some fictional thing that has no
positive effect: keeping in touch with God (in no matter which religion) will stabilize the prisoners
psychic and mental state.
3.2.
The mental state and the multi-staged system
Studying the mental state of the prisoners has the utmost importancy of all their conditions,
its even more important than their psysical state: without a strong, stablie mental condition, there
is almost no chance for someone to understand the rules in the mini-society of the prison, to
cooperate with the others, and, to putting it in a larger perspective to resocialize and get back to
society to live a normal life without slipping back to the formal criminal life.18 To prevent these
problems, there is a general, multi-stage system that can help solving the issue of mental instability
amongst prisoners:
1. The first step is the isolation of the prisoner from the rest of the captives to a personal
cell: his unnatural behaviour may couse disorder amongst the others, the other prisoners with
1
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stabile mental system, but low social sense may hurt their mentally disordered mates. When the
mental condition seems to be stabilized, the patients can be transferred to larger cells, but only
with the maximum number of three inhabitants. Otherwise their fragile calmness would collapse
because of the behaviour of the others and it may couse a falling back in their state. In these
situations, the process must be total isolation once again, with the twenty-four hour inspection of a
medical team.
2. If the methods of the first step won’t lead to a postitive result, we have to use more radical
ways to archive success: psychological treatment. This includes a strict inspection, the absolute
lack of alcohol, drugs or cigarette, regular consultations with the therapist, surveys and tests to
analyze the reasons of the patients’ mental disorders and, as an ultima ratio, medical treatments
that may include strong drugs. This is called pharmacology: the patient must be tested by varous
kinds of medicine and drugs, mostly psychotropics to figure out their reactions on the subject’s
body and mental state.
3. If all these methods would fail, there is a radical, yet effective way to solve the issue: the
transitional institution. There is a whole department, which works only to help the patients in the
process of rehabilitation. The treatment they get in this institution significally reduces the
antisocial activities of the subjects and gives them real hope for finding their way back to normal
life by minimizing the number of interpersonal conflicts and therefore raising the odds for
institutionalism. But why are these departments are so effective on their fields? The reasons are
simple, yet surprising: it is mainly about the enviroment. These institutions, unlike prisons are
clean, bright and more like a hospital, than a punishment-executing institute. There is often a big,
well-maintained park connected to the building. These things, compared to the dirty, loud and
crowded prisons are more attrctive in the eyes of the patients, not to mention the bonus
advantages: working outside the prison walls even in the park, the increased number of visits, or in
special occasions, going home for a while.
After finishing all the three stages of the rehabilitation system, there is a ninety-five percent
probability that the mental disorders of the patient will be reduced to the level that he can go back
to the prison for the rest of his punishment. But there is a small, five percent group, whom these
methods won’t cure. And here comes the most radical procedure of the whole medical system: the
process of lobotomy. It consists of cutting the connections to and from the prefrontal cortex, the
anterior part of the frontal lobes of the brain. It bacisally makes the patient harmless to anyone,
some kind of brainless zombie.
Conclusions
Topics like imprisonment for life compared to death penalty and prison systems are way too
complex questions to summerise them in a few pages, they need much attention to understand
even a part of their complexity. I chose these topics because according to my personal opinion
these are the questions that will form the future of criminal law, either speaking of substantive
criminal law, the law of criminal procedure or the law of punishment-executions. The number of
criminals is slowly increasing since nineteen-eightynine and after some time prisons will be too
crowded. And who knows what societies will have to do to maintain law and order under those
circumstances. It is clear that both forms of punishment, the life sentence and the death penalty
have really strong advantages, but on the other hand there are disadvantages as well on both sides.
It seems, the people of planet earth have not yet found the ultimate way in the prevention of
crimes. Maybe there is no ultimate way. But whatever choice goverments will make about this
question, it will be crucial about the question of the prison systems as well. Because one thing is
sure ladies and gentlemen (and let me finish my work with the statement I’ve started it): as long as
there are men on this planet, there will be crime.
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ASPECTE COMPARATIVE PRIVIND UNITATEA DE INFRACTIUNE SI
CONCURSUL DE INFRACTIUNI
Cosmin Mihail DĂNĂILĂ1

Abstract
In criminal law, the notion of "crime" means a fundamental institution, whose analysis is very
extensive. The phrase "crime unit" designates the unique entity, when an activity in fact is reported
to a single basis of assessment and determine a single content of incrimination.
“Plurality of crime” means the reporting of the same activity in fact to the same basis of
assessment, but in this case is determined the incrimination content of more facts. Both the unit
and the plurality of crimes have more subgroups, which although are different, they have also
common aspects. As regarding to the crime unit, we can list the simply unit of crime, crime
continues, crime disorders, continued, complex, progressive and usually crime. From the plurality
of crime, we can list the contest of crimes and crime relapse.
In regard of similarities and differences, we can talk about the similarities between continued
crime and homogeneity real contest, evenly between continued crime and usually crime, the
complex crime and heterogeneous real contest, progressive crime and continue permanently
crime. Thus, in this paper I’ve presented the differences and similarities between continued crime,
homogeneity real contest and usually crime.
Cuvinte cheie : infracŃiune, infracŃiunea continuată, infracŃiunea de obicei, infracŃiunea
progresivă, infracŃiunea complexă
1. Introducere
Conceptul de „infracŃiune” este prevăzut în cadrul legislaŃiei penale române ca instituŃie
fundamentală, alături de răspunderea penală şi sancŃiunile de drept penal. Aceste instituŃii fiind
examinate ca şi elemente structurale ale dreptului penal, putem afirma că totalitatea normelor
penale tind către sfera de influenŃă a acestor instituŃii. Legătura dintre acestea este lesne de înŃeles,
fiind absolut necesară o interdependenŃă ascendentă ori descendentă. Astfel, nu putem vorbi de
răspunderea penală în lipsa infracŃiunii, de sancŃiuni de drept penal în lipsa răspunderii penale, însă
putem constata existenŃa unei infracŃiuni şi ulterior anumite cauze ce pot înlătura răspunderea
penală2.
Intr-o atare situaŃie, sancŃiunile de drept penal nu se mai impun (spre exemplu, putem
constata existenŃa infracŃiunii de loviri şi alte violenŃe, prevăzută de art. 180 C. pen, însă lipsind
plângerea prealabilă a persoanei vătămate, ca şi cauză de înlăturare a răspunderii penale, a treia
instituŃie a dreptului penal, respectiv cea a sancŃiunilor nu mai este justificată). AfirmaŃia că relaŃia
dintre acestea ar fi progresivă decurge tocmai din situaŃia descrisă anterior. Dacă putem constata o
infracŃiune, însă datorită unei cauze de înlăturare a răspunderii penale, instituŃia sancŃiunilor nu-şi
va găsi fundamentul, nu putem vorbi despre existenŃa sancŃiunilor de drept penal în absenŃa
săvârşirii unei infracŃiuni. De altfel, expresia celor prezentate este dată şi de sintagma „infracŃiunea
este singurul temei al răspunderii penale” (art. 17, alin. 2, C. pen.).
In analiza laborioasă a instituŃiei infracŃiunii, putem desprinde din definiŃia acesteia, „fapta
1
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care prezintă pericol social, săvârşită cu vinovăŃie şi prevăzută de legea penală”, conŃinutul
constitutiv amplu al acesteia. De asemenea, acest conŃinut privit din prisma incriminării, se poate
subclasifica în unitate infracŃională şi pluralitate de infracŃiuni. Termenul „unitate” semnifică
entitatea singulară raportată la baza evaluării, la totalitatea acŃiunilor sau inacŃiunilor ce formează
elementul material al infracŃiunii, pentru care se aplica doar o pedeapsă1.
Drept urmare, acest „întreg”, cunoscut şi sub denumirea de „unitate”, va exista de câte ori o
activitate raportată la anumite acŃiuni sau inacŃiuni, întruneşte trăsăturile aceluiaşi conŃinut de
incriminare (cu titlu de exemplu, pot fi descrise acŃiunile repetate de lovire ale unei persoane,
determinând astfel moartea acesteia. In această situaŃie, nu putem vorbi de un concurs de
infracŃiuni, respectiv cea de loviri sau alte violente şi cea de omor, întrucât acŃiunile de lovire au
determinat urmarea imediată mai gravă, adică suprimarea vieŃii. Astfel, conŃinutul constitutiv al
infracŃiunii de omor, prevăzut de art. 174, C. pen. a asimilat conŃinutul constitutiv al infracŃiunii de
loviri şi alte violenŃe, prevăzut de art. 180 C. pen.).
Pluralitatea de infracŃiuni este descrisă ca fiind o însumare a unor conŃinuturi constitutive ale
mai multor infracŃiuni (de exemplu, în încercarea de a sustrage mai multe bunuri dintr-un magazin,
distruge obiectivele de filmare şi casa de marcat, atribuindu-i vânzătoarei mai multe lovituri2.
Astfel, vom constata că ne aflăm în prezenŃa întregirii conŃinutului constitutiv al infracŃiunii de furt
calificat, al celei de distrugere precum şi a infracŃiunii de loviri şi alte violenŃe.)
Fiecare dintre cele două forme ale infracŃiunii din punct de vedere al conŃinutului de
incriminare prezintă mai multe subcategorii, astfel:
I. infracŃiune
I.1. Unitatea naturală desemnează existenŃa unei singure acŃiuni sau inacŃiuni ce determină
conŃinutul unei singure infracŃiuni.
a. unitate simplă – majoritatea infracŃiunilor sunt pasibile de a fi săvârşite sub această formă,
conform căreia, unei acŃiuni singulare îi corespunde doar o urmare imediată, respectiv doar o
rezoluŃie delictuoasă (ex.: infracŃiunea de furt).
b. infracŃiune continuă – deşi prezintă o singură acŃiune sau inacŃiune, aceasta este pasibilă
de desfăşurare în timp, după momentul consumării, infracŃiunea este susceptibilă de epuizare, timp
în care făptuitorul rămâne în pasivitate (ex.: infracŃiunea de abandon de familie).
c. infracŃiune deviată – există fie în varianta în care subiectul pasiv al infracŃiunii îşi schimbă
poziŃia asupra căreia era îndreptat făptuitorul, activitatea infracŃională fiind astfel deviată, fie în
situaŃia eronată în care se afla făptuitorul cu privire la persoanele sau obiectele supuse atenŃiei
activităŃii infracŃionale (ex.: infracŃiunea de omor calificat, cu premeditare prin care făptuitorul în
încercarea de a suprima viaŃa unei rude în vederea dobândirii bunurilor sale prin moştenire,
atribuie o cantitate de otravă ceaiului pe care victima urmează să-l bea, însă din raŃiuni
neimputabile făptuitorului, ceaiul este consumat de către o altă persoană. Astfel, se întruneşte
conŃinutul constitutive al infracŃiunii de omor calificat, infracŃiune deviată în modalitatea errror in
personam).
I.2. Unitatea legală desemnează existenŃa mai multor acŃiuni sau inacŃiuni ce determină
conŃinutul constitutiv tot al unei singure infracŃiuni3.
a. infracŃiune continuată – făptuitorul săvârşeşte la intervale de timp diferite acŃiuni sau
inacŃiuni ce prezintă fiecare în parte conŃinutul constitutiv al aceleiaşi infracŃiuni, în baza unei
1
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singure rezoluŃii infracŃionale (ex.: furtul de curent electric, care poate fi totodată şi o infracŃiune
continuă).
b. infracŃiune complexă – este acea infracŃiune, în cuprinsul căreia se înscrie atât o formă tip,
cât şi una agravantă, care reprezintă prin ea însăşi o infracŃiune (ex. infracŃiunea de tâlhărie,
prevăzută de art. 211 C. pen., în a cărei alcătuire intră atât infracŃiunea de furt prevăzută de art. 208
C. pen, cât şi cea de loviri, prevăzută de art. 180 C. pen. Un alt exemplu îl poate constitui
infracŃiunea de şantaj, prevăzută de art. 194 C. pen – ce cuprinde atât conŃinutul constitutiv al
infracŃiunii de ameninŃare, prevăzută de art. 193, cât şi cel al infracŃiunii de loviri şi alte violenŃe
prevăzută de art. 180 C. pen.).
c. infracŃiune progresivă – în cadrul acestei infracŃiuni, după momentul consumării se
înregistrează o amplificare a rezultatului acesteia, independentă de voinŃa făptuitorului, producând
urmări ale unei infracŃiuni mai grave decât ale formei agravate ale aceleiaşi infracŃiuni (ex.: în
exercitarea acŃiunii de lovire a unei persoane, constituind conŃinutul infracŃiunii de loviri şi alte
violenŃe, subiectul pasiv decedează, fapta fiind încadrată ca loviri şi vătămări cauzatoare de
moarte;
d. infracŃiune de obicei – conform acesteia, fapta incriminată trebuie să se repete de un
număr suficient de mare aşa încât să reiasă îndeletnicirea făptuitorului cu privire la activitatea
infracŃională (ex.: infracŃiunea de cerşetorie). Trăsătura esenŃială a acestei infracŃiuni poate fi
desprinsă chiar din denumirea acesteia „de obicei”, ceea ce denotă o ocupaŃie, o meserie, ori o
modalitate de a-şi petrece timpul cu activităŃi ce întrunesc condiŃiile unei infracŃiuni, sancŃionate
de legea penală1.
II. Pluralitatea infracŃională
II.1. Concursul de infracŃiuni constă în săvârşirea de două sau mai multe infracŃiuni de către o
singură persoană, înainte de a fi intervenit o condamnare definitivă pentru vreuna dintre ele şi daca
sunt pasibile de a fi supuse judecăŃii.
a. Concursul omogen – există în situaŃia în care făptuitorul săvârşeşte două sau mai multe
infracŃiuni de aceeaşi natură (ex.: săvârşirea a două infracŃiuni de furt);
b. Concursul eterogen – există în situaŃia în care făptuitorul săvârşeşte două sau mai multe
infracŃiuni a căror natură este diferită (ex.: săvârşirea unei infracŃiuni de viol şi a unei infracŃiuni
de tâlhărie);
c. Concursul real – există în situaŃia în care făptuitorul săvârşeşte două sau mai multe acŃiuni
sau inacŃiuni succesive ori simultane, în locuri diferite, ori în acelaşi loc, anterior condamnării
definitive pentru vreuna dintre ele (ex.: făptuitorul ameninŃă, loveşte şi insultă o persoană);
d. Concursul formal – constă în săvârşirea unei acŃiuni sau inacŃiuni de către o singură
persoană, menită să întrunească elementele constitutive ale mai multor infracŃiuni, de natură
diferită sau de aceeaşi natură datorită circumstanŃelor săvârşirii faptei, distincŃia dintre concursul
formal şi cel omogen fiind făcută de către tratamentul juridic aplicabil (ex.: în cazul în care
autovehiculul în care se afla făptuitorul intră în coliziune cu un alt autovehicul, forma de vinovăŃie
fiind culpa, se pot produce şi alte urmări imediate, cum ar fi vătămarea corporală a unei persoane
aflate pe trotuarul alăturat locului producerii accidentului).
II. 2. Recidiva constă în săvârşirea unei infracŃiuni intenŃionate pentru care legea prevede
pedeapsa închisorii mai mare de un an ori detenŃiunea pe viaŃă, după o condamnare definitivă la
pedeapsa închisorii mai mare de 6 luni ori a detenŃiunii pe viaŃă sau după trei condamnări la
pedeapsa închisorii de până la 6 luni, neexecutate. Caracteristicile recidivei, ca formă a pluralităŃii
de infracŃiuni constau in săvârşirea infracŃiunii de către aceeaşi persoană, după o condamnare
1
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definitivă pentru una sau mai multe infracŃiuni săvârşite ulterior, înainte de a începe executarea
pedepsei, în timpul executării ori în stare de evadare1.
Sub aceste aspecte, recidiva cunoaşte trei forme şi anume, recidiva mare post-condamnatorie,
recidiva mare post-executorie şi mica recidivă.
Aceste conŃinuturi constitutive ale infracŃiunii, deşi sunt clasificate şi descrise în mod distinct,
sub forma unităŃii şi pluralităŃii infracŃionale, prezintă anumite aspecte similare ori diferite.
Sub acest aspect, putem vorbi despre asemănările dintre infracŃiunea continuată şi concursul
real omogen, dintre infracŃiunea continuată şi infracŃiunea de obicei, infracŃiunea complexă şi
concursul real eterogen, infracŃiunea progresivă şi infracŃiunea continuă permanentă.
Printre similitudinile dintre infracŃiunea continuată şi concursul real omogen putem enumera:
- unitate de subiect activ;
- existenŃa mai multor fapte;
- identitate de fapte;
- săvârşirea faptelor la diferite intervale de timp;
- ambele sunt susceptibile de a primi un spor de pana la 5 ani (art. 34 C. pen.);
- ambele constituie stări de agravare.
Deosebirile dintre acestea constau în existenŃa mai multor rezoluŃii infracŃionale în cadrul
concursului real omogen, şi doar a unei rezoluŃii infracŃionale în cazul infracŃiunii continuate.
ImportanŃa deosebirii intervine sub aspectul sancŃiunilor aplicabile. Astfel, infracŃiunii continuate i
se va aplica pedeapsa prevăzută de lege pentru infracŃiunea săvârşită, la care se poate adăuga un
spor (art. 42 C. pen.), iar în cazul concursului de infracŃiuni, iniŃial se va stabili pedeapsa pentru
infracŃiunile concurente, iar ulterior, se are în vedere pedeapsa cea mai mare ce poate fi sporită
până la maximul special, putând fi adăugat şi un spor de până la 5 ani (art. 34, lit. b C. pen.).
Asemănările dintre infracŃiunea continuată şi infracŃiunea de obicei sunt:
- existenŃa mai multor acte în alcătuirea elementului material al fiecărei infracŃiuni;
- unitate de subiect activ;
- acŃiunile sau inacŃiunile ce alcătuiesc elementul material al ambelor infracŃiuni sunt de
aceeaşi natură;
- săvârşirea acŃiunilor sau inacŃiunilor la diferite intervale de timp.
Deosebirile dintre infracŃiunea continuată şi infracŃiunea de obicei constau în:
- infracŃiunea continuată se consumă în momentul săvârşirii celui de-al doilea act;
- infracŃiunea de obicei se consumă în momentul săvârşirii celui de-al treilea act;
- în cazul infracŃiunii continuate, fiecare act ce formează elementul material poate atrage
răspunderea penală a subiectului activ;
- la infracŃiunea de obicei un singur act nu are relevanŃă juridico-penală, poate constitui o
contravenŃie.
ImportanŃa deosebirii dintre cele două tipuri de infracŃiuni vizează de asemenea, regimul
sancŃionator aplicabil, aşa încât, infracŃiunea continuată fiind o stare de agravare i se mai poate
aplica un spor de până la 5 ani, iar în cazul infracŃiunii de obicei, tratamentul juridic este mai
blând, aplicându-se doar o sancŃiune pentru infracŃiunea respectivă.
Un exemplu în vederea constatării asemănărilor şi deosebirilor dintre infracŃiunea continuată
şi infracŃiunea de obicei, îl poate constitui infracŃiunea de delapidare (art. 215 C. pen.) în forma
continuată şi infracŃiunea de prostituŃie (art. 326 C. pen.). Sub aspectul conŃinutului constitutiv al
acestor infracŃiuni, putem afirma că acŃiunile ce alcătuiesc elementul material al infracŃiunii de
delapidare, sunt susceptibile de săvârşire în formă continuată, respectiv însuşirea de către gestionar
a unor bunuri dintre cele pe care le gestiona, în baza unei singure rezoluŃii infracŃionale, la diferite
intervale de timp. Făcând referire la aceste acŃiuni ale subiectului activ, ale gestionarului, pentru a
1

Bulai, Costica, Filipas, Avram, Mitrache, C-tin, Institutii de drept penal, Bucuresti, Editura Trei, 2006.
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stabili existenŃa conŃinutului constitutiv al unei infracŃiuni continuate, este important de remarcat
ceea ce a realizat în mod efectiv făptuitorul şi nu ceea ce şi-a propus anterior comiterii acŃiunilor
ce incriminează.
In consecinŃă, dacă gestionarul şi-a propus iniŃial însuşirea unor bunuri dintre cele pe care le
gestiona, în repetate rânduri, însă după ce a săvârşit două acŃiuni materiale de delapidare, în
momentul comiterii celei de-a treia, a fost surprins de cel care se ocupa de paza instituŃiei
respective fapt ce a determinat recurgerea la acte de violenŃă din partea gestionarului. In această
situaŃie, în sarcina gestionarului se va reŃine un concurs de infracŃiuni ( infracŃiunea de delapidare
prevăzută de art. 1 C. pen. şi cea de loviri şi alte violenŃe, prevăzută de art. 180 C. pen.) şi nu o
infracŃiune în formă continuată, întrucât nu prezintă relevanŃă juridico-penală schimbarea
ulterioară survenită acŃiunii proiectate, determinând astfel şi modificări ale rezoluŃiei infracŃionale.
Pentru realizarea conŃinutului constitutiv al infracŃiunii de delapidare în formă continuată,
trebuie întrunite următoarele condiŃii:
- acŃiunile de însuşire, folosire sau traficare a unor bunuri sa fie săvârşite de către un singur
gestionar sau administrator. Sub acest aspect, trebuie precizat ca în doctrină, au existat controverse
privind participarea unui alt funcŃionar la înlesnirea acŃiunilor de însuşire a bunurilor de către
gestionar, precum şi săvârşirea ulterioară, efectivă a unor astfel de acŃiuni. Aşadar, unii autori au
opinat în sensul existenŃei unui concurs real (funcŃionarul acŃionând iniŃial în baza unei rezoluŃii
infracŃionale, respectiv cea de înlesnire a acŃiunilor de însuşire, ulterior, participarea sa fiind
efectivă la sustragerea bunurilor, reŃinându-se în sarcina acestuia o nouă rezoluŃie infracŃională).
AlŃi autori au susŃinut ideea conform căreia într-o atare situaŃie, ne aflăm în faŃa unei unităŃi
infracŃionale, cel de-al doilea funcŃionar, urmând a răspunde pentru cea mai gravă dintre
activităŃile sale infracŃionale.
- acŃiunile sus-menŃionate să fie realizate la intervale nici prea mari nici prea mici de timp,
instanŃa fiind cea care urmează a stabili efectiv perioadele desfăşurării în timp a acelor acŃiuni. Un
interval de timp prea scurt între acŃiuni ar atrage o unitate simplă de infracŃiune, iar un interval de
timp prea mare ar determina reŃinerea unui concurs de infracŃiuni. Pentru a ne afla în prezenŃa unei
infracŃiuni în formă continuată, este suficientă săvârşirea a cel puŃin două acte materiale,
componente ale elementului material.
- acŃiunile sau inacŃiunile de însuşire, folosire sau traficare a bunurilor să prezinte fiecare în
parte, conŃinutul unei singure infracŃiuni.
- elementul subiectiv al infracŃiunii trebuie să prezinte reprezentarea în ansamblu, prin acŃiuni
sau inacŃiuni repetate, inclusiv a urmării imediate; elementul subiectiv fiind cel care stabileşte
relaŃionarea dintre acŃiunile sau inacŃiunile repetate ale făptuitorului.
In cazul infracŃiunii de prostituŃie, trebuie întrunite cumulativ următoarele condiŃii:
- repetarea actelor de procurare a mijloacelor de existenŃă de suficiente ori încât să
rezulte o obişnuinŃă a subiectului activ. Deşi legea penală nu face vreo precizare cu privire la
numărul necesar al actelor materiale pentru constituirea infracŃiunii, practica judiciară a stabilit
existenŃa a cel puŃin trei acŃiuni sau inacŃiuni;
- fiecare act în parte nu poate avea caracter penal, ci doar privite în totalitatea lor;
- un singur act poate constitui contravenŃie, însă în niciun caz, o infracŃiune. Astfel, se poate
justifica răspunsul dat de regulă, de către subiectul activ al acestei activităŃi, în sensul că rareori se
poate constata conŃinutul constitutiv al acestei infracŃiuni. Majoritatea celor ce îşi câştigă astfel
mijloacele de existenŃă, afirmă fie că au săvârşit actul pentru prima dată, fie că este al doilea act de
acest fel. SancŃiunea nu poate fi aşadar, decât o amendă contravenŃională, cazurile în care pot fi
reŃinute infracŃiunile de prostituŃie ori de cerşetorie fiind reduse.
Din rândul mijloacelor de existenŃă ori a principalelor mijloace de existenŃă, legea penală face
precizări cu privire la necesităŃile esenŃiale ale vieŃii, cum ar fi locuinŃa, îmbrăcămintea ori hrana,
însă nu face referiri la cuantumul acestora. Astfel, pot apărea controverse referitoare la
posibilitatea de încadrare în textul normativ al infracŃiunii de prostituŃie, în situaŃia în care
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subiectul activ, în urma raporturilor sexuale practicate primeşte un autovehicul, ori o haină de
blană ale căror valoare depăşeşte cu mult „necesităŃile esenŃiale ale vieŃii”.
Unitate de infracŃiune, practică judiciară.
Fapta unui conducător de autovehicul cu tracŃiune mecanică, de a conduce pe drumurile
publice un astfel de vehicul, având în sânge o îmbibaŃie alcoolică ce depăşeşte limita legală, sau
aflându-se în stare de ebrietate, de a ucide din culpă -în aceste împrejurări - o persoană,
constituie infracŃiunea complexă de ucidere din culpă prevăzută de art. 178alin. (3) C.pen.
SecŃia penală, decizia nr. 644 din 9 octombrie 2003
Prin sentinŃa penală nr.53 din 8 aprilie 2003 a Judecătoriei Şimleu Silvaniei inculpatul
M.R.V. a fost condamnat după cum urmează :- la 1 an închisoare pentru infracŃiunea de
conducere pe drumurile publice a unui autovehicul de către o persoană care are în sânge o
îmbibaŃie alcoolică ce depăşeşte limita legală prevăzută de art. 37 alin. (1) din Decretul nr.
328/1966 cu aplicarea art. 13 C.pen;- la 5 ani închisoare pentru infracŃiunea de ucidere din culpă
prevăzută de art. 178 alin. (3) C.pen.în baza art. 1 din Legea nr. 543/2002 s-a constatat că
pedepsele de mai sus sunt graŃiate în întregime.InstanŃa de fond a reŃinut că în data de 9 februarie
2002 , după ce a consumat băuturi alcoolice, inculpatul a urcat la volanul autoturismului marca
Opel Vectra în care a luat şi pe victima BA, iar datorită consumului de alcool şi a vitezei mai mari
decât cea legală a intrat cu maşina în coliziune cu un cap de pod , s-a izbit de poarta unui imobil şi
s-a răsturnat.Cu ocazia accidentului de circulaŃie numita B.A. a decedat şi s-a constatat că la data
producerii accidentului de circulaŃie inculpatul avea în sânge o alcoolemie de 2,10 grame la mie
Prin decizia nr. 90 din 20 august 2003 a Tribunalului Sălaj apelurile declarate în cauză au fost
respinse ca nefondate.Curtea apreciază că atât instanŃa de fond cât şi instanŃa de apel au făcut o
greşită încadrare în drept a faptelor reŃinute în sarcina inculpatului, motiv pentru care în baza art.
38515 pct. 2 lit. b) C.pr.pen. s-a admis recursul inculpatului şi s-a schimbat încadrarea juridică din
cele două infracŃiuni mai sus menŃionate, într-o singură infracŃiune prevăzută de art, 178 alin. (3)
C.pen.Fapta unui conducător de vehicul cu tracŃiune mecanică de a conduce pe drumurile publice
un astfel de vehicul, având în sânge o îmbibaŃie alcoolică ce depăşeşte limita legală, sau aflându-se
în stare de ebrietate, de a ucide din culpă, - în aceste împrejurări - o persoană, constituie
infracŃiunea complexă de ucidere din culpă prevăzută de art. 178 alin. (3) C.pen.Aşa fiind, în baza
art. 334 C.pr.pen., schimbându-se încadrarea juridică, Curtea va condamna pe inculpat la pedeapsa
de 5 ani închisoare pentru infracŃiunea de ucidere din culpă prevăzută de art. 178 alin. (3) C.pen.,
şi va constata că această pedeapsă este graŃiată în baza art. 1 din legea nr. 543/2002
Concursul de infracŃiune, practică judiciară.
Ultraj Concurs de infracŃiuni
C.A. Ploieşti, decizia nr. 398 din 11 septembrie 2002
SentinŃa penală nr. 207 din 14.05.2002 a Tribunalului Prahova a fost desfiinŃată prin decizia
penală nr. 398 din 11.09.2002 a CurŃii de Apel Ploieşti.InstanŃa de apel a schimbat încadrarea
juridică dintr-o singură infracŃiune prevăzută de art. 239 alin. 2 şi 3 C. pen., în 3 infracŃiuni de
ultraj comise împotriva a 3 părŃi vătămate.Gardienii publici au fost ultragiaŃi întrucât inculpaŃii au
aruncat asupra lor cu pietre şi i-au ameninŃat, fiind necesar să se tragă un foc de armă pentru ca
aceştia să se îndepărteze şi să nu mai exercite acte de violenŃă asupra părŃilor vătămate.Când
infractorul comite, în aceeaşi împrejurare, acte de violenŃă împotriva mai multor persoane învestite
cu calitatea de purtători ai autorităŃii de stat, indiferent dacă acestea alcătuiesc sau nu o formaŃie, el
vatămă, în mod separat, integritatea corporală a fiecăruia în parte, aducând atingere în acelaşi mod
separat şi autorităŃii de stat. Or, dacă prin activitatea săvârşită s-a produs o pluralitate de rezultate,
de fiecare subiect pasiv fiind legat un rezultat individual, atunci, în situaŃia avută în vedere, ne
aflăm în faŃa unui concurs de infracŃiuni, şi nu a unei singure fapte penale

132

ConferinŃa StudenŃească Anuală „Nicolae Titulescu”. ŞtiinŃe juridice

Referinte bibliografice:
1. Boroi, Alexandru, Drept penal – partea specială, Bucureşti, Editura C. H. Beck, 2006;
2. Bulai, Costică, Bulai, Bogdan N., Manual de drept penal - partea generală, Bucureşti,
Editura Universul Juridic, 2007;
3. Bulai, Costică, Filipaş, Avram, Mitrache, C-tin, InstituŃii de drept penal, Bucureşti, Ed.
Trei, 2006;
4. Mitrache, C-tin, Mitrache, Cristian, Drept penal român – partea generală, Bucureşti,
Editura Universul Juridic, 2005;
5. Pascu, Ilie, Drăghici, Vasile, Drept penal – partea generală, Bucureşti, Editura Lumina Lex,
2004.

Cătălina Dincă

133

DELIMITAREA TENTATIVEI DE ACTELE PREGĂTITOARE. TEORIE
ŞI PRACTICĂ JUDICIARĂ
Cătălina DINCĂ 1

Abstract
The present study aims to recall on before the audience the democratic spirit and the clarity
of the Ancient Greece's speeches, to stand as a worthy bearer of a science -spark preserved by the
practice and law doctrine of the Romanian Penal Law, one Socrates, "who corrupted the youth,
missbelieved the Athenian gods and created new deities".
The issue regarding the delimitation between the concept of attempt and the preparing acts
needs to be fragmented in several interest points, for confronting them afterwards under all their
aspects. Therefore, there will be tempting for every analytical mind the fact of being a co-explorer
in an area of Penal Law doctrine less treated until now, but which offers indispensable answers
for the law practice, more and more complex, in a straight ratio with the realitites of the XXIst
century.
Cuvinte cheie : acte pregătitoare, tentativă, Noul Cod Penal, jurisprudenŃă, dept comparat.
Introducere
Dacă am preleva mostre de practică şi doctrină judiciară, luate aleatoriu, diferite privitor la
spatiul şi timpul în care sunt elaborate, am descoperi, în final, că esenŃa juridică este aceeaşi şi se
conservă uimitor, mai ales atunci cand discutăm despre state clădite pe vestigiile dreptului roman.
Studiul are scopul de a trata noŃiunile de ,, acte pregătitoare” şi ,,tentativă”, acestea
constituind subiect de controversă în stiinŃa dreptului penal, odată cu variaŃiile din opera
legiuitorilor, de-a lungul timpului. Scenariul clasic al lucrării punctează mai întâi replicile
doctrinei privitoare la precizările de bază pe terenul celor două centre de interes ce constituie
subiectul lucrării, însă poate face mai facil rezultatul urmărit , şi anume extragerea elementelor
destinctive între actele de pregătire şi tentativă. Tocmai acest rezultat denotă importanŃa studiului
, destinaŃia sa principală fiind aplicarea sa în plan concret, asupra problemelor din practica
judiciară, cel puŃin în stadiu de experiment.
Lucrarea de faŃă se inspiră din ideile doctrinei franceze a începutului de secol XX şi din
actualitate, inovaŃia visului american de sfârşit de secol, temperarea legiuitorului italian; dar în
primă instanŃă, din aportul doctrinei marilor penalişti români la cel internaŃional, deloc neglijabil,
aşa cum se va vedea.
Eterogenitatea lucrării, în ceea ce priveşte sursele sale, oferă un cadru propice pentru ridicarea
a noi întrebări în domeniu, ca de pildă aplică un ,,Quo vadis?” firesc legiuitorului român pe tema
proiectului Noului cod penal.
Astfel, latura filosofică pe care se doreşte să se constituie liantul dintre părŃile constitutive
ale lucrării va conlucra armonios cu rigoarea resurselor juridice, spre a-şi atinge scopul propus.
§ I). Aspecte generale privind actele pregătitoare
1. DefiniŃia actelor pregătitoare
Sunt denumite acte preparatorii toate acele acte prin care se pregăteste săvârşirea acŃiunii ce
*
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constituie elementul material al infracŃiunii. Fiind efectuate în realizarea hotărârii de a săvârşi
infracŃiunea pe care o pregătesc, actele preparatorii presupun existenŃa unor rezoluŃii infracŃionale
şi deci nu sunt posibile decât la infracŃiunile intenŃionate.1
Aceste acte încep odată cu primele manifestări exterioare îndreptate spre realizarea
rezoluŃiei delictuoase şi se termină cu începerea actelor de executare propriu-zisă a acŃiunii tipice
descrisă în norma de incriminare.2
Aşadar, va constitui un fapt de suprafaŃă calificarea actului preparator ca ,,orice manifestare
care pregăteşte desfăşurarea şi realizarea unei activităŃi, pe care cineva şi-a propus să o
înfăptuiască.” 3
Se va puncta şi o opinie din doctrina franceză referitoare la calificarea actelor pregătitoare ca
fiind incompatibile cu sancŃiunile date prin lege: ,, Actele peparatorii nu sunt punisabile, spre
deosebire de tentativă: dar ele nu pot fi dealtfel reprimate cu titlul de infractiuni distincte
(complotul de exemplu), sau în caz de complicitate (în situaŃia traficului de arme), cu condiŃia ca
faptul principal să fie punisabil.4
Făcând trecerea spre condiŃiile de desfăşurare a actelor preparatorii, într-o opinie se remarcă
faptul că , deşi actele de pregătire sau preparatorii reprezintă prima fază a perioadei externe a
activităŃii infracŃionale si, fiind comise în vederea realizării unei hotărâri infracŃionale, sunt
posibile numai la infracŃiunile intenŃionate5, fapt ce va fi amintit în cele ce urmează.
2. CondiŃiile necesare pentru existenŃa actelor pregătitoare
Pentru a a fi considerate acte de pregătire în vederea săvârsirii unei infracŃiuni, aminteşte
autorul, activităŃile desfăşurate trebuie să îndeplinească următoarele condiŃii:
a). Actele de pregătire să fie executate cu intenŃie - aceasta cerinŃă decurge din faptul că actele
de pregătire sunt posibile numai la infracŃiunile intenŃionate.
b). Actele de pregătire nu trebuie să se circumscrie în elementul material al acŃiuniiAcest lucru presupune că actele de pregătire nu trebuie să facă parte din actele de executare a
laturii obiective a infracŃiunii.
c).Actul de pregătire trebuie să aibă un caracter univoc
Acest lucru presupune că actul de pregătire efectuat să exprime în mod neîndoielnic că a fost
săvarşit în vederea săvârşirii unei infracŃiuni.
d). Actul pregătitor trebuie să se constituie într-o activitate obiectivă
Acest lucru presupune că actul de pregatire efectuat să creeze condiŃiile necesare pentru
săvarsirea infracŃiunii”6
1

Costică Bulai, Bogdan Bulai, Manual de drept penal- partea generală, Ed. Universul Juridic, Bucureşti,
2007, p .419;
2
George Antoniu, Tentativa, Editura Societatii Tempus, Bucuresti, Romania, 1995, p.50;
3
Vintilă Dongoroz explică situaŃia: Un act efectuat în vederea săvârşirii faptului penal, dar care, în momentul
în care este efectuat, nu se ştie în ce scop a fost efectuat, este, însă, un act penal irelevant ( necalificabil ), adică
nesusceptibil de a fi calificat ex ante. Un atare act poate căpăta, ulterior caracter penal, datorită actelor ce i-au urmat
şi care au realizat o formă de infracŃiune; aceasta calificare ex post numai priveşte , însa, problema actelor
preparatorii, fiindcă s-a ajuns la o fază mai înaintata la desfăşurarea activităŃii ilicite şi deci, baza discuŃiunii o va
forma aceasta fază. De atări acte preparatorii, penalmente calificabile, se ocupă ştiinta dreptului penal, încercând să
le deosebească de actele de execuŃiune (de săvârşire), pentru a le aplica un tratament juridic deosebit.
Vintilă Dongoroz, Drept Penal, -reeditarea ediŃiei din 1939, Editura SocietăŃii Tempus, AsociaŃia română de
ştiinte penale, Bucureşti ,2000, pg.212;
4
Jean Larguier, Droit penal general, Ed. Dalloz, 1999, p.27.
5
Constantin Mitrache, Cristian Mitrache, Drept penal roman- partea generală, Editura Universul Juridic,
Bucureşti, 2010, p.236;
6
Problema existenŃei unui act pregătitor prin anumite condiŃii este tratată de către pofesorul Traian Dima în
cursul de Drept penal -Partea generală, ediŃia 2007, adaugită in baza Legii nr. 278/2006 de modificare a Codului
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În altă ordine de idei, aceeaşi clasificare se poate observa şi în cazul opiniei profesorului
Mitrache care adaugă precizarea: ,,Activitatea de pregătire să nu cuprină acte ce intra în conŃinutul
elementului material al laturii obiective , să nu facă parte din actele de executare”1
Clasificarea va fi mai completă dacă se ia în consideraŃie o schitare a amprentei actelor de
pregătire. Caracteristic actelor preparatorii este faptul că ele pregătesc săvârşirea faptei şi deci sunt
premergătoare trecerii la comiterea infracŃiunii. Actele preparatorii nu corespund acŃiunii tipice
indicate în conŃinutul juridic al infractiunii prin ceea ce se denumeşte verbum regens. Der tocmai
ca nu corespund cu acŃiunea tipică, actele preparatorii, pentru a fi considerate ca formă a
infracŃiunii, trebuie să fie efectuate în vederea săvarşirii unei infracŃiuni, să reflecte rezoluŃia
infracŃională în realizarea căreia au foast efectuate. Verificarea acestei cerinŃe implică adesea un
examen dificil , deoarece, dacă există unele acte de pregătire ce prin natura lor exprimă intenŃia de
a savârşi infracŃiunea (se dă ca exeplu în acest sens, fapta celui care ia pe ascuns amprenta cheii de
la o casă de bani), în schimb, de cele mai multe ori, actele preparatorii nu trădează prin ele însele
această intenŃie, având un caracter echivoc(de exemplu procurarea unui cuŃit sau a unei substanŃe
toxice nu exprimă prin ea însuşi intenŃia făptuitorului, fiindcă lucrurile procurate ar putea servi nu
numai unor scopuri periculoase, dar şi unor scopuri cu totul inofensive).2
De remarcat că cel ce efectuează un act de pregătire acŃionează cu intenŃie indirectă, în sensul
că urmareşte producerea rezultatului în vederea realizării căruia face pregătirea necesară, pentru ca
activitatea ulterioară, astfel pregătită, sa fie certă, ferită de eşec.3
3.Felurile actelor pregătitoare
Deşi aceste acte işi au, la rândul lor, cauza(psihică), în rezoluŃia delictuoasă a făptuitorului şi
urmăresc traducerea în viaŃă a acesteia, ele prezintă aceasta particularitate de a pregăti executarea
propriu-zisă.
Pot fi deosebite actele care pregătesc condiŃiile materiale ale executării infracŃiunii de actele
care pregătesc condiŃiile morale ale executării. Specific actelor de pregătire este şi caracterul lor ,
de regulă, facultativ, deoarece nu depind de modul în care este formulată norma de incriminare , ci
de modul concret în care făptuitorul îşi propune să comită fapta.
Desigur în cazul acŃiunilor ilicite mai complexe, făptuitorul se va folosi inevitabil de actele
pregătitoare spre a-şi asigura eficienŃa acŃiunii şi posibilitatea ascunderii faptei ; aşa de pildă, ar fi
greu de imaginat proiectarea unei spargeri la o locuinŃă fără o anumită pregătire din partea
făptuitorului(luarea de informaŃii asupra posibilelor valori ce ar putea fi sustrase, urmărirea
programului de activitate al victimei, informaŃii asupra modului de pătrundere, pregătirea
instrumentelor, a mijloacelor de trensport, etc. Dar chiar în cazul unor fapte aparent simple(furtul
din buzunar)sunt necesare uneori acte de pregătire. Mai rar infractorii trec nemijlocit la executarea
hotărarii luate, deşi nu pot fi excluse nici asemenea cazuri; de exemplu, făptuitorul avand o
discutie contradictorie cu o persoana şi simtindu-se jignit, îi aplică o serie de lovituri cu cuŃitul în
piept.4
§ II). ConsideraŃii generale privind tentativa

Penal
Traian Dima, Drept penal- partea generală, EdiŃia a II-a revizuită şi adaugită, Editura Hamangiu, Bucureşti,
2007, P. 202-203;
1
Constantin Mitrache, Cristian Mitrache,op. cit, p.236;
2
Costică Bulai, Bogdan Bulai, op.cit., pg. 420;
3
Alexandru Boroi, Drept penal- partea generală - curs universitar, Editura C.H. Beck, Bucureşti,
2006,pg.137;
4
George Antoniu,op. cit., p.51 şi urm.;
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1. Tentativa, act de executare
Gândirea criminală este o mutatie psihologică pe care nu o putem stăpani: tentaŃia. Ea scapă
tuturor sancŃiunilor, din punct de vedere religios şi moral, deoarece nu presupune nicio vină şi nu
pune în joc nicio responsabilitate. RezoluŃia, este, în conceptia delictului, o determinare la
săvarsirea acestuia( voluntas sceleris).1
Legiurile penale mai noi, ca şi proiectele eleborate în ultimile două decenii, au menŃionat, în
bună parte, deosebirea între actele preparatorii şi actele de executare, păstrând chiar expresia de
început de executare( de exemplu: c.pen spaniol din 1928 art.38; c.pen. chinez din 1935, art.25;
proiectul german din 1925 art.23 si cel din 1927 art.26; proiectul cuban din 1926, art.5;
anteproiectul francez din 1930, art.105 şi altele).
Unele legiuiri noi şi proiecte au căutat să suprime deosebirea dintre actele pregătitoare, sau
preparatorii şi actele de executare, fie printr-o contopire, fie prin supunerea la acelasi tratament
juridic(de ex. C.pen. polonez in 1932, art.23, c.pen danez 1933 în art.21, s.a.)
Toate legiuirile penale vechi şi noi incriminează, deseori, ca infractiuni sui generis, unele
fapte care ar putea eventual să constituie un act preparatoriu.2
Tentativa, prin concept, presupune o executare incompletă a faptei, adică o încercare de a
săvârsi infracŃiunea; altfel zis, reprezintă acea situaŃie în care executarea nu a putut trece de la
starea de încercare la starea de consumare. Tentativa mai este definită ca şi o formă imperfectă a
faptei( deoarece nu s-a finalizat prin consumare), reflectând un dezacord între latura subiectivă(
intenŃia de a comite o faptă consumata şi latura obiectivă adică ce s-a realizat, efectiv).3
Din punct de vedere obiectiv, tentativa presupune un element material(actele de executare), şi
o urmare imediată specifică (sub forma unei modificări a starii existente anterior şi a punerii în
pericol a valorilor sociale ocrotite de lege prin ameninŃarea pe care o exercită asupra acestor
valori). Elementul material are ca limită inferioară primul act de executare(după depăşirea actelor
pregătitoare, dacă acestea există), iar ca limită superioară, actul de întrerupere sau de neizbutire a
consumării faptei( acte care preced momentul consumării faptei). Actul de executare, în aceste
limite, apare totodată, ca un antecedent cauzal în raport cu momentul consumării faptei.4
Privind aspectul controversat al reglementării tentativei în dreptul penal universal, inclusiv
român, penaliştii germani Geyer si Cohn cosiderau încercarea de a face distincŃie intre actele de
preparare şi cele de executare ca fiind similară cu aceea de a rezolva problema ,,quadraturii
cercului” sau ,,de a dezlega nodul gordian”.
În practica instanŃelor noastre, în operaŃiunea de calificare a actelor de executare se porneşte
de la criteriul oferit de teoria formală, care se completează mai apoi cu cele furnizate de teoriile
obiective şi subiective, ponderea Ńinand-o cel dintai criteriu.5
Din punct de vedere obiectiv, tentativa presupune un element material(actele de executare) şi
o urmare imediata specifica (sub forma unei modificări a stării existente anterior şi a punerii în
pericol a valorilor sociale ocrotite de lege prin ameninŃarea pe care o exercită asupra acestor
valori). Elementul material are ca limită inferioară primul act de executare(dupa depăsirea actelor
1
R. Garrauld, Traite theoretique et practique du droit penal francais, Troisieme edition, , Librairie du Racueil
Sirey, Paris, 1913, nouveau tirage 1928, p.480;
2
Vintilă Dongoroz, op.cit., p.218
3
Prof. Avram Filipas oglindeşte tentativa, ca act de executare, din perspectiva proiectului Noului Cod
penal român în lucrarea coordonată de Prof. dr. George Antoniu în colaborare cu : Constantin Mitrache, Rodica
Mihaela Stănoiu, Ioan Molnar, Viorel Pasca, Avram Filipaş, Iosif Ionescu, Nicoleta Iliescu, Matei Basarab, Noul
Cod penal Comentat, Vol.I(Art.1-56), Editura C.H. Beck Bucureşti, 2006, p. 372;
4
Idem, p.373;
5
Tamara Manea, Reglementarea tentativei in Dreptul penal roman- aspecte controversate în doctrină şi
jurisprudenŃă, în revista ,,Dreptul”, Nr.4/2000, Anul XI; Seria a III-a., p.71
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pregătitoare, daca acestea există), iar ca limită superioară actul de întrerupere sau de neizbutire a
consumării faptei ( acte care preced momentul consumării faptei). Actul de executare, în aceste
limite, apare totodată, ca un antecedent cauzal în raport cu momentul consumării faptei.1
2. DefiniŃia tentativei în Noul cod penal
DefiniŃia tentativei a fost revizuită în Noul cod penal , în alin (1) al art. 32, N.C.P. defineşte
tentativa ca fiind ,,punerea în executare a intenŃiei de a săvârsi infracŃiunea spre deosebire de la
1968 (art.20 alin.(1)), care defineşte tentativa ca fiind ,,punerea în executare a hotărârii de a
săvârşi infracŃiunea”.
O altă modificare vizează renunŃarea la dispoziŃiile art.20 alin(2) C.pen. anterior,
considerându-se a fi inutile cât timp nu au relevant motivele neproducerii rezultatului în cazul
tentativei , ele putând fi de orice natură, dar independente de voinŃa făptuitorului pentru a angaja
răspunderea penală a acesuia .
De asemenea, din conŃinutul art.21 Codul penal anterior, a fost scoasă dispoziŃia privind
pedepsirea tentativei comise de persoana juridică (art.21 alin.(3).
În privinta pedepsirii tentativei, au fost păstrate prevederile CP anterior, care reduc limitele
speciale ale pedepsei cu jumătate faŃă de cele prevăzute pentru infracŃiunea consumată. Cand
pentru infracŃiunea consumată, legea prevede pedeapsa detenŃiunii pe viaŃa, iar instanŃa s-ar orienta
spre aceasta, tentativa se sancŃionează cu pedeapsa închisorii de la 10 la 20 de ani.2
Tentativa reprezintă o parte din desfăşurarea activităŃii infracŃionale, şi se găseşte material
într-un raport de antecedenŃă cauzală, de legatură de la cauză la efect faŃă de rezultatul final, care
s-ar fi produs dacă fapta nu ar fi rămas în forma imperfectă a unei executări neterminate sau fără
rezultat.
Tentativa fiind, în raport cu legea penală, o formă a infracŃiunii-forma atipică- este, în primul
rând, o instituŃie care Ńine direct de instituŃia principală a infracŃiunii.3
3. CondiŃiile tentativei
Din noŃiunea dată tentativei rezultă condiŃiile pe care aceasta trebuie să le îndeplinească , şi
care o deosebesc de actele preparatorii şi infracŃiunea consumată. CondiŃiile privesc: a). ExistenŃa
unei hotărari sau rezoluŃii de a săvârşi o infracŃiune; b). RezoluŃia ifracŃională să fie pusă în
executare; c). Executarea să fie întreruptă ori să nu-şi producă rezultatul.4 Această clasificare este
împământenită în aproximativ toată doctrina română în materie penală de natură recentă.
§ III). Delimitarea tentativei de actele pregătitoare
1. Teorii privind delimitarea tentativei de actele pregătitoare
1.1. Teoriile subiective
SusŃinătorii teoriilor subiective consideră că criteriul esenŃial al delimitării actelor de
pregătire de cele de executare (tentativa) îl constituie intenŃia cu care acel act a fost comis. Astfel,
în concepŃia teoriilor subiective, actele pregătitoare sunt întotdeauna echivoce deoarece ele nu
dezvăluie intenŃia de a comite în continuare o infracŃiune ori o alta faptă inofensivă.5
1
Prof. dr. George Antoniu(coord.) Constantin Mitrache, Rodica Mihaela Stanoiu, Ioan Molnar, Viorel
Pasca,Avram Filipaş, Iosif Ionescu, Nicoleta Iliescu, Matei Basarab, Noul cod penal comentat, Vol.I(Art.1-56),
Editura C.H. Beck Bucuresti 2006 , pg. 372.
2
Mihai Adrian Hotca, Noul Cod penal şi Codul penal anterior - Aspecte diferenŃiate şi situaŃii tranzitorii,
Ed.Hamngiu, 2009., pg.38-39;
3
Vintilă Dongoroz, Siegfried Kahan, Ion Oancea, Iosif Fodor, Nicoleta Iliescu, ExplicaŃii teoretice ale
Codului Penal Roman- partea generală, Volumul I, Bucureşti, 2003, p.121;
4
Constantin Mitrache, Cristian Mitrache, op.cit.,p.239.
5
Traian Dima, Drept penal. Partea generală, Editura Hamangiu, 2007, pg.211-212;
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Când activitatea desfăşurată de o persoană reprezintă un caracter echivoc , acea activitate a
devenit de executare , a marcat trecerea la actul de executare.1
În concepŃia subiectivă, pentru a fi considerat un act de executare, este necesar ca acesta să
releve prin el însuşi intenŃia delictuasă şi să se situeze cât mai aproape de momentul consumării, în
timp ce actul de pregătire este echivoc şi de regulă se situează într-o zonă mai departată de
momentul consumării.2
Aspectul criticabil al teoriilor subiective este confuzia pe care o produce între actele de
executare ( tentativă) şi actele preparatorii, pentru simplul fapt că există o diversitate incontestabila
de infracŃiuni, fiecare cu elementele sale unice. În acest fel, se demonstrează că univocitatea care
priveşte intenŃia cu care se comite infracŃiunea este obŃională , şi nu toate actele univoce au
caracterul de acte de executare.
In documentaŃia pentru studiul întreprins s-a regăsit şi o opinie3 conform căreia
subiectivismul din teoria juridică, ar reprezenta o specie de voliŃionism . Actul de executare cerut,
trebuie sa fie unul voluntar, iar un act voluntar implică, în cele mai multe cazuri, o mişcare
neinfluenŃată de forŃe exterioare, a corpului. Prichard exemplifică, de asemenea, actul volitional
prin mişcarea mâinii, dictată de comanda mentală de a influenŃa mişcarea unui obiect.
1.2. Teoriile obiective
Spre deosebire de teoriile subiective, care caută criteriul de diferenŃiere a actului de pregătire
de cel de executare în ,,procesul psihic relevat prin act” teoriile obiective caută să identifice în
structura obiectivă a actului elemente de diferenŃiere între cele două categorii de acte.4Conform
teoriei cauzalităŃii ( teorie obiectivă), actul de pregătire se caracterizează prin lipsa unei direcŃii
determinate de acŃiune, cauzalitatea lui este incertă.5
S-a reprosat acestor teorii faptul că neglijează latura subiectivă în delinitarea actelor
pregătitoare faŃă de cele de executare, pledând pentru rezolvarea delimitării numai pe latura
obiectivă a infracŃiunii. Din acest motiv, s-a aprecat că criteriile oferite de teoriile obiective nu
sunt suficiente pentru a delimita actele de pregătire de cele de executare, absorbind în această sferă
şi unele acte care, potrivit trăsăturilor lor obiective, ar fi acte de pregătire. 6
1.3. Teoriile formale
Teoriilor formale li s-a reproşat că restrâng sfera actelor de executare ce nu corespund
formal acŃiunii prevăzute în verbum regens, dar care sunt în realitate acte de executare.7
2. Elemente destinctive între actele de pregătire şi tentativă
Practica judiciară a îmbrăŃisat criteriul mixt de delimitare a actelor de executare de cele de
pregătire , considerând că săvârşeşte o tentativă de furt acela care urmărind să sustragă grâu dintro magazie, este surprins în timp ce îşi umplea sacul 8 sau care a fost găsit de ciobanul care păzea
oile, Ńinând în braŃe un miel pe care urmărea să îl sustragă9, sau făptuitorul a fost în timp ce
1

Constantin Mitrache, Cristian Mitrache, op.cit.,p.23
Traian Dima, op. cit. , pg.212.
3
Anthony Duff, Criminal Attempts, Oxford Monographs in Criminal law and justice, Clarendon Press Oxford
, Universitz Press, reprinted 2004;
4
Idem , pg.212;
5
V Dongoroz, Drept penal, 1939, pg.263-264, citat de Traian Dima în Drept penal- partea generală;
6
G Antoniu, Tentativa, op.cit, pg.73, citat de Traian Dima în Drept penal- partea generală;
7
Constantin Mitrache, Cristian Mitrache, op.cit.,p.238.
8
T.S., s.p.,d. Nr. 2945 din 1970, RDR4, 1974, P.141., menŃionată de Constantin Mitrache, Cristian Mitrache,
in Drept penal, op.cit.;
9
T. J. Timiş, d.p., nr. 18 din 1972, RRD4, 1973, p. 178, menŃionată de Constantin Mitrache, Cristian
2
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ridicase autoturismul pe un cric în vederea sustragerii unei roŃi.
Alte speŃe edificatoare pentru folosirea în practică a teoriilor menŃionate la secŃiunea
anterioară vor fii citate mai jos:
În noaptea de 11/12 octombrie 1963, inculpatul D.O. a fost surprins de martorii I.G. şi I.M. în
curtea imobilului din oraşul Bârlad, Str. DreptăŃii, nr.3, în timp ce voia să fure păsările,
proprietatea reclamantlui S.S. Martorii au anunŃat pe reclamant, care l-a descoperit pe inculpat,
ajuns lânga coteŃul păsărilor, după care l-a predat organelor de miliŃie.
Fiind trimis în judecată, Tribunalul popular al fostului raion Barlad, prin st.p. nr.960 din
1963, a pronunŃat achitarea inculpatului, motivând că acesta, fiind găsit în curtea reclamantului, la
o distanŃă de circa 1m de coteŃul păsărilor, nu a săvârşit o tentativă la infracŃiunea de furt, ci doar
un act preparator, care nu este pedepsit de lege.
Fostul Tribunal regional Iasi, prin d.p.nr.1922, a respins recursul declarat de procuror
impotriva acestei sentinte.
SoluŃia este criticabilă. Fapta inculpatului constituia tentativa de furt calificat. Făptuitorul
pusese în executare hotărârea de a săvârsi furtul păsărilor, executare întreruptă prin surprinderea
inculpatului de către martori.2 În acest caz, se poate identifica, deasemenea, mulajul care este
realizat în practică pe teoria subiectivă- o opinie proprie preferă, în aplicarea sentinŃei, principiile
teoriei obiective. Inculpatului i s-a oferit o oportunitate de a continua infracŃiunea la care a săvârşit
tentativa, favorizând o stare de recidivă, numai datorită erorii cu care a fost clasificat azul concret.
Altă speŃă relevantă se prezintă astfel:
În sarcina numiŃilor C.S. , M.V,. A.V., s-a reŃinut faptul că, intenŃionând să aiba raport sexual
prin constrangere cu numita N.D., care se plimba pe şosea cu un prieten, după lovirea şi
îndepartarea martorului, au prins-o de mâini, trăgând-o spre o vie din apropiere. După unele
încercări de a o trece peste gardul viei, N.D. a reuşit să se sustragă din mainile celor trei, care însă
au urmărit-o şi au lovit-o, timp în care a apărut un autoturism care a oprit, iar pasagerii au luat-o pe
N.D. cu ei .
Fiind învinuiŃi pentru tentativa de viol, C.S. , M.V,. A.V., au susŃinut că faptele lor de a
încerca imobilizarea lui N.D. nu se înscriu printre acŃiunile ce caracterizează latura obiectivă a
acestei infracŃiuni, fapta rămânând în stadiul actelor preparatorii, nesancŃionate prin lege.
Fapta constituie tentativă la infractiune de viol si nu acte preparatorii, deoarece actele de
violenŃă exercitate pentru constrângerea victimei la raport sexual fac parte din latura obiectivă a
acestei infracŃiuni, astfel că făptuitorii urmau să fie traşi la răspundere penală.3 Într-o viziune
proprie, învinuŃii aveau o şansă de achitare , având în vedere că, conform teoriei obiective, aşa
cum a susŃinut apararea, aceştia nu au trecut la acŃiunile din latura obiectivă sancŃionată în verbum
regens privind învinuirea ce li se aduce, şi nici nu au fost prinşi în fapt conform teoriei formale.
Dealtfel, aceştia sunt vinovaŃi de infracŃiunea de răpire, aici putand fii utilizată şi proba cu martori,
ca şi pentru cea de vătămare corporală săvârsita asupra reclamantei, cat şi a însoŃitorului menŃionat
în speŃă. Aşa se poate constitui întradevăr şi tentativa improprie la infracŃiunea de viol.
§ IV. O viziune europeană şi globală asupra actelor preparatorii şi tentativei
După dictonul nullum crimen sine lege, scurta incursiune pe teritoriul tentativei şi actelor
preparatorii descrisă în studiul de faŃă, tinde să-şi extindă semnificaŃiile şi asupra problemelor de
Mitrache, in Drept penal, op.cit.;
1
T.j. Timiş, d.p. nr.1195 din 1976, RRD2, 1977, p.67, menŃionată de Constantin Mitrache, Cristian Mitrache,
in Drept penal, op.cit.;
2
Vz. T.S. , col.p, d. 1402 din 1964, C.D. ,p. 292 citată de către Costică Bulai, Constantin Mitrache,
Cristian Mitrache, Lavinia Lefterache, Drept penal român –Partea generală; Culegere de speŃe din practica judiciară
pentru uzul studentilor, Editia V-a , revizuită şi adaugită, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2008., pg.43- 44;
3
T.S. , s.p., d. 830 din 1975, CD. , p.271
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nivel mondial ce implică cele două concepte . Spre exemplu, crima de agresiune ce a bântuit
statele lumii în prima jumătate a secolului al XIX-lea.
O realizare istorică a avut loc la Kampala , în cadrul ConferinŃei de revizuire a Statutului de la
Roma al CurŃii Penale InternaŃionale, în iunie 2010- a fost adoptarea de amendamente la Statutul
de la Roma, ce definea termenul de crimă de agresiune şi de modul în care Curtea ar exercita
jurisdicŃia asupra acestei infracŃiuni.
Definirea crimei de agresiune a fost pe agenda internaŃională de aproape un secolscepticismul delegaŃilor a condus la ConferinŃă; aceştia fiind în măsură să convină cu privire la
modificările propuse, date fiind poziŃiile divergente în multe probleme.12
Agresiunea este un fenomen spre care Ńintesc normele de drept penal, atât pe plan intern, cat
şi la nivel internaŃional. Cu atât mai mult, necesitatea de a îngrădi fazele incipiente ale faptelor ce
presupun infracŃiuni prevăzute în Legea penală, creşte tot mai mult în intensitate.
Concluzii:
Din cauză că legile nu pedepsesc ,,intenŃia”, nu înseamnă totuşi că o infracŃiune care arată
voinŃa de a-l comite nu merita o pedeapsă, deşi mai mică decat pentru executarea însăşi a acŃiunii.
ImportanŃa de a preveni o tentativă autorizează o pedeapsă.3
Rezultatele cercetării pot fi rezumate în felul următor: în primul rând, s-a realizat un scurt, dar
eficient studiu de caz în plan practic, referitor la delimitarea actelor pregătitoare de cele de
execuŃie; în al doilea rînd, s-a explicat separat şi succint fiecare centru de interes al lucrării în
parte- respectiv, ,,tentativa” si ,,actele pregatitoare” sau preperatorii, iar , în ultimă instanŃă, s-a
încercat atat aducerea termenilor în actualitatea legislativă, dar şi pe terenul practicii judiciare.
ImplicaŃiile acestor rezultate, aparent nesemnificative, pot aduce un aport la încercarea de
perfecŃionare a practicii judecătoreşti. Având în vedere că fiecare caz în parte este unic şi merită
tratat ca atare, aplicarea legii trebuie să inducă cetăŃeanului urmărirea conscventă a dreptăŃii, iar
legiuitorul nu ar trebui să uite ca, mai întai de toate , se afla sub observaŃia neîncetată a moralei
societăŃii în care elaborează legislaŃia. Depăşind această barieră, se pot contitui foarte uşor
dezechilibre pe plan legislativ.
Legea, fiind epicentrul organizării sociale, va surpa odată cu ea mersul normal al întregului
mecanism organizatoric al unei Ńări.
Sunt două sugestii pentru următoarele cercetari în domeniu : În primul rând, colaborarea cu o
metodă de provenienŃă sociologică, pentru a avea în vedere situaŃia actuală din tribunalele
româneşti- Cercetătorul va culege date cu privire la analizarea de către instanŃe a cazurilor de
tentativă, câte dintre ele sunt achitate, pe ce motive, şi temeiul acestora, după care va supune un
eşantion de decizii opiniei publice.
A doua sugestie, se referă la demersurile care trebuiesc să se producă pentru completarea
legislaŃiei în materie penală, după modelul teoriei obiective- folosit în Ńări unde fenomenul
infracŃionalităŃii a luat proporŃii mai reduse în ultimii ani.
Rezultatul acestor sugestii se doreste a fi extinderea tentativei în dauna actelor pregătitoare,
fapt care poate declanşa o mai bună aparare a drepturilor cetăŃenilor.
1

http://www.cambridge.org/aus/catalogue/catalogue.asp?isbn=9781107015272&ss=fro;
Parlamentul European (…) își exprimă îngrijorarea cu privire la impactul Statutului de la Roma asupra
victimelor - persoane sau comunități - crimelor ce intră în jurisdicția CPI; consideră că este esențial ca victimele și
comunitățile afectate să aibă acces la informații și să înțeleagă activitatea Curții, și ca drepturile și interesele
victimelor să constituie preocuparea principală a comunității Statutului de la Roma, fără a neglija faptul că CPI este
o instituție judiciară care completează rolul prim al statelor de a oferi protecție și a facilita accesul victimelor,
individual
sau
colectiv,
la
justiție
și
la
reparații
efective;http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:161E:0078:0083:RO:PDF;
3
Cesare Beccaria, Despre infracŃiuni şi pedepse, Traducere Dora Scarlat, Editura Rosetti , Bucureşti, 2001.
2

Cătălina Dincă

141

Doctrină românescă:
1. Antoniu, George, Tentativa, Editura Societatii Tempus, Bucuresti, Romania, 1995, p.50;
2. Antoniu, George, Mitrache Constantin , Stănoiu Rodica Mihaela, Molnar Ioan, Pasca
Viorel, Filipaş Avram, Ionescu Iosif, Iliescu Nicoleta, Basarab Matei, Noul Cod penal Comentat,
Vol.I(Art.1-56), Editura C.H. Beck ;
3. Boroi Alexandru, Drept penal- partea generală - curs universitar, Editura C.H. Beck,
Bucureşti, 2006, pg.137;
4. Bulai, Costică; Bulai Bogdan, Manual de drept penal- partea generală, Ed. Universul
Juridic, Bucureşti, 2007, p .419;
5. Dima, Traian, Drept penal- partea generală, EdiŃia a II-a revizuită şi adaugită, Editura
Hamangiu, Bucureşti, 2007, P. 202-203;
6. Dongoroz, Vintilă, Drept Penal, -reeditarea ediŃiei din 1939, Editura SocietăŃii Tempus,
AsociaŃia română de ştiinte penale, Bucureşti ,2000, pg.212;
7. Dongoroz, Vintilă, Kahan Siegfried, Oancea Ion, Fodor Iosif, Iliescu Nicoleta, ExplicaŃii
teoretice ale Codului Penal Roman- partea generală, Volumul I, Bucureşti, 2003;
8. Hotca Mihai Adrian, Noul Cod penal şi Codul penal anterior - Aspecte diferenŃiate şi
situaŃii tranzitorii, Ed.Hamngiu, 2009;
9. Mitrache Constantin, Mitrache Cristian, Drept penal roman- partea generală, Editura
Universul Juridic, Bucureşti, 2010, p.236;
Doctrină străină:
Jean Larguier, Droit penal general, Ed. Dalloz, 1999, p.27;
R. Garrauld, Traite theoretique et practique du droit penal francais, Troisieme edition,
Librairie du Racueil Sirey, Paris, 1913, nouveau tirage 1928, p.480;
Cesare Beccaria, Despre infracŃiuni şi pedepse, Traducere Dora Scarlat, Editura Rosetti ,
Bucureşti, 2001;
Anthony Duff, Criminal Attempts, Oxford Monographs in Criminal law and justice,
Clarendon Press Oxford , University Press, reprinted 2004;
PublicaŃii periodice:
1. Revista ,,Dreptul”, Nr.4/2000, Anul XI; Seria a III-a.,
Tamara Manea, Reglementarea tentativei în Dreptul penal român- aspecte controversate în
doctrina şi jurisprudenŃă;
2. Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, 19 mai 2010, 31.05.2011Practică judecătorească:
1. T.S., s.p.,d. Nr. 2945 din 1970, RDR4, 1974, P.141;
2.T. J. Timiş, d.p., nr. 18 din 1972, RRD4, 1973, p. 178;
3.T.j. Timiş, d.p. nr.1195 din 1976, RRD2, 1977, p.67;
4.T.S. , col.p, d. 1402 din 1964, C.D. , p. 292;
5.T.S. , s.p., d. 830 din 1975, CD. , p.271
V. Resurse reŃeaua Internet
1.http://www.cambridge.org/aus/catalogue/catalogue.asp?isbn=9781107015272&ss=fro;
2. http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:161E:0078:0083:RO:PDF;

142

ConferinŃa StudenŃească Anuală „Nicolae Titulescu”. ŞtiinŃe juridice

PERCHEZIłIA DOMICILIARĂ
AncuŃa-Nicoleta BRUMĂ1

Abstract
Based on the study of one of the most important material means of evidence, more precisely
the search, the present paper is proposing to analyze one of the modalities of the judicial search,
respectively the house search.
Starting from the establishment of domicile inviolability in the fundamental law of Romania,
the search seen as an exceptional situation, frequently contributes to solving criminal causes and
it also helps to clarify aspects which are still unknown in a criminal cause.
Following the definition and the importance given by doctrine and jurisprudence to this
institution, the present work develops and clarifies important aspects such as the competent
authority to dispose a house search, the proper moments to dispose a house search and last but
not the least, aspects concerning the practice of the criminal and judicial authorities on this issue.
Cuvinte cheie: percheziŃie, domiciliu, autoritate, probaŃiune, lege.
Introducere
Datorită importanŃei deosebite a relaŃiilor sociale pe care dreptul procesual penal le
reglementează, a apărut necesitatea creării unui ansamblu de norme juridice care să ofere
posibilitatea tuturor celor interesaŃi de a îşi cunoaşte întinderea drepturilor şi a obligaŃiilor pe care
aceste norme de drept procesual penal le instituie. Definite în literatura de specialitate ca reguli de
conduită particulară care se adresează celor ce participă, într-o anumită calitate, la desfăşurarea
procesului penal2, ele contribuie la aplicarea efectivă a normelor dreptului penal substanŃial cu care
dreptul procesual penal să află într-o strânsă şi permanentă legătură.
Alături de alte instituŃii reprezentative ale dreptului procesual penal, regăsim şi instituŃia
percheziŃiei, reglementată de Codul de procedură penală în capitolul destinat mijloacelor de probă,
procedeu ce prezintă relevanŃă în clarificarea unor aspecte ale unei cauze penale, ajutând la
obŃinerea unor probe indispensabile şi poate chiar unice3 pentru soluŃionarea cât mai corectă a
acesteia.
Din aceste considerente, studierea cât mai în amănunt a unei asemenea instituŃii are o mare
însemnătate pentru practica judiciară actuală şi viitoare.
Bazându-se pe informaŃiile regăsite în practica şi în literatura de specialitate, lucrarea îşi
propune să întărească funcŃionalitatea percheziŃiei domiciliare ca procedeu probatoriu.
Mijloacele materiale de probă în procesul penal din România
În conformitate cu art.63 din Codul de procedură penală proba este definită ca fiind orice
element de fapt care serveşte la constatarea existenŃei sau inexistenŃei unei infracŃiuni, la
identificarea persoanei care a săvârşit-o şi la cunoaşterea împrejurărilor necesare pentru justa
soluŃionare a cauzei. Prin alin.(2) al aceluiaşi articol se precizează că probele nu au o valoare
dinainte stabilită ci aprecierea fiecărei probe se face de către organul învestit cu soluŃionarea
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cauzei, în urma examinării tuturor probelor administrate cu scopul aflării adevărului. Alin.(2) al
art.63 este expresia principiului liberei aprecieri a probelor, principiu adoptat de către dreptul
român.
Probele constituie pilonii soluŃionării cu celeritate şi cu corectitudine a proceselor penale şi îşi
găsesc aplicare în tot cursul procesului penal, până la rămânerea definitivă a unei hotărâri penale.
Preocuparea teoreticienilor şi a practicienilor pentru această instituŃie rezultă din însăşi faptul că
înfăptuirea justiŃiei penale depinde de sistemul probelor, acestea fiind deci unele dintre cele mai
importante aspecte ale fiecărui proces penal in parte. Caracterul esenŃial al probelor pentru
lămuirea oricărei cauze penale (şi, în general, a oricărui litigiu în justiŃie) a fost subliniat încă din
antichitate, romanii exprimându-se elocvent din acest punct de vedere: idem este non esse et non
probari.
Săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală presupune automat un contact între făptuitor
şi unele lucruri ce aparŃin mediului înconjurător, contact ce lasă unele urme care privesc locul
săvârşirii sau persoana făptuitorului. Aceste urme se transforma astfel în elemente ce îi conduc pe
cei însărcinaŃi cu aflarea adevărului cât mai aproape de acesta. Urmele constituie probe, care devin
mai uşor de administrat datorită procedeelor tehnico-ştiinŃifice şi a metodelor în continuă
perfecŃionare prin care pot fi descoperite.
Un rol aparte în rândul mijloacelor de probă, prin prisma importanŃei lor practice pentru
corecta soluŃionare a cauzei penale, o deŃin mijloacele materiale de probă şi înscisurile.
În art.94-95 C.pr.pen. legiuitorul a dat o definiŃie mijloacelor materiale de probă. Astfel, în
conformitate cu art.94 sunt considerate mijloace materiale de probă obiectele care conŃin sau
poartă o urmă a faptei săvârşite, precum şi orice alte obiecte care pot servi la aflarea adevărului.
Putem vorbi astfel despre două categorii de mijloace materiale de probă arătate în articolul citat şi
anume mijloace materiale propriu-zise, adică obiectele care conŃin urme de orice fel ale săvârşirii
faptei (exemplu cadavrul, glontele etc) dar şi obiectele care poartă urme cu privire la faptă sau
făptuitor (mânerul de la o uşă pe care s-au lăsat urme de degete, covorul pe care există o amprentă
a pantofului infractorului, în general obiectele ce poartă urme lăsate de instrumentele folosite la
comiterea infracŃiunii etc).
O a doua categorie este cea a mijloacelor materiale asimilate şi anume obiectele care fără a
conŃine sau a purta urme ale faptei, au legătură cu acea fapta ori cu întâmplări care au precedat-o
sau care i-au urmat, precum şi diferitele împrejurări din care s-ar putea deduce vinovăŃia sau
nevinovăŃia făptuitorului.2
Tot în categoria mijloacelor materiale de probă intră şi corpurile delicte la care face referire
art.95, ca fiind fie mijloace de săvârşire a infracŃiunii, fie produsul acesteia.3
Conform art.89, înscrisurile pot servi ca mijloace de probă dacă în conŃinutul lor se arată
fapte sau împrejurări de natură să contribuie la aflarea adevărului într-o cauză penală. Legea are
în vedere acele înscrisuri prin care se materializează acte de gândire şi voinŃă relevante din
perspectiva probaŃiunii (spre exemplu, un fals titlu de proprietate asupra unui imobil, plăsmuit de
către infractor pentru a-i servi la comiterea unei înşelăciuni, prin inducerea în eroare a unei bănci
cu prilejul obŃinerii unui credit). Există însă şi înscrisuri care sunt, în accepŃiunea legii, mijloace
materiale de probă, în măsura în care ele servesc la aflarea adevărului nu prin conŃinutul lor, deci
nu prin valoarea lor intrinsecă, ci prin urmele pe care le poartă (spre exemplu, un contract de
vânzare-cumpărare pe care se găseşte o pată de sânge, ridicat din locuinŃa victimei, poate furniza
indicii valoaroase privind grupa sanguină a făptuitorului).
Toate aceste obiecte (probe materiale, corpuri delicte, înscrisuri) au aceeaşi funcŃie ca şi
1
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celelalte mijloace de probă şi anume de a contribui la aflarea de către organele de cercetare a
adevărului şi soluŃionarea corectă a cauzei.
Procedura folosirii acestor mijloace în dreptul procesual penal român
Aflate, de regulă (dar nu în mod neapărat), în posesia subiecŃilor pasivi ai raportului de drept
procesual penal, mijloacele materiale de probă şi înscrisurile trebuie ataşate la dosarul cauzei, în
vederea administrării lor. Aceasta presupune fie ca aceste obiecte să fie remise organelor judiciare
de către cei care le deŃin, fie ridicate silit de la aceştia. Din acest motiv, legiuitorul a trebuit să
instituie anumite procedee care să ducă la găsirea acestor obiecte şi să facă posibilă administrarea
lor. Astfel de procedee sunt ridicarea de obiecte şi înscrisuri precum şi efectuarea de percheziŃii.
Organele abilitate de lege să transpunsă în practică astfel de procedee au ca principale
atribuŃii căutarea, descoperirea şi strângerea obiectelor care pot constitui probe într-o cauză penală.
În vederea efectuării acestor acŃiuni, organelor judiciare le revine sarcina folosirii acestor procedee
ori de câte ori este necesar, acŃionând mereu în conformitate cu legea. Pentru a preveni însă
folosirea abuzivă a acestor prerogative, legea de procedură penală prevede un sistem de garanŃii de
natură să asigure atât realizarea scopului acestor acte procedurale dar să şi protejeze drepturile şi
libertăŃile persoanei asupra căreia aceste acte au loc.1
O condiŃie esenŃială (chiar dacă nu singura) pentru recurgerea la aceste procedee este
determinată de necesitatea folosirii lor. În ceea ce priveşte efectuarea percheziŃiei, organele
judiciare au abilitatea de a aprecia necesitatea acesteia, în raport cu celelalte aspecte ale cauzei.
Atunci când este necesară, sunt premise ca percheziŃia să fie şi admisibilă
Întrucât percheziŃia presupune o acŃiune ce restrânge exerciŃiul anumitor drepturi şi libertăŃi
fundamentale precum inviolabilitatea domiciliului, folosirea ei este considerată ca fiind admisibilă
doar dacă este indispensabilă, adică aflarea adevărului nu ar fi posibil de realizat pe altă cale. O
altă limitare a folosirii percheziŃiei este legată de timpul în care aceasta trebuie efectuată, condiŃie
prevăzută de art.103 C.pr.pen.
S-a apreciat – în ceea ce priveşte necesitatea acestui procedeu (condiŃie ce se apreciează de
către organele judiciare) – că atunci când este neîndoielnic că există obiecte ce pot constitui
mijloace de probă, organele judiciare sunt obligate respectând principiul aflării adevărului şi al
rolului activ, să efectueze percheziŃia.
Dacă se constată însă neîndeplinirea condiŃiilor şi nerespectarea regulilor prevăzute de lege
pentru efectuarea percheziŃiei, va fi atrasă nulitatea actului procedural doar atunci când vătămarea
adusă prin efectuarea acesteia nu poate fi înlăturată în alt mod. În situaŃia în care se constată că
actul procedural trebuie să fie anulat, instanŃa va dispune restituirea cauzei procurorului pentru
refacerea actului efectuat cu încălcarea legii.
Referitor la forŃa probantă a obiectelor ridicate în urma unor percheziŃii, acestea au, de regulă,
o valoare probatorie egală cu a celorlalte probe administrate în procesul penal, ele trebuind
coroborate cu acestea în vederea stabilirii adevărului.2 În practică sunt întâlnite situaŃii în care
mijloacele materiale de probă constituie probe mai însemnate pentru rezolvarea cauzei penale. Un
exemplu de infracŃiune în cazul căreia aceasta este probată în mod direct prin mijloacele materiale
de probă este descoperirea asupra făptuitorului a unor cantităŃi de stupefiante sau a unor arme, pe
care acesta le deŃine fără drept.
PercheziŃia. DefiniŃia şi importanŃa percheziŃiei domiciliare. Natura juridică a
percheziŃiei domiciliare.
Deşi ConstituŃia României prevede prin art. 27 faptul că domiciliul şi reşedinŃa sunt
1
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inviolabile , totuşi, există situaŃii de excepŃie în care acest drept fundamental poate fi limitat sau
restrâns. Astfel de prevederi regăsim şi în ConvenŃia Europeană a Drepturilor Omului, mai precis
în art.8 unde acest act procedural este analizat sub trei aspecte şi anume: legalitatea, legitimitatea şi
proporŃionalitatea.
Potrivit ConvenŃiei, legalitatea presupune ca măsura să fie prevăzută de lege şi executată
conform prevederilor legale. Legea care reglementează percheziŃia trebuie să fie accesibilă şi
previzibilă pentru justiŃiabili (adică, aceştia să o poată cunoaşte şi, prin modul în care este
concepută şi redactată, să o poată înŃelege) şi să prezinte garanŃii împotriva unor eventuale abuzuri
din partea organelor statului. Mai mult, ConvenŃia prevede un număr limitat de scopuri legitime
pentru care poate avea loc o limitare a inviolabilităŃii domiciliului, acestea referindu-se la
securitatea naŃională, sănătatea publică, apărarea ordinii şi prevenirea faptelor penale, protejarea
drepturilor şi libertăŃilor altora. În scopul specific al prevenirii faptelor penale (sau, aşa cum se
exprimă art.53 alin.1 din ConstituŃia României, pentru desfăşurarea instrucŃiei penale), autorităŃile
judiciare pot apela la percheziŃii. În ceea ce priveşte proporŃionalitatea, această cerinŃă se referă la
menŃinerea unui just echilibru cu drepturile suspectului, la faptul că măsura nu trebuie să
depăşească limita rezonabilă a drepturilor ce pot fi, în situaŃii de excepŃie, încălcate.2
O atare situaŃie de excepŃie o găsim în cazul percheziŃiei domiciliare unde, în totală
conformitate cu normele legale, este permisă atingerea drepturilor componente ale vieŃii private
însă numai în măsura în care percheziŃia este efectuată cu un scop bine definit şi anume cel al
aflării adevărului şi al soluŃionării corecte a unei cauze penale.
Deşi în literatura de specialitate au fost exprimate mai multe definiŃii ale percheziŃiei
domiciliare, în principiu acestea exprimă aceeaşi părere. Potrivit unei opinii, percheziŃia
domiciliară este activitatea procesuală ce constă în cercetarea domiciliului unei persoane pentru
găsirea şi ridicarea unor obiecte sau înscrisuri cunoscute şi solicitate de organul judiciar, dar
nepredate de bunăvoie, precum şi pentru eventuala descoperire a unor alte mijloace de probă
necesare aflării adevărului în cauză.3
În literatură, s-au exprimat şi alte opinii conform cărora percheziŃia este activitatea de
urmărire penală şi de tactică criminalistică care constă în căutarea – asupra unei persoane, în
locuinŃa sau la locul ei de muncă, ori în localurile deschide publicului – a obiectelor, valorilor sau
înscrisurilor a căror existenŃă sau deŃinere este tăgăduită, în vederea descoperirii şi administrării
probelor necesare soluŃionării juste a cauzelor penale.4
Rezultă însă că majoritatea autorilor din literatura de specialitate dau percheziŃiei o definiŃie
ce conŃine aceleaşi elemente specifice.
PercheziŃia se bucură de o reglementare legală prevăzută de art.100 C.pr.pen. Conform alin.
(1) când persoana căreia i s-a cerut să predea vreun obiect sau vreun înscris dintre cele arătate în
art.98 tăgăduieşte existenŃa sau deŃinerea acestora, precum şi ori de câte ori există indicii
temeinice că efectuarea unei percheziŃii este necesară pentru descoperirea şi strângerea probelor,
se poate dispune efectuarea acesteia. Din conŃinutul acestui alineat rezultă existenŃa a două situaŃii
clar diferenŃiate.
Indiferent despre care din cele două situaŃii prevăzute de art.100 alin. (1) este vorba – când
există sau se presupune că există un obiect ce poate servi ca mijloc de probă ori când percheziŃia
este necesară pentru descoperirea şi strângerea mijloacelor de probă – mai este necesară
îndeplinirea cumulativă a unor condiŃii.
1
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Astfel, în cazul primei situaŃii, persoana asupra căreia se află sau se presupune că se află
obiectul sau obiectele vizate trebuie să fi fost înştiinŃată să predea acel obiect iar ca o a doua
condiŃie se cere ca persoana respectivă să tăgăduiască existenŃa sau deŃinerea acelui obiect, ori să
refuze predarea lor.
În ceea ce priveşte a doua situaŃie, se cere ca percheziŃia să fie necesară, adică se se impună
pentru descoperirea şi strângerea anumitor probe la dosarul cauzei.
Tot în cuprinsul art.100 sunt diferenŃiate cele două tipuri de percheziŃii, anume cea corporala
şi cea domiciliară.1
O situaŃie aparte este cea prevăzută de art.493³ alin.(1) lit.c C.pr.pen., conform căruia este
permisă efectuarea unei percheziŃii domiciliare şi în scopul identificării, căutării, localizării şi
prinderii persoanelor date în urmărire.
Urmărind anumite criterii, percheziŃiile pot fi clasificate. Un prim criteriu este natura
percheziŃiei. Potrivit acestui criteriu, percheziŃiile pot fi unele cu caracter judiciar, care constau în
restrângerea dreptului la inviolabilitatea domiciliului ori a persoanei în ipoteze ce Ńin de
desfăşurarea unui proces penal2 sau percheziŃii cu caracter extrajudiciar, anume acele activităŃi de
control desfăşurate, spre exemplu, în cazul anumitor puncte de acces ale unor instituŃii.
Un alt criteriu îl constituie obiectul percheziŃiilor, acestea putând fi percheziŃii domiciliare,
corporale sau percheziŃii asupra vehiculelor, astfel cum reiese şi din art.100 alin.(2) şi (5) C.pr.pen.
Uneori, însăşi înfăptuirea justiŃiei depinde de efectuarea percheziŃiei prin aceasta înŃelegânduse faptul că percheziŃia domiciliară poate pune la îndemâna organelor judiciare probele de care au
nevoie pentru soluŃionarea cât mai rapidă şi cât mai complexă a unei cauze penale, probe ce nu ar
fi putut fi altfel obŃinute. Din aceste motive, importanŃa acestei instituŃii este mai mult decât
evidentă.
Conform unei opinii exprimate în literatura de specialitate3, percheziŃia ocupă un loc
preeminent printre mijloacele de probă datorită largilor posibilităŃi de aflare şi strângere a lor,
precum şi aportului specific pe care îl pot aduce la aflarea adevărului în cauza penală, mai ales
acolo unde celelalte mijloace de probă lipsesc sau sunt insuficiente.
În literatura juridică, dar şi în legislaŃia actuală din România, percheziŃia domiciliară este
analizată împreună cu mijloacele propriu-zise de probă deşi, observând scopul acesteia, putem
afirma că ea constituie de fapt un procedeu probatoriu. Mijloace de probă sunt obiectele ridicate în
urma unei percheziŃii – obiecte care, fiind administrate în procesul penal, relevă elementele
informative necesare rezolvării cauzei penale (adică probele) – şi nu percheziŃia în sine, care nu
este altceva decât un procedeu, o metodă prin care sunt descoperite, obŃinute mijloacele de probă
de către organul judiciar.
Punctul nostru de vedere converge concepŃiei Noului Cod de procedură penală al României,
adoptat prin Legea nr.135/2010 (încă neintrat în vigoare), care include percheziŃia în Titlul destinat
„Probelor, mijloacelor de probă şi procedeelor probatorii”.
Aspecte privind competenŃa în cadrul acestei instituŃii. Actele prin care poate fi dispusă
percheziŃia domiciliară şi conŃinutul acestora.
De asemenea, legea arată în mod neîndoielnic cui îi aparŃine competenŃa de a autoriza o
percheziŃie. Mai precis, conform alin.(3) al art. 100, percheziŃia domiciliară poate fi dispusă numai
de judecător, prin încheiere motivată, în cursul urmăririi penale, la cererea procurorului, sau în
cursul judecăŃii. În cursul urmăririi penale, percheziŃia domiciliară se dispune de judecătorul de
la instanŃa căreia i-ar reveni competenŃa să judece cauza în prima instanŃă sau de la instanŃa
1

Art.100 alin.(2) Cod procedură penală.
M.Damaschin, Curs universitar de Drept procesual penal, Ed. Wolters Kluwer, Bucureşti, 2010, p.216.
3
V.Dongoroz, ExplicaŃii teoretice ale Codului de procedură penală, Vol.V, Partea generală, p.237
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corespunzătoare în grad acesteia în a cărei circumscripŃie se află sediul parchetului din care face
parte procurorul care efectuează sau supraveghează urmărirea penală. În ceea ce priveşte
competenŃa, este de observat că reglementarea a suferit modificări în sensul că în trecut percheziŃia
putea fi dispusă şi de procuror, or, în prezent, aceasta poate fi dispusă numai de către judecător.
În reglementarea actuală, percheziŃia domiciliară poate fi dispusă numai de judecător, prin
încheiere motivată, în cursul urmăririi penale, la cererea procurorului sau în cursul judecăŃii.
În vechea reglementare, în centrul acestei proceduri se afla procurorul1, el fiind cel care
acorda autorizaŃia de percheziŃie. Mai mult, nu era necesară o rezoluŃie motivată a acestuia ceea ce
înseamnă că, întrucât de foarte multe ori percheziŃia domiciliară era singura modalitate prin care se
strângeau sau se descopereau probe, ea avea deseori şi un caracter abuziv.
Modificările aduse de Legea nr.281/2003 de modificare a Codului de procedură penală
aliniează normele noastre legale la practica europeană şi consacră şi mai puternic principiul
inviolabilităŃii domiciliului.
Astăzi, puterea de a emite o autorizaŃie de percheziŃie domiciliară aparŃine doar instanŃei de
judecată căreia i-ar reveni competenŃa de a soluŃiona cauza pe fond (sau instanŃei corespunzătoare
în grad acesteia în a cărei circumscripŃie se află sediul parchetului), la solicitarea procurorului, în
faza de urmărire penală sau din oficiu, în faza judecăŃii, numai dacă există indicii temeinice
privind necesitatea recurgerii la acest procedeu probatoriu, adică există o presupunere rezonabilă
ca prin realizarea acestui procedeu probatoriu pot fi descoperite, ridicate sau conservate probe cu
privire la săvârşirea infracŃiunii pentru care a fost începută urmărirea penală, iar obŃinerea acestor
probă este necesară pentru buna desfăşurare a procesului penal.2
Cererea procurorului, motivată în fapt şi în drept, trebuie să cuprindă aspecte privind
începerea urmăririi penale şi indicarea infracŃiunii pentru care percheziŃia domiciliară ar urma să se
efectueze, indicarea locului unde se solicită efectuarea percheziŃiei domiciliare, indicarea probelor
şi a informaŃiilor din care rezultă posibilitatea să fi fost săvârşită o infracŃiune şi că în locaŃia la
care se solicită efectuarea percheziŃiei există probe cu privire la comiterea acesteia sau urme ale
infracŃiunii, motivarea caracterului necesar al măsurii descoperirii şi strângerii probelor necesare
aflării adevărului.3
Toate aceste aspecte privind competenŃa organului care autorizează percheziŃia sunt expres
prevăzute de art.100 alin.(3) C.pr.pen. Există însă unele opinii care afirmă că din cauza
competenŃei în cadrul acestei instituŃii, percheziŃia domiciliară ca procedeu probatoriu este lipsită
de operativitate, întrucat până la efectuarea ei trece o anumită perioadă de timp, timp în care
probele pot fi alterate sau chiar distruse cu intenŃia inducerii în eroare a organelor de cercetare.
EsenŃial este faptul că stabilirea competenŃei pentru a dispune efectuarea unei percheziŃii
domiciliare diferă în funcŃie de momentul în care aceasta este dispusă şi sunt cunoscute două
situaŃii. În prima situaŃie, şi anume în cazul efectuării percheziŃiei în timpul urmăririi penale,
competenŃa materială aparŃine judecătorului de la instanŃa căreia i-ar reveni competenŃa să judece
cauza în prima instanŃă.4 Dacă percheziŃia domiciliară are loc în faza de judecată, ne aflăm în faŃa
celei de-a doua situaŃii, când va fi competent judecătorul care face parte din completul la care a
fost repartizată aleatoriu cauza.
În ceea ce priveşte actele prin care poate fi dispusă percheziŃia domiciliară, acestea sunt
arătate tot de art.100 alin.(3), în care se precizează că percheziŃia domiciliară se dispune prin
încheiere de către judecător. Prin intermediul acestei încheieri, judecătorul emite o autorizaŃie de
1

L.Herghelegiu, PercheziŃia domiciliară. Controverse, în revista Revista de Drept penal Anul XI, nr.2 aprilieiunie 2004, p.86.
2
M.Udroiu, R.Slăvoiu,O.Predescu, Tehnici speciale de investigare, Editura C.H.Beck, 2009, p.94.
3
M.Udroiu, O.Predescu, Tratat de ProtecŃia europeană a drepturilor omului şi procesul penal român, Editura
C.H.Beck, p.866.
4
Art.101 din Codul de procedură penală.
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percheziŃie, numită uneori în practică mandat de percheziŃie, ce poate fi folosit o singură dată.
Prin încheiere, judecătorul poate admite sau respinge cererea formulată de către procuror.
Dacă cererea este respinsă, această decizie este considerată definitivă, iar formularea unei noi
cereri pentru aceleaşi motive este inadmisibilă.
Norma prevăzută la art.100 prevede expres tot ceea ce o autorizaŃie de percheziŃie trebuie să
cuprindă1. Astfel, aceasta trebuie să conŃină o serie de date cu referire la:
- instanŃa de judecată, mai precis denumirea acesteia
- data, ora şi locul emiterii
- numele, prenumele şi calitatea persoanei care a emis autorizaŃia de percheziŃie
- perioada pentru care s-a emis autorizaŃia
- locul unde urmează a se efectua percheziŃia
- numele persoanei la domiciliul sau reşedinŃa căreia se efectuează percheziŃia
- numele învinuitului sau inculpatului
Toate aceste detalii sunt garanŃii suplimentare impuse de jurisprudenŃa C.E.D.O. deoarece
norma trebuie să fie accesibilă justiŃiabililor, previzibilă şi detaliată.2
Procedura de efectuare a percheziŃiei domiciliare
Efectuarea percheziŃiei face necesară abordarea mai multor aspecte precum organele care sunt
învestite cu această prerogativă, momentele în care poate fi dispusă precum şi anumite condiŃii
referitoare la loc, la timp dar şi la persoană.
De regulă, operaŃiunile ce au loc în situaŃia unei percheziŃii domiciliare sunt realizate de către
procuror sau de organul de cercetare penală, în prezenŃa unor martori asistenŃi şi, de regulă, şi în
prezenŃa unor lucrători operativi întrucât neefectuarea corespunzătoare a acestui procedeu este de
natură să afecteze drepturile şi libertăŃile fundamentale ale omului.3 PrezenŃa lucrătorilor operativi
(spre exemplu, a celor din cadrul structurilor de menŃinere a ordinii publice, precum Jardarmeria)
este necesară, de asemenea, şi pentru protecŃia procurorului sau organului de cercetare penală,
atunci când există riscul ca aceştia să fie agresaŃi de persoanele care sunt găsite la locul unde se
efectuează percheziŃia.
Efectuare percheziŃiei domiciliare poate avea loc oricând după începerea urmăririi penale,
atât în cursul urmăririi penale, cât şi în cursul judecăŃii. Se observă astfel că începerea urmăririi
penale constituie una din cerinŃele esenŃiale ale posibilităŃii efectuării percheziŃiei. Nu are relevanŃă
dacă urmărirea penală a început in rem sau in personam.
Acest procedeu probatoriu poate avea loc şi în cursul judecăŃii, cu ocazia unei cercetări
locale, în conformitate cu art.102 C.pr.pen. Acest articol presupune posibilitatea efectuării
percheziŃiei domiciliare prin două acŃiuni şi anume de către instanŃa de judecată cu ocazia
deplasării în vederea efectuării unei cercetări locale, dar si prin dispoziŃia dată procurorului să
efectueze percheziŃia domiciliară.
Procedura efectuării percheziŃiei este prevăzută în Codul de procedură penală prin art.104,
articol ce cuprinde adevărate garanŃii privind efectuarea acestui act procedural. Aceste garanŃii
privesc în primul rând legalitatea măsurii ce rezultă din faptul că organele ce efectuează
percheziŃia sunt obligate să se legitimeze şi să prezinte autorizaŃia de percheziŃie emisă de către
judecător, neavând relevanŃă dacă persoana la care are loc percheziŃia domiciliară a solicitat sau nu
organelor prezentarea acestor acte.
Alte garanŃii privesc respectarea dreptului la apărare precum şi garantarea obiectivităŃii
1

Art.100 alin.(4¹) din Codul de procedură penală.
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procedurii, aspecte ce impun în mod obligatoriu prezenŃa persoanei vizate şi a martorilor asistenŃi.
PrezenŃa persoanei vizate poate fi însă înlocuită prin prezenŃa unui reprezentant al acesteia ce
trebuie să aibă capacitate deplină de exerciŃiu.
Întrucât percheziŃia domiciliară permite organelor învestite cu efectuarea acesteia să încalce
inviolabilitatea domiciliului, art.105 din Codul de procedură penală asigură respectivelor organe
exercitarea anumitor drepturi care, în alte condiŃii, ar putea constitui adevărate infracŃiuni, motiv
pentru care repetăm că este absolut necesară efectuarea percheziŃiei domiciliare în totală
conformitate cu normele legale.
Astfel, organele ce efectuează percheziŃia au dreptul de a pătrunde în domiciliul persoanei
vizate fără un acord prealabil al acesteia, cu scopul obŃinerii unor probe. În situaŃia opunerii de
rezistenŃă din partea persoanei vizate, organele au dreptul a de forŃa încuietorile şi a oricăror alte
dispozitive despre care se crede că ar putea ascunde obiecte ce pot constitui probe. De exemplu, nu
se poate reŃine în sarcina organelor judiciare infracŃiunea de distrugere atunci când acestea sunt
nevoite să pătrundă cu forŃa în respectivul domiciliu, spărgând uşa de la intrare.
Însă mandatul de percheziŃie domiciliară nu conferă doar drepturi organelor judiciare, ci şi
obligaŃii ca, de exemplu aceea potrivit căreia organele nu pot ridica obiecte sau înscrisuri ce nu au
legătură cu fapta. Deci organele judiciare au obligaŃia de a aprecia orice obiecte sau înscrisuri în
raport cu o eventuală legătură cu fapta din cauza căreia are loc percheziŃia domiciliară. Din aceste
considerente, în practica CEDO se precizează că mandatele de efectuare a percheziŃiei trebuie să
cuprindă detalii cât mai exacte cu privire la obiectele ce sunt căutate.
Exemplificăm prin una din situaŃiile ivite în practica CurŃii Europene a Drepturilor Omului. În
fapt, după ce Parchetul a cerut începerea urmării penale pentru fals, abuz de încredere şi emitere de
cecuri fără acoperire împotriva reclamantului, judecătorul a dispus autorizaŃia de percheziŃie
domiciliară. Prin mandatul de percheziŃie, organele de cercetare aveau posibilitatea să ridice orice
documente considerate necesare pentru anchetă, atât din locuinŃa reclamantului, cât şi din sediile
societăŃilor comerciale ale acestuia. În cursul procesului penal, reclamantul s-a plâns de
generalitatea mandatului de percheziŃie, precum şi de faptul că nu a fost întocmită o listă a actelor
ridicate. Curtea a apreciat ca fiind încălcate valorile prevăzute la art.8 din ConvenŃia Europeană a
Drepturilor Omului întrucât mandatul de percheziŃia nu a cuprins nici lista infracŃiunilor pentru
care se declanşase urmărirea penală şi nici o listă a documentelor care faceau obiectul percheziŃiei.
Astfel, puterea anchetatorilor nu a fost limitată iar garanŃiile contra arbitrariului nu au fost
respectate.1
Cu tiltu de excepŃie, vor fi ridicate orice alte obiecte sau înscrisuri decât cele la care se face
referire în mandatul de percheziŃie în situaŃia în care acestea fac obiectul unor alte infracŃiuni (de
exemplu, arme deŃinute fără permis de port-armă) sau sunt interzise spre deŃinere sau circulaŃie (de
exemplu, droguri).
Un aspect deosebit de important al unei percheziŃii domiciliare este cel al identificării, al
păstrării şi al conservării obiectelor ridicate. Întrucât o percheziŃie poate avea loc după o perioadă
mai lungă de timp de la comiterea infracŃiunii, este esenŃial ca odată identificate, obiectele şi
înscrisurile ridicate în urma unei percheziŃii domiciliare să fie păstrate şi conservate cât mai bine
deoarece se cunoaşte faptul că trecerea timpului atrage degradarea sau chiar distrugerea probelor.
Nu sunt puŃine dosarele ce nu au putut fi soluŃionate datorită acestor aspecte. Din aceste situaŃii
rezultă uriaşa legătura a dreptului penal şi procesual penal cu ştiinŃa criminalisticii, ştiinŃă
fundamentală în acest domeniu. De toate aceste operaŃiuni se ocupă adevăraŃi specialişti, mai ales
ca în zilele noastre ştiinŃa a progresat şi progresează într-o manieră accelerată, fapt ce face din ce
în ce mai uşoară aflarea adevărului, iar dacă nu o face mai uşoară, o face totuşi posibil de realizat
într-un interval de timp din ce în ce mai scurt.
1

CEDO, secŃia I, hotărârea Van Rossem contra Belgiei, 9 decembrie 2004, www.jurisprundetacedo.com

150

ConferinŃa StudenŃească Anuală „Nicolae Titulescu”. ŞtiinŃe juridice

Imediat după efectuarea percheziŃiei, dar fără a părăsi locul unde a avut loc, şeful echipei care
a efectuat percheziŃia încheie procesul-verbal ce constituie un mijloc de probă scris cu privire la
faptele şi împrejurările constatate în timpul efectuării percheziŃiei domiciliare. Acest proces-verbal
trebuie să fie unul detaliat, care să cuprindă pe cât posibil întreaga procedură de desfăşurare a
percheziŃiei, precum şi aspecte referitoare la loc, timp, participanŃi şi, evident, aspecte privind
obiectele sau înscrisurile găsite şi ridicate.
O copie a procesului-verbal trebuie înmânată persoanei vizate, fapt ce reprezintă un drept al
acesteia şi o garanŃie în situaŃia în care, de exemplu, ca urmare a nerespectării procedurilor legale,
persoana se va plânge organelor judiciare.
Asupra obiectelor ridicate în urma percheziŃiei se pot lua mai multe măsuri, precum păstrarea
lor sau ataşarea la dosar, conservarea acestora ori valorificarea lor, iar în unele situaŃii restituirea
acestora. Dacă, spre exemplu, ataşarea nu este posibilă (ceea ce s-ar putea întâmpla, de pildă,
atunci când s-a ridicat aparatură destinată falsificării de monedă), cu ajutorul criminalisticii la
dosar se vor ataşa poze ori se va apela la alte modalităŃi de redare a realităŃii. Toate aceste aspecte
sunt expres prevăzute în art.109 C.pr.pen.
DispoziŃii speciale sunt prevăzute pentru anumite categorii de obiecte, precum cele perisabile
sau a obiectelor din metale sau pietre preŃioase, obiecte de artă, sume de bani, etc. pentru care
legea a prevăzut prin art.110 că, dacă nu este cazul să fie restituite, se vor conserva şi valorifica în
conformitate cu art.165 alin.(3), (4) şi (5) C.pr.pen.
În ceea ce priveşte timpul în care organele judiciare au permisiunea de a efectua percheziŃia,
aceste intervale sunt prevăzute de art. 103 C.pr.pen. care, aşa cum se opinează în literatura de
specialitate, reprezintă dezvoltarea alin.(4) art. 27 din ConstituŃie1, articol ce stabileşte că
percheziŃiile pe timp de noapte sunt interzise cu o singură excepŃie şi anume în cazul infracŃiunilor
flagrante.
Pentru a se ralia prevederilor CEDO, legiuitorul român face distincŃie în Codul de procedură
penală între efectuarea percheziŃiei în timpul nopŃii la domiciliul unei persoane şi efectuarea
percheziŃiei într-un local public fiind astfel permisă percheziŃia domiciliară pe timpul nopŃii şi în
cazul acestor localuri publice.
Motivul pentru care percheziŃiile domiciliare pe timpul nopŃii sunt interzise este unul cât se
poate de evident întrucât în timpul zilei sunt mai multe garanŃii împotriva unor abuzuri din partea
autorităŃilor dar şi din cauza faptului că luarea unei astfel de măsuri pe timpul nopŃii ar tulbura şi
mai puternic persoana percheziŃionată, dar şi persoanele aflate în vecinătatea acesteia. Legiuitorul,
prin art.103 C.pr.pen a stabilit expres intervalul de timp în care o percheziŃie domiciliară poate fi
efectuată, situând acest interval între orele 6:00-20:00, indiferent de anotimp.
În literatura de specialitate au fost clarificate problemele privind persoana vizată de
efectuarea unei percheziŃii domiciliare. Art.104 alin.(2) şi (3) ne indică faptul că prezenŃa
persoanei la care are loc o percheziŃie este întotdeauna necesară, cu menŃiunea că atunci când
prezenŃa acesteia nu este posibilă, ea va fi înlocuită de către un reprezentant, de o rudă sau chiar de
un vecin cu condiŃia ca oricare dintre aceştia să aibă capacitate de exerciŃiu. O astfel de cerinŃă este
justificată prin aceea că organele judiciare ce efectuează percheziŃia pot adresa întrebări şi cere
lămuriri, precum şi de faptul că persoana, dacă se hotărăşte să coopereze, poate indica organelor
locurile unde se află obiectele căutate. În situaŃia în care subiect al percheziŃiei domiciliare este o
persoană juridică, este necesară prezenŃa unui reprezentant al acesteia.
Un alt aspect ce prezintă importanŃă este faptul că nu constituie o regulă efectuarea
percheziŃiei la domiciliul învinuitului sau inculpatului deci percheziŃia domiciliară poate avea loc
chiar şi la un martor în respectiva cauză, cu respectarea aceloraşi condiŃii prevăzute de lege ca şi în
1
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cazul efectuării acesteia la învinuit sau inculpat.
Locul unde are loc percheziŃia domiciliară. NoŃiunea de domiciliu.
Din cele mai vechi timpuri, noŃiunea de domiciliu (locuinŃă) a cunoscut numeroase sensuri,
toate aceste sensuri ducând la ideea de inviolabilitate a acestuia. Prevăzută atât în dreptul intern şi
mai ales în dreptul european, noŃiunea de domiciliu desemnează potrivit art.8 din ConvenŃia
Europeană a Drepturilor Omului un loc ales în mod liber, unde omul să-şi desfăşoare viaŃa
personală în mod permanent, la adăpost de amestecul nedorit din partea altora.1
Noutatea adusă acestei noŃiuni în ultimii ani rezultă chiar din practica instanŃelor, mai ales a
celor europene. Astfel, prin jurisprudenŃa CurŃii Europene a Drepturilor Omului noŃiunea de
domiciliu capătă o nouă formă. Mai corect, noŃiunea cuprinde mai multe aspecte faŃă de cele la
care existau referiri în trecut. Aceasta înseamnă că domiciliul, în sensul dat de ConvenŃie, depinde
în principal de împrejurările cauzei respective. Mai precis, această noŃiune poate cuprinde, de
exemplu, şi locul unde o persoană îşi desfăşoară activitatea profesională. Tot în această noŃiune
poate intra şi sediul unei societăŃii.
Ca în orice ramură a dreptului, domiciliul este o parte componentă a vieŃii private. Însă în
anumite situaŃii expres prevăzute de lege şi datorită unor împrejurări de fapt, exercitarea dreptului
la viaŃa privată, respectiv respectarea principiului inviolabilităŃii domiciliului poate cunoaşte
anumite limitări, numite ingerinŃe. Pentru a nu atrage însă nerespectarea arbitrată a unui astfel de
drept fundamental, este necesară îndeplinirea cumulativă a unor condiŃii cu privire la aceste
ingerinŃe, condiŃii ce reies atât din literatura de specialitate, dar mai ales din practica CurŃii
Europene.
O primă condiŃie o reprezintă faptul că ingerinŃa trebuie să fie prevăzută de lege ceea ce
înseamnă că legea trebuie să fie accesibilă justiŃiabililor şi, bineînŃeles, să fie redactată cu
precizie.2
De asemenea, ingerinŃa trebuie să urmărească un scop legitim. Aceste scopuri sunt:
securitatea naŃională, siguranŃa publică, bunăstarea economică a Ńării, apărarea ordinii şi prevenirea
faptelor penale, protejarea sănătăŃii şi a moralei ori protejarea drepturilor şi libertăŃilor altora.
Mai mult, din jurisprudenŃa CurŃii reiese faptul că ingerinŃa trebuie să fie necesară într-o
societate democratică şi proporŃională cu scopul urmărit.
Acestea condiŃii sunt unele generale, aplicabile tuturor drepturilor care privesc viaŃa privată
însă este necesară dezvoltarea ingerinŃelor privind respectarea domiciliului aşa cum este el definit
de către ConvenŃia Europeană a Drepturilor Omului.
Curtea Europeană, cu ajutorul bogatei sale practici, a constatat în decursul anilor că, deşi
instituŃia percheziŃiei domiciliare este reglementată într-un mod complet în legislaŃiile interne,
totuşi în unele situaŃii nu există proporŃionalitate între această măsură şi scopul urmărit. Din acest
motiv, Curtea a considerat necesară instituirea unor garanŃii împotriva abuzurilor, pentru a elimina
acŃiunile arbitrare ale organelor judiciare. O astfel de garanŃie poate fi aceea ca mandatul de
percheziŃie să cuprindă anumite limite.
În concluzie, Curtea a statuat că este necesară includerea în noŃiunea de domiciliu şi viaŃă
privată şi a activităŃilor profesionale sau de afaceri. O astfel de situaŃie o găsim de exemplu în
cazul efectuării unei percheziŃii domiciliare la sediul unui avocat cu precizarea că o astfel de
percheziŃie nu poate fi dispusă decât de judecător, cu respectarea celorlalte condiŃii şi fără a aduce
atingere secretului profesional.
1
M.Udroiu, O.Predescu, Tratat de ProtecŃia europeană a drepturilor omului şi procesul penal român, Editura
C.H.Beck, p.203-204.
2
M.Udroiu, O.Predescu, Tratat de ProtecŃia europeană a drepturilor omului şi procesul penal român, Editura
C.H.Beck, p.806.
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La fel a considerat şi Curtea Europeană a Drepturilor Omului, apreciind că art.8 se aplică şi
sediului profesional al unei persoane în măsura în care acesta îşi desfăşoară o bună partea a vieŃii
sale private ân acel spaŃiu. În speŃa Petri Sallinen vs. Finlanda, Curtea a hotărât că art.8 a fost
violat ca urmare a percheziŃiei ce a avut loc la sediul profesional al reclamantului, percheziŃie în
urma căreia i-a fost ridicat hard disk-ul calculatorului. Curtea a mai arătat că o asemenea ingerinŃă
este posibilă doar în măsura în care este prevăzută de legea internă – în sensul actelor legislative
care cuprind suficiente garanŃii contra unei aplicări arbitrare. În speŃă însă, s-a constatat că
legislaŃia Finlandei care reglementa posibilitatea căutării într-un calculator şi ridicarea memoriei
acestuia nu cuprindea nicio formă de control a luării acestei măsuri.1
Chiar dacă Codul de procedură penală foloseşte noŃiunea de domiciliu, aceasta trebuie
interpretată în mod extensiv, în sensul că percheziŃia domiciliară se poate dispune şi pentru o
reşedinŃă, pentru o locuinŃă secundară, casă de vacanŃă, pentru camera de hotel a unei persoane, la
sediul unei societăŃi comerciale şi chiar şi la sediul unei autorităŃi publice2 dacă sunt respectate
toate celelalte condiŃii privind dispunerea şi efectuarea percheziŃiei domiciliare.
Întrucât legea nu impune condiŃia ca locul să aparŃină individului suspectat de comiterea unor
fapte penale şi nici nu distinge între aceste locuri. Astfel, potrivit principiului ubi lex non
distinguit, nec nos distinguere debemus, accesul poate fi autorizat de către instanŃă în orice loc
dacă cercetarea acelui loc este de natură să furnizeze informaŃii de interes.
Tactica efectuării percheziŃiei domiciliare. Legătura acestui procedeu probatoriu cu
psihologia judiciară şi ştiinŃa criminalisticii.
Pentru ca efectuarea unei percheziŃii domiciliare să dea rezultatele pe care organele de
cercetare le doresc, este necesară cunoaşterea de către aceste organe a unor chestiuni de psihologie
judiciară. Aşa cum se afirmă şi în literatura de specialitate mai veche, în realizarea scopului
percheziŃiei, un rol important îl are observarea, capacitatea organului de urmărire penală de a se
orienta – în raport cu diversitatea situaŃiilor în care este nevoit să acŃioneze – de a sesiza, selecta şi
atribui adevărata semnificaŃie celor mai neînsemnate reacŃii emoŃionale ale celui percheziŃionat.3
În ceea ce priveşte organul de urmărire penală, acesta trebuie să dea dovadă de o capacitate de
examinare minuŃioasă şi de o observare permanenta a tuturor aspectelor legate de locul şi persoana
vizată. Mai mult, acesta trebuie să îşi păstreze permanent atenŃia şi să fie capabil să se adapteze
rapid la situaŃiile concrete pe care le întâmpină la faŃa locului.
De asemenea, psihologia persoanei percheziŃionate oferă organului de cercetare indicii
semnificative privind scopul percheziŃiei. Aceasta înseamnă că orice tulburare sau agitaŃie a
persoanei vizate reflectă o anumită temere, creând astfel suspiciuni în faŃa organelor judiciare.
Un alt aspect deosebit de important este cel al cunoaşterii cât mai bune a locului în care
urmează să se efectueze percheziŃia domiciliară dar şi a detaliilor ce privesc persoanele care îşi
desfăşoară activitatea în respectivul loc. De exemplu, este important ca organele care se pregătesc
să pătrundă într-un astfel de loc să cunoască dacă persoana vizată este, spre exemplu, deŃinător de
armă, o astfel de persoană constituind un pericol major. Din aceste considerente, perioada
pregătirii unei percheziŃii poate fi uneori foarte mare întrucât o astfel de operaŃiune presupune pe
lângă actele procesuale ce trebuie îndeplinite, şi strângerea unor informaŃii ce nu sunt întotdeauna
uşor de aflat.
Este cunoscut faptul că efectuarea unei percheziŃii presupune muncă în echipă, aceasta nefiind
1
CEDO, secŃia IV, hotărârea Petri Sallinen şi alŃii versus Finlanda, 27 septembrie 2005
www.jurisprudentacedo.com
2
M.Udroiu, O.Predescu, Tratat de ProtecŃia europeană a drepturilor omului şi procesul penal român, Editura
C.H.Beck, p. 865.
3
C.AioaniŃoaie, V.Bercheşan, T.Butoi, Tratat de tactică criminalistică, Editura CarpaŃi, 1992, p.209.
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formată dintr-un număr exact de persoane, acest aspect fiind stabilit de la caz la caz, în funcŃie de
diferite criterii printre care şi gravitatea infracŃiunii.
Momentul începerii percheziŃiei şi modalităŃile de pătrundere în domiciliul ce va fi
percheziŃionat prezintă importanŃă aparte şi se stabileşte în concret de la caz la caz în funcŃie de
particularităŃile cauzei.1
Ca regulă, se impune sincronizarea activităŃilor de percheziŃionare în cauzele în care sunt
necesar a fi efectuate mai multe percheziŃii, pentru a stopa orice încercare a celor percheziŃionaŃi
de a lua legătura unii cu alŃii.
În concluzie, percheziŃia domiciliară presupune parcurgerea mai multor etape succesive:
deplasarea, blocarea, pătrunderea în domiciliul de percheziŃionat şi efectuarea percheziŃiei propriuzise.2 Ansamblul activităŃilor de căutare şi identificare a obiectelor ce pot constitui probe în
respectiva cauză diferă de la caz la caz.
Rezultatele unei percheziŃii domiciliare sunt fixate în procesul-verbal ce se completează chiar
la locul efectuării percheziŃiei, imediat după terminarea acesteia. Acesta trebuie să fie redactat clar,
să redea cu fidelitate activitatea desfăşurată şi rezultatele obŃinute. În literatură se precizează că
trebuie acordată o atenŃie deosebită descrierii detaliate a lucrurilor ridicate precum şi a modului în
care acestea au fost ascunse.
Reuşita percheziŃiei depinde categoric de modul în care aceasta este pregătită, ceea ce
înseamnă că descoperirea mijloacelor materiale de probă prin percheziŃie nu poate fi, în niciun caz,
lăsată la voia întâmplării, fără o organizare atentă şi riguros pregătită.3
SancŃiuni atrase de nerespectarea dispoziŃiilor privind efectuarea percheziŃiei
domiciliare
Ori de câte ori organele judiciare nu respectă întocmai cerinŃele şi obligaŃiile legale ce le
revin privind mijloacele de probă, este atrasă sancŃiunea nulităŃii acestor acte. Mai precis, dacă
instanŃa constată că nu au fost respectate normele legale, orice mijloace de probă astfel obŃinute nu
pot constitui probe în cadrul procesului penal, astfel cum arată art.64 alin.2.
Concluzii
ProbaŃiunea reprezintă una dintre cele mai importante aspecte ale oricărui proces penal. Mai
mult, nu am putea vorbi despre un proces penal fără probe întrucât întreaga activitate procesuală şi
procedurală se desfăşoară în jurul obiectelor şi a împrejurărilor ce pot duce la cunoaşterea
adevărului şi la restabilirea ordinii de drept, ca scopuri esenŃiale ale dreptului procesual penal.
Chiar dacă în Cod se face încă referire la percheziŃia domiciliară ca mijloc material de probă,
este evident faptul că această instituŃie este de fapt un procedu probatoriu, astfel cum afirmă marea
majoritate a autorilor de specialitate. Dacă percheziŃia domiciliară ar fi mijloc de probă, cum ar
trebuie numite obiectele ridicate sau descoperite în urma efectuării acestui act procedural?
De lege ferenda, consider că modificarea normelor actuale privind percheziŃia domiciliară
este binevenită, această modificare aliniindu-se doctrinei şi jurisprudenŃei interne şi internaŃionale.
În concluzie, percheziŃia domiciliară este cu siguranŃă una dintre cele mai importate instituŃii
din materia probaŃiunii, fiind una dintre modalităŃile cele mai bune de aflare a adevărului, chiar
dacă, aşa cum spunea Oscar Wilde, „adevărul pur şi simplu este rareori pur şi niciodată simplu”.

1
C.AioaniŃoaie, V.Bercheşan, T.Butoi, I.Marcu, E.Pălăuceanu, C.Pelea, I.E.Sandu, E.Stancu, Tratat de tactică
criminalistică, Editura CarpaŃi, 1992, p.219.
2
Op.cit., p.225.
3
E.Stancu, Tratat de tactică criminalistică, EdiŃia a V-a, revăzută şi adăugită, Editura Universul Juridic, 2010,
p.495.
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APLICAREA LEGII PENALE ROMÂNE ȊN SPAȚIU PRINCIPIUL
PERSONALITĂȚII
Claudia BABA∗

Abstract
This paper aims to study about the application of criminal law în space. This includes both
the current Criminal Code regulations and the amendments made by the new Criminal Code.
Emphasis was placed on one of its principles, namely the principle of personality în criminal law.
This principle punishes offenses committed abroad by a Romanian citizen or by a Romanian legal
person.
Also, the study makes evident how the institution is regulated in other, like France, Italy and
Germany.
Cuvinte cheie: aplicarea legii penale în spaŃiu, principiul personalităŃii legii penale,
cetăŃean român, drept comparat.
I. NoŃiuni introductive
Legile penale se aplică în spaŃiu pe un teritoriu supus unei anumite suveranităŃi şi pe o
anumită durată în timp determinată de îmbunătăŃirea legislaŃiei, ca urmare a schimbărilor
economice, social-culturale şi politice care intervin în societate, pentru a corespunde necesităŃilor
apărării eficace a acesteia împotriva infracŃiunilor.1
NoŃiunea aplicării legii penale în spaŃiu, desemnează activitatea pe care o realizează organele
judiciare competente pentru a pune în practică dispoziŃiile legii penale în raport cu locul săvârşirii
infracŃiunii (în Ńară ori în străinătate) de către cetăŃenii români sau de cetăŃeni străini ori de
persoane fără cetăŃenie.2
În virtutea principiului suveranităŃii statului român, legea penală română este teritorială,
fiindcă se aplică tuturor infracŃiunilor săvârşite pe teritoriul Ńării noastre, aceasta atât în baza
principiului suveranităŃii statului român, cât şi pentru considerentul că valorile sociale
fundamentale, ocrotite de legea penală romană, nu pot fi pe deplin apărate dacă pedepsirea
infractorului nu s-ar face potrivit legii penale române.3
Există însă şi situaŃii pe care aplicarea legii penale strict teritorial, nu le acoperă, cum ar fi
cazurile în care se săvârşesc fapte prevăzute de legea penală romană în străinătate, de către
cetăŃenii români sau de cetăŃenii străini ori de persoane fără cetăŃenie, dar faptele lor sunt
îndreptate împotriva statului nostru ori contravin intereselor cetăŃenilor români. Există şi cazuri în
care cetăŃenii străini sau persoanle fără cetăŃenie săvârşesc pe teritoriul altor state infracŃiuni, care
nu sunt îndreptate împotriva statului nostru ori împotriva cetăŃenilor români, dar, autorii lor se află
de bunăvoie pe teritoriul României.4
∗
Student al FacultăŃii de Drept, specializarea Drept, Universitatea “Nicolae Titulescu” din Bucuresti; (e-mail:
meyo_claudia@yahoo.it). Acest studiu a fost elaborat sub coordonarea Prep. univ.drd. Al-Kawadri Lamya Diana (email av.ldk.ro@gmail.com).
1
Matei BASARAB, “Drept penal. Partea generală. Tratat. Volumul I”, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 2005,
pag. 78.
2
George ANTONIU, “ExplicaŃii preliminare ale noului Cod penal” , Volumul I, Ed. Universul Juridic,
Bucureşti, 2010, pag. 92.
3
Revista “Dreptul”, Ed. Universul Juridic, Nr. 6/2010, pag. 89.
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Din aceste considerente, legiuitorul român promovează concepŃia potrivit căreia finalitatea
normelor care reglementează aplicarea legii penale în raport cu spaŃiul permite organizarea
activităŃii de represiune penală atât pe plan intern, cât şi în plan internaŃional, în aşa fel încât,
oriunde şi în orice loc s-ar săvârşi o infracŃiune, să existe posibilitatea extrădării în toate legislaŃiile
interne.1
Realizarea unui asemenea scop nu ar fi posibilă fără ca statul să-şi organizeze activitatea de
aplicare a legii penale nu numai strict teritorial ci şi extrateritorial, pe baza unor principii,
acceptate şi pe plan internaŃional, apte să asigure aplicarea eficientă şi completă a legii penale.
Aceste principii sunt: principiul teritorialităŃii legii penale, al personalităŃii, realităŃii şi
universalităŃii legii penale şi fac parte, în ansamblul lor, din materia aplicării în spaŃiu a legii
penale române.2
Important de subliniat este faptul că numai aplicarea şi recunoaşterea tuturor acestor principii,
care guvernează aplicarea în spaŃiu a legii penale române, fac posibilă realizarea unei eficienŃe
maxime a represiunii penale. Aplicarea separată şi limitată a acestora în raport cu spaŃiul ar face
inaplicabilă la cote maxime legea penală română în spaŃiu şi ar duce la inexistenŃa acesteia.3
În discutarea principiului personalităŃii legii penale, care are un rol primordial în aplicarea
legii penale în spaŃiu, dispoziŃiile sprijinite pe principiul personalităŃii legii penale apar ca o
reglementare complementară. Acest principiu este în acord cu prevederile cuprinse în art. 17 din
ConstituŃia României, care impun cetăŃenilor români aflaŃi în străinătate de a respecta legea penală
romană.4
Principiul personalităŃii legii penale a fost consacrat începând cu anul 1865, în primul Cod
penal al Romanie suferind pe parcursul anilor mai multe modificări.
n practica judiciară sunt cazuri, mai ales în perioada de după RevoluŃia din decembrie 1989,
când, în urma liberalizării regimului de frontieră, unii cetăŃeni români sau persoane fără cetăŃenie
cu domiciliul în România, mergând în străinătate săvârşesc fapte prevăzute de legea penală
romană.5
Deoarece asemenea fapte nu pot rămâne nepedepsite, în art. 4 din Codul penal în vigoare şi în
art. 9 din noul Cod penal, a fost înscrisă o dipoziŃie care consacră principiul personalităŃii legii
penale.6
II. Conceptul de personalitate a legii penale din perspectiva actualului şi noului Cod
penal
Se ştie că, acest principiu, denumit şi al naŃionalităŃii active, este subsidiar principiului
teritorialităŃii, având rolul de a completa acele situaŃii pe care nu le poate acoperi principiul
teritorialităŃii.
Acest principiu este consacrat de majoritatea legislaŃiilor penale şi are la bază, raŃiuni de ordin
practic strâns legate de relaŃiile juridice între cetăŃenii români şi persoanele juridice române, pe de
o parte, şi statul român, pe de altă parte. Astfel, după cum este firesc, că cetăŃenii români şi
persoanele juridice să beneficieze de ocrotirea statului român, tot atât de firesc este ca acestea să
suporte, în faŃa statului român, consecinŃele comiterii de infracŃiuni în afara teritoriului Ńării.
Pe lângă acestea, raŃiunea principiului personalităŃii legii penale, este şi aceea de a evita
impunitatea cetăŃenilor români care săvârşesc infracŃiuni în străinătate atunci când extrădarea lor
1

Ibidem, pag. 90.
George Antoniu, op. cit., pag. 93.
3
Revista “Dreptul”, Nr. 6/2010, pag. 90.
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5
Vasile DOBRINOIU, Gheorghe NISTOREANU, “Drept penal. Partea generală”, Ed. A IV-a revizuită şi
adaugită cu dispoziŃiile Legii nr. 140/1996, Ed. Europa Nova, Bucureşti, 1997, pag. 60.
6
Ibidem, pag. 94.
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III. CondiŃii de existenŃă în actuala reglementare
Conform principiului personalităŃii legii penale, „legea penală se aplică infracŃiunilor
săvârşite în afara teritoriului Ńării, dacă făptuitorul este cetăŃean român sau dacă, neavând nicio
cetăŃenie, are domiciliul în Ńară” (art. 4 Cod penal).2
Pentru aplicabilitatea acestui principiu este necesară îndeplinirea cumulativă a două categorii
de condiŃii, şi anume cu privire la fapta şi cu privire la făptuitor.3
a)
CondiŃii cu privire la faptă:
- fapta ilicită să fie săvârşită în străinătate şi să constituie infracŃiune în baza legii penale
române.
Textul art. 4 C. pen. nu mai prevede ca fapta săvârşită în străinătate de cetăŃeanul român să
fie prevăzută ca infracŃiune şi în legea penală a acelui stat (fără condiŃia dublei incriminări). În
literatura juridică mai recentă se propune de lege ferenda că principiul ar putea fi reformulat în
sensul că aplicarea legii penale române să fie posibilă numai dacă există dubla incriminare, iar
urmărirea şi judecata să fie posibile atât potrivit legii penale străine cât şi legii penale române.4
De exemplu, dacă un cetăŃean român merge în Olanda şi cumpăra 3 grame de cannabis şi
fumează acolo, fapta lui nu constituie infracŃiune deoarece o astfel de faptă în această Ńară nu
constituie infracŃiune, dar întors în România şi având asupra sa 1 gram de cannabis pentru
consumul propriu fapta va constitui infracŃiunea prevăzută de art. 4 din Legea nr. 143/2000. 5
- fapta să fie săvârşită în întregime în afara teritoriului Ńării noastre indiferent de locul, de
Ńara în care infractorul comite această infracŃiune.
Potrivit criteriului ubicuităŃii, niciun act de executare şi nici rezultatul nu se pot produce în
România, deoarece, în caz contrar, legea romană ar trebui să intervină potrivit principiului
teritorialităŃii.6
b)
CondiŃii referitoare la făptuitor:
- infractorul să fie cetăŃean român sau o persoană fără cetăŃenie care domiciliază în
România, calităŃi pe care infractorul trebuie să le fi dobândit anterior comiterii infracŃiunii în
străinătate.7
Prevederea din art. 4 privitoare la persoana fără cetăŃenie care domiciliază în România, şi
căreia i s-ar aplica principiul personalităŃii în situaŃia în care ar săvârşi o infracŃiune în străinătate
nu mai este de actualitate, această dispoziŃie ne mai armonizându-se cu prevederile ConstituŃiei din
anul 1991, fiind astfel depăşită.
Astfel, prof. N. Basarab în cursul sau observă că „cu toate că prin Legea nr. 140/1996, prin
care s-a modificat Codul penal, art. 4 a rămas neschimbat, Ńinând seama de prevederile din
ConstituŃie în care se arăta că se bucură de protecŃia statului român doar cetăŃenii români aflaŃi în
străinătate, deci apatrizii cu domiciliul la noi în Ńară nu se mai bucură de aceasta protecŃie”.
Aşadar, aceştia nu mai sunt obligaŃi să respecte legile penale române când se află în străinătate.
Pentru aplicarea prevederilor art. 4 este necesar ca făptuitorul să aibă calitatea de cetăŃean
român în momentul săvârşirii infracŃiunii.
1

Ibidem, pag. 107-108.
Codul penal, Ed. a 15-a, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2011.
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Traian DIMA, “Drept penal. Partea generală”, Ed. a II-a revizuită şi adaugită n baza Legii nr. 278/2006
de modificare a Codului penal, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2007, pag. 85.
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revazută şi adaugită, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2010, pag. 77.
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Ibidem, pag. 86.
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Principiul personalităŃii se aplică deopotrivă în raport cu orice participant la infracŃiunea
comisă în străinătate, indiferent de natură, formă sau de gradul de participaŃiune dacă de bună
seamă este îndeplinită calitatea cerută de lege de a fi cetăŃean român.
Aplicarea pedepsei în temeiul principiului personalităŃii nu este condiŃionată de prezenŃa în
Ńară a făptuitorului; condamnarea poate interveni deci şi în lipsa acestuia.1
IV. CondiŃii de existenŃă în noul Cod penal. Aspecte comparative
Realitatea socio-politică pe care societatea romană o parcurge în prezent a determinat că în
cuprinsul noului Cod penal dispoziŃiile referitoare la „Aplicarea legii penale în spaŃiu” să sufere
modificări importante faŃă de reglementările în vigoare. Faptul că România este în prezent un stat
democratic, membru al Uniunii Europene, este semnatară a ConvenŃiei (europene) pentru apărarea
drepturilor omului şi a libertăŃilor fundamentale, precum şi a Tratatului de la Roma prin care
înfiinŃează Curtea Penală InternaŃională, sunt aspecte esenŃiale care au determinat mutaŃii în planul
aplicării legii penale române.2
Astfel, în reglementarea acestui principiu, a fost introdusă cerinŃa dublei incriminări, urmând
unui model acceptat de majoritatea legislaŃiilor penale europene, dar s-a considerat oportună
limitarea acesteia la situaŃia infracŃiunilor de gravitate mică şi medie, sancŃionate de lege cu
închisoare de cel mult 10 ani.
De asemenea, pentru a evita încărcarea inutilă a organelor judiciare române cu cauze care nu
vor putea fi soluŃionate niciodată datorită imposibilităŃii instrumentării lor, s-a prevăzut că o
condiŃie de punere în mişcare a acŃiunii penale cu autorizarea procurorului general de pe lângă
curtea de apel.
Pentru o înŃelegere mai profundă a principiului personalităŃii legii penale române şi pentru a
putea face şi o diferenŃă a celor două reglementări, reproducem textul art. 9 din noul Cod penal.3
„Art. 9. Personalitatea legii penale.
(1) Legea penală romană se aplică infracŃiunilor săvârşite în afara teritoriului Ńării de către
un cetăŃean român sau de o persoană juridică română, dacă pedeapsa prevăzută de legea romană
este detenŃiunea pe viaŃă ori închisoarea mai mare de 10 ani.
(2) În celelalte cazuri, legea penală română se aplică infracŃiunilor săvârşite în afara
teritoriului Ńării de către un cetăŃean român sau de o persoană juridică română, dacă fapta este
prevăzută ca infracŃiune şi de legea penală a Ńării unde a fost săvârşită ori dacă a fost comisă
într-un loc care nu este supus jurisdicŃiei niciunui stat.
(3) Punerea în mişcare a acŃiunii penale se face cu autorizarea prealabilă a procurorului
general al parchetului de pe lângă curtea de apel în a cărei rază teritorială se află parchetul mai
întâi sesizat sau, după caz, a procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de
CasaŃie şi JustiŃie”.4
Pornind de la dispoziŃiile legale cuprinse în cele două coduri penale româneşti, rezultă că
pentru aplicarea principiului personalităŃii se cer a fi întrunite următoarele condiŃii:
a) faptă să fie săvârşită în întregime în afara teritoriului Ńării noastre, indiferent de locul, de
Ńară în care infractorul comite acea infracŃiune.
În cazul în care făptuitorul (cetăŃean român sau persoană juridică română) a fost condamnat în
străinătate şi a executat o parte din pedeapsa aplicată, partea executată se va scădea din pedeapsa
ce i se va aplica de instanŃele române pentru aceeaşi infracŃiune în temeiul prevederilor art. 73 din
noul Cod penal, precum şi pe bază principiul non bis in idem.
1
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b) făptuitorul să aibă, în momentul săvârşirii faptei în străinătate, calitatea de cetăŃean
român sau de persoană juridică română.1
Prin cetăŃean român se înŃelege persoana fizică care la data săvârşirii infracŃiunii avea
cetăŃenie romană. Este irelevant dacă acea persoană are mai multe cetăŃenii, obligatoriu fiind doar
ca el să aibă şi cetăŃenie română.
Se observă că este introdusă în textul de lege „persoana juridică română”şi că dispare din
cuprinsul articolului „apatridul cu domiciliul în România”.2
Referitor la prima modificare, persoana juridică română a fost introdusă în formularea
principiului personalităŃii, avându-se în vedere reglementarea prin care s-a prevăzut răspunderea
persoanei juridice, ca un nou subiect activ al infracŃiunii. Sub acest aspect, art. 135 din noul Cod
penal prevede ca, persoana juridică, cu excepŃia statului şi a autorităŃilor publice, răspunde penal
pentru infracŃiunile săvârşite, în realizarea obiectului de activitate sau în interesul ori în numele
persoanei juridice. Alineatul (2) al aceluiaşi text mai prevede că instituŃiile publice nu răspund
penal pentru infracŃiunile săvârşite în exercitarea unei activităŃi ce nu poate face obiectul
domeniului privat, iar în alineatul (3) se face precizarea că răspunderea penală a persoanei juridice
nu exclude răspunderea penală a persoanei fizice care a contribuit la săvârşirea aceleiaşi fapte.3
În schimb, cea de-a doua modificare este contestată de către unii autori deoarece contravine
raŃiunilor principiului teritorialităŃii, implicit celor ale principiului personalităŃii, din moment ce
apatrizii cu domiciliul în Ńară sunt asimilaŃi cetăŃenilor români, se bucură de aproape aceleaşi
drepturi şi, pe cale de consecinŃă, ar fi corect să suporte şi rigorile legii penale române, chiar dacă
infracŃiunile sunt comise în afara teritoriului Ńării.4
c) existenŃa dublei incriminări, adică dacă fapta săvârşită este prevăzută ca infracŃiune şi de
legea penală a Ńării unde s-a comis ori dacă a fost într-un loc în care nu este supusă jurisdicŃiei
niciunui stat. CerinŃa dublei incriminări însă este aplicabilă numai în privinŃa infracŃiunilor de
gravitate medie şi mică, sancŃionate cu închisoare de până la 10 ani.5
Această modificare era cerută de mai mult timp de către autorii din literatură română de
specialitate şi ea corespunde unui model acceptat de majoritatea legislaŃiilor europene. Este
unanim apreciat faptul că lipsa acestei condiŃii ar pune cetăŃeanul român într-o situaŃie de
inferioritate faŃă de cetăŃenii statului unde comite fapta, din moment ce aceştia, nu ar fi traşi la
răspundere penală, deşi comit aceeasi faptă.6
În cazul infracŃiunilor săvârşite în afara teritoriului Ńării, dacă pedeapsa prevăzută de legea
penală română este detenŃiunea pe viaŃă ori închisoarea mai mare de 10 ani, atunci nu se mai cere
condiŃia dublei incriminări.
d) punerea în mişcare a acŃiunii penale se face cu autorizarea prealabilă a procurorului
general al parchetului de pe lângă curtea de apel în a cărei rază teritorială se află parchetul mai
întâi sesizat sau, după caz, a procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de
CasaŃie şi JustiŃie.
Având în vedere că aplicarea acestui principiu al personalităŃii legii penale este exclusivă şi
necondiŃionată, înseamnă că fapta săvârşită în străinătate sau într-un loc care nu este supus
jurisdicŃiei niciunui stat, va fi cercetată şi judecată din nou de instanŃa română. Referitor la
tratamentul sancŃionar aplicabil în asemenea situaŃii, în doctrină s-a avansat opinia că instanŃa
română nu va putea aplica o pedeapsă mai grea decât cea aplicată în străinătate pentru că la
individualizarea pedepsei trebuie să se aibă în vedere că reacŃia represivă nu ar putea fi mai severă
1
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în Ńară decât în străinătate, unde s-a săvârşit fapta şi unde rezonanŃa socială a acesteia a fost mai
puternică.1
O ultimă remarcă privitoare la modificările legislative care vizează principiul personalităŃii
legii penale este aceea referitoare la perioada de tranziŃie, atunci când se va pune problema
aplicării legii penale mai favorabile. Din această perspectivă dispoziŃiile din noul Cod penal sunt
mai favorabile în două ipostaze: dacă fapta este comisă în străinătate, cu excepŃia unor zone
nesupuse jurisdicŃiei unui stat, pedeapsa prevăzută de lege este amenda sau închisoarea până la 10
ani, iar fapta nu este incriminată de legea penală a statului străin; dacă lipseşte aurorizarea
prealabilă a procurorului general aşa cum este ea prevăzută în cuprinsul art. 9 alin. (3) din noul
Cod penal. 2
V. Aspecte de drept comparat
Analiza reglementărilor penale ale altor state ca şi a doctrinei penale străine prezintă un real
interes pentru o corectă înŃelegere a instituŃiilor de drept penal naŃional, implicit a stadiului
evoluŃiei dreptului penal român şi pentru evaluarea posibilităŃilor de armonizare şi adaptare a
legislaŃiei noastre la realităŃile internaŃionale actuale.
Pe de altă parte, confruntarea instituŃiei aplicării legii penale în spaŃiu cu reglementări
similare din alte state, relevând asemănările şi deosebirile dintre diferitele legislaŃii, poate oferi
sugestii preŃioase pentru actualul proces de reformă a legislaŃiei penale române.3
1.
Codul penal francez
Principiul personalităŃii legii penale, consacrat în art. 113-6, este condiŃionat de existenŃa
dublei incriminări. CetăŃeanul francez răspunde penal inclusiv în cazul în care a dobândit aceasta
cetăŃenie după comiterea faptei.4
Principiul personalităŃii legii penale a fost justificat în doctrina franceză pe ideea că naŃionalii,
nefiind extrădaŃi, ar scăpa de răspundere refugiindu-se în altă Ńară; este ocrotită prin aceasta şi
ordinea publică internă contra persoanelor necinstite prin săvârşirea de infracŃiuni în străinătate; se
invocă şi grija pentru a repara pagubele aduse intereselor morale ale FranŃei.
Analizând legislaŃia franceză, în procesul de reformă a legislaŃiei penale din România,
legiuitorul român ar putea lua în considerare introducerea regulii dublei incriminări în cadrul
principiului personalităŃii legii penale.5
2.
Codul penal italian
Art. 9 din Codul penal italian prevede că cetăŃeanul italian care comite pe teritoriul unui stat
străin o infracŃiune pentru care legea penală italiană prevede condamnarea pe viaŃă sau închisoarea
pe un termen de minimum 3 ani este pedepsit conform legii italiene, în condiŃiile în care se găseşte
pe teritoriul statului italian.6 Dacă pedeapsa prevăzută de lege este mai redusă, va fi pedepsit, dar
numai la cererea ministrului justiŃiei, sau la cererea persoanei vătămate. Dacă făptuitorul a comis o
infracŃiune în dauna unui stat străin sau a unui străin, va fi pedepsit la cererea ministrului justiŃiei,
numai dacă extrădarea nu a fost solicitată sau nu a fost acceptată de guvernul statului în care a
comis infracŃiunea.7
3. Codul penal german
1
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Potrivit paragr. 6, legea penală germană se aplică, indiferent de legea statului unde s-a
săvârşit fapta, şi în cazul infracŃiunilor comise în străinătate şi care aduce atingere valorilor sociale
cu caracter internaŃional, cum ar fi:
− genocidul;
− infracŃiunile privind materialele nucleare, materiale explozive şi radioactive;
− infracŃiunile contra traficului aerian şi maritim;
− încurajarea prostituŃiei şi traficul de persoane;
− comerŃul neautorizat cu narcotice;
− răspândirea de materiale cu caracter pornografic;
− falsificarea de bani sau alte valori, falsificarea de cărŃi de plată, precum şi punerea lor în
circulaŃie;
− înşelăciunea privind subvenŃiile;
− faptele care, în temeiul tratatelor încheiate cu Germania, pot fi urmărite şi atunci când au
fost comise în străinătate. 1
VI. Concluzii
Problemele privitoare la aplicarea legilor penale în raport cu teritoriul izvorăsc din legătura
care există între legea penală şi teritoriul Ńării pe care se exercită puterea sa de incidenŃă, pe de o
parte, şi între legea penală şi faptele care se săvârşesc, în mod necesar, pe un anumit teritoriu şi
care atrag, potrivit legii aplicabile pe acel teritoriu răspunderea penală a persoanelor cere le
săvârşesc, pe de altă parte. Ca expresie a voinŃei puterii publice, legea penală se aplică pe teritoriul
pe care se exercită suveranitatea statului, deci pe teritoriul statului. În raport cu acest teritoriu,
infracŃiunile pot apărea ca fiind săvârşite fie în întregime pe teritoriul Ńării, fie în întregime în afara
teritoriului, fie parte pe teritoriu, parte în afara acestuia.
Probleme deosebite se pun şi în cazul săvârşirii unor infracŃiuni în afara teritoriului tării de
către cetăŃeni români, acestea fiind reglementate prin intermediul principiului personalităŃii legii
penale.2
Principiul personalităŃii legii penale este consacrat în majoritatea legislaŃiilor penale europene
şi este justificat, în primul rând, din raŃiuni de natură practică, pentru a evita impunitatea
naŃionalilor unui stat care comit infracŃiuni pe teritoriul altui stat iar, în al doilea rând, din raŃiuni
de înfăptuire în bune condiŃii a politicii penale a statului, în sensul asigurării respectului cuvenit
pentru legea penală din partea propriilor cetăŃeni, chiar şi atunci când se află în străinătate. 3
Modificările pe care le introduce noul Cod penal cu privire la aplicarea legii penale în spaŃiu
se cereau adoptate de mai multă vreme, fie pentru că actualul cod a fost adoptat în condiŃiile unui
regim politic diferit şi conŃine dispoziŃii care nu se conformează actualelor condiŃii socio-politice
ale societăŃii, implicit nu corespund spiritului principiilor constituŃionale, fie pentru că
angajamentele internaŃionale pe care România şi le-a asumat impun aceste măsuri. 4
După cum am observat, principiul personalităŃii legii penale române a suferit anumite
modificări în dispoziŃiile noului Cod penal. Acestea sunt:
− aplicarea necondiŃionată a principiului numai în cazul în care infracŃiunile comise în afara
Ńării sunt pedepsite cu detenŃiune pe viaŃă sau închisoare mai mare de 10 ani sau în cazul celor
comise într-un loc nesupus jurisdicŃiei vreunui stat;
− condiŃia dublei incriminări cu privire la infracŃiunile de gravitate mică şi medie. Fapta
1
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comisă de către cetăŃeanul român, pentru a putea fi considerată infracŃiune trebuie să fie prevăzută
şi de către legea penală a statului unde a fost comisă, fără deosebire de natura şi limitele pedepsei;
− condiŃia punerii în mişcare a acŃiunii penale cu autorizarea procurorului general al
parchetului de pe lângă curtea de apel în a cărei rază teritorială se află parchetul mai întâi sesizat
sau, după caz, a procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie;
− introducerea în textul de lege a persoanei juridice române;
− dispariŃia condiŃiei referitoare la apatridul cu domiciliul în România.
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EXPERTIZA PSIHIATRICĂ MEDICO-LEGALĂ ÎN PROCESUL PENAL
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Abstract
JustiŃia se bazează pe adevăr.1 Prezenta lucrare are ca obiective: analiza aspectelor teoretice
cu privire la expertiza medico-legală, analiza necesităŃii acestei expertize pentru aflarea
adevărului şi tragerea la răspundere a făptuitorului, precum şi prezentarea punctelor de vedere
existente în literatura de specialitate şi impactul expertizei psihiatrice medico-legale în procesul
penal.Formarea convingerii juristului despre adevăr se realizează cu precădere şi prin excelenŃă
prin adevăruri ştiinŃifice, de unde necesitatea apelării la probele ştiinŃifice şi la experŃii din
diferite domenii ale ştiinŃei. 2 Aflarea adevărului în anumite cauze penale necesită cunoaşterea şi
rezolvarea unor probleme de strictă specialitate pe care organul judiciar nu le stăpâneşte.
ImportanŃa acestui studiu constă în informarea viitorilor jurişti cu privire la efectuarea
expertizelor, în special expertizele psihiatrice, deoarece acestea privesc direct persoana care a
săvârşit infracŃiunea iar cunoaşterea cât mai exactă a profilului personalităŃii infractorului
permite atât organizarea unui program diferenŃiat şi individualizat de reeducare, recuperare şi
reinserŃie socială cât şi ajutarea organelor judiciare în finalizarea intenŃiei lor de stabilire a
adevărului şi de soluŃionare legală a cauzelor. Cercetarea medico-legală psihiatrică poate aduce
un aport considerabil în domeniul criminologiei clinice. Expertiza psihiatrică face parte din
categoria examinărilor medico-legale a persoanelor, fiind prevăzută şi reglementată în Codul
Penal şi Codul de Procedură Penală, iar organizarea acesteia este prevăzută în legea privind
organizarea activităŃii şi funcŃionarea instituŃiilor medico-legale. Pentru a ajuta justiŃia, expertiza
medico-legală psihiatrică trebuie să fie cât mai amănunŃită în concluziile sale şi, în consecinŃă-o
concluzie cu “discernământ diminuat” poate fi de real ajutor judecătorului la individualizarea
pedepsei. Lucrarea se bazează pe metodele specifice cercetării interdisciplinare, cu accent
deosebit pe acele procedee de interpretare şi analiză care scot cel mai bine în relief
comportamentul persoanei umane, în cadrul colectivităŃii din care face parte; cauzele şi condiŃiile
care explică, până la un anumit punct comportamentul deviant şi apoi modalităŃile utilizate de
societate ca atare, în special prin intermediul dreptului, în vederea asigurării unei conformităŃi, a
unei “stări normate” între individ şi societate. Partea generală a lucrării “ Expertiza medicolegală psihiatrică” este consacrată definiŃiei probelor şi mijloacelor de probă în procesul penal,
importanŃa acestora; definiŃiei expertizelor, încadrarea acestora în procesul penal, procedura
expertizei în general. În cea de-a doua parte a lucrării cuprinde: rolul expertizei psihiatrice,
obiectivele acesteia, problema discernământului, tulburările psihice şi delicvenŃa patologică,
desfăşurarea expertizei, măsurile de siguranŃă cu caracter medico-legal, expertiza medico-legală
psihiatrică la minori şi expertiza psihiatrică în pruncucidere. Partea finală a lucrării prezintă
concluziile cu privire la efectuarea expertizei psihiatrice medico-legale în cadrul procesului penal.
Lucrarea se adresează studenŃilor de la facultăŃile de ştiinŃe juridice, dar în acelaşi timp şi tuturor
acelora care sunt chemaŃi, într-un fel sau altul să participe la adoptarea unor soluŃii judiciare
(avocaŃi, anchetatori, profesori, medici, magistraŃi etc.), precum şi publicului larg antrenat din ce
în ce mai responsabil în complexul mecanism al vieŃii sociale, practic în viaŃa de zi cu zi.
∗
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Cuvinte-cheie: proces penal, probaŃiunea în materie penală; mijloace de probă; expertize;
expertiza medico-legală psihiatrică
1. Introducere. Probele-concept
Pentru rezolvarea cauzelor penale, organele judiciare au nevoie de date sau informaŃii care să
conducă la concluzia existenŃei sau inexistenŃei infracŃiunii, vinovăŃiei sau nevinovăŃiei
făptuitorului etc. Datele sau informaŃiile care ajută la rezolvarea cauzei penale sunt furnizate prin
intermediul probelor. Având în vedere funcŃionalitatea lor în procesul penal, probele sunt definite
ca fiind elemente cu relevanŃă informativă asupra tuturor laturilor cauzei penale. În acest sens, în
art. 62, C. pr. pen. se arată că, în vederea aflării adevărului, organul de urmărire penală şi instanŃa
de judecată sunt obligate să lămurească sub toate aspectele cauza, pe bază de probe. 1
Potrivit art. 63 alin 1. C. pr. pen., prin probă se înŃelege orice element de fapt care serveşte la
constatarea existenŃei sau inexistenŃei unei infracŃiuni , la identificarea persoanei care a săvârşit-o
şi la cunoaşterea împrejurărilor necesare pentru justa soluŃionare a cauzei.
În dreptul nostru a fost adoptat principiul liberei aprecieri a probelor. În acest sistem probele
nu au valoare mai dinainte stabilită, potrivit art. 63 alin. 2 C. pr. pen. În procesul desfăşurat potrivit
legilaŃiei din România, fiecărei probe i se acordă importanŃa cuvenită în funcŃie de informaŃiile pe
care aceasta le aduce la aflarea adevărului în cauza penală2.
2. Mijloacele de probă
InformaŃiile pe care le furnizează o probă prin conŃinutul său nu pot fi administrate în
procesul penal decât prin anumite mijloace prevăzute anume în Codul de procedură penală, care
sunt denumite mijloace de probă. Mijloacele de probă reprezintă mijloacele prevăzute de lege prin
care se constată elementele de fapt ce pot servi ca probe în procesul penal sau mijloace legale
utilizate pentru dovedirea unui fapt.3 Astfel probele nu se pot obŃine decât prin mijloacele de probă
prevăzute de lege.
Potrivit art. 64, C. pr. pen., mijloacele de probă sunt: declaraŃiile învinuitului sau ale
inculpatului, declaraŃiile părŃii vătămate, ale părŃii civile şi ale părŃii responsabile civilmente,
declaraŃiile martorilor, înscrisurile, înregistrările audio sau video şi fotografiile, mijloacele
materiale de probă, constatările tehnico-ştiinŃifice şi constatările medico-legale şi expertizele.
ImportanŃa mijloacelor de probă o constituie aflarea adevărului şi, ulterior, soluŃionarea
cauzelor penale.
2. 1. Constatările medico-legale
Constatările medico-legale sunt un important mijloc de probă în desfăşurarea procesului
penal. Acestea reprezintă mijlocul de probă prin care se folosesc, în faza de urmărire penală,
cunoştinŃele unui organ medico-legal în vederea lămuririi urgente a unei chestiuni care implică
cunoştinŃe medicale.4
Potrivit art. 114, C. pr. pen, se efectuează constatări medico-legale în următoarele situaŃii: în
vazul morŃii violente, în cazul morŃii a cărei cauză nu se cunoaşte sau este suspectă, când este
necesară o examinare corporală a învinuitului ori a persoanei vătămate. ImportanŃa acestor
constatări constă în corecta încadrare a infracŃiunilor de lovire sau vătămare corporală (art. 180182 C.pen.). Dacă constatarea medico-legală nu arată decât aproximativ durata necesară îngrijirii
medicale ori vine în contradicŃie cu declaraŃiile celui vătămat care arată că în realitate a avut
1
2
3
4
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Neagu I, Tratat de procedură penală, ed. Universul Juridic, 2010, p. 438
Damaschin M, Drept procesual penal, ed. Wolters Kluwer, 2010, p. 193.
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nevoie de o îngrijire mai redusă, sănătatea deplină instaurându-se mai repede decât atestă actul
medico-legal, organul judiciar trebuie să dispună o expertiză pentru elucidarea nepotrivirii.1
2.2. Expertizele
2.2.1. DefiniŃie şi importanŃă
Un al mijloc de probă important îl constituie expertizele. Expertiza este un mijoc de probă
înrudit cu constatarea tehnico-ştiinŃifică şi constatarea medico-legală, dar procesual deosebit de
acestea. Astfel în efectuarea expertizei este asigurată posibilitatea unei cercetări mai aprofundate
şi mai complete a mijloacelor materiale de probă deoarece nu este supusă imperativului urgenŃei.
Expertiza reprezintă acel mijloc de probă utilizat în procesul penal atunci când complexitatea
aspectelor cauzei necesită prezenŃa unor specialişti din cele mai diverse domenii de activitate. 2 Se
numeşte expert, persoana fizică având cunoştinŃe de specialitate într-un anumit domeniu al ştiinŃei,
tehnicii sau artei, abilitată oficial în calitate de expert, pentru lămurirea în procesul penal a
chestiunilor care implică asemenea cunoştinŃe.3
Cu ajutorul expertizei sunt puse în slujba aflării adevărului în procesul penal cunoştinŃele şi
metodele ştiinŃelor tehnice şi ale ştiinŃelor naturii. Expertiza contribuie la realizarea finalităŃii
regulii de bază a procesului penal, aflarea adevărului, cu privire la existenŃa şi inexistenŃa
infracŃiunii, la persoana care a săvârşit-o, precum şi la alte împrejurări necesare pentru justa
soluŃionare a cauzei.4
2.2.2. Încadrare în desfăşurarea procesului penal:
Expertiza constituie o măsură de ordin procesual care poate fi dispusă, atât în faza urmăririi
penale, cât şi în faza de judecată, în cadrul activităŃii de strângere şi verificare a probelor necesare
pentru dovedirea existenŃei infracŃiunii şi a infractorului. Expertiza poate fi dispusă în orice
moment al procesului penal până la pronunŃarea hotărârii. În cursul urmăririi penale, expertiza
poate fi dispusă fie imediat după începerea urmăririi penale, fie ulterior, dacă unele obiecte,
corpuri delicte sau situaŃii au apărut în cursul desfăşurării urmăririi penale. InstanŃa de judecată
poate dispune efectuarea expertizei oricând în timpul efectuării cercetării judecătoreşti sau chiar
după terminarea acesteia, prin repunerea cauzei pe rol dacă în cursul deliberării consideră că o
anumită împrejurare ar trebui lămurită pe calea expertizei şi că este necesară reluarea cercetării
judecătoreşti. InstanŃa de judecată poate, de asemenea să dispună restituirea dosarului pentru
completarea urmăririi dacă rezultă această necesitate, dând indicaŃia să se efectueze o expertiză, ori
de câte ori aceasta nu s-ar putea face în faŃa instanŃei decât cu mare întârziere. 5
2.2.3. Clasificare
După natura problemelor ce urmează a fi lămurite, organele judiciare penale pot dispune
următoarele expertize: expertizele criminalistice (identificarea sau stabilirea apartenenŃei de grupă
a persoanelor sau obiectelor care au lăsat urmă la faŃa locului sau a rămăşiŃelor de materiecare pot
duce la identificare şi cuprind într-o clasificare largă: expertiza urmelor lăsate de om, a urmelor
lăsate de obiecte şi a urmelor materie), expertizele medico-legale (se poate referi la cauzele morŃii,
în cazul infracŃiunilor contra vieŃii, la existenŃa şi gravitatea vătămării, în cazul infracŃiunilor
contra integrităŃii corporale şi a sănătăŃii, la probleme specifice în cazul infracŃiunilor privind viaŃa
sexuală, la starea psihică a unor persoane-expertiza medico-legală psihiatrică), expertizele
1
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contabile (când este necesară verificarea documentelor contabile, pentru a se constata existenŃa şi
întinderea lipsurilor de gestiune, legalitatea actelor justificative de cheltuieli etc.), expertizele
tehnice (atunci când se pun probleme tehnice în legătură cu producerea unui accident de muncă, de
cale ferată, de circulaŃie etc.) şi expertiza psihologică (poate fi folosită pentru a determina nivelul
de dezvoltare al unui minor între 14-16 ani, capacitatea unei persoane de a depune o mărturie
veridică etc.)1
După modul în care legea reglementează necesitatea efectuării expertizei, acestea pot fi
facultative şi obligatorii. Expertizele facultative sunt dispuse fie la cererea părŃilor interesate, fie
când organele judiciare socotesc că sunt necesare cunoştinŃele unui expert pentru lămurirea
anumitor aspecte ale cauzei penale.
Expertiza este obligatorie, potriv. art. 117, în următoarele situaŃii: în cazul omorului deosebit
de grav, când trebuie efectuată o expertiză psihiatrică, chiar dacă infracŃiunea a rămas în faza de
tentativă; efectuarea unei expertize psihiatrice este obligatorie ori de câte ori organul de urmărire
penală sau instanŃa de judecată are îndoiala asupra stării psihice a învinuitului sau inculpatului; în
cazul în care inculpatul a suferit de o boală psihică ori un traumatism cranian, după care a fost
internat în spital.2
După criteriul modului de desemnare a expertului, expertizele mai pot fi: expertize simple sau
oficiale, expertize contradictorii, expertize supravegheate iar după modul de organizare avem:
expertize simple şi expertize complexe sau mixte.
2.2.4. Procedura expertizei
Declanşare. Efectuarea expertizei poate fi cerută de oricare parte din proces sau poate fi
dispusă din oficiu de către organul de urmărire penală sau de instanŃa de judecată. Admiterea
expertizei solicitate constituie o facultate a organului de urmărire penală sau a instanŃei de
judecată.
În cazul expertizelor obligatorii, organul de urmărire penală sau instanŃa este obligată să
dispună efectuarea expertizei.
Desfăşurarea activităŃii. Organul de urmărire penală sau instanŃa de judecată dacă constată
că se află într-una din situaŃiile prev. de art. 116 şi art. 117 C. pr. pen., dispune printr-o rezoluŃie
motivată a organului de urmărire penală sau printr-o încheiere motivată a instanŃei de judecată,
efectuarea expertizei. 3
În rezoluŃia (ordonanŃa) prin care organul de urmărire penală dispune efectuarea expertizei se
va arăta numele expertului sau organul competent după lege să efectueze expertiza, obiectul
acesteia, întrebările la care trebuie să răspundă expertul, se vor examina obiecŃiile şi cererile
părŃilor, precum şi ale expertului, se va fixa termenul până la care trebuie efectuată lucrarea şi
scopul acesteia. Organul de urmărire penală sau instanŃa de judecată nu poate cere expertului să
răspundă la întrebări care nu sunt în legătură cu specialitatea acestuia ori să facă aprecieri asupra
vinovăŃiei învinuitului sau inculpatului.
Pe baza materialelor şi datelor puse la dispoziŃia sa şi a cunoştinŃelor de specialitate pe care
le posedă, expertul procedează la efectuarea operaŃiei propriu-zisă a expertizei, adică la cercetarea
obiectivului acesteia, folosind procedeele adecvate. După efectuarea expertizei, calitatea lucrărilor
este verificată, pentru unele genuri de expertiză, de organele de specialitate din cadrul insitituŃiei
sau corpului din care face parte expertul. Organul de urmărire penală sau instanŃa de judecată, ori
părŃile sau organele care verifică calitatea lucrărilor expertizei nu pot interveni pe parcursul
1

Theodoru G, Tratat de drept procesual penal, ed. Hamangiu, 2007, p. 407
Neagu I, Tratat de procedură penală, ed, Universul Juridic, 2010, p. 525-526
3
Dongoroz V, Bulai C, Kahane Siegfred, ExplicaŃii teoretice ale codului de procedurăpenală român, ed. All
Beck, 2003, p. 280
2

Andreia-Cornelia Borgovan

167
1

efectuării acesteia şi nu se pot substitui în drepturile expertului.
Concluziile în urma efectuării expertizei sunt expuse într-un raport scris. Când sunt mai mulŃi
experŃi se întocmeşte un singur raport de expertiză. Raportul se depunde la organul care a dispus
efectuarea expertizei.
Legea a prevăzut ca raportul de expertiză să cuprindă trei părŃi şi anume: o parte
introductivă, în care se arată organul judiciar care a dispus efectuarea expertizei, data când s-a
dispus efectuarea acesteia, numele şi prenumele expertului, data şi locul unde a fost efectuată, data
întocmirii raportului de expertiză, obiectul acesteia şi întrebările la care expertul urma să răspundă,
materialul în baza căruia expertiza a fost efectuată şi dacă părŃile care au participat la acasta au dat
explicaŃii în cursul expertizei. 2 În partea finală a raportului sunt prezentate concluziile expertului
care curpind răspunsurile la întrebările puse şi părerea expertului asupra obiectului expertizei. În
practică, se pot ivi situaŃii în care organele judiciare penale constată, la cerere sau din oficiu, că
expertiza nu este completă. În asemenea cazuri, legea prevede posibilitatea efectuării unui
supliment de expertiză de către acelaşi expert sau de către altul. 3
Deşi este un mijloc de probă, în care sunt prezentate opiniile unor specialişti cu privire la
anumite aspecte de care depinde rezolvarea cauzelor penale, expertiza nu are o forŃă probantă
deosebită faŃă de a celorlalte mijloace de probă. În consecinŃă, conform art. 63 alin. 2, aprecierea
expertizelor se face prin prisma examinării tuturor probelor administrate în cauză. Pentru formarea
unei convingeri temeinice, organele judiciare trebuie să dispună de toate elementele necesare
pentru aprecierea justeŃei concluziilor raportului de expertiză. Concluziile neargumentate ale unor
expertize nu pot constitui temeiul convingerii instanŃei şi deci a soluŃiei date în cauză, impunânduse completarea acesteia, ori, după caz, efectuarea unei noi expertize. 4
3. Expertiza medico-legală psihiatrică
Această expertiză este obligatorie, în cazul infracŃiunilor de omor deosebit de grav, ori când
există îndoieli asupra stării psihice a învinuitului sau inculpatului, ca şi în cazul minorilor între 1416 ani când este necesară o probă că a săvârşit fapta cu discernământ, sau în cazul pruncuciderii.
Prin urmare, în cazul inculpatului trimis în judecată pentru infracŃiuni privind traficul de
droguri şi deŃinerea de droguri şi deŃinerea de droguri pentru consum propriu, dacă instanŃa de
judecată nu are îndoială asupra stării psihice a inculpatului, efectuarea expertizei psihiatrice nu
este obligatorie, chiar dacă inculpatul urmează un tratament medical de dezintoxicare, consecinŃă a
consumului de droguri.5
3.1. Cadrul juridic şi organizatoric al expertizei
3.1.1. Rolul expertizei psihiatrice
Rolul expertizei psihiatrice este de a ne furniza elemente medicale în măsură să prezinte
personalitatea psihopatologică a unei persoane care a săvârşit o infracŃiune.6 Necesitatea expertizei
psihiatrice este impusă şi de textul art. 48, C.pen., care este de fapt cadrul juridic potrivit căruia
”nu constituie infracŃiune fapta prevăzută de legea penală dacă făptuitorul în momentul săvârşirii
faptei, fie din cauza alienaŃiei mintale, fie din alte cauze nu poate să-şi dea seama de acŃiunile sale
ori nu poate fi stăpân pe ele.“
Sub raport medical, prevederile Codului Penal consideră iresponsabilitatea ca o stare în care
1
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se comite o faptă antisocială, din cauza unor tulburări psihice care au influenŃat persoana
respectivă, în sensul că datorită acestor tulburări nu şi-a putut da seama de acŃiunile sau inacŃiunile
sale. 1
3.1.2. Organizare
Expertiza psihiatrică medico-legală se execută de o comisie instituită în acest scop, formată
dintr-un medic legist şi doi medici psihiatrici. Comisia poate funcŃiona numai în centrele unde
există servicii sau cabinete medico-legale şi spitale sau secŃii de pshiatrie.
Expertiza pshiatrică se va executa, în principiu după următoarele reguli: a) observaŃie clinică
prin internarea expertizaŃilor, dacă este cazul, apelându-se la toate investigaŃiile clinice şi de
laborator; b) consultarea următoarelor date din dosarul cauzei: antecedentele medicale ale
expertizatului, antecedentele penale şi ancheta socială, mobilul şi împrejurările în care s-a săvârşit
infracŃiunea; c) examenul psihic, efectuat imediat după identificarea învinuitului. 2
3.1.3. Obiectivele expertizei medico-legale psihiatrice
Obiectivele de bază ale expertizei medico-legale psihiatrice sunt: demonstrarea existenŃei sau
inexistenŃei unor tulburări psihice, diagnosticul acestora şi în ce măsură aceste tulburări au alterat
funcŃiile de bază psihice, de aşa manieră încât persoana expertizată să nu-şi fi dat seama de
acŃiunile sau inacŃiunile sale, ori de a fi stăpână pe ele. 3
3.1.4. Discernământul
Discernământul reprezintă o funcŃie psihică de sinteză prin care persoana este în măsură să
conceapă planul, etapele de desfăşurare, precum şi urmările ce decurg din săvârşirea unei acŃiuni.
Reprezintă deci capacitatea subiectului de a-şi organiza motivat activitatea. Exprimă libertatea a
individului de a săvârşi acte care se pot integra social, integrare pe care individul o înŃelege şi o
respectă ca o comandă socială interiorizată, ca o datorie morală. Această funcŃie depinde de două
categorii de factori, ce Ńin: a) de structura personalităŃii individului; b) de structura conştiinŃei
acestuia în momentul comiterii faptei.
Expertiza trebuie să definească structura personalităŃii individului, gradul de dezvoltare
intelectuală, gradul de instruire generală şi profesională, gradul de educaŃie familială, structura
constituŃională, experienŃa de viaŃă ale subiectului.
Există o posibilă simulare a discernământului? Principalul temei al vinovăŃiei îl constituie
intenŃia, iar aceasta se defineşte în funcŃie de discernământ: infractorul prevede rezultatul faptei
sale, urmărind producerea lui, prin săvârşirea acelei fapte (intenŃia directă), sau, prevede rezultatul
faptei sale şi deşi nu-l urmăreşte, acceptă posibilitatea producerii lui (intenŃia indirectă). Astfel,
înŃelegem că numai persoana cu discernământ poate fi vinovată, poate fi responsabilă şi poate fi
sancŃionată penal. 4
SimulaŃia a apărut ca o “intenŃie a unui individ sănătos de a apărea în faŃa psihiatrului expert
ca un om bolnav prin reproducerea simptomelor specifice unei afecŃiuni psihice inexistente”.
SimulaŃia poate îmbrăca următoarele forme:
- simulaŃia propriu-zisă (când individul sănătos încearcă să simuleze tulburări psihice
pentru a fi considerat lipsit de discernământ), suprasimulaŃia (când un individ realmente bolnav
exagerează simptomele afecŃiunii psihice existente, urmărind să pară şi mai bolnav decât este),
1
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4
Drăghici P, Radu Constantin, IoniŃă, op. cit., p. 89.
2

Andreia-Cornelia Borgovan

169

disimularea (presupune preocuparea bolnavului psihic de a-şi ascunde boala, pentru a obŃine
avantajele dorite).
Ne vom referi la simularea lipsei de discernământ. Cu toate că unii indivizi se pregătesc
intens şi consultă persoane şi cursuri de specialitate, nu ajung la o simulare fidelă a
simptomatologiei unei afecŃiuni psihice şi sunt relativ uşor ”demascaŃi”. SimulaŃia nu reuşeşte
pentru că: simulantul nu ajunge să cunoască detaliile bolii psihice simulate, pe care expertul
psihiatru le ”aşteaptă”, iar ele nu apar; simulantul alege afecŃiuni psihice ”impresionante”;
simulantul îşi modifică tabloul clinic de la o zi la alta, căutând manifestări de succes. După câteva
zile de la internare, cei mai mulŃi “obosesc” şi renunŃă la tensiunea rolului, recunoscând adevărata
lor stare. Cei cu infracŃiuni grave încearcă să-şi joace “cartea” până la capăt, motiv pentru care,
expertul psihiatru va dovedi răbdarea necesară până obŃine renunŃarea la simulare.
Responsabilitatea zisă atenuantă nu o avem cuprinsă în conceptul iresponsabilităŃii din
legislaŃia noastră penală; iar în cazul în care într-o expertiză avem pronunŃări ca: discernămând
parŃial pierdut (abolit) sau scăzut, juristul va fi în mare impas în ce priveşte pronunŃarea stării de
iresponsabilitate.
O exprimare interesantă o aduc autorii Dragomirescu V, Hanganu D, Prelipceanu D, cu
privire la relaŃia discernământ-conştiinŃă-personalitate, care consideră că:
a) discernământul este abolit la persoanele la care este alterat inclusiv nivelul elementar al
conştiinŃei; b) discernământul este mult scăzut la persoanele ce păstrează doar nivelul elementar al
conştiinŃei, fiind personalităŃi nedezvoltate;
c) discernământul este scăzut la persoanele ce păstrează două sau trei niveluri ale conştiinŃei; 1
d) discernământul se păstrează la persoanele cu cele patru niveluri ale conştiinŃei, fiind considerate
personalităŃi mature, capabile de un comportament normal.
Pentru cazurile de la a) şi b) persoanele sunt declarate iresponsabile deoarece art. 48, C.pen.
statuează: “Nu constituie infracŃiune fapta prevăzută de legea penală, dacă făptuitorul, în
momentul săvârşirii faptei, fie din cauza alienaŃiei mintale, fie din alte cause, nu-şi putea da seama
de acŃiunile sau inacŃiunile sale, ori nu putea fi stăpân pe ele”.
Rezultă că: în lipsa factorului intelectiv şi volitiv nu există vinovăŃie şi deci, nu poate fi
răspundere penală; starea de incapacitate psihică trebuie să fi existat în momentul săvârşirii faptei
pentru ca persoana să fie iresponsabilă; dacă starea de incapacitate psihică a survenit momentului
săvârşirii faptei, persoana va fi trimisă în judecată, dar procesul penal se va suspenda până la
însănătoşire; dacă incapacitatea psihică a intervenit după condamnarea definitivă, se amână
executarea pedepsei până la însănătoşire.
După cum arată, Codul de procedură penală (art.117), expertiza medico-legală psihiatrică este
obligatorie în cazul infracŃiunilor de omor deosebit de grav, precum şi în cazul în care organul de
urmărire penală sau instanŃa de judecată au îndoieli asupra stării psihice a învinuitului sau
inculpatului. Aprecierea îndoielii asupra stării psihice comportă uneori subiectivism. Pentru
apreciere corectă se impune luarea în consideraŃie a câtorva criterii şi-anume: existenŃa unor
documente medicale care să ateste o suferinŃă psihică în antecedente, pentru care persoana
persoana în cauză a fost internată sau tratată de o unitate de psihiatrie; persoana în cauză are o
conduită anormală în timpul desfăşurării procesului penal, care pune sub semnul întrebării starea
sa psihică; infracŃiunea este lipsită de mobil evident sau apar o serie de manifestări bizare de
conduită, înainte sau în timpul comiterii faptei; se constată un deficit intelectual evident (de
exemplu, la minori).2
Expertiza medico-legală psihiatrică constituie o probă ştiinŃifică în stabilirea
1
2

Drăghici P, Radu Constantin, IoniŃă, op. cit., p. 90.
Drăghici P, Radu Constantin, IoniŃă, op. cit., p. 91.

170

ConferinŃa StudenŃească Anuală „Nicolae Titulescu”. ŞtiinŃe juridice

discernământului, a responsabilităŃii. Pentru aceasta ea dispune de o metodologie specifică în
cadrul căreia sunt analizate structura personalităŃii individului sau inculpatului , precum şi
structura conştiinŃei acestuia în momentul comiterii faptei.1
3.1.5. Tulburările psihice şi delincvenŃa patologică
Pentru a înŃelege complexitatea expertizei medico-legale psihiatrice, o prezentare a
principalelor afecŃiuni psihice întâlnite în practică este necesară.
În oligofreniile de grade variate se constată un randament social-profesional redus, limitarea
câmpului curiozităŃii, dificultăŃi de analiză, sinteză şi abstractizare ca şi în adaptarea la situaŃii noi.
DelicvenŃa apare consecutivă deficitului psihic, slăbirii judecăŃii şi scăderii simŃului moral.
Imbecilul, al cărui intelect corespunde vârstei de 5-8 ani, se caracterizează prin absenŃa
conştiinŃei morale şi prin manifestări instinctuale.
Debilul mintal este uşor sugestibil, se fixează greu într-o ocupaŃie şi se lasă uşor antrenaŃi de
reacŃii vii, impulsive, inadecvate. În general sunt creduli şi sugestibili, în stare de inferioritate
socială, motiv pentru care se antrenează uşor în acte de prostituŃie, vagabondaj, furt sau se asociază
în bandă. 2
Psihopatia se caracterizează prin tulburări de comportament manifestate în cadrul unei
conduite ce pare normală. Prin expertiză se pot diferenŃia psihopatiile de stările psihopatoide şi în
special de debutul unor psihoze care prezintă tabloul unei psihopatii. Frecvent se întâlnesc cazuri
de simulare a unui tablou psihopatoid sau paranoid, care pentru un anchetator este mai greu sau
chiar imposibil de a le remarca. Că infractorii psihopaŃi acŃionează uneori cu discernământ, este
demonstrat de o realitate pe care o întâlnim şi anume, premeditarea săvârşirii faptei, îşi iau măsuri
de apărare, prezintă alibiuri, dau o interpretare logică activităŃii lor.3
Epilepsia pune probleme delicate de expertiză medico-legală psihiatrică. Aşa zisele “crize
epileptice” invocate de subiect sunt crize nevrotice, simulate sau pierderi de conştiinŃă de cauză
medicală fără relaŃie cauzală cu delictul, fapt ce obligă la o explorare complexă. Caracteristic
delicvenŃei patologice epileptice este absenŃa premeditării şi motivaŃiei sau prezenŃa unei motivaŃii
patologice (halucinaŃii imperative), actul instantaneu şi brusc, ferocitatea execuŃiei prin violenŃă
marcată de multiple loviri, lipsa disimulării şi ascunderii crimei, indiferenŃa absolută faŃă de faptă,
absenŃa remuşcărilor şi uneori amnezie totală. Astfel, unele furturi sau incendii patologice, violuri
sau alte delicte sexuale fac parte din tabloul patologic al bolii. Psihoza epileptică conferă
iresponsabilitate psihică. 4
Schizofrenia, în stadiul său de debut se însoŃeşte de modificări de comportament, tulburări de
dispoziŃie şi caracter, deseori disimulate şi care prin delictele comise se încadrează în faza medicolegală a bolii. La început, bolnavul are tendinŃa la impulsiuni, violenŃe nejustificate, comportament
sexual aberant, neglijenŃe, excrocherii. Diagnosticul de schizofrenie conduce la iresponsabilitate
psihică. Bolnavii recurg la acte de calomnie, şantaj, furt, incendiu şi sunt periculoşi pentru toată
lumea sau pentru o persoană.5
Paranoia apare la bolnavii cu personalitate ostilă, egoişti, orgolioşi, susceptibili, neîncrezători,
conştienŃi de sine, unde tendinŃele de eroare a judecăŃii se compensează printr-o “barieră de
raŃionamente formale” conducând la judecăŃi false. Paranoicii pot medita minuŃios răzbunarea,
devenind progresiv persecutori când indivizualizează inamicul. Cu timpul, bolnavul pierde din
vedere “realitatea”, cauzele sale şi devine “campion” al susŃinerii unor idei abstracte. Acum, riscul
1
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omuciderii devine major şi justifică internarea într-un spital de bolnavi cronici mintali.
Paralizia generală se caracterizează prin expansiune euforică, oarecare agitaŃie de tip
maniacal, tulburări de memorie şi calcul, idei de grandoare ce duc la delapidări, neglijenŃe în
serviciu, delicte sexuale. Actele apar “inexplicabile”, absurde, fără scop precis şi conştiinŃă morală,
comise spontan şi fără premeditare, în contrast cu comportamentul anterior al subiectului.2
Toxicomaniile produce o apetenŃă anormală pentru droguri căutate voluntar, droguri care
produce efecte analgezice, euforice sau dinamice şi duc rapid la obişnuinŃă tiranică. Unele
taxicomanii sunt minore (tutun, cafea), dar cele majore produc dezechilibre fizice şi psihice cu
deficite voliŃionale pregnante. Se poate ajunge în timp la crize anxioase de agitaŃie şi impulsivitate,
la degradare intelectuală, disimulare şi mitomanie. În cadrul acestor tulburări se comit frecvent
acte de furt şi înşelăciune, de obicei în scopul procurării drogului.3
3.1.6. Desfăşurarea expertizei medico-legale psihiatrice
Cadrul de desfăşurare a expertizei se face cel mai frecvent la sediul serviciilor de medicină
legală. În mod excepŃional si numai în funcŃie de caz, acestea se pot Ńine şi la nivelul unui spital de
psihiatrie (bolnav grav, netransportabil) sau spital penitenciar (infractori deosebiŃi de periculoşi
sau netransportabili). În scopul de a se ajunge la concluzii cât mai corecte şi valoroase, comisia
recurge la o gamă diversă de examinări şi analize adesea inerente metodologiei şi etapelor
expertizei.
Prima etapă este supunerea infractorului, în situaŃia în care este descoperit, imediat după
comiterea faptei, la un examen neuropsihiatric, făcut de o comisie compusă dintr-un medic legist şi
doi psihiatri.4 Deşi examinarea clinică, adesea ambulatorie, cel mai adesea nu are valoarea unei
expertize, ea trebuie să fie cât mai completă şi amănunŃită privind funcŃiile psihice de bază.
Această examinare are o importanŃă uneori covârşitoare deoarece poate surprinde tabloul
psihologic al învinuitului, ce l-a avut în timpul faptei. El poate fi o stare de raptus schizofrenic, o
criză de agitaŃie maniacală, o stare confuzivă delirantă, beŃie patologică etc. sau se poate contura în
stări deosebite de anxietate, depresive, stări reactive - teamă, stări obsesivofobice, elemente
hotărâtoare în stabilirea diagnosticului şi corelaŃiei boală- tulburări-faptă. Acest tablou
psihopatologic trebuie consemnat şi reŃinut, înregistrat pe banda de magnetofon, fotografii etc. şi
avut tot timpul în vedere pe parcursul examinării când subiectul după scurgerea unei perioade de
timp de la faptă, în urma contactelor avute cu apărarea, cu rude, cei din mediul de detenŃie etc, fie
că devine rău intenŃionat simulând sau suprasimulând o serie de tulburări, adesea stări de
negativism si necooperare, sau este prada unor tulburări grave reactive, funcŃionale, sindromul
Ganser, fie că tabloul psihopatologic iniŃial şi real involuează şi se remite sau se agravează. Aceste
examene ajută şi la oferirea unor indicaŃii organelor de urmărire şi anchetă, asupra modului de
desfăşurare a anchetei, dacă aceasta se poate continua cu infractorul sau este necesară într-o primă
etapă internarea pentru tratament a acestuia sau chiar administrarea unui tratament pe timpul
urmăririi. Fie că această primă examinare se face sau nu, metodologia impune ca în adresa de
solicitare a expertizei, sau în ordonanŃă să fie înserate o serie de date (rezumativ) privitoare la
infractor, împreună cu dosarul complet al cauzei, din care să reiasă modul amănunŃit cum s-a
comis infracŃiunea, cu rolul de a fi scoase în evidenŃă trăsăturile patologice ale subiectului (din
acel timp) ca halucinaŃie, delir, idei de persecuŃie, beŃie patologică etc.
Pentru a uşura examinarea, dosarul nu trebuie să se limiteze la elemente privind fapta şi
infractorul; în dosar comisia să aibă la dispoziŃie actele medicale privind trecutul psihopatologic al
1
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acestuia. Uneori investigaŃiile trebuie să meargă până la condiŃiile în care agresorul s-a născut;
naşterea laborioasă, asfixia la naştere, aplicarea de forceps etc. Date privind modul de viaŃă
familială în care acesta a trait şi s-a dezvoltat, ocupaŃia părinŃilor, numărul copiilor, sursele de
existenŃă, climatul familial, familii dezorganizate, boli ereditare în familie. Elemente
psihopedagogice din timpul şcolarizării: performanŃe şcolare, frecvenŃa prieteniilor avute, felul
cum a fost receptiv la măsurile disciplinare aplicate, aptitudini şi înclinaŃii evidenŃiate în perioada
respectivă, fişa psihologică din ultima clasă de liceu, precum orice fel de date utile, pentru a
oglindi personalitatea celui în cauză.1
InvestigaŃiile medicale clinice şi paraclinice sunt cele mai adesea necesare, iar în infracŃiunea
de omor, obligatorii. Nu în toate expertizele medico-legale psihiatrice este obligatorie internarea;
acolo unde sunt suficiente elemente clinice şi date medicale (acte) anterioare ale celui examinat,
concluziile pot fi stabilite şi după un examen ambulator. În multe situaŃii simpla observaŃie clinică
a subiectului, pe o perioadă de câteva săptămâni poate fi edificatoare în stabilirea diagnosticului, în
rest se recomandă mai frecvent următoarele examinări: examenul RBW, L.C.R., examenul
fundului de ochi, T.A., examenul neurologic, examenul E.E.G., simplu, sau cu activare, examenul
genetic etc.
Examenul psihologic este important de efectuat pentru determinarea structurii personalităŃii
subiectului. Se pot, depista unele trăsături anormale, patologice ale personalităŃii, care pot avea o
legatură cauzală cu faptele săvârşite. Examenul psihologic este necesar la minori, bătrâni (tulburări
de involuŃie), la psihotici, în stările de hipodezvoltare mintală, la comportamentali etc. Examenul
psihologic, uneori se impune a fi repetat şi el completează examenul psihiatric, contribuind astfel
la stabilirea diagnosticului.
Toate elementele amintite până în prezent privind infractorul, impun cunoaşterea în
continuare a tuturor elementelor din dosar legate de faptă, adesea dintr-o simplă declaraŃie se pot
reŃine date importante din care rezultă că invinuitul a mai avut comportări patologice sau că între
el şi victimă au mai existat conflicte sau ameninŃări reciproce etc.
In final expertiza, pe baza coroborării tuturor datelor medicale şi generale obŃinute, trebuie să
stabilească concluziile raportului medico-legal şi care trebuie sa precizeze urmatoarele:
- boala psihică de care suferă subiectul sau cadrul sindromatic psihic prezentat sau unele
simptome mai evidente;
- tulburările psihice mai caracteristice generate de boala respectiva (agresivitate, tulburări
de percepŃie, de gândire etc.) şi legatura cauzală (corelaŃia) dintre aceste tulburări si săvârşirea
faptei, motivaŃia psihopatologică a mobilului şi a modului de acŃiune);
- legat de boala psihică, de tulburările generate de aceasta şi de starea subiectului din
timpul săvârşirii faptei, trebuie stabilit dacă acesta a avut discernământul păstrat, scăzut sau abolit;
- in finalul concluziilor se impune a face recomandări privind măsurile de siguranŃă cu
caracter medical, individualizate pentru fiecare subiect şi care sunt prevazute în art.112 C.pen.:
 obligarea la tratament medical;
 internarea medicală;
 interzicerea de a ocupa o funcŃie etc. 2
Concluzii
Expertiza medico-legală psihiatrică este un important mijloc de probă care presupune o
lucrare amplă, de analiză şi sinteză a tuturor trăsăturilor psihopatologice ale infractorului privind
modul şi condiŃiile exacte de săvârşire a faptei, în scopul stabilirii discernământului şi de a oferi
justiŃiei criterii medicale obiective, menite să ducă la soluŃionarea justă a cauzei, aplicarea şi
1
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dozarea unei pedepse corespunzătoare, cât şi instituirea unor măsuri de siguranŃă cu caracter
medical privind viitorul bolnavului şi profilaxia actelor antisociale.1
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EXPERTIZA MEDICO-LEGALĂ
Andrada CORODEANU1

Abstract
I’ll start by saying that every criminal trial based on lies aş the basic principle of truth
whereabouts. It îs based on how likely or not îs a criminal act. One of the means of proof used în
criminal proceedings îs the forensic examination used only at the request of the judicial bodies or
persons concerned. În the following we elaborate în great detail involving the expertise of both
medically and judiciary.
Cuvinte cheie : Expertiză, expertiza medico-legală, mijloc de probă, expertiza filiaŃiei,
expertiza psihiatrică.
Introducere
Prin lucrarea de faŃă am urmărit aprofundarea cunoştinŃelor despre rezultatele expertizelor
medico-legale. Prin abordarea relativ simplista a studiului am încercat să scot în evidenŃă faptul că
adevărul obiectiv medico-legal are la baza criterii ştiinŃifice ce-i conferă o forŃă probatorie
superioară comparativ cu oricare alta proba administrata în justiŃie.
Am putea spune că expertiza medico-legală este un mijloc procedural ce are drept scop
sprijinirea competentă a justiŃiei ori de câte ori pentru lămurirea unei cauze judiciare sunt necesare
precizări cu caracter medico-biologic.
Schematic domeniu acoperit ar arăta cam aşa:
− Aspecte legate de moarte(felul morŃii, cauzele morŃii)-preocuparea esenŃială fiind centrată
pe examinarea internă şi externă a cadavrului;
− Omul viu- în scopul probării unor violenŃe exercitate asupra sa, pentru stabilirea stării
psihice, al posibilităŃii executării pedepsei privative de libertate, pentru stabilirea filiaŃiei sau
înregistrarea tardivă a naşterii prin realizarea unei expertize medico-legale de confirmare a
identităŃii;
Ca să conchidem, expertiza medico-legală se efectuează în situaŃiile prevăzute la art.116 şi
art.117 din Codul de Procedura Penală precum şi în cazul art.201 din Codul de Procedura civilă.
Expertiza medico-legală urmăreşte să obiectiveze şi să evalueze în orice speŃă juridică,
aspectele medicale ce privesc omul în viaŃă său decedat şi să le prezinte printr-un suport probatoriu
ştiinŃific.
Expertiza medico-legală este mijlocul de probă prin care urmărea unor activităŃi specifice se
formulează concluzii motivate ştiinŃific cu privire la fapte pentru a căror lămurire sunt necesare
cunoştinŃe de specialitate.
Putem spune succinct ca expertiza reprezintă un mijloc de investigare prin care se ajunge fie
la obŃinerea unei probe, fie la evaluarea exactă a unei probe existente. În activitatea lor de apărare
a legalităŃii, instanŃele judecătoreşti şi organele de urmărire penală au sarcina să clarifice situaŃiile
de fapt care fac obiectul cauzelor aflate pe rolul lor şi să stabilească adevărul pentru a putea
pronunŃa hotărâri temeinice legale.
Cronologic în lume cu privire la medicină legală exista 3 perioade:
1
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• O perioadă veche care a durat câteva mii de ani până în sec.16; în această perioadă
medicină legală nu era separată de anatomia patologică şi chirurgie, neexistând tratate sau experŃi
specializaŃi.
• A doua perioadă, intermediară, începe în sec.17 caracterizată prin studiu sistematic,
dezvoltare ştiinŃifică, separarea specialităŃii şi evidenŃierea individualităŃii sale, apariŃia experŃilor
medici legişti; etapă este iniŃiată în Italia cu răspândire europeană ulterior.
• A treia etapă, recentă, modernă, începe odată cu sec.20 având ca repere importante
descoperirea în anul 1901 a grupelor sanguine(Landsteiner) şi a profilului AND(amprenta
genetică) în 1985(sir Alec Jeffreys).
În perioada de după al doilea război mondial şi până în anul 2000, organizarea medico-legală
a avut următoarele caracteristici, luate ca model de la Ńările cu regimuri comuniste:
− Expertizele medico-legale se desfăşurau în mod exclusiv, ca activităŃi oficiale, opiniile
ştiinŃifice ale unor experŃi neoficiali fiind, practic inexistente.
− Expertiza nu se desfăşura conform principiului contradictorialităŃii în procesul civil şi cu
atât mai puŃin în procesul penal.
− Expertizele erau supuse, sub aspectul valorii, unor ierarhizări rigide, ceea ce anula
independent şi automia expertului.
În România primele elemente de medicină legală se regăsesc în Legiuirile lui Matei Basarab
şi Vasile Lupu şi anume:”Cartea Românească de ÎnvăŃătură de la Pravilele Împărăteşti” tipărită la
Iaşi în 1646 şi “Îndreptarea Legii” tipărită la Târgovişte în 1652. În acestea se fac referiri la
expertiza în cazuri de otrăvire, ranire, nebunie, deflorare, sodomie. Sunt indicate medicii care
puteau să facă expertize, precum şi modul în care acestea trebuiau executate.
Potrivit art.1 din Legea nr.1/2000 privind organizarea activităŃii şi funcŃionarea institutelor de
medicina-legala cu modificările aduse de Legea nr.459/2001, OG 57/2001, Legea nr.271/2004
expertizele, examinările, constatările, examenele de laborator şi alte lucrări medico-legale se
efectuează asupra persoanelor în viaŃă, cadavrelor, produselor biologice şi corpurilor delicate, în
vederea stabilirii adevărului în cauzele privind infracŃiunile contra vieŃii, integrităŃii corporale şi
sănătăŃii persoanelor ori în alte situaŃii prevăzute de lege, precum şi efectuarea de expertize
medico-legale psihiatrice şi de cercetare a filiaŃiei.
Activitatea medico-legală are ca scop şi furnizarea mijloacelor de probă care să contribuie la
stabilirea adevărului judiciar. InstituŃiile medico-legale sunt singurele unităŃi sanitare ce efectuează
constatări, expertize şi alte lucrări medico-legale(spre exemplu Institutul de Medicină Legală Mina
Minovici din Bucureşti).
Activitatea de medicină legală se realizează de către medici legişti, încadraŃi în instituŃiile de
medicină legală. La efectuarea expertizelor, examinărilor, constatărilor sau a altor lucrări medicolegale pot participa, dacă este necesar, şi alŃi specialişti cu studii superioare, cum sunt: farmacişti,
toxicologi, chimişti, biologist, psihiatri, şi alte persoane atestate ca experŃi, în cadrul şi pe durata
funcŃionarii lor în instituŃiile de medicină legală. Actele medico-legale sunt raportul de expertiză,
raportul de constatare, certificatul, buletinul de analiză şi avizul. Prin raportul de expertiză medicolegal se înŃelege actul întocmit de un expert la solicitarea organului de urmărire penală sau a
instanŃei de judecată, şi care cuprinde datele privind expertiza efectuată. Prin raport de constatare
medico-legal se înŃelege actul întocmit de medical legist la solicitarea organului de urmărire penală
sau a instanŃei de judecată şi care cuprinde date privind constatarea efectuată. Prin certificatul
medico-legal se înŃelege actul întocmit de medical legist la cererea persoanelor interesate şi care
cuprinde date privind examinarea medico-legală. Prin buletin de expertiză se înŃelege actul
întocmit de specialiştii instituŃiilor de medicină legală sau de persoane competente din cadrul
instituŃiilor de medicină legală, la cererea persoanelor interesate, şi care cuprind date privind
examenul complementar; şi nu în ultimul rând, prin aviz medico-legal se înŃelege actul întocmit de
Comisia superioară de medicină legală, precum şi de comisiile de avizare şi control al actelor
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medico-legale şi se recomanda efectuarea unor noi expertize sau se formulează concluzii proprii.
Constatarea medico-legală este proba imediată, pe când expertiza medico-legală este o probă
mediata, ambele epuizându-se prin acte juridice ce includ probele medico-legale. Constatările
medico-legale trebuie să fie efectuate într-un moment apropiat de cel al săvârşirii infracŃiunii, în
caz contrar, acestea putând rămâne fără obiect.
ProbaŃiunea este faza cea mai însemnată din cadrul activităŃii organelor judiciare, ea
constituind calea de stabilire a realităŃii faptelor deduse spre soluŃionare. Expertiza este utilizată în
acele cazuri în care, pentru precizarea unor date, pentru sstabilirea legăturii cauzelor dintre ele sunt
necesare cunoştinŃe speciale din domeniul ştiinŃei, tehnicii sau artei.
Activitatea de expertiză şi constatare medico-legală este reglementată prin dispoziŃiile
cuprinse în Codul Penal şi Codul de Procedura Penală precum şi, parŃial, prin alte acte normative
ale Ministerului SănătăŃii şi Familiei.
Tipuri de expertize medico-legale
Expertiza şi constatarea medico-legală pot avea loc în condiŃiile următoarelor examinări:
1. Examinări şi cercetări privind cadaver umane sau părŃi din ele;
2. Examinări şi cercetări privind produsele biologice cadaverice de natura umană;
3. Examinări şi cercetări privind persoane în viaŃă;
4. Examinări de lucrări şi de acte medicale şi medico-legale în legătură cu specificul
competentelor medico-legale.
Există expertize judiciare, extrajudiciare, medico-legale, psihiatrice, serologice,
antropologice, stomatologice, ginecologice, a capacităŃii de muncă, etc.
Expertizele medicale au drept caracteristica folosirea datelor ştiinŃei medicale în scopul
obŃinerii unor informaŃii legate de persoana omului, sub aspectul sănătăŃii fizice şi psihice. În
general obiectul expertizei medico-legale rezulta din următoarele domenii principale de efectuare:
expertiza pe cadavru, expertiza persoanei, expertiza de laborator şi expertiza pe bază de acte.
Principiile generale care guvernează activitatea de probaŃiune juridical prin expertiza medicolegală rezulta din caracteristicile acestui domeniu de graniŃa între ştiinŃele biomedicale şi cele
social-juridice. Orientarea şi evoluŃia dinamică a acestei discipline în raport cu progresele continue
ale tehnicii şi ştiinŃelor medico-biologice şi sociale, căutând permanent metode de perfecŃionate de
obiectivare a diagnosticului medico-legal. Expertiza medico-legală reprezintă nu în ultimul rând şi
o activitate complexă cu un important rol social.
Eficienta activităŃii de cercetare şi ancheta, ca şi valoarea activităŃii de probaŃiune, impun
operativitate şi urgenŃă în efectuarea expertizelor, deoarece sub influenŃa factorilor de mediu se pot
pierde sau altera o serie de probe materiale necesare, cum ar fi, spre exemplu, în cazul identificării
autorului sau stabilirii condiŃiilor şi circumstanŃelor de săvârşire a infracŃiunii, după cum, pe de
altă parte, prin temporizarea examinării se poate modifica tabloul psihopatologic al autorului faptei
sau aspecte morfopatologice, lezionale ale victimei. PoziŃia independentă a expertului în cadrul
procesului penal este conferită de natura juridică a activităŃii sale. Respingerea concluziilor unei
expertize, ca şi solicitarea unor suplimente sau a unor noi expertize medico-legale trebuie să fie,
oricum, bine motivate. Încălcarea dispoziŃiilor care reglementează îndeplinirea actelor procesuale
va avea drept consecinŃă nulitatea actului respectiv, numai dacă s-a cauzat părŃii o vătămare care
nu poate fi înlăturată decât prin anularea acelui act.
Medicină legală devine unul din principalele sectoare de activitate care contribuie la
aprofundarea cunoaşterii personalităŃii deviante în situaŃii concrete şi particulare tangent normelor
de drept penal şi civil, precum şi a specificului de reactivitate a organismului uman la cele mai
diverse noxe de mediu în domeniul de agresiune, date deosebit de importante pentru activitatea
judiciară. În procesul penal, expertiza se poate dispune atât în faza de urmărire penală, care ar
constitui momentul cel mai potrivit pentru aplicarea acestui mod de probaŃiune, motiv care
justifica denumirea de “expertiză tipică”, cât şi în faza de judecare a cauzei, solicitarea având
importanta în momentul în care se dovedeşte necesară efectuarea unei asemenea lucrări. Expertiza
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medico-legală reprezintă o probă imediată, primară, implicând o activitate desfăşurată în timp util,
deoarece prin temporizare o serie de urme biologice, lezionale sau de aspect morfologice, etc. se
pot modifica sau distruge sub acŃiunea factorilor de mediu.
O expertiza medico-legală nu se execută decât la solicitarea organelor judiciare sau prin
intermediul organelor judiciare sesizate direct de persoane. În stabilirea cauzelor morŃii violente, a
caracterelor vătămărilor corporale, ea se dispune, în faza de urmărire printr-o ordonanŃă sau în faza
de judecată printr-o încheiere. Actul de expertiză are o pondere marcată în procesul judiciar.
Expertiza se materializează într-un raport de expertiză care se semnează de experŃi, iar în caz de
opinii divergente, fiecare expert întocmeşte un raport separat. Organele judiciare sau părŃile au
dreptul la noi expertize efectuate de obicei de alŃi experŃi ai unităŃilor ierarhic superioare. Ceea ce
asigură valoarea expertizei medico-legale în justiŃie este tocmai realizarea unei concordante intre
posibilităŃile obiective de probaŃiune medico-biologica şi cerinŃele ordinii de drept. Cu ocazia
necropsiilor, în cadrul morŃilor violente sau suspecte se pot face discriminări care să avertizeze în
timp util organele judiciare de urmărire asupra conŃinutului circumstanŃelor de săvârşire a unei
infracŃiuni, asupra naturii şi particularităŃilor de acŃiune a agentului vulnerat, existent unui concurs
de infracŃiuni şi gradul de participare a diferiŃilor autori. Cu ocazia expertizelor medico-legale
psihiatrice, pe lângă furnizarea criteriilor medicale necesare stabilirii responsabilităŃii penale sau a
capacităŃii civile, expertizele pot aduce argumentări ştiinŃifice şi pot stabili criteriul de obiectivitate
privind periculozitatea socială şi potenŃialul infracŃional al subiecŃilor examinaŃi, după cum pot
stabili orientarea corespunzătoare privind individualizarea măsurilor coercitive şi de recuperare,
prin obligarea la tratament medical şi în anumite condiŃii.
“Valoarea şi limitele expertizei medico-legale sunt condiŃionate însă şi de modul cum un fapt
ştiinŃific se reflecta în lege, cum legea îi conferă un cadru normativ de aplicare”1. Orice expertiza
sau lucrare medico-legală constituie un act oficial de stat,care, prin valoarea sa probatorie şi de
obiectivare contribuie la progresul relaŃiilor sociale sub forma indirectă a limitării fenomenului
infracŃional.
ProbaŃiunea este elementul cel mai însemnat din desfăşurarea activităŃii organelor judiciare,
constituind calea de stabilire a realităŃii faptelor impuse spre soluŃionare. Expertiza constituie
activitatea de cercetare ce foloseşte date şi metode ştiinŃifice în scopul obiectivării materiale a unor
fapte din domenii diferite ce servesc la motivarea unor concluzii, cărora, în acelaşi timp, le acorda
un caracter demonstrativ, convingător. Într-o lucrare a sa, EM. Mihuleac spunea că “dacă expertul
este liber în formarea opiniei sale de specialist, aceasta nu înseamnă bunul plac, arbitrariul. Chiar
specialistul poate săvârşi o eroare şi pentru că lucrarea să poată fi controlabila este necesar ca el să
explice cum a ajuns la concluzia finală. Acest lucru este cu atât mai necesar cu cât organul judiciar
nu este obligat să îşi fundamenteze soluŃia pe opinia expertului, în baza dreptului sau de apreciere
a probelor, să o ia sau nu în considerare, după cum o socoteşte sau nu exactă. Ca urmare a celor
relatate, se impune că raportul de expertiză să oglindească toate treptele drumului ce a condus pe
expert la concluzia fnala. Astfel, raportul va trebui să arate metodele ştiinŃifice pe care expertul lea utilizat, precum şi constatările făcute şi concluziile sale cu caracter ştiinŃific sau etic, temeinic
motivate”.
LegislaŃia noastră precizează drepturile şi obligaŃiile ce revin expertului în rolul pe care acesta
îl joacă în activitatea de probaŃiune, în vederea aplicării normelor de drept penal, civil şi
administrativ. În continuare vom face o analiză mai profundă asupra unor termini cum ar fi:
•
Legătura de cauzalitate presupune explicarea corelaŃiei dintre traumatism şi prejudiciul
fizic sau moarte. Pentru stabilirea acestei legături trebuie urmărite relaŃiile dintre victima,
instrumentul său substanŃa vulnerantă, condiŃiile de la locul faptei şi agresorul sau presupusul
agresor. Traumatismul suferit poate constitui o legătură directă, imediata cu prejudiciul adus
1
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victimei şi trebuie să îndeplinească următoarele criterii:
− Realitatea traumatismului
− Prejudiciul trebuie să reprezinte o eventualitate posibilă a acŃiunii traumatice respective
− Traumatismul trebuie să intereseze direct organismul
− Prejudiciul respectiv trebuie să să producă ulterior traumatismului suferit
− Să existe pe lângă, o concordant de sediu, o continuitate în timp a evoluŃiei.
În morŃile violente se individualizează:
 Zdrobirea organelor vitale sau secŃionarea corpului în regiuni topografice vitale(gât,
trunchi);
 Şocul traumatic;
 Sindromul asfixic,etc.
În cauzalitatea indirectă se pot aminti că traumatisme suferite:
 InsuficienŃă renală acută;
 Sindromul embolic;
 Sindromul septic-toxic posttraumatic,etc.
Cercetarea cauzalităŃii sau a determinismului în medicină legală constituie problemacheie în rezolvarea oricărui gen de expertiză, aplicându-se în expertiza psihiatrică şi în cercetarea
criminologică, atunci când se realizează şi se stabileşte interacŃiunea intre următoarele patru
categorii de factori:
o Personalitatea deviant;
o Natura prejudiciului;
o CircumstanŃele motivante şi declanşatoare;
o Victima.
•
Clasificarea factorilor care determină raportul de cauzalitate:
o Cauze predispozante;
o Cauze favorizante;
o Cauze declanşatoare.
M. Mosinger, Lopez Le Bissonnais şi B. Dantin în lucrarea “Medicine Legale et dommage
corporel” au ajuns la concluzia că la baza expertizei stau:
1. Agresologia
2. Ergonomia
3. Psihologia
4. Medicina-legala.
În infracŃiunile contra vieŃii şi ale bunelor moravuri, în cercetarea stării psihice a
justiŃiabilului, medicina-legala are un rol hotărâtor.
Examinările medico-legale dipuse de instanŃele de judecată sau de organele de urmărire
penală
Raportul de constatare/expertiza medico-legală se efectuează numai la cererea scrisă a
organelor de anchetă din subordinea Ministerului de Interne şi Parchetului sau a InstanŃei de
Judecată ca examinări oficiale şi au ca obiect:
• Constatarea sexului, virginităŃii, capacităŃii sexuale, vârstei, conformaŃiei sau dezvoltării
fizice, precum şi a elementelor necesare stabilirii filiaŃiei.
• Constatarea leziunilor traumatice, a infirmităŃilor şi a stărilor de boala consecutive
acestora.
• Constatarea stării obstetricale, cum ar fi sarcina, viduitatea, avortul, naşterea, etc.
• Expertiza pentru evaluarea stării de sănătate având ca scop stabilirea aptitudinilor unei
persoane de a exercita o anumită activitate.
•
Orice alte examinări cerute de organele în drept sau de părŃi, inclusiv constatarea stării
psihice.
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Raportul de constatare/expertiza medico-legală cuprinde:
1. Partea introductivă, în care se arata data şi organul ce a ordonat expertiză, numele,
prenumele şi gradul professional al medicului legist care a efectuat-o, când şi unde a fost efectuată,
identitatea persoanei, data întocmirii raportului de expertiză, obiectul expertizei sin întrebările la
care expertul trebuie să răspundă, materialul pe baza căruia a fost efectuată expertiză, informarea
şi consimŃământul părŃilor, explicaŃiile acestora în cursul expertizei.
2. Descrierea în amănunt a constatărilor făcute cu ocazia expertizei începând cu anamneza,
analiza explicaŃiilor în raport de datele medicale constatate, rezultatul examinărilor şi discuŃia
faptelor medicale.
3. Concluziile se bazează exclusiv pe date şi fapte consemnate în raport şi cuprind
răspunsuri la întrebările puse, opinia expertului asupra obiectului expertizei, precum şi orice alte
probleme pe care expertul le considera utile de afirmat în expertiză.
Expertiza medico-legală de întrerupere a executării pedepsei
Comisiile de amânare sau întrerupere a executării pedepsei privative de libertate pe motive
medicale efectuează expertize medico-legale numai la solicitarea organelor abilitate. În cazul
acestor expertize se procedează astfel: tribunalul dispune efectuarea expertizei de către medicul
legist care este şi preşedintele comisiei; medicii specialişti stabilesc diagnosticul şi indicaŃiile
terapeutice; medicul reprezentant al reŃelei sanitare a DirecŃiei Generale a Penitenciarelor, care
cunoscând posibilităŃile de tratament din cadrul reŃelei din care face parte, stabileşte împreună cu
medicul legist, unde se poate aplica tratamentul indicat. Comisia recomanda(sau nu) tratament de
1-3 luni într-o unitate sanitară a DGP sau a M.S.F. iar în cele din urmă tribunalul va fi cel care
decide dacă şi unde se va efectua tratamentul.
Expertiza filiaŃiei
Expertiza medico-legală a filiaŃiei, în vederea cercetării paternităŃii, ca şi în cazul maternităŃii,
se efectuează la cererea instanŃelor de judecată sau la cererea persoanelor interesate, în cadrul
institutelor de medicină legală conform competentei teritoriale şi profesionale.
Constatarea medico-legală a vătămării corporale potrivit art.180 Cod Penal
Exemplu:A.I. , 21 ani, afirma că a fost lovită de către concubinul sau la data de…
Examen prezent:
• Obiectiv: branhial dreapta postero-lateral 1/3 medie 1 echimoza violacee 2/3cm.
• Subiectiv: cefalee, dureri toracice la inspir profund.
Se solicita consult neurochirurgical şi chirurgical. Se consemnează rezultatele consulturilor
respective.
Consult neurochirurgical (spital…/secŃia…/data consultaŃiei…./nr. Înregistrare…/semnătura
şi parafa): neurologic normal.
Consult chirurgical (spital…/secŃia…/data consultaŃiei…./nr. Înregistrare…/semnătura şi
parafa): chirurgical normal.1
Expertiza medico-legală psihiatrică
În practică judiciară, expertiza medico-legală psihiatrica apare mult mai târziu, faŃă de alte
practice. Primul manual de psihiatrie judiciară şi socială, scris pe baze ştiinŃifice, apare în anul
1877, fiind elaborate de medicul Alexandru Sutzu.
Rolul expertizei psihiatrice este de a furniza elemente medicale în măsură să prezinte
personalitatea psihopatologică a unei persoane care a săvârşit o infracŃiune sau să ateste sănătatea
mintală în unele cazuri civile. Sarcina fundamentală este de a aprecia discernământul persoanelor
cu referire specială la starea psihică în momentul comiterii faptei. Temeiul unic şi suficient al
răspunderii penale este infracŃiunea, iar aspectul uman al infracŃiunii îl constituie vinovăŃia.
Principalul temei al vinovăŃiei îl constituie intenŃia, iar aceasta se defineşte în funcŃie de
1
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discernământ. În consecinŃă numai o persoană cu discernământ poate fi vinovată, poate fi
responsabilă şi sancŃionata penal. Cunoscând acest adevăr, unele persoane incearaca să evite
sancŃiunea penală, simulând lipsa discernământului. Tulburarea psihopatologică, prin ea însăşi, nu
conferă circumstanŃe atenuante decât în contextul celorlalte probe care pot oferi convingerea
pronunŃării de circumstanŃe atenuante. După cum arata Codul de Procedura Penală(art.117),
expertiza medico-legală psihiatrica este obligatorie în cazul infracŃiunilor de omor deosebit de
grav, precum şi în cazul în care organul de urmărire penală sau instant de judecată au îndoieli
asupra stării psihice a învinuitului sau inculpatului.
Principalele prevederi legislative care reglementează expertiza în Codul de Procedura Penală
sunt art. de la 116-127.
Obiectivele expertizei medico-legale psihiatrice:
1. Precizarea stării de sănătate psihică a unei persoane;
2. Caracterizarea complexă a personalităŃii individului expertizat cu specificarea trăsăturilor
acesteia în legătură cu diagnosticul psihiatric, cât şi din punct de vedere socio-psihologic, în
vederea deducŃiei asupra unui potenŃial de decompensare sau social;
3. Stabilirea legăturii de cauzalitate între trăsăturile acestei personalităŃi şi elementele
constitutive ale actului infracŃional sau antisocial săvârşit.
În efectuarea expertizei medico-legale psihiatrice se parcurg următoarele etape:
a) Prin audierea învinuitului sau inculpatului se pot obŃine date privind pregătirea şcolară,
bolile de care a suferit, mediul în care a trăit, ocupaŃia părinŃilor, sursa(sursele) de
existent,activitatea la locul de muncă, în timpul satisfacerii stagiului militar, viaŃa de familie etc.;
tot prin audiere se poate remarca dacă acesta suferă de vreo afecŃiune psihică care să îi altereze
discernământul.
b) Strângerea actelor medicale, dacă există, cu privire la starea de sănătate a celui cercetat.
c) Internarea învinuitului sau inculpatului într-un spital de profil.
d) OrdonanŃa de efectuare a expertizei medico-legale psihiatrice trebuie să conŃină în afara
datelor de identitate ale celui ce urmează a fi expertizat şi: fapta săvârşită, încadrarea juridică,
motivele ce impun efectuarea expertizei, întrebările la care expertiza urmează să răspundă,
termenul de predare a raportului şi cine suporta cheltuielile ocazionate cu expertiză.
e) Cererea de efectuare a expertizei trebuie să conŃină date privind infracŃiunea, încadrarea
juridică, antecedente penale, pregătirea şcolară, ocupaŃia, comportarea în familie şi societate,
comportarea în timpul cercetărilor, atitudinea faŃă de fapta săvârşită, antecedentele medicale, etc.
Concluziile comisiei de expertiză vor fi formulate într-un raport de expertiză care, conform
art. 123 Cod Procedura Penală trebuie să cuprindă:
A. Partea introductivă:
1. Componenta comisiei
2. Organul de cercetare penală sau instanŃă care dispune efectuarea expertizei
3. Data şi actul prin care s-a dispus expertiză
4. Datele personale ale expertizantului
5. Obiectul şi întrebările la care se va răspunde
6. Data efectuării expertizei
B. Cuprinsul:
1. Antecedentele medicale şi juridice
2. Examentul somatic, neurologic, de alte specialităŃi şi de la laborator, după caz
3. Examenul psihologic
4. Examenul psihiatric complet
C. DiscuŃia faptelor
D. Concluziile.
Dacă în concluzii se menŃionează că discernământul este mult diminuat şi că nu a putut
aprecia consecinŃele decurgând din fapta pe care a săvârşit-o, instanŃă trebuie să dispună efectuarea
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unei noi expertize, potrivit prevederilor art. 125 Cod Procedura Penală, o atare concluzie a
expertului fiind contradictorie, lipsită de exactitate.
Calitatea de “auxiliar al justiŃiei” nu-l exonerează pe expert de greşelile pe care le poate
săvârşi în exercitarea funcŃiilor sale, acesta fiind în cadrul strict al misiunilor sale. Cu cât datele
celorlalte ştiinŃe cât şi metode proprii tehnicii criminalistice sunt mai perfecŃionate şi mai bine
folosite, cu atât ele sunt mai eficiente şi îşi vor aduce o contribuŃie însemnată la realizarea scopului
procesului penal: aflarea adevărului şi tragerea la răspundere penală a făptuitorului.1
După materialul pe baza căruia sunt efectuate expertizele sunt:
a) Expertize pe cadavru
b) Expertize pe persoane în viaŃă
c) Expertiza pe bază de acte medicale
d) Expertiza de laborator.
Expertiza medico-legală a vătămărilor corporale
Termenul de vătămare, consacrat pentru orice prejudicii aduse sănătăŃii fizice, morale, psihice
sau sociale a persoanei, defineşte, sub aspect juridic, o categorie de fapte antisociale clasificate în
ceea ce priveşte gravitatea lor în raport de un criteriu eminamente2 medical. Vătămările corporale
constituie delicte cu prejudicii nepatrimoniale de ordin afectiv, estetic, de agrement, demnitate,
scăderea rezistenŃei la boli, divorŃ, etc.
Sub aspectul juridic, vătămările corporale implica un prejudiciu, o faptă ilicită şi legătura
dintre ele, şi obliga o reparare fizică, morala, juridică, etc. Sub aspect tot juridic, legea clasifica
aceste infracŃiuni în raport de timpul de îngrijire medicală necesar tratării leziunilor produse prin
agresiune. Legea se referă la următoarele tipuri de infracŃiuni:
a) Lovirea este agresiunea corporală care nu necesită îngrijiri medicale;
b) Lovirea simplă este actul de vătămare corporală sau psihică care necesita până la 20 de
zile de îngrijiri medicale;
c) Vătămarea este consecinŃa unei agresiuni externe cu semnificaŃie antisocială, care
necesita între 20 şi 60 de zile de îngrijiri medicale;
d) Vătămarea gravă necesita peste 60 de zile de îngrijiri medicale sau produce una din
următoarele situaŃii indifferent de timpul de îngrijire medicală necesar: pierderea unui simŃ sau
unui organ, punere în primejdie a vieŃii, slutirea, avortul, producerea unei boli traumatice sau a
unei infirmităŃi.
Prin organ, din punct de vedere medico-legal, vom înŃelege acea parte a corpului ce implică
un Ńesut omogen sau heterogen şi care îndeplineşte o funcŃie specifică, fie vitală, fie utilă vieŃii. În
clasificarea acestor infracŃiuni ce condiŃionează gravitatea lor penală, legea utilizează cu precădere
un criteriu pur medical: timpul de îngrijire medicală necesar leziunilor. Problemele medico-legale
pe care le va cuprinde un astfel de certificat cu privire la vătămarea corporală se referă, în mod
obligatoriu la:
a) Diagnosticul pozitiv de leziune ce implică o cercetare clinică şi instrumental amănunŃită,
care nu exceptează de la regulile generale în domeniu;
b) După afirmarea diagnosticului pozitiv de leziune corporală, medicul va conchide, în
cadrul celei de-a două probleme, asupra etiologiei şi mecanismului leziunilor;
c) Aprecierea timpului de îngrijire medicală constituie cheia de boltă a expertizei
vătămărilor corporale, deoarece de aceasta depinde calificarea juridică a faptei;
d) Odată timpul de îngrijiri medicale precizat, medicul are datoria de a aprecia durata
timpului de incapacitatea de muncă survenit în urma vătămării;
e) În raport de situaŃie, se va da un răspuns la toate problemele medico-legale pe care le
1
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ridică un caz.
Principiile şi regulile generale metodologice ale constatării şi expertizei medico-legale pe
cadavru
Expertiza medico-legală pe cadavru este deosebită procedural. Autopsia medico-legală se
efectuează numai pe baza unor ordonanŃe emise de: Procuratura, Birourile judiciare ale poliŃiei,
InstanŃă de judecată. Obiectivele constatării şi expertizei medico-legale pe cadavru:
a) Identificarea cadavrului
b) Stabilirea felului morŃii(moarte violentă, neviolenta, moarte prin inhibiŃie)
c) Stabilirea cauzei medicale
d) Data producerii morŃii
e) Cauza leziunilor corporale, modul lor de producere, condiŃiile în care s-au produs
f) Stabilirea raportului de cauzalitate ce ar putea exista între leziunile traumatice şi cauza
morŃii.
Pentru a se putea rezolva obiectivele mai sus menŃionate, medicul legist are obligaŃia să
facă următoarele examinări:
1. Examenul la faŃa locului care se realizează împreună cu organele judiciare
2. Examenul cadavrului
3. Examinarea corpurilor delicate presupune a fi incriminate în producerea leziunilor
4. Examenul agresorului sau a persoanei care a produs leziunile traumatice prin imprudenŃă.
În orice caz în care se solicită o constatare sau o expertiza medico-legală pe cadavru, autopsia
completă este obligatorie. Numai printr-o autopsie minuŃioasă se pot confirma sau incrimina
condiŃiile concrete stabilite de anchetă de producere a morŃii. Examinarea corpurilor delicate nu se
face numai de medic, unele fiind examinate de criminalişti, depistând cadrul pur medical.
Autopsia medico-legală este obligatorie(conform C.P.P 1art.114) ori de câte ori moartea este:
1. Moarte violentă= orice moarte care are cauze externe organismului, fiind urmărea unui
agent traumatic, o omucidere, un accident, o sinucidere.
2. Moartea suspecta= include decesele inexplicabile, decesele produse în împrejurări
necunoscute şi în locuri neobişnuite şi decesele survenite cu totul neaşteptat la persoanele în plină
stare de sănătate aparentă.
Metodele şi mijloacele de investigaŃie folosite în expertiza medico-legală pe cadavru
1. Cercetarea clinică. Se va face analiza minuŃioasă a tuturor simptomelor pe care le-a
manifestat persoana expertizată şi care au fost consemnate în acte medicale. Are un caracter pur
informativ, datele obŃinute coroborându-se întotdeauna cu celelalte examinări.
2. Cercetarea anatomopatologică este metoda de bază în expertiza pe cadavru. Examenul
macroscopic şi microscopic permit, în final, stabilirea pe baze obiective, cauza morŃii şi a
împrejurărilor în care a avut loc această.
3. Cercetările experimentale. Pentru stabilirea împrejurărilor în care s-au produs unele
leziuni, medicul poate efectua o serie de experimente impuse de ipoteze ce nu pot fi verificate; de
exemplu se pot efectua experimente balistice pentru a reproduce fidel modificări constatate la
autopsie.
4. Examinările complementare de laborator.
Amânarea executării pedepsei. Imposibilitatea de a executa pedeapsa. Amânări
repetate. Forul medical competent să efectueze expertizele successive
1. În cazul în care din actele medicale rezulta date potrivit cărora bolile de care suferă
condamnatul nu necesită un tratament deosebit, se impune ca în expertiza medico-legală să se
precizeze dacă acesta se afla în imposibilitatea de a executa pedeapsa. În caz contrar nu constituie
un temei pentru amânarea sau întreruperea executării pedepsei.
1
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2. Dacă executarea pedepsei a fost anterior amânată, următoarea amânare se dispune în
continuare, cu începere de la data expirării celei precedente.
3. După efectuarea a trei expertize medico-legale de către Institutul medico-legal local cu
privire la acelaşi condamnat, următoarele expertize pot fi efectuate numai la Institutul NaŃional de
Medicină Legală “Prof. dr. Mina Minovici”.
Spete
1. Prin sentinŃa penală nr.614 din 12 noiembrie 2001, Tribunalul Dolj a admis cererea de
amânare a executării pedepsei închisorii aplicată condamnatului S.G., aflat în stare de libertate,
dispunând amânarea executării pe o perioadă de 3 luni începând cu data rămânerii definitive a
hotărârii, cu motivarea că acesta se află în imposibilitate de a executa pedeapsa, afecŃiunile de
care suferă necesitând tratament de specialitate într-o unitate medicală din cadrul Ministerului
SănătăŃii, tratamentul neputându-se asigura în reŃeaua sanitară a D.G.P.
Curtea de Apel Craiova, prin decizia penală nr.42 din 11 februarie 2002, a respins apelul
procurorului.
Recursul declarat de procuror este fondat.
Potrivit art.453 lit.a C.proc.pen., executarea pedepsei închisorii poate fi amânată când se
constată pe baza unei expertize medico-legale că cel condamnat suferă de o boală care îl pune în
imposibilitrate de a executa pedeapsa.
Examinând raportul de expertiză medico-legală întocmit în cauză de către Institutul de
Medicină Legală Craiova, se constată că deşi instanŃa a cerut să se comunice dacă cel condamnat
suferă de o boală care îl pune în imposibilitate să execute pedeapsa în regim de detenŃie, actul
medico-legal nu a precizat dacă bolile de care condamnatul suferă îl pun în imposibilitate de a
executa pedeapsa.
Această precizare era, în speŃă, cu atât mai necesară cu cât din biletele de ieşire din spital, ca
urmare a celor trei internări din anul 2000, rezultă că la externare i s-a recomandat condamnatului
doar evitarea infecŃiilor intercurente, aport de lichide 3 l/zi, evitarea efortului fizic, stoparea
fumatului, regim alimentar bogat în proteine şi calorii şi tratament cu vitamine şi paracetamol.
Se constată, de asemenea, că dispoziŃia primei instanŃe de a amâna executarea pedepsei
condamnatului începând cu data rămânerii definitive a hotărârii, şi nu începând cu data expirării
amânării acordate anterior, şi anume de la 29 iulie 2001, nu are bază legală.
În ceea ce priveşte instituŃia care a efectuat expertiza medico-legală, este de observat că,
potrivit Metodologiei Comisiei de amânare/întrerupere a executării pedepsei pe motiv de boală
transmisă Ministerului JustiŃiei şi tuturor instituŃiilor medico-legale, numai 3 expertize se puteau
efectua la Institutul Medico-Legal Craiova, şi nu cinci expertize, ca în cazul de faŃă, următoarele
trebuind să fie efectuate la Institutul NaŃional de Medicină Legală „Prof.dr.Mina Minovici”.
Pentru rezolvarea problemelor menŃionate recursul procurorului a fost admis şi s-a dispus
casarea hotărârilor atacate cu trimiterea cauzei la tribunal în vederea rejudecării.
Expertiza psihiatrică. Concluzii
Raportul de expertiză pshiatrică trebuie să conchidă, fără echivoc, dacă făptuitorul a săvârşit
infracŃiunea cu discernământ.Dacă în concluzii se menŃionează că discerământul inculpatului este
mult diminuat şi că nu a putut aprecia consecinŃele decurgând din fapta pe care a săvârşit-o,
instanŃa trebuie să dispună efectuarea unei noi expertize, potrivit prevederilor art.125 C.proc.pen.,
o atare concluzie a expertului fiind contradictorie, lipsită de exactitate.1
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2. Prin sentinŃa penală nr.101 din 9 aprilie 2001, Tribunalul Bihor a condamnat pe inculpatul
S.A. pentru săvârşirea tentativei la infracŃiunea de viol prevăzută în art.20 raportat la art.197 alin.3
C.pen.
InstanŃa a reŃinut că, la 8 iulie 2000, inculpatul a încercat să violeze o minoră, dar a renunŃat
deoarece a intervenit tatăl acesteia.
Curtea de Apel Oradea, prin decizia penală nr.165/A din 28 august 2001, a admis apelul
inculpatului şi a redus pedeapsa aplicată de prima instanŃă.
Împotriva deciziei inculpatul a declarat recurs, cu motivarea că, fiind iresponsabil, instanŃa
trebuia să-l achite.
Recursul este fondat..
Examinând probele administrate în cauză, se constată că instanŃele, la stabilirea vinovăŃiei
inculpatului, au avut în vedere concluziile expertizei medico-legale psihiatrice efectuate în cursul
urmăririi penale de Laboratorul Medico-Legal al JudeŃului Bihor.
În concluziile acestei expertize se menŃionează că, raportat la faptă, discernământul
inculpatului a fost mult diminuat, în sensul că nu a putut aprecia consecinŃele ce decurg din
această.
Concluzia raportului de expertiză medico-legală psihiatrică este contradictorie; pe de o parte
se susŃine că discernământul inculpatului este mult diminuat, iar pe de altă parte că acesta nu a
putut aprecia consecinŃele ce decurg din săvârşirea faptei.
De altfel, prima instanŃă a solicitat efectuarea de către Institutul de Medicină Legală
„Prof.dr.Mina Minovici” a unei reexaminări a inculpatului pentru a se preciza dacă a avut
reprezentarea faptelor comise, dacă avea sau nu discernământul păstrat, dar a judecat cauza fără ca
noua expertiză să fi fost efectuată.
Pentru a se stabili cu certitudine responsabilitatea inculpatului, se impune efectuarea unei noi
expertize medico-legale psihiatrice prin care să se stabilească dacă inculpatul a avut sau nu
discernământul păstrat la data săvârşirii faptei.
În consecinŃă, recursul inculpatului a fost admis şi hotărârile atacate au fost casate, cu
trimiterea cauzei la prima instanŃă pentru rejudecare.1
3. Prin sentinŃa penală nr. 133 din 27 noiembrie 2003, Tribunalul Călăraşi a condamnat pe
inculpatul C.R. pentru săvârşirea tentativei la infracŃiunea de omor prevăzută în art. 20 raportat la
art. 174 şi art. 175 lit. i) C. pen.
InstanŃa a reŃinut că, în seara de 25 ianuarie 2003, inculpatul, aflat într-o discotecă unde, după
ce s-a certat cu partea vătămată C.M., a spart o sticlă de bere de tejghea şi nefiind mulŃumit de
forma ciobului obŃinut a mai spart o sticlă şi apoi, cu gâtul tăios al acesteia, s-a apropiat din spate
de partea vătămată care dansa şi i-a aplicat o lovitură în partea dreaptă a gâtului.
Partea vătămată a mers la spital unde i s-a făcut sutura plăgilor, fără să fie internată.
Potrivit certificatului eliberat de serviciul medico-legal local, partea vătămată a prezentat
submandibular drept o plagă suturată de 4 cm, pe faŃa antero-laterală dreaptă a gâtului o plagă
suturată de 7 cm şi excoriaŃii la nas, leziuni produse prin lovire cu un corp tăietor care nu i-au pus
în primejdie viaŃa, dar au necesitat 12-14 zile de îngrijiri medicale.
Împotriva sentinŃei inculpatul a declarat apel, criticând încadrarea juridică a faptei, cu
motivarea că ea constituie infracŃiunea de lovire prevăzută în art. 180 alin. (2) C. pen., iar nu
tentativă de omor.
InstanŃa de apel a dispus, iar Institutul de medicină legală „Mina Minovici” a efectuat o
expertiză medico-legală, din al cărei raport rezultă că partea vătămată a avut nevoie de 8-9 zile de
îngrijiri medicale, leziunile nepunând în primejdie viaŃa acesteia. Comisia de avizare şi control a
1
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aprobat concluziile, cu precizarea că nu se poate face o delimitare netă a zonelor corporale care
conŃin organe sau formaŃiuni anatomice cu rol mai mult sau mai puŃin esenŃial pentru menŃinerea
vieŃii.
Prin decizia nr. 858 din 11 noiembrie 2004, Curtea de Apel Bucureşti, secŃia a II-a penală, a
respins apelul inculpatului.
Recursul declarat de inculpat este nefondat.
Actele medico-legale constată existenŃa a două leziuni produse părŃii vătămate : o plagă de 4
cm submandibular drept şi o altă plagă de 7 cm pe faŃa antero-laterală dreaptă a gâtului, expertiza
medico-legală concluzionând că, în condiŃiile date, utilizarea ciobului de sticlă nu a lezat nici un
organ vital sau vas de sânge de mari dimensiuni, viaŃa victimei nefiind pusă în primejdie.
FaŃă de natura obiectului folosit în agresiune, zona corporală vizată şi intensitatea loviturii
care a produs cele două plăgi, nu se poate susŃine că inculpatul nu a prevăzut posibilitatea
producerii decesului victimei, rezultat pe care, cel puŃin l-a acceptat, şi care a fost evitat numai
datorită întâmplării.
Hotărârile atacate fiind legale şi temeinice sub acest aspect, recursul inculpatului a fost admis
pentru alte motive1
.
Concluzii
Expertiza medico-legală psihiatrică constituie activitatea interdisciplinară de asistenŃă şi
cercetare ştiinŃifică în care responsabilitatea şi conştiinŃa etică a a experŃilor este angajată în cel
mai înalt grad.
Etica diagnosticului psihiatric reprezintă o problemă de deontologie a expertului şi face parte
din cadrul mai larg al deontologiei şi responsabilităŃii medicale.
Responsabilitatea expertului nu diferă de responsabilitatea oricărui cetăŃean. Faptul că
expertul execută o misiune în justiŃie nu îi conferă nicio imunitate particulară (Dérobert).
Calitatea de “auxiliar al justiŃiei” nu-l exonerează pe expert de greşelile pe care le poate
săvârşi în exercitarea funcŃiilor sale, acesta fiind evident în cadrul strict al misiunilor sale.
Progresele realizate în direcŃia investigării şi tratării bolnavului psihic, actualitatea
preocupărilor de verificare pe plan internaŃional a criteriologiei şi finalizării expertizei medicolegale psihiatrice cu implicaŃii în dreptul penal în Ńările Uniunii europene ridică şi problema
perfecŃionării legislaŃiei române cu referire la statutul bolnavului psihic, al asistenŃei medicosocial-juridice, precum şi a cadrului instituŃional de asigurare.
Cu cât datele celorlalte ştiinŃe cât şi metodele proprii tehnicii criminalistice sunt mai
perfecŃionate şi mai bine folosite, cu atât ele sunt mai eficiente şi îşi vor aduce o contribuŃie
însemnată la realizarea scopului procesului penal: aflarea adevărului şi tragerea la răspundere
penală a făptuitorului.
Raport de expertiză medico-legală.(autopsie)
1. Preambul
Subsemnatul, dr........medic........(calitatea - medicină generală, principal în specialitatea ...,
primar), la ........ (locul de muncă), invitat de ........ (numele autorităŃii care a ordonanŃat necropsia)
prin adresa nr........., din........(dată), am efectuat astăzi, data de........, necropsia cadavrului
numitului ........ din ........ (adresa de domiciliu), în vârsta de ........ ani, şi am constatat următoarele:
2. Istoricul faptelor medicale:
(Se expune în modalitatea cea mai simplă) - de exemplu:
Din datele de anchetă reŃinem ca în ziua de........(urmează expunerea succintă a
evenimentelor).
1

I.C.C.J., secŃia penală, decizia nr. 3570 din 8 iunie 2005
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Din FO nr......... a spitalului........ reŃinem că a fost internat la data de........cu diagnosticul........
La anamneza........
La internare prezenta........
Pe parcursul spitalizării se constată ........ (consemnarea evoluŃiei clinice, a investigaŃiilor
complementare 20120p152u 51;i a tratamentului). Decedează la data de........prin........(se
consemnează simptomele şi diagnosticului clinic de deces).
(Datele medicale vor fi relatate cât mai concis [rezumativ]. Nu se copiază în întregime
documentul medical.)
3. Examenul la faŃa locului
(Facultativ, se consemnează numai dacă medicul a participat la cercetarea la faŃa locului.)
PoziŃia cadavrului........, obiectele din jurul cadavrului şi relaŃiile lor cu cadavrul........, condiŃii
de umiditate........, luminozitate etc., descrierea îmbrăcămintei.........
4. Autopsia
a) Examenul extern
·
semne de identitate: cadavrul este al unei persoane de sex........., în vârsta de
aproximativ.........ani, cu talia de ........cm, de constituŃie ........., de identitate
(cunoscută/necunoscută);
(La cadavrele de identitate necunoscută se face "portretul vorbit" şi se recoltează dermatoglifele.)
·
semnele morŃii reale prezente şi reprezentate de :
- lividităŃi cadaverice dispuse în regiunile ........., de culoare .......... la digitopresiune .........,
respecta planurile de presiune;
- rigiditatea cadaverică localizată la.........(enumerarea articulaŃiilor), de intensitate.........;
- putrefacŃia manifestată prin ........., localizată în ........, în formă de ........., cu/fără destinderea
Ńesuturilor, pe o suprafaŃă de.........;
·
semne de violenŃă:
- pe.........,în regiunea........., la.........cm de.........,prezintă........., de formă.........,de culoare
.........,cu dimensiuni de ........,având următoarele particularităŃi, ........,Ńesuturile înconjurătoare
.........;
(Se descrie pe rând flecare leziune în parte după aceleaşi reguli.)
·
semne diverse (se descriu culoarea pielii, edemul, culoarea şi aspectul ochilor,
deshidratarea, tumefacŃiile, cicatricele etc).
b) Examenul intern
Cap şi cavitate craniană
łesuturile moi epicraniene sunt........(libere/infiltrate - aspect, dimensiuni). Muşchii temporali
sunt.........(liberi/infiltraŃi).
Calota craniană, cu o grosime de.........mm pe linia de fierastruire este.........(intactă/prezintă
fractura - localizarea şi descrierea acesteia).
Baza craniului........(intactă/fractură, hematom - se descriu).
Dură mater de culoare........, luciu........, umiditate ........, depozite........, leziuni
traumatice........, hematom........(tip, localizare, dimensiuni).
Vasele ........ (descrierea vaselor).
Pia mater de culoare ........, luciu ........, depozite........, umiditate ........, grosime........,
hemoragii........ (localizare, întindere).
Vasele de la bază........ (descriere).
Creierul: aspectul circumvoluŃiunilor ........ consistenŃă........, miros particular........
Pe suprafaŃa de secŃiune: substanŃa cortexului........(culoare, grosime, eventuale leziuni
traumatice sau patologice), substanŃă albă ........
Focare hemoragice în ........, de dimensiuni........, de culoare ........, de formă........
Ventriculii laterali cu un conŃinut........
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Nucleii opto-striati........
Protuberanta, bulbul, cerebelul........ (descriere ca la creier).
Gura, gât şi organele gâtului
Mucoasa limbii şi a gurii: culoarea ........,depozite ........,leziuni caustice ..., corpi
străini.........,mirosuri particulare.
Mucoasa şi pereŃii faringelui şi ai laringelui de culoare.......,consistentă...............,grad de
umiditate........,vascularizaŃie........,edem........,infiltraŃii.......
Musculatura........,formaŃiunile osteocartilaginoase........, pachetul vaseulo-nervos al
gâtului........
Timusul de dimensiuni........, în greutate de........g, de consistenŃă........,de culoare........,
raporturi cu organele vecine........
(NU uitaŃi să descrieŃi fracturile şi luxaŃiile maxilo-dentare sau infiltratele în musculatura
latero--cervicala, fracturile de hioid şi ruptura tunicii interne a carotidei.)
Torace şi organele toracice
Muşchii toracici........(plăgi, infiltrate sangvine - dimensiuni).
Grilajul costal.........(fracturi costale - localizare, formă, aspect; procese traumatice etc).
Pleurele (parietale, viscerale)........(transparentă, umiditate, grad de vascularizaŃie, depozite,
leziuni traumatice/patologice).
CavităŃile pleurale.........(virtuale/reale, colecŃii - cantitate, culoare, consistentă, corpi străini,
aer).
Pulmonul (stâng/drept) ........ (culoare, consistentă, elasticitate, grad de densificare,
vascularizaŃie).
Pulmonul (stâng/drept) pe suprafaŃa de secŃiune ........ (culoare, umiditate, zone de consistenta
sau ramoliŃie, conŃinutul alveolelor, caracterul serozităŃii exprimate prin apăsare).
Proba docimaziei hidrostatice........
Prezintă leziuni traumatice........, miros ........
Bronhiile mari ......... (conŃinut - cantitate, consistentă), cu mucoasa ........, vasele pulmonare
.........
Pericardul visceral şi parietal.........(culoare, luciu, umiditate, transparentă, aderente, depozite,
leziuni).
Cavitatea pericardică ......... (conŃinut - cantitate, culoare, transparenta).
Arterele coronare ......... (consistentă, forma etc).
Cordul de dimensiuni..........volum.........,configuraŃie .........,greutate .........
ConŃinutul cavităŃilor .........
Miocardul
de
grosime
.........,culoare.........,
consistentă.........şi
următoarele
particularităŃi:.........endocardul valvular de grosime ........, cu îngroşări ........, retractări ........,
depozite ........., ulceraŃii .......... cu orificiul valvular .........
Vasele mari........, cu valvulele sigmoide.........,orificiile .........,intimă........., conŃinut.........
Vasele coronare........, intimă........., conŃinut.........
Leziuni traumatice ale cordului.........(localizare, formă, mărime).
Abdomen şi organele abdominale
Muşchii abdominali ......... (plăgi, hemoragii etc.).
Cavitatea peritoneală ......... (aderente, conŃinut etc).
Peritoneul ......... (culoare, transparentă, luciu, umiditate, vascularizaŃie, leziuni
traumatice/patologice).
Stomacul cu pereŃii de grosime ........., consistentă ........., culoare ........., cu mucoasa de
culoare..........grosime.........,pliuri.........,luciu.........,leziuni traumatice/patologice.........
ConŃinutul în cantitate de..........denatura........., consistentă........., starea de digestie.........,miros
........., culoare .........
Intestinele cu peretele de grosime........., consistentă........., culoare........, cu mucoasa.........(se
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descrie ca la stomac).
ConŃinutul ......... (se descrie ca la stomac).
Leziuni traumatice/patologice.........
Ficatul
Capsula.........(opacă, transparentă, umedă, lucioasă etc.).
Dimensiunile.........volumul........,greutatea........,culoarea..........suprafaŃa...consistenŃă.........
Marginea anterioară.........
Leziuni traumatice/patologice.........
Pe suprafaŃa de secŃiune, desenul lobular........,culoare..... consistenŃă.........leziuni
traumatice/patologice.
ConŃinutul vaselor ........., conŃinutul cailor biliare.........
Vezica biliară, de dimensiuni........., conŃinut........., mucoasa........., leziuni
traumatice/patologice.........
Splina
Capsula.........
Dimensiuni..........greutate..........volum..........culoare.........
Pe suprafaŃa de secŃiune, culoare ........., consistentă ........., elementele foliculare .........,
elementele trabeculare........., leziuni traumatice/patologice .......
Rinichiul (drept/stâng)
Capsula ......... Dimensiuni .......... greutate ........., volum ........., culoare ......... SuprafaŃa
........Pe suprafaŃa de secŃiune, culoare........, consistentă........, substanŃa corticală........,
substanŃa medulară.........
ConŃinutul bazinetului .........
Vezica urinară de dimensiuni........, volum........, conŃinut........, pereŃi........, mucoasa........
Scheletul bazinului.........
Organele genitale
Uterul, de dimensiuni.........volum......., lungimea corpului uterin........, lungimea colului.........,
greutatea ........., formă ........., seroasa ......... Colul uterin în porŃiunea vaginală .........(volum şi
dimensiuni, consistentă, orificii, mucoasa).
Pe secŃiunea uterului diametrele cavităŃii corpului şi ale colului ........., forma cavităŃii .........,
conŃinutul cavităŃii .........
Mucoasa uterină.........(culoare, aspect etc).
Leziuni traumatice/patologice.
Miometrul.........(grosime, consistentă, culoare, umiditate, aspectul vaselor etc).
Placenta (sau resturi placentare) .........(locul de inserŃie), dimensiuni...., aspect ........., leziuni
traumatice/patologice ........
Produsul de concepŃie (dacă există) .........
Trompele de mărime ........., conŃinut ........., aspect ........., aderente ........., leziuni
traumatice/patologice .........
Ovarele de dimensiuni........., formă........., consistentă........., culoare ......
Pe secŃiune, culoare........., grad de umiditate........., chisti........., corp galben cu dimensiuni
de.........etc.
Parametrii.........
Coloana vertebrală
(Se descriu leziunile traumatice/patologice osteo-cartilaginoase. Se descriu măduva spinării şi
învelişurile sale. în cazul în care coloana vertebrală nu prezintă leziuni (este intactă), se
menŃionează acest fapt şi nu se mai deschide).
5.
Examene complementare(Se consemnează rezultatele tuturor investigaŃiilor
complementare efectuate).
6. DiscuŃia faptelor medicale
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La necropsia cadavrului numitului.........,s-au constatat următoarele leziuni.........
Pe baza acestor date se pot emite următoarele ipoteze:
a) ................
- pentru aceasta pledând........
b) ................ - pentru aceasta pledând........
c) ................
- pentru aceasta pledând........
împotriva ipotezelor a) şi b) există următoarele elemente : ..........
ReŃinem ca cea mai plauzibilă ipoteză este c) deoarece.................
7. Concluzii
Moartea lui.........a fost......... (violenta/patologică).
Ea a fost cauzată de.........(diagnosticul anatomo-clinic).
Leziunile s-au produs prin.........
Leziunea.........a avut capacitate tanatogeneratoare.
(sau)
Leziunile.........nu aveau capacitatea tanatogeneratoare, nu au intervenit în mecanismul morŃii
şi ar fi necesitat în caz de supravieŃuire.........zile de îngrijiri medicale pentru vindecare.
Leziunile au fost aplicate din......... (poziŃia victimei faŃă de agresor).
între leziunile......... şi deces exista o legătură......... (directă/indirectă) de cauzalitate.
Moartea datează din.........
Medic (semnătura)
Tabelul 1. Elemente de diagnostic între crima, sinucidere şi accident
Elemente de diagnostic
Heteroagresiuni (violente intenŃionale sau culpabile)
Autoagresiuni(sinucideri sau autovătămări corporale)
Accidente violente sau patologice
Traumatisme cranio-cerebrale
Leziuni predominant parietotemporale. Leziuni ipsilaterale (concordanŃă leziunilor).
Hematom extradural de aceeaşi parte. Leziuni de apărare (de exemplu, fractura antebraŃ).
Sindromul presuicidar Ringel. Acte preparatorii (scrisori, consum de alcool).
Leziuni cu caracter de accesibilitate, ezi-tabilitate, multitudine, direcŃie, complexitate,
originalitate; abandonarea altor modalităŃi.
Impacturi occipitale sau frontale. Fracturi frecvent la baza craniului. Leziuni controlaterale
(discordanta-leziune-scalp-os-creier). Cauze de cădere.
Plăgi tăiate (mâini, gât, precordiale, abdominale)
Plăgi neregulate ca direcŃie.
Plăgi palmare şi dorsale ca leziuni de apărare.
Plăgi orizontale faŃă de axul corpului.
Profunzime în raport de: dreptaci sau stângaci.
Plăgi cu leziuni de ezitare (leziuni-santinela).
Zone accesibile victimei.
Plăci concordante cu obiectul.
Uneori obiectul se afla în plaga.
Pot fi şi leziuni terminale accidentale(de exemplu, cădere).
Obiectul necesita a fi fixat pentru a realiza o plagă profundă, unică.
împuşcare
Frecvent zone inaccesibile victimei.
De regulă, din afara zonei de acŃiune a factorilor secundari.
Probe criminalistice: striuri pe glonŃ, pulbere la agresor.
Zone accesibile.
Cu Ńeava lipită de corp sau din interiorul zonei de acŃiune a factorilor secundari, împuşcare în
cavităŃi (tip banzai). Factori secundari pe mâna victimei.
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SituaŃii polimorfe.
Accidente de trafic
Leziuni primare, secundare, terŃiare la adulŃi. CorespondenŃa vehicul-leziune, reconstituire
dinamică a accidentului. Urme biologice pe vehiculul suspect.
Lipsa cauzelor de mediu sau a avarierii vehiculului; absenŃa frânarii, aruncarea sub vehicul.
Leziuni de whyplash. Politraumatismul este o regulă (zone negre lezionale). Leziuni
particulare la cord, gât, laringe, pancreas, uter etc.
Tren
Victimă în comă.
Leziuni vitale prin alŃi agenŃi vulneranŃi(disimulare).
PoziŃii (posturi) preferate. ReacŃii vitale absente sau slabe.
Surprinderi (uneori curioase).
Elemente de diagnostic
Heteroagresiuni (violente intenŃionale sau culpabile)
Autoagresiuni(sinucideri sau autovătămări corporale)
Accidente violente sau patologice
Spânzurare
Comotionarea victimei.
Alte leziuni corporale (prin alŃi agenŃi vulneranŃi).
ReacŃii vitale locale discrete sau absente.
Spânzurări atipice mai frecvent.
Spânzurări solitare.
ReacŃii vitale locale (frecvent asfixie albastră).
Rol preparator al alcoolului.
Eventual adăugare de greutăŃi.
Leziuni locale particulare la alpinişti, copii ori persoane în stare de ebrietate.
Strangulare (burking)
sunt orizontal, în 1/3 medie, continuu, cu sau fără nod.
Alte leziuni de violenŃă.
Circulare multiple. Nod accesibil (anterior). Sistem de garou la nod. Eventuala adăugare de
greutăŃi.
Sugrumare cu mâna
ExcoriaŃii şi echimoze neregulate.
sunt prin interliniul interdigital (eventual).
Alte leziuni corporale (de exemplu, compresiune).
Compresiune toraco-abdominala
Fracturi costale (cu sau fără leziuni viscerale). Leziuni asociate.
Compresiune sub vehicule, avalanşe, seisme, aglomeraŃii.
Leziuni grave (şi de organe interne).
Sufocare
Leziuni ale mucoasei buzelor. Obiecte moi în cavitatea bucală.
Cu pungi de plastic sau benzi adezive.
Cu pungi de plastic la copii.
Asfixii sexuale
CoexistenŃa cu leziuni sadice. CoexistenŃa cu leziuni de viol. Spermatozoizi în căile genitale.
Accidente prin bol alimentar în timpul raportului sexual. MorŃi subite în timpul raportului
sexual (leziuni patologice fără leziuni de violenŃă). Asfixii sexopatice cu obscenităŃi, harnaşamente
etc.
Corpi străini în căile respiratorii
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Textiloame în faringe, cavitatea bucală. SubstanŃe pulverulente în agresiuni.
AspiraŃii de lamele pe orificiul glotic (tradiŃional la asiatici).
Bol alimentar între corzile vocale. ConŃinut gastric în căile respiratorii (sdr. Mendelson) cu
reacŃii vitale. Corpi străini mici, rotunzi, vâscoşi, netezi în căile respiratorii (şi dopuri de la sticle,
casete, tablete).
Elemente de diagnostic
Heteroagresiuni (violente intenŃionale sau culpabile)
Autoagresiuni(sinucideri sau autovătămări corporale)
Accidente violente sau patologice
înec (submersie)
Alte leziuni de violenŃă corporală. Lipsa leziunilor vitale de înec = imersie.
Lipsa leziunilor de violenŃă vitale, uneori cu abandonarea altor modalităŃi de suicid
(emasculare, leziuni cervicale, intoxicaŃii etc). înec vital (leziuni, diatomee). Modificări postletale
traumatice.
Leziuni vitale de înec prezente. Leziuni traumatice vitale (lovire de pietre, stânci) = leziuni
contemporane, înec în baie prin ebrietate, electrocutare, epilepsie, CO, moarte subită.
Arsuri
.Aruncarea cu substanŃe inflamabile, îmbibarea substanŃelor inflamabile în haine.
Arsuri cu mers ascendent. Lichide încinse cu arsuri cu mers descendent. Nu rareori alte leziuni de
violenŃă cu disimulare (arsuri postvitale).
Autoagresiune prin foc.
Aprindere de la Ńigara etc. Cu arsuri vitale, COHb, funingine în căile respiratorii.
Hipotermie(refrigeraŃie)
Abandonarea persoanei în imposibilitate de apărare.
Eventual alte leziuni de violenŃă.
Expunere la frig prin dezbrăcare, ebrietate.
Accident prin surprindere la frig (ebrietate, accidente cerebrale, cardiace).
Electrocutare
Glume cu electrocutare. Arsuri electrice criminale.
Conectare originală a conductorilor cu corpul.
Mărci electrice prezente + arsuri electrice neregulate în funcŃie de atingeri directe sau
indirecte. Cercetarea triadei Jellinek.
IntoxicaŃii
Arsuri chimice prin vitriolaj.
Camuflarea substanŃelor toxice amare în băuturi, alimente.
Utilizarea unor substanŃe toxice fără gust, miros etc.
IntoxicaŃii cu leziuni vitale.
SubstanŃe toxice administrate accidental(de exemplu, atropina în băuturi).
Ingurgitare de caustice cu leziuni buco-cervicale tipice.
Conectarea gazelor toxice cu cavitatea bucală.
Ingurgitare de barbiturice, medicamente, stricnina etc. (cu ambalaje şi tablete la faŃa locului).
Resturi de tablete în stomac.
Accidente cu gaze toxice sau inerte (C02, H2S, CO, N). Confundarea substanŃelor toxice puse
pentru rozătoare, insecte, plante.
IntoxicaŃii cu alcaloizi din ciuperci. Leziuni prin agenŃi biologici (insecte, animale).
Avort
Expulzie în doi timpi. RetenŃie de resturi ovulare. ComplicaŃii zgomotoase clinic. RetenŃie de
corpi străini în căile genitale. Leziuni mecanice la nivelul organelor genitale. MorŃi rapide în
embolii gazoase. Constatarea de substanŃe toxice, alcool în organe, uter sau lichidul amniotic.
Autoprovocare cu mijloace umede (toxice), generale sau locale, ori cu mijloace uscate, locale.
Avort patologic cu eliminare într-un timp (făt şi placenta). ComplicaŃii nezgomotoase. Cauze
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multiple de avort spontan.
Elemente de diagnostic
Heteroagresiuni (violente intenŃionale sau culpabile)
Autoagresiuni (sinucideri sau autovătămări corporale)
Accidente violente sau patologice
Infanticid
Frecvent, diferite tipuri de asfixii.
Pot fi şi TCC, plăgi tăiate, naştere în submersie.
Infanticid prin omisiune (frig, inaniŃie).
Mijloace comisive - atestă omorul, iar cele omisive - culpă.
Naşteri în WC (intenŃionale) cu leziuni
CircumferenŃiale ale capului, aspirare de conŃinut al WC-ului, uneori cu cordon ombilical
tăiat, desicat.
MorŃi accidentale peri- sau neonatale(patologice, subite).
Naşteri în WC (prin confuzie)
Autoasistare cu leziuni (excoriaŃii, echimoze) submandibulare, bucale,şi nu cervicale.
Naştere precipitată cu cădere, la multipare, în prezentaŃie craniană, cu eliminarea fătului odată
cu placenta, cu absenŃa bosei, cu cordon rupt, cu absenŃa rupturilor de perineu, cu TCC unipolar.
Asfixii prin circulară de cordon lung, cu circulare strânse, cu sunt gât-ombilic, cu vene
dilatate spre placenta, cu pulmon nerespirat.
Viol
Leziuni de violenŃă corporală specifice (gura,coapse) sau nespecifice.
Semne de deflorare recentă (sau veche, dar în contradicŃie cu leziunile corporale).
Incapacitatea psihică de a consimŃi (boli psihice, minori, pluriagresori).
Asfixii sexuale disimulate prin accidente, cu diferite tipuri de leziuni postvitale.
Diferite tipuri de suicid după agresiuni sexuale cu deflorare, leziuni corporale. False acuzaŃii
de viol, veridice sau neveridice.
Raport sexual consimŃit pus apoi pe seama violenŃei.
Perversiuni sexuale
Cu sau fără leziuni grave corporale specifice (sadism) sau nespecifice (înfrângerea opoziŃiei).
Homosexualitate cu flagrant delict sau habituala. Leziuni de maximă agresivitate ale celor
impotenŃi.
Suicid postagresiv (după sadism, homosexualitate, impotenta sexuală).
Leziuni erotice accidentale.
ReacŃii medico-legale
Sinucideri patologice în boli psihice.
Omor patologic în psihoze. Autovătămări în boli psihice.
Referinte bibliografice
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5. Medicina legala in practica judiciara – Vladimir Belis
6. Problematica si metodologie medico-legala – V. Dragomirescu
7. Tratat de procedura penala – Ion Neagu
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CONFISCAREA SPECIALĂ DIN PERSPECTIVA CODULUI PENAL ȘI A
UNOR LEGI PENALE SPECIALE
Diana Alexandra DUMITRU1

Abstract
The present study aims to treat the conditions of taking safety measures provided by the
Romanian Criminal Code, concerning the special apprehensions by considering only the things
which were used in any manner to commit crimes, or if they belonged to another person who knew
the purpose of their use.
Implicitly, this study will also expose the special apprehension under the provisions contained
by the special criminal laws and the implementation of enforcement of this safety measure.
Cuvinte cheie: confiscare, patrimoniu, prejudiciu, art. 118 Cod Penal, bunuri
1. Introducere
Una dintre cele mai importante și cele mai frecvent aplicate măsuri de siguranță o reprezintă
confiscarea specială. Aceasta este o sancțiune de drept penal și nu o sancțiune penală. Reprezintă o
sancțiune pentru că implică totuși o anumită constrângere și este o sancțiune de drept penal pentru
că este reglmentată de normele de drept penal. Aceasta măsură nu este o sancțiune penală,
deoarece, spre deosebire de pedeapsă, nu este specifică exclusiv dreptului penal2 .
Ceea ce deosebește conficarea specială de toate celelalte măsuri de siguranță este incidența sa
materială, fiind condiționată de starea de pericol pe care o pot prezenta anumite bunuri, deoarece
ele pot servi la săvârșirea altor fapte prevăzute de legea penală dacă vor fi lăsate în circulație.În
aceste condiții, cea mai eficientă metodă pentru combaterea stării de pericol este eliminarea
respectivelor bunuri din circulația liberă, aplicându-se astfel măsura confiscării speciale.
Important de subliniat este că încetarea stării de pericol nu constituie caz de revocare a acestei
măsuri.
Putem spune că măsura de siguranță privind conficarea specială cuprinzând reglementările
din dreptul penal, prin caracterul său patrimonial, se interferează cu reglementările dreptului civil
privitoare la proprietate respectiv proprietatea asupra lucrurilor supuse confiscării.
Cadrul de reglmentare a confiscării speciale este evidențiat de unele dispziții cu caracter
general aparținând art.111 raportat la art.112 lit.f și de cele cu caracter particular ale art.118 ale
Codului Penal.
În cele ce urmeaza vom prezenta măsura confiscării speciale arătând conținutul acestei
măsuri, condițiile sale, categoriile de bunuri care pot face obiectul acestei măsuri, precum și
aspectele privind punerea in executare a acesteia.
2. ConŃinutul propriu-zis al lucrării:
2.1. Conținutul măsurii
Dispozițiile art. 118 din actualul Cod Penal român,se referă la confiscarea specială,ca fiind o
măsură siguranță,luată cu privire la anumite lucruri (in rem),care produce efecte față de orice
1
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persoană asupra căreia s-ar găsi lucruri declarate ca fiind confiscate.
Dacă în legătură cu unele infracțiuni există, în partea specială a Codului Penal sau în legile
speciale, prevederi exprese cu privire la confiscare, măsura se ia în baza acestora și nu în baza
art.118 Cod Pen, conform principiului ,,specialia generalibus derogant”1.
Dar acasta nu înseamnă că prevederile generale cuprinse în art.112 respectiv art.118 C.Pen nu
ar putea fi puse în aplicare, ele completând reglementările speciale.
Conținutul măsurii confiscării speciale constă în trecerea silită și gratuită în patrimoniul
statului a anumitor bunuri care au aparținut făptuitorului și cu ajutorul cărora s-au savârșit
infracțiuni, dată fiind legatura lor cu fapta săvîrșită ori din cauza naturii lor, prezintă pericolul
săvârșirii unor noi fapte prevăzute de legea penală. Măsura confiscării speciale este luată cu privire
la anumite bunuri producând efecte față de orice persoană asupra căreia s-ar găsi bunurile ce vor fi
confiscate si care vor trebui a fi predate organelor competente. Nu poate fi luată acestă măsură
dacă s-a dispus, ulterior, scoaterea de sub urmărire penală a făptuitorului deoarece faptei îi lipsește
unul din elementele constitutive ale infracțiunii și anume: respectiva faptă nu este prevăzută de
legea penală ori nu a fost săvârșită de persoana respectivă.
2.2. Condiții de luare a măsurii confiscării speciale
Potrivit actualei reglementări,confiscarea specială reprezintă o măsură de siguranță prevăzută
de Codul Penal Român actual in art.112 si118.Astfel confiscarea specială întrunește elementele
caracteristice ale măsurilor de siguranță, și anume existența unei stări de pericol și prevederea
fapei savârșită de către legea penală.
Datorită specificului său,măsura de siguranță a confiscării speciale legal luată are un caracter
irevocabil; nu este susceptibilă de revocare pe motiv de încetare a stării de pericol.2
Dacă în cazul celorlalte măsuri de siguranță starea de pericol era in directă legatură cu
persoana făptuitorului,în cazul confiscării speciale stare de pericol este generată de
natura,proveniența sau destinația dată unor lucruri3.
Această stare de pericol constă în primejdia, relevată de însăși fapta penală comisă, pe care o
au lăsarea in circulație a anumitor bunuri, deoarece, într-un fel sau altul, ele ar putea servi la
săvârșirea altor fapte prevăzute de legea penală. În acest caz este vorba despre o periculozitate
obiectivă care derivă fie din substanța acelor bunuri, fie din întrebuințarea ce li s-a dat, ori din
destinația care li s-a atribui, fie, în sfârșit din proveniența lor ilicită, de natură a determina noi
încălcări ale legii penale4.
Principiul care stă la baza confiscării speciale îl reprezintă starea de pericol prin lăsarea în
liberă circulație a anumitor bunuri care au făcut obiectul unor infracțiuni.
Starea de pericol generată de aceste lucruri se înfațișează sub forma unei temeri serioase că
lucrurile considerate primejdioase, ar putea servi la săvarsirea unei infracțiuni sau constitui o
incitare, o încurajare la folosirea activităților infracționale ca mijloc lesnicios de realizare a unor
profituri ilicite5.
Existența stării de pericol reprezintă o condiție pentru luarea măsurilor de siguranță, astfel
aceasta este des invocată de către instanțele de judecată în motivarea soluțiilor pronunțate în
diversele cauze, litigii. Doctrina evidențiază faptul că existența pericolului este neîndoielnică iar
intensitatea pericolului prezintă un grad ridicat în cazul lucrurilor care prin natura lor sunt
vătămatoare sau primejdioase și a căror deținere este oprită de lege.
1
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Confiscarea specială nu poate fi luată ante-delictum, doar săvârșirea faptei prevăzută de legea
penală sau după caz a infracțiunii, relevându-se asftel că acele bunuri, lăsate în posesia sau în
detenția celui care în mod intenționat a săvârșit o faptă prevăzută de legea penală, ar prezenta
pericolul folosirii lor de către făptuitor la comiterea unor noi infracțiuni sau ar încuraja comiterea
unor astfel de fapte. Odată ce s-a săvârșit o faptă sancționată de legea penală confiscarea specială a
bunurilor limitativ enumerate de lege și care au legatură cu respectiva faptă penală ori infracțiune
care a fost comisă, nu mai poate fi obstaculată chiar dacă făptuitorului nu i se mai aplică o
pedeapsă,încetând astfel procesul penal, fie datorită aministiei, intervenirii unor cauze de
nepedepsire prevăzute în legile speciale ori a morții infractorului.
Dezincriminarea exclude posibilitatea confiscării, soluție prevăzută de art.12 Cod Penal,
potrivit căruia dacă o faptă săvârșită sub legea veche nu mai este prevăzută de legea nouă,
executarea măsurilor de siguranță promovate în baza legii anterioare va înceta prin intrarea în
vigoare a alegii noi.
Prezentând condițiile generale ale confiscării speciale, unii autori se opresc doar la primele
două, respectiv existența stării de pericol și săvârșirea unei fapte prevăzute de lege penală ori după
caz a unei infracțiuni. Trebuie, astfel, subliniat faptul că ele reprezintă doar condițiile generale
pentru luarea oricărei măsuri de siguranță a confiscării speciale aceasta necesitând și o condiție
specifică legată de natura bunurilor supuse confiscării.
Numai lucrurile care au o anumită legătură, fie ea etiologică fie doar consecuțională cu
săvârșirea faptei prevăzute de legea penală sau a infracțiunii, după caz, sunt susceptibile de a fi
confiscate. Este nelegală confiscarea unor sume de bani aflate asupra inculpatului,dar care nu au
nici legatură cu infracțiunile pentru care este trimis în judecată1, sau a unor sume de bani
împrumutate printr-un contract de împrumut în legatură cu care nu s-a reținut comiterea vreunei
infracțiuni2.
2.3. Categorii de bunuri supuse confiscării
Confiscarea specială reprezintă singura măsură cu caracter patrimonial care este aplicată unor
categorii de bunuri expres prevăzute de lege. Sunt astfel supuse confiscării speciale următoarele
categorii de bunuri:
a)bunurile produse prin săvârșirea faptei prevăzute de legea penală;
b)bunurile care au fost folosite,în orice mod,la săvârșirea unei infracțiuni,dacă sunt ale
infractorului sau dacă, aparținând altei persoane, aceasta a cunoscut scopul folosirii lor. Aceasta
măsură nu poate fi dispusă în cazul infracțiunilor săvârșite prin presă;
c)bunurile produse, modificate sau adaptate în scopul săvârșirii unor infracțiuni, dacă au fost
utilizate la comiterea acesteia și dacă sunt ale infractorului. Când bunurile aparțin altei persoane
confiscarea se dispune dacă producerea,modificarea sau adaptarea a fost efectuată de proprietar ori
de infractorul cu știința proprietarului;
d)bunurile care au fost date pentru a determina săvârșirea unei fapte sau pentru a răsplăti pe
faptuitor;
e)bunurile dobandite prin săvârșirea faptei prevăzute de legea penală, dacă nu sunt restituite
persoanei vătămate și în măsura în care nu servesc la despagubirea acesteia;
f)bunurile a căror deținere este interzisă de lege.
În lucrarea de față voi aborda lit.b) a alin.1 din art 118 C.Pen. privitoare la bunurile care au
fost folosite în orice mod la săvârșirea unei infracțiuni dacă aparșin infractorului sau dacă,
aparținând unei alte persoane a cunoscut scopul folosirii lor. Aceasta măsură ne putând fi dispusă
în cazul infracțiunilor săvârșite prin presă.
1
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Pentru a se admite confiscarea acestei categorii de bunuri, va fi necesar să se fi săvârșit o
infracțiune asa cum este ea prevăzută în art.17 C.Pen. iar nu o simpla fapta prevăzută de legea
penală. Deasemenea, respectivul bun să fi servit efectiv la săvârșirea infracțiunii realizându-se
astfel elementul material al faptei.
Mai mult decât atat trebuie constatat faptul că acel bun va trebui și confiscat, doar dacă a
aparținut făptuitorului, deoarece dacă ar fi lăsat la dispoziția acestuia ori a altor persoane ar
constitui un pericol putând fi folosit din nou în același scop. Dacă însă bunul aparține unei alte
persoane care nu este implicată în săvîrșirea de fapte prevăzute de legea penală,va fi confiscat doar
dacă această persoană a cunoscut scopul folosirii bunului.
Aceasta întrucât în mâinile persoanei căreia ii aparține el nu prezintă pericol (ex:cuțitul luat
de pe masă de la locul faptei). În schimb, dacă bunul nu poate fi confiscat deoarece persoana căreia
îi aparține nu a cunoscut scopul folosirii acestuia, se confiscă e la infractor echivalentul în banial
acestuia(art.118 alin. 3)1.
În practica judiciară s-a decis că bunul care nu a fost folosit la săvârșirea infracțiunii să nu fie
supus confiscării.
În practica judiciară2 s-a decis că nu pot fi confiscate bunurile folosite la săvârșirea
infracțiunii care nu au fost gasite. În speță armele cu ajutorul cărora inculpatul a savârșit
infractiuni de talharie nu au fost gasite. Drept urmare, dispoziția de confiscare are în vedere bunuri
de genul celor folosite de inculpat și nu pe cele folosite de acesta în realitate, deoarece contravenea
prevederilor art.118 lit.b) din Codul Penal. Prin modificarea legislativă introdusă prin Legea
nr.287/2006, în actuala reglementare este posibilă si confiscarea unor asemenea bunuri.Astfel,
potrivit art.118 C.Pen., alin. 4 daca bunurile supuse confiscării nu se găsesc, în locul lor se
confiscă bani și bunuri până la concurența valorii acestora.
Există bunuri care vor fi supuse confiscării când prin ele însele prezintă un pericol, în această
situație ne mai contând cui îi aparține bunul (de exemplu: instrumentele de vânătoare interzise).
Important a se remarca faptul că nu pot fi confiscate bunurile care au fost ulterior folosite de
infractor la săvârșirea de infracțiunii (de exemplu: atelajul sau autoturismul folosit la transportarea
bunurilor sustrase).
În legătură cu aceasta categorie s-a decis că sunt confiscabile bancnotele false deținute de un
inculpat care, cunoscând faptul că sunt false, intenționa să le pună în circulație3.
De asemenea, se confiscă întotdeauna corpul delict, arma(în sensul art.151 C.Pen.) care a fost
folosită la săvârșirea infracțiunii de omor, dacă este a infractorului4, precum și arma de vânătoare
folosită de inculpat în comiterea infracțiunii de braconaj5 .
În diversele spețe existente de-a lungul timpului, s-au ridicat numeroase probleme referitoare
la confiscarea autoturismelor, ajungându-se la concluzia că vor fi supuse confiscării acele
autoturisme de care s-a folosit inculpatul, în mod exclusiv, la săvârșirea de infracțiuni precum
omorul, tâlharia, tăinuire sau favorizare, furtul.
De exemplu, în cazul infracțiunii de furt, este dificil de admis folosirea autovehiculului în
acțiunea de luare,chiar si în situațiile în care făptuitorul pătrunde cu mijlocul de transport în
depozit încărcând direct în el o mare cantitate de bunuri sau un bun de volum atat de mare încât în
alt mod nu ar fi putut fi deplasat din locul respectiv6.
Totuși, Tribunalul Suprem, secția penală, prin decizia nr.2871 din 23 decembrie 1987 a
dispus confiscarea a cinci autoturisme care au fost folosite la transportarea bunurilor pe care
1
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proprietarii lor le sustrăgeau din vagoanele CFR. În motivarea soluției Tribunalul Suprem a
justificat faptul că datorită volumului mare al bunurilor ce făceau obiectul sustragerii acestea nu
puteau fi însușite decât prin folosirea respectivelor autoturisme, astfel că acestea au fost confiscate
tocmai pentru a nu mai fi folosite de inculpați în continuarea acțiunii lor de sustragere ori în
săvârșirea de noi infracțiuni. Consider ca fiind justă decizia luată de Tribunalul Suprem, Secția
Penală, deoarece, odată confiscate autoturismele, îl lipsește, astfel,pe infractor de stimulentul
pentru finalizarea săvârșirii infracțiunilor.
Opusă aceste soluții este cea dată de Secția Penală a Curții Supreme de Justiție referitoare la
respingerea confiscării luată de Judecătoria Pitești privind punerea în aplicare a art.118 lit. b)
C.Pen privind autovehiculul folosit la transportarea unor saci cu benzină de la locul unde au fost
depozitați către locuința făptuitorului. Din actele atașate la dosar a rezultat că făptuitorul, prin
manevrarea ventilului de scurgere al unui rezervor a descărcat în mai mulți saci de polietilenă
cantitatea de 130 de litri de benzină pe care i-a transportat apoi în afara unității,ascunzându-i.
Ulterior, în timp ce încerca să îi încarce în autoturismul propriu,a fost surprins de organele de pază.
Curtea Supremă a considerat ca fiind nelegală măsura luată de Judecătoria Pitești astfel că, în
motivare, Curtea apreciază faptul că acel autovehicul nu a servit la săvârșirea infracțiunii de furt, ci
doar la transportarea benzinei, deja sustrase, în alt loc, infracțiunea de furt consumându-se în
momentul ascunderii benzinei în alt loc, când proprietarul nu mai avea posibilitatea de a dispune
de ea, astfel că respectivul autovehicul nu va putea fi confiscat.
În aceeași situație se află și autovehiculele, cu care inculpații se deplasau în diversele
localități pentru a vinde droguri, precum si telefoanele mobile, ale acestora, cu ajutorul cărora
comunicau între ei. În motivarea Curții de Apel Alba Iulia prin decizia penală nr.295/2003 s-a
evidențiat faptul că acele bunuri, respectiv autovehiculul si telefoanele mobile, nu vor fi supuse
confiscării datorită faptului că ele nu au fost folosite pentru săvârșirea infracțiunii, fapta putând fi
comisă și fără folosirea acestora, deci nu erau determinante pentru realizarea activității
infracționale.
Legea prevede și o excepție privind infracțiunile săvârșite prin presă, în această situație
nefiind posibilă aplicarea măsurii confiscării speciale. Nu se pot confisca, deci, bunurile folosite de
ziariști pentru săvârșirea infracțiunii cum ar fi: calculatoare, aparate foto/video și alte asemenea
bunuri.
Odată cu abrogarea infracțiunilor de insultă și calomnie frecvența cu care se pot comite
infracțiuni prin intermediul presei s-a redus foarte mult astfel încât foarte rar, probabil, se va pune
problema invocării acestei prevederi legale pentru a nu fi confiscate bunurile respective1.
2.4. Confiscarea specială prevăzută de normele Părții Speciale a Codului Penal
Cu toate că art.118 C.Pen. cuprinde o sferă largă a lucrurilor susceptibile de a fi confiscate,
legiuitorul român a considerat ca fiind necesar să insereze unele norme speciale în Partea Specială
a Codului Penal. Acestea privesc confiscarea lucrurilor care au servit sau au fost destinate
savârșirii de infracțiuni,ori au fost dobândite ca urmare a acestora sau au fost date pentru a
determina comiterea de infracțiuni,ori pentru a-l răsplăti pe infractor.
Astfel de norme sunt prevăzute de art.254 alin.3 ; 255 alin.3; 256 alin.2; 257 alin.2 și 329
alin.3 Cod Penal.
De exemplu: potrivit art.254 alin.3 C.Pen., banii, valorile sau orice bunuri care au făcut
obiectul luării de mită se confiscă, iar dacă acestea nu se găsesc, condamnatul este obligat la plata
echivalentului în bani.
Spre deosebire de prevederile art.118 C.Pen. care se referă la ,,lucruri”, textul amintit mai sus
se referă la bani, valori sau orice alte bunuri, împrejuare care arată că legiuitorul a dat un înteles
1
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noțiunii de bunuri, așa cum s-a reținut de către instanțele judecătorești .
Deși infracțiunea de mită se poate realiza și în varianta pretinderii unor bani sau alte foloase,
confiscarea specială operează numai cu privire la banii, valorile sau orice alte bunuri care au făcut
obiectul luarii de mită, măsura confiscării neputand fi dispusă cu privire la banii sau bunurile pe
care le pretinde infractorul, însă în măsura în care banii, valorile sau orice alte bunuri au fost luate
de funcționarul mituit, confiscarea acestora aplicându-se integral chiar dacă inculpatul a folosit o
parte din acestea pentru diferite activități gospodărești în interesul unității2. Dacă inculpatul a
folosit o parte din suma primită ca mită pentru a cumpăra un autoturism, se va dispune confiscarea
autoturismului, precum și a diferenței până la echivalentul sumei ce a constituit obiectul mitei3,
față de o asemenea soluție s-au exprimat rezerve, deoarece art.254 alin.3 C.Pen. exclude
confiscarea acelor bunuri, care nu se mai găsesc dar care au făcut obiectul luării de mită,
dispunându-se astfel obligarea inculpatului a plata echivalentului în bani. Într-o altă opinie, o
asemenea soluție este justă, pentru că suma primită ca mită poate fi confiscată fie sub forma unui
echivalent, dacă nu se găsește în natură, fie, în egală măsură, pot fi confiscate și lucrurile
cumpărate cu banii respectivi. Ceea ce deosebește art.254 alin.3 de conținutul art.118 C.Pen. este
obligarea pârâtului la plata echivalentului în bani a bunurilor care au constituit obiectul luării de
mită.
În schimb, în cazul infracțiunii de dare de mită se precizează faptul că vor fi confiscate și
bunurile și banii oferiți chiar dacă oferta nu a fost urmată de acceptare.
2.5. Confiscarea specială în temeiul unor dispoziții cuprinse în legi penale speciale
Dispozițiile cu caracter penal cuprinse în legi speciale prevăd măsura de siguranță a
confiscării, fie prin referire la prevederile Codului Penal, fie prin referire directă la bunurile care
au o legătură cu infracțiunile incriminate prin legea respectivă4.
În legile speciale se regăsesc o serie de dispoziții privind confiscarea specială, astfel voi
enumera o parte din acestea ce urmează a fi dezbătute în următoarele subcapitole și anume: Legea
nr.78/2000 pentru prevenirea, descoperirea și sancționarea faptelor de corupție, Legea nr.143/2000
privind combaterea traficului si consumului ilicit sde droguri, Legea nr.656/2002 pentru prevenirea
și sancționarea spălării banilor, precum și Legea nr.678/2001 privind prevenirea și combaterea
traficului de persoane.
2.5.1. Confiscarea specială în cazul infracțiunilor de corupție
Potrivit dispozițiilor art.19 din Legea 78/2000 5, în cazul săvârșirii infracțiunilor de corupție
expres prevăzute de lege, banii, valorile sau orice alte bunuri care au fost date pentru a determina
la săvârșirea de infracțiuni sau pentru a răsplăti pe infractor ori cele dobandite prin săvîrsirea
infracțiunii, dacă nu sunt restituite persoanei vătămate și în măsura în care nu servesc la
despăgubirea acesteia, se confiscă, iar dacă bunurile nu se găsesc condamnatul este obligat la plata
echivalentului lor în bani. În cazul săvârșirii unei infracțiuni de corupție, luarea măsurilor
asigurătorii este obligatorie.
În practica judiciară precum și în literatura juridică s-a pus problema dacă trebuie înlăturată
confiscarea și în cazul infracțiunilor de primire de foloase necuvenite și trafic de influență dacă cel
care a dat bunurile a denunțat fapta sa autorităților mai înainte de sesizarea organului de urmărire
penală. În astfel de situații părerile sunt împărțite, avem astfel de a face cu păreri pro si contra. În
1

T. S., s. pen., dec. îndr. nr. 3/1975, p. 27
T. S., s. pen., dec. nr. 2976/1982, R. R. D. nr. 11/1983, p. 74
V. Papadopol, Șt. Danes, op. cit., p. 187
4
V. Pașca, Măsurile de siguranță. Sancțiuni penale, 1998, p. 250
5
M. Of. nr. 219 din 18 mai 2000
2
3

200

ConferinŃa StudenŃească Anuală „Nicolae Titulescu”. ŞtiinŃe juridice

una din opinii1 se consideră că nu se poate dispune confiscarea foloaselor necuvenite de la
persoanele care au fost constrânse să le ofere sau care au denunțat traficul de influență mai înainte
ca organul de urmărire penală să fi fost sesizat.
Pentru a se argumenta această opinie s-a invocat o decizie de îndrumare a fostului Tribunal
Suprem unde se statuează că ,,dacă persoana care a dat bunul denunță autorității fapta mai înainte
ca organul de urmărire penală să fi fost sesizat, bunul se va restitui acelei persoane, iar dacă i-a
fost restituit între timp de către inculpat, nu va mai fi confiscat”2. Într-o opinie contrară exceptarea
de la confiscare a bunurilor date în cazul infracțiunilor de trafic de influență și primire de foloase
necuvenite și restituirea lor celui care le-a dat, atunci când acesta s-a autodenunțat mai înainte de
sesizarea organelor de urmărire penală.3
Consider că este justă opinia referitoare la interzicerea dispunerii confiscării foloaselor
necuvenite în cazul infracțiunilor de trafic de influneță și de primire de foloase necuvenite fiind
totodată corect a se restitui acele bunuri celui care le-a dat, atunci când acesta a denunțat fapta
autorităților mai înainte de sesizarea oraganelor de cerecetare penală.
2.5.2. Confiscarea specială în cazul infracțiunilor de trafic și consum ilicit de droguri
Art. 17 din Legea nr.143/2000 prevede în mod expres, prevenirea și combaterea traficului și
consumului ilicit de droguri precum și a altor bunuri care au făcut obiectul infracțiunii prevăzute
de art.2-10 din lege. Aceste vor fi supuse confiscării iar atunci gand nu se găsesc condamnatul va
fi obligat la plata echivalentului lor în bani.Această prevedere este coroborată, in practica
jurispruențială, cu art 118 lit.b) C.Pen. sunt supuse confiscării bunurile care au fost folosite, în
orice mod, la săvârșirea unei infracțiuni, dacă sunt ale infractorului, aceste prevederi din partea
generală a Codului Penal fiind aplicabile, conform art.362 din același cod.
Sancțiunea aplicării măsurii confiscării speciale,atunci cand sunt indentificate droguri sau
orice alte categorii de stupefiante, are un caracter obligatoriu și irevocabil,cu aceasta competență
fiind învestită instanța de judecată sau organul de urmărire penală.
Singurul aspect care derogă de la prevederile generale,menționate anterior, este cel referitor la
procedura de distrugere a bunurilor confiscate. Sunt, astfel, exceptate de la distrugere următoarele:
a)medicamentele utilizabile, care au fost remise farmaciilor sau unităților spitalicești, după
avizul prealabil al Direcției farmaceutice din cadrul Ministerului Sănătății Publice.
b)plantele și substanțele utilizabile în industria farmaceutică sau în altă industrie, în funcție de
natura acetsora, care au fost remise unui agent economicpublic sau privat, autorizat sa le utilizeze
ori să le exporte.
c)unele cantități corespunzătoare, care vor fi păstrate în scop didactic și de cercetare științifică
sau au fost remise instituțiilor care dețin câini și alte animale de depistare a drogurilor,pentru
pregătirea și menținerea antrenamentului acestora, cu respectarea dispozițiilor legale4.
Putem afirma că și în această situație dispozițiile privind confiscarea specială,cuprinse în
partea generală a Codului Penal,se vor aplica potrivit prevederilor cuprinse în Legea nr.143/2000,
venind în completarea acestora.
2.5.3. Confiscarea specială în cazul infracțiunilor de spălare a banilor
Legea pentru prevenirea și sancționarea splălării banilor precum și pentru instituirea unor
1
Legea nr. 16/2003 privind unele măsuri pentru asigurarea transparenței în exercitarea demnităților publice, a
funcțiilor publice și în mediul de afaceri, prevenirea și sancționarea corupției, publicată în M. Of. nr. 279 din 21
aprilie 2003
2
A se vedea Plen. Trib. Suprem, dec. de îndr. Nr. 3 din 7 aprilie 1973, în ,,Culegerea de decizii ale
Trib.Suprem pe anul 1973”p. 24
3
A. Paicu, op.cit., p. 122
4
D. Hoffman, Aspecte teoretice și de practică judiciară în materia confiscării speciale, p. 203
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măsuri de prevenire și combatere a finanțării actelor de terorism face trimitere la instituția
confiscării speciale prevăzute în partea generală a Codului Penal.
Dispozițiile speciale privind confiscarea privesc confiscarea prin echivalent, inclusiv a unor
bunuri dobândite în mod legal, astfel că dacă bunurile care fac obiectul confiscării nu se vor găsi
se va confisca echivalentul lor în bani sau bunurile dobândite în locul acestora.
Dacă bunurile supuse confiscării nu pot fi individualizate față de bunurile dobândite în mod
legal.
Este nesesar a se lua măsuri asigurătorii prevăzute în Codul de procedură penală pentru a se
garanta, prin aceasta, ducerea la îndeplinire a confiscării bunurilor.
2.5.4. Confiscarea specială în cazul infracțiunilor de trafic de persoane
Potrivt Legii 678/2001,privind prevenirea și combaterea traficului de persoane,publicată în
M.OF. nr.783 din 11 decembrie 2001, banii, valorile sau orice alte bunuri dobândite în urma
săvârșirii infracțiunilor ori cele care au servit la săvârșirea acestor infracțiuni, contopite cu
bunurile prevăzute în art.118 din Codul Penal sunt supuse confiscării speciale, în condițiile
stabilite de respectivul articol.
Sunt considerate ca fiind bunuri, cu ajutorul cărora s-au savârșit fapte sancționate de legea
penală, și mijloacele de transport care au folosit la realizarea transportului persoanelor traficate,
precum și imobilele în care au fost cazate, numai dacă aparțin făptuitorului.
Legea specială stabilește a fi supuse confiscării bunurile care au rezultat în urma săvârșirii
infracțiunii precum si a celor care au servit la săvârșirea acestora, fără a aduce ceva în plus față de
prevederile părții generale.
Prin scurta trecere în revistă a acestor norme cuprinse în legile speciale, am încercat să
relev caracterul lor de norme complementare cuprinse în art.118 a Codului Penal ele constituind
norme generale în materia confiscării speciale. Principiile care stau la baza reglementării lor având
aplicabilitate și în domeniile reglementate prin legi speciale.
3. Concluzii
În concluzie, prin confiscarea specială, care are un caracter patrimonial, se urmărește
reținerea de către organele judiciare a bunurilor care au rezultat din săvârșirea, a bunurilor primite
pentru săvârșirea infracțiunii, a bunurilor sustrase pentru săvârșirea faptei, unele dintre acestea
servind si la recuperarea prejudiciului creat persoanelor vătămate prin săvârșirea faptei penale.
Toate acestea constituie corpuri delicte și au certă valoare probatorie ajutând în mod direct și
fără echivoc la probarea activității infracționale.
De aceea bunurile la care s-a făcut referire, pot fi ridicate și de organele de urmărire penală în
faza de umărire penală a procesului penal, de exemplu cu ocazia unor percheziții, dar și de către
judecator în faza de judecată a procesului penal2.
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PROROGAREA DE COMPETENȚĂ ÎN MATERIE PENALĂ, SUB
ASPECTUL CONEXITĂȚII ȘI AL INDIVIZIBILITĂȚII
Silvia Maria CĂLȚARU∗

Abstract
Înfăptuirea în bune condiții a justiției penale necesită și unele devieri de la regulile obișnuite
privind competența penală a organelor judecătorești, impuse cel mai adesea de împrejurarea că,
între cauzele ce se află în același timp în fața unor organe judecatorești diferite, există asemenea
legături, încât reunirea și judecarea lor simultană de aceeași instanță apare ca o necesitate
stringentă1. Așadar, aceste cauze ar aparține de instanțe judecătorești diferite, având în vedere
aspectul lor material și personal, dar se vor judeca împreună, întrucât acest lucru va rezulta întro mai bună înfăptuire a justiției.
În vederea realizării acestei uniuni a cauzelor penale în fața instanțelor judecătorești se
apelează la instituția prorogării de competență. Ca noțiune, aceasta reprezintă o deviație
accidentală de la competența ordinară2. Prorogarea de competență constă astfel, în extinderea
competenței unui organ judiciar asupra unor cauze care, în mod normal, revin altui organ
judiciar. Aceasta poate interveni atât la nivelul instanțelor de judecată, cât și la nivelul organelor
de urmărire penală.
Cele mai frecvente cazuri ale prorogării de competență sunt conexitatea și indivizibilitatea.
Îmi propun să fac o prezentare a acestor instituții în conținutul propriu-zis al lucrării, dezvoltând
noțiunile atât la nivel teoretic, cât și sub aspect procedural, raportându-mă la situații concrete din
practica judiciară. În urma efectuării acestei analize, va fi evidențiată necesitatea prorogării
competenței într-un proces penal de cauze conexe sau indivizibile, precum și buna înfăptuire a
justiției, ca principala consecință a acestei derogări.
Cuvinte cheie: competență, prorogare, conexitate, indivizibilitate, procedură
1. Introducere
Prorogarea de competență în materie penală este o prorogare legală, extinderea competenței
având loc numai în baza unei dispoziții a legii. Prorogarea de competența operează numai în
favoarea unui organ superior, în sensul că organul judiciar își poate prelungi competența doar
asupra unei cauze care ar reveni unui organ inferior sau egal în grad. Deplasarea cauzelor în fața
instanței pentru care se dispune prorogarea nu reprezintă un caz de necompetență pentru celelalte
instanțe, așadar nu este o situație de incompatibilitate și nici de declinare a competenței.
„Joncțiunea procesual penală [...] atrage o desesizare a instanței ori instanțelor la care erau
pendinte cauza sau cauzele penale care fac obiectul joncțiunii”.3 Pe o cale mai directă asistăm la o
modificare a fizionomiei ordinare a competenței penale; procesul penal nu se mai poartă în fața
organelor judiciare competente în mod normal, dacă s-ar avea în vedere fiecare infracțiune în
Studentă, Facultatea de Drept, Universitatea “Nicolae Titulescu” din Bucuresti; (e-mail:
silvia.maria1612@yahoo.com). Acest studiu a fost elaborat sub coordonarea conf. univ. dr. Mircea Damaschin
(damaschin.mircea@gmail.com).
1
Virgil Rămureanu, Competența penală a organelor judiciare (București: Științifică și enciclopedică, 1980),
62-70.
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Nicolae Volonciu, Tratat de procedură penală. Partea generală, (București: Paideia, 1993), 306-319.
3
V. Dongoroz, S. Kahane, G. Antoniu, C. Bulai, R. Stănoiu, ExplicaŃii teoretice ale Codului de procedură
penală. Partea generală, (Bucureşti: Academiei, 1976), 126-135.
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parte, ci în fața unor organe judiciare devenite competente, incidental, prin prorogare1.
Cauzele penale se pot prezenta sub forme complexe, privind mai multe infracțiuni care au
legătură între ele sau mai mulți participanți la aceeași infracțiune. Fiecare faptă servește ca un
mijloc de caracterizare reciprocă a activităților infracționale prin care au fost realizate, atât sub
raportul gradului de pericol social pe care îl prezintă în concret, cât și al cauzelor criminogene care
au determinat sau au contribuit la săvârșirea acestor activități; luate fiecare în parte și examinate
izolat, infracțiunile ce prezintă o legătură cu relevanță penală și criminologică ar fi incomplet
cunoscute, în timp ce prin confruntarea și cercetarea lor corelată, fiecare faptă va apărea în
adevărata sa substanță umană și socială2.
Deși instituția prorogării de competență nu este expres prevazută în Codul de procedură
penală, acesta stabilește limitativ cazurile în care este posibilă. Având în vedere interesul major
reprezentat de soluționarea optimă și operativă a cauzelor penale, legea a adus mai multe cazuri de
prorogare a competenței, dând satisfacție acestui deziderat în raport cu normele de competență
normală3.
Conexitatea, indivizibilitatea, chestiunile prealabile și schimbarea încadrării juridice sau a
calificării faptei care face obiectul judecății, reprezintă cazurile în care va opera prorogarea
competenței. Alături de cazurile principale în care aceasta este incidentă, mai pot fi întâlnite unele
cazuri particulare, în privința cărora legea admite prorogarea de competență, acestea fiind
extinderea competenței organului de urmărire penală asupra unor acte de cercetare care nu suferă
amânare și extinderea competenței teritoriale a organului de urmărire penală în afara
circumscripției sale, tot în scopul efectuării unor acte de cercetare penală. Mă voi concentra asupra
primelor două cazuri principale ale prorogării de competența, conexitatea și indivizibilitatea.
2. Conținutul propriu-zis al lucrării
§1. Conexitatea
Conexitatea este primul caz de prorogare a competenței. Competența de conexitate este o
excepție de la regulile competenței materiale și teritoriale, nefiind o competență generală,
fundamentală și indispensabilă ca acestea. După cum rezultă și din înțelesul gramatical al
expresiei, aceasta presupune o legătură, în cazul acesta dintre două sau mai multe infracțiuni.
Conform expresiei latinești “connexorum idem iudicium”4, legătura pe care o are în vedere
conexitatea impune reunirea acestor infracțiuni la un singur organ judiciar, în vederea unei bune
soluționări. Pentru a stabili în continuare natura juridică a conexității, avem în vedere faptul că
implică o pluralitate de acte, care constituie fiecare în parte o faptă penală, acte care își păstrează
autonomia5.
Starea de conexitate are în vedere existența unor împrejurări comune mai multor infracțiuni
distincte, împrejurări care pot fi constituite de identitatea de timp și de loc a infracțiunilor, sau de
raportul teleologic sau consecvențional dintre ele, adică de la infracțiunea principală, la
infracțiunea care înlesnește ascunderea celeilalte6.
În baza art. 32 C. proc. pen., se are în vedere faptul că, la conexitate, judecata în primă
instanță, dacă are loc în același timp pentru toate faptele și pentru toți făptuitorii, se efectuează de
1
Costică Diță, Despre efectele conexității și indivizibilității asupra competenței funcționale a organelor
judiciare (Dr. nr. 6/2005), 147.
2
V. Dongoroz, S. Kahane, G. Antoniu, C. Bulai, R. Stănoiu, ExplicaŃii teoretice ale Codului de procedură
penală. Partea generală, (Bucureşti: Academiei, 1976), 126-135.
3
M. Apetrei, C. Paraschiv, G. Nistoreanu, L. Nae, A. Dumitru, Drept procesual penal, partea generală,
(București: Continent XXI,1994), 88-92.
4
Dorel L. Julean, Drept procesual penal, partea generală, (Timișoara: Universității de Vest, 2010), 168-183.
5
V. Dongoroz et alii, op. cit., 126-135.
6
Rămureanu, Competența penală a organelor judiciare, 62-70.
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aceeași instanță, deci pentru ca această reunire să fie posibilă, cauzele trebuie să se desfășoare
concomitent.
Din punct de vedere constitutiv, conexitatea poate fi subiectivă sau obiectivă, după raportarea
sa la infractor sau la infracțiune. În consecință, și legăturile dintre infracțiuni vor putea avea pe deo parte caracter subiectiv, referindu-se la persoana care a săvârșit toate infracțiunile, pe de altă
parte obiectiv, referindu-se la o unitate de timp, de loc, de scop sau o dependență între infracțiuni
sau caracter mixt, care se referă la aceeași persoană care a săvârșit infracțiunea, dar și la legătura
dintre infracțiuni1.
Justificarea reunirii cauzelor este evidențiată pe baza maximei „ne dividatur continentia
causae”2. Prorogarea este oportună pentru rațiunea de a cunoaște cât mai complex personalitatea
infractorului și pe de altă parte, a conexității obiective, rațiunea prorogării este interpretarea
nexului dintre infracțiuni și evaluarea atât a gravității lor, cât și a vinovăției făptuitorului, având în
vedere cauza intimă, mobilul și scopul.
§2. Cazurile de conexitate
Un prim caz, fiind și cel mai favorabil, privește situația în care cauzele ajung în fața aceluiași
organ judiciar și astfel vor fi trimise de la început spre judecare la o singură instanță. Alături de
acesta, mai există trei alte ipostaze posibile: când infracțiunile conexe au fost urmărite în același
timp, dar de organe judiciare diferite, când au fost urmarite de același organ judiciar, dar în
perioade diferite sau când infracțiunile conexe au fost urmarite de organe judiciare diferite și în
timpi diferiți3. În aceste situații se va proceda la împreunarea cauzelor în fața unei singure instanțe.
Consecința juridică a conexității este joncțiunea urmăririlor și a procedurii și deci prorogarea
competenței judecătorului unic al delictelor conexe4.
Sub regimul conexității se afla primul caz, din art. 34, pct. a, C. proc. pen., când două sau mai
multe infracțiuni sunt săvârșite prin acte diferite, de una sau mai multe persoane împreună, în
același timp și în același loc. Această situație de infracțiuni simultane se evidențiază prin două
condiții de identitate privind termenii infracțiunilor, același loc și același timp și o condiție de
diversitate, fiind mai multe fapte distincte5. Atunci când două persoane s-au vătămat reciproc în
aceeași dată, în același timp și loc, se întrunesc condițiile primului caz de conexitate6.
Reprezintă al doilea caz de conexitate ipoteza prevăzută la pct. b al art. 34 C. proc. pen.: când
două sau mai multe infracțiuni sunt săvârșite în timp sau în loc diferit, după o prealabilă înțelegere
între infractori. Așadar intervine o înțelegere anticipată între mai multe persoane de a săvârși,
fiecare în parte sau în grupuri distincte ori cu toții, două sau mai multe infracțiuni. Ceea ce
caracterizează acest caz este “concretul fraudulos dintre făptuitori”7. Natura juridică este de
concurs real având o atitudine subiectivă unică, unde elementul de conexitate constă în unitatea
planului infracțional8. Adecvat este exemplul din practica judiciară, unde în baza unui acord
prealabil dintre făptuitori s-au comis infracțiuni pe teritoriul mai multor județe9.
Constituie o situație de conexitate conform art. 34, pct. c, circumstanța când o infracțiune este
săvârșită pentru a pregăti, a înlesni sau a ascunde comiterea altei infracțiuni, ori este săvârșită
pentru a înlesni sau a asigura sustragerea de la răspundere penală a faptuitorului altei infracțiuni.
1

Gr. Theodoru, Drept procesual penal, (București: Hamangiu, 2008), 310-318.
Dem Foișoreanu, Competența penală, (București: Institutul de arte grafice “Eminescu”, 1940), 92-118.
3
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Este vorba despre consecința unei relații de la cauză la efect și se materializează într-o înlănțuire a
unei serii de fapte distincte, născute unele din altele, care pot fi considerate o dezvoltare a aceleiași
acțiuni delictuoase1. Împrejurarea concretizează o legătura intre infracțiunea scop și infracțiunea
mijloc, fiind un caz de concurs real de infracțiuni cu conexitate etiologică, teleologică. Acest caz
de conexitate presupune acțiuni distincte și diverse din punct de vedere material, având fiecare
calitatea de delict particular și se coordonează împreună atât de perfect încât se poate spune că este
vorba despre o combinație criminală, unde elementele izolate pierd caracterul lor în favoarea unui
tot omogen2.
Ultimul caz de conexitate este prevăzut în art. 34, pct. d și stabilește că atunci când între două
sau mai multe infracțiuni există legătură se impune reunirea cauzelor. Conexarea permite
organului judiciar o extindere, în funcție de propria sa apreciere. Se încadrează aici situațiile
următoare: o persoană a săvârșit mai multe infracțiuni în concurs, fără legătură între ele sau o
persoană vătămată a fost prejudiciată prin infracțiuni diferite și prejudiciul trebuie delimitat.
Aceste infracțiuni au caracterul de infracțiuni coincidente; este un caz atipic, o apropiere
întâmplătoare, ce constituie faptic o legătură cu relevanță procesuală3.
Finalitatea conexării constă în faptul că organul judiciar va avea o viziune de ansamblu
asupra tuturor aspectelor ce comportă legături, se vor evita astfel soluțiile contradictorii în rândul
aspectelor ce au o legătură cauzală și se va realiza justiția într-un mod operativ și economic, prin
degrevarea altor organe judiciare4. Oportunitatea conexării se susține și pe considerente de
economie în timp și în cheltuieli și de accelerare a judecății.
§3. Indivizibilitatea
Pentru a judeca un fapt moral, acesta trebuie cunoscut în întregime, divizarea procedurii și
izolarea inculpatului ar însemna ”să se substituie incertitudinea echității, să se înmulțească
posibilitățile comiterii de erori și să se răpească inculpaților mijloacele de apărare și justiției
singura cale de a ajunge la adevăr”5. Indivizibilitatea dezvăluie un caracter compact al elementelor
ce o compun, fapt care imperativ susține judecarea lor împreună, o despărțire a lor fiind rar sau
deloc posibilă. S-a considerat că avem de a face cu existența unui singure entități în cadrul căreia
există o legătură organică, indisolubilă între elementele definitorii ale acestei entități6. Legătura
elementelor imprimă ilicitului penal un caracter unitar și impune reunirea lor într-o singură cauză,
în cadrul aceluiași proces penal, pentru aflarea adevărului și pronunțarea unei soluții egale și
temeinice7.
Indivizibilitatea presupune o unitate naturală, atunci când o singură acțiune sau inacțiune
constituie mai multe infracțiuni și o unitate legală, atunci când mai multe acte materiale sau fapte
penale sunt considerate de lege o singură infracțiune8. Aceste împrejurări determină ca în
materialitatea obiectivă, existența faptelor cimentate într-o unitate indiviză să impună reunirea,
justificând astfel crearea unei instituții diferite față de conexitate, deși efectele celor două sunt
asemănătoare9.
Reunirea cauzelor nu este lăsată la latitudinea organului judiciar. Judecarea lor împreună se
1
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impune în toate ipotezele, cu excepția unor cazuri în care, în urma revelării anumitor aspecte cu
caracter obiectiv, instanța va dispune separarea cauzelor. Mecanismul coincide cu cel de la
conexitate, cu excepția cazului de infracțiune continuată, când reunirea aspectelor indivize are loc
indiferent de stadiul procesului.
Dacă este vorba despre pluralitate de infracțiuni, instanța competentă să judece autorii
principali este competentă sa-i judece și pe participanți, în afară de cazul când pentru unul dintre ei
este competentă o instanță specială, moment în care sunt aplicabile regulile de prorogare obișnuite,
iar dacă participanții nu sunt judecați în același timp, competența este determinată în funcție de
situația fiecărui participant1.
Un aspect caracteristic indivizibilității se referă la consecințele indivizibilității, în ceea ce
privește aspectele legate de latura civilă. În caz de conexitate, existând o autonomie a infracțiunilor
care se reunesc, acțiunile civile corespunzătoare acestora se vor prezenta ca cereri distincte, pe
când în caz de indivizibilitate pentru o infracțiune continuată, prejudiciile se totalizează, ducând la
exercitarea acțiunii civile unice2.
§4. Cazurile de indivizibilitate
Între cazurile de indivizibilitate nu există situații determinate general ca la conexitate; au un
caracter limitativ și, în consecință, nu pot fi extinse prin interpretare.
Conform art. 33 pct. a, săvârșirea unei infracțiuni cu participarea mai multor persoane
constituie primul caz de indivizibilitate. Este un caz de participație penală sub forma pluralității
ocazionale, naturale și constituite. În cadrul modalităților acestui caz, sunt cuprinse: forma de
participație în care, la săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală și-au adus nemijlocit
contribuția două sau mai multe persoane, participația penală caracterizată prin instigarea unei
persoane de către o altă persoană la săvârșirea unei fapte penale și forma participației penale ce
constă în fapta unei persoane, care intenționat înlesnește sau ajută în orice mod pe o alta la
comiterea unei infracțiuni, sau promite anterior sau concomitent săvârșirii faptei conservarea și
tăinuirea unor eventuale bunuri provenite din fapta respectivă. Practica judiciară prevede o astfel
de situație, de exemplu, când o persoană, pentru a introduce ilegal țigări în țară, este ajutată de alte
două persoane având calitatea de controlori vamali3. Se va obține proporționalizarea pedepselor în
funcție de contribuție.
Un al doilea caz stabilește că este indivizibilitate atunci când două sau mai multe infracțiuni
au fost săvârșite prin același act și se încadrează legal în art. 33 pct. b, C. proc. pen., constituind
concursul ideal de infracțiuni. Un exemplu corespunzător situației reprezintă introducerea în țară
de arme și muniții, fără drept, precum și deținerea și transportul acestora, fără drept, pe teritoriul
țării, astfel se întrunesc elemente constitutive ale infracțiunii de contrabandă calificată prevăzută în
art. 271, Legea nr. 286/2006 privind Codul Vamal al României, cât și elementele constitutive ale
infracțiunii de nerespectare a regimului armelor și munițiilor prevăzute în art. 279 alin. 1, C. pen.,
aflate în concurs ideal de infracțiuni4. Este cazul când “două sau mai multe fapte au material,
cauzalitate comună, iar subiectiv vinovății distincte”5.
Ultimul caz de indivizibilitate este prevăzut de pct. c al art. 33, ce dezvăluie cazul infracțiunii
continuate sau orice alte cazuri când două sau mai multe acte materiale alcătuiesc o singură
infracțiune. Se are în vedere infracțiunea continuată, alături de infracțiunea complexă și de obicei.
Infracțiunea complexă presupune în conținutul ei, ca element sau ca o circumstanță agravantă, o
1

Kahane, op. cit., 112-118.
Volonciu, op. cit., 306-319.
T. Galați, Sentința penală nr. 27 din 22 ian 2003, (dosarul dec. nr. 2083, 2004, s. pen., ICCJ, www.scj.ro)
4
Î.C.C.J., s. pen., ședința penală 97/10 martie 2008, (decembrie 952/17 martie 2009, www.scj.ro)
5
Dongoroz et alii, op. cit., 126-135.
2
3

208

ConferinŃa StudenŃească Anuală „Nicolae Titulescu”. ŞtiinŃe juridice

acțiune sau o inacțiune, ce constituie o faptă prevăzută de legea penală – art. 41, al. 3 Cp, iar
infracțiunea de obicei presupune repetarea actelor de un număr de ori din care să rezulte
obișnuința. Fapta inculpatului care, în realizarea aceleiași rezoluții instigă la sustragerea de
produse petroliere și ulterior sustrage asemenea produse, întrunește elementele infracțiunii de furt
calificat în formă continuată, calitatea de instigator la infracțiunea de furt calificat fiind absorbită
de cea de autor1. Un fapt tipic mai simplu, care întrunește caracteristicile infracțiunii continuate, se
întâlnește într-o speță, ce are în vedere infracțiunea de tâlhărie, cu pluralitate de subiecți pasivi2.
Nedespărțirea actelor infracțiunii se impune pentru că judecarea împreună facilitează
concretizarea personalității făptuitorului; pe de altă parte nu se poate sancționa separat fiecare act
al aceleiași fapte, pentru că dacă s-ar pronunța condamnarea pentru fiecare act material care
întrunește elementele constitutive ale infracțiunii, sancțiunile aplicate ar putea să nu corespundă
gradului de pericol social pe care îl prezintă întreaga activitate infracțională luată în ansamblul ei3.
În urma expunerii cazurilor de indivizibilitate, se poate concluziona prin faptul că
indivizibilitatea este o inseparabilitate naturală4. Cele trei cazuri, prevăzute în legislaŃia procesual
penală dezvăluie un caracter comun: fiecare înglobează o serie de elemente, concentrate intr-un
nucleu, a cărui substanță nu permite disjungerea lor, oferindu-le un caracter unitar.
§5. Procedura prorogării în caz de conexitate și indivizibilitate. Reguli generale
Principiul individualității procedurii și cel al joncțiunii procedurii conexe, la fel de vechi ca și
procedura însăși, rezultă din necesitatea lucrurilor, care cer ca orice acțiune, pentru a fi obiectiv și
sănătos apreciată, să fie examinată în ansamblul ei; acest principiu este consacrat de dreptul roman
într-un mod formal “nulli audientia proebatur, qui causa continentiam dividet”5. Este imperios
necesar să se desfășoare o singură judecată, în fața unei singure instanțe. În vederea stabilirii
instanței competente, în Codul de procedură penală sunt prevăzute o serie de reguli, cuprinse în
art. 32 și art. 35, 36 și 37, reguli cu caracter imperativ. Până în acest moment, dispozițiile afectate
instituției prorogării de competență au fost modificate de câteva ori, prin Legea nr. 141/1993,
Legea nr. 281/2003, respectiv Legea nr. 356/2006, până au ajuns la forma actuală.
Pentru efectuarea procedurii de reunire în vederea judecării simultane trebuie stabilită instanța
principală dintre cele sesizate; în prima parte a articolului 35 C. proc. pen., se identifică un sistem
de priorități, în funcție de anumite criterii. Cauzele indivizibile și conexe sunt de competența unor
instanțe diferite după materie, după calitatea persoanei sau după teritoriu. Criteriile pentru
delimitarea instanței competente au în vedere gradul și natura instanțelor înaintea cărora se află, iar
în situația în care sub aceste aspecte, instanțele sunt identice, se urmează ordinea cronologică a
sesizărilor6.
În caz de indivizibilitate sau conexitate, în situația în care competența în raport cu diferiți
făptuitori ori diferite fapte aparține, potrivit legii, mai multor instanțe cu grad egal, competența de
a judeca toate faptele și pe toți făptuitorii revine instanței mai întâi sesizate. Se produce aici o
amplificare a cadrului procesului, de la instanța de joncțiune, unită cu o eventuală deplasare de
competență teritorială7. Concret, este o prioritate cronologică justificată prin prezumția că instanța
care a fost mai întâi sesizată este cea mai avansată în desfășurarea procedurii judiciare8. Pentru un
inculpat care a fost trimis în judecată, atât în fața Judecătoriei Baia Mare, cât și în fața Judecătoriei
1
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Satu Mare, pentru același tip de activitate infracțională, cu anchetele desfășurate concomitent,
pentru săvârșirea unor acte ce constituie o infracțiune continuată de înșelăciune, cauzele s-au
reunit în fața Judecătoriei Baia Mare, fiind prima sesizată1.
A doua parte a alin. 1 din art. 35, C. proc. pen., prevede regula potrivit căreia dacă
competența după natura faptelor sau după calitatea persoanelor aparține unei instanțe de grad
diferit, competentă de a judeca toate cauzele reunite este instanța superioară în grad. În acest caz,
intervine o amplificare a competenței materiale a instanței de joncțiune, care va judeca și cauze
care nu sunt de competența sa materială2. Instanța este aleasă în funcție de criteriul priorității
ierarhice, în consecință, după această regulă, instanța superioară în grad atrage și competența
instanței inferioare.
Art. 35 alin. 2 și 3 C. pr. pen., creează cadrul legal pentru criteriul priorității funcționale. Dacă
dintre două instanțe, una este civilă și cealaltă militară, competentă va fi cea civilă. Dacă dintre
cele două instanțe, cea militară este superioară în grad, competența revine instanței civile
echivalente în grad cu instanța militară. Alin. 2 – 5, ale art. 35 sunt reproduse așa cum au fost
modificate prin art I pct. 17 din Legea nr. 356/2006.
Competența de a judeca cauzele reunite rămâne dobândită instanței, chiar dacă pentru fapta
sau făptuitorul care a determinat competența acestei instanțe s-a dispus disjungerea sau încetarea
procesului penal, ori s-a pronunțat achitarea.
Tăinuirea, favorizarea infractorului și nedenunțarea unor infracțiuni sunt de competența
instanței care judecă infracțiunea la care acestea se referă. În situația în care competența după
calitatea persoanelor aparține unor instanțe de grad diferit, instanța superioară în grad va fi
competentă să judece totalitatea cauzelor reunite. În cazul în care faptele au fost urmărite separat,
dar încă mai este posibilă reunirea acestora, dosarele cauzelor vor fi judecate impreună cu dosarul
privitor la fapta corelativă anterioară, iar dacă infracțiunea anterioară nu poate fi urmărită,
tăinuirea, favorizarea sau nedenunțarea vor fi de competenŃa instanței care ar fi trebuit să judece
acea infracțiune.
Instanța căreia îi revine competența de judecată este cea competentă să hotărască reunirea
cauzelor. Când este vorba despre o instanță civilă și una militară, superioară ierarhic celei civile,
reunirea cauzelor va fi hotărâtă de instanța militară, care va trimite dosarul instanței civile, căreia îi
revine competența. În caz de pluralitate de cauze indivizibile sau conexe, dintre care unele de
competența instanței militare, iar altele de competența secțiilor maritime și fluviale, de pe lângă
instanțele judecătorești din Constanța și Galați, judecarea cauzelor reunite revine secțiilor maritime
și fluviale, dacă potrivit legii competența nu va reveni instanței militare, conform art. 8, din
Decretul nr. 203/1974, privind înființarea și organizarea de secții maritime și fluviale la unele
instanțe judecătorești și unități de procuratură. Prioritare sunt și instanțele specializate: tribunalul
pentru minori și familie sau secțiile pentru cauze cu minori de la judecătorii și curți de apel, atunci
când în cauză sunt și inculpați sau victime minori și inculpați majori.
Reunirea cauzelor poate fi cerută de oricare dintre părți, sau de procuror, sau poate fi pusă în
discuția părților din oficiu de către instanță.
§6. Reguli speciale de prorogare
Alături de reguli clasice, art. 37 C. proc. pen. reglementează anumite cazuri cu caracter suigeneris. În cazurile de conexitate, precum și în cazurile de indivizibilitate cu pluralitate de
infractori și cu pluralitate de infracțiuni, generate de același act, cauzele sunt reunite dacă se află în
fața primei instanțe de judecată, chiar după desființarea hotărârii cu trimitere de către instanța de
1
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apel sau după casarea cu trimitere de către instanța de recurs.
În completarea art. 32, care reglementează situația clasică a reunirii în fața primei instanțe,
art. 37, alin. (2) C. proc. pen. evidențiază ca posibilă reunirea cauzelor la instanțele de apel și la
cele de recurs cu condiția ca acestea să fie de același grad și să se afle în același stadiu de judecată.
Același stadiu de judecată există și atunci când recursurile nu au fost soluționate sau dupa
soluționare se găsesc în stadiul rejudecării la instanțele de recurs respective, cu privire la aceeași
latură, penală sau civilă, a procesului penal1. Reunirea cauzelor indivizibile sau conexe nu poate
avea loc atunci când cauzele nu se află în aceeași etapă de judecată sau nu sunt în fața unor
instanțe de apel sau de recurs de același grad ori în același stadiu de judecată.
Se vor reuni întotdeauna cauzele penale în caz de infracțiune continuată sau în orice alte
cazuri, în care o multitudine de acte materiale alcătuiesc o singură infracțiune, indiferent de stadiul
de judecată al actelor materiale și chiar și dacă pentru unele s-a pronunțat deja o hotărâre
definitivă.
Un aspect comun situațiilor de conexitate și indivizibilitate este legat de compunerea
completelor de judecată. S-a stabilit că în aceste cazuri chiar dacă una dintre cereri sau infracțiuni
nu întrunește condițiile prevăzute de lege pentru construirea completului cu un singur judecător,
completele se vor constitui în mod obișnuit, cu doi judecători.
Un caz particular de prorogare este strămutarea judecării cauzelor penale și reprezintă o
prorogare de competență teritorială. Este justificată de posibilitatea alterării imparțialității
judecătorilor datorită împrejurărilor cauzei, dușmăniilor locale sau calității părților. Cererea de
strămutare poate fi făcută de partea interesată, de procuror sau de ministerul justiției și va fi
aprobată de Î.C.C.J.
§7. Prorogarea în faza de urmărire penală
Dispozițiile prevăzute pentru faza de judecată în cazul prorogării competenței sunt valabile și
în cadrul urmăririi penale, cu excepția art. 35 alin. 4.
Prorogarea acoperă și cazurile de preluare de către procurorii din cadrul parchetelor iererhic
superioare, pentru efectuarea urmăririi penale a cauzelor de competența parchetelor ierarhic
inferioare, prin dispoziția conducătorului parchetului ierarhic superior, conform art. 209, alin. 4 C.
proc. pen. Funcționalitatea instituției “preluării” depinde și de cvasigeneralitatea competenței
procurorului în faza de urmărire penală2.
Organul de cercetare penală prorogă competența în cazuri urgente, când efectueză acte de
cercetare ce nu suferă amânare, într-o cauză ce nu este de competența lui.
Se va proroga competența și în alte cazuri, și anume în caz de trecere a cauzei de la un organ
la altul, când procurorul poate dispune această extindere teritorială, dar numai dacă ambele organe
își au sediul în raza teritorială a unității de procuratură la care procurorul funcționează, respectiv
atunci când anumite acte de cercetare penală trebuie efectuate în afara razei teritoriale în care se
face cercetarea, iar în acest caz organul de cercetare are facultatea fie să le efectueze el însuși, fie
să dispună efectuarea lor prin delegare sau comisie rogatorie.
Reunirea unei cauze, aflate în etapa cercetării cu o altă cauză, aflată în etapa trimiterii în
judecată, este inadmisibilă și cu atât mai puțin se va concepe reunirea unei cauze în curs de
urmărire penală, cu alta în curs de judecată3.

1

Dongoroz et alii, op. cit., 126-135.
Lucian Stănescu, O nouă perspectivă cu privire la prorogarea de competență a organelor de urmarire
penală, (Dr. Nr. 4/2007), 215-223.
3
Rămureanu, op. cit., 310-314.
2
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3. Concluzii
Teoretizarea conceptelor acestei instituții, antrenată de exemplificarea fiecărui fragment
component, prin ilustrarea sa cu aspecte practice, surprinde însăși esența lor abstractă. Acesta este
întocmai scopul studiului de față, care este menit a spori înțelegerea noțiunilor prezentate, la nivel
academic.
Prorogarea de competență apare ca o deviere sporadică de la regulile generale, datorată
anumitor evenimente, care, mergând pe ideea facilitării procesului penal, stabilesc extinderea
competenței unui organ judiciar, în scopul evaluării unor cauze care, în mod normal, ar fi revenit
unui organ judiciar diferit. Practic vorbind, prorogarea competenței dezvăluie anumite conjuncturi,
în care două sau mai multe fapte se reunesc în fața unei singure instanțe.
Dezvoltarea aspectelor procedurale este de o importanță deosebită, pentru că ele determină,
printr-o formulă concisă, atitudinea pe care trebuie să o adopte organele judiciare, în momentul în
care se confruntă cu fenomenul care provoacă o prorogare de competență.
Prorogarea de competență asigură soluționarea optimă și operativă a situațiilor juridice în care
se impune, evaluează în condiții mai bune personalitatea faptuitorilor, mobilul și scopul acestora.
Operațiunea care aduce modificari procedurale nu afectează materialul procesual al cauzelor, ci
dimpotrivă, instanței i se oferă o viziune de ansamblu asupra evenimentelor și posibilitatea de a lua
în calcul cele mai mărunte detalii. Este o manieră în care se evită întârzieri inutile, în vederea unei
bune înfaptuiri a justiției.
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MODALITĂłILE TENTATIVEI ŞI FAPTA PUTATIVĂ
Ana Cristina EREMIA*

Abstract
This paper aims to analysed the attempt in corelation with the deeds which are exempted
from criminal liability. This topic is interesting because the issue of the impunity of the attempt
and the deeds which are exempted from criminal liability have been widely discussed in legal
doctrine. The reason for these discussions is represented by the fact that are often situations where
is difficult to objectively assess an act which is criminal only in the mind of the perpetrator
(because according to law that action is considered a deed which is exempted from criminal
liability). Throughout the study I have analysed the different situations which refer to attempt or
an action representing a deed which is exempted from criminal liability and I have also analysed
the provisions of foreign legislations regarding theese deeds.
Cuvinte cheie: tentativă, modalităŃi, faptă putativă, încriminare, răspundere penală.
I. Introducere
Scopul acestui studiu este de a evidenŃia câteva din diferenŃele dintre modalităŃile tentativei şi
fapta putativă. Acest subiect prezintă importanŃă , deoarece a făcut obiectul multor dispute în
doctrina juridică şi în jurisprudenŃă. Pentru a realiza acest studiu am început printr-o scurtă
incursiune în timp, pentru a vedea cum a fost privită această materie din timpurile străvechi, fapt
ce reliefează reala importanŃă pe care o prezintă, apoi am examinat modalităŃile tentativei pentru a
înŃelege sub ce forme ne putem afla în faŃa unei astfel de fapte, apoi prin intermediul exemplelor
din practica judiciară am analizat diferitele perspective din care este privită tentativa comparativ cu
delictul putativ, pentru ca in final să arăt că majoritatea legiutorilor au coincis în ceea ce priveşte
reglementarea tentativei.
În prezent există numeroase materiale juridice care tratează pe scurt sau mai în detaliu această
problematică, însă consider că studiul meu îşi păstrează originalitatea datorită analizei minuŃioase
şi atenŃiei cu care am tratat acest subiect, Ńinând cont şi de faptul că alături de noŃiunile deja ştiute
am adăugat opinii personale şi exemple clare şi elocvente.
II. Scurt istoric şi noŃiune
IniŃial doar faptele care îşi produceau rezultatul şi aveau o finalitate puteau fi sancŃionate de
către forŃa coercitivă a statului. Ideea că ar putea fi sancŃionate şi actele de executare ale unei
infracŃiuni anterioare consumării faptei a apărut mai târziu în gândirea juridică şi în legislaŃie. În
condiŃiile răspunderii obiective, adică a răspunderii numai în raport cu fapta şi cu rezultatul
material al acesteia, concepŃie care a dominat practica şi gândirea juridică o lungă perioadă de
timp, nici nu era de conceput ca cineva să poată fi tras la răspundere pentru fapte comise numai cu
intenŃia de a produce un rezultat. Societatea, pe acele vremuri, nu socotea că aceste acte ar
prezenta vreun pericol social fapt pentru care nu le sancŃiona. Însă odată cu trecerea timpului şi
cu creştere gradului de infracŃionalitate a putut pătrunde ideea conform căreia la baza răspunderii
penale trebuie să existe intenŃia, „cugetul rău al făptuitorului”- idee care în practica legislativă
apare multă vreme alături de aceea a răspunderii obiective, astfel că oamenii au început să fie
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sensibili şi la actele anterioare consumării faptei, dacă au fost comise cu intenŃia de a produce
rezultate.
Deosebit de evident apare acest proces în dreptul roman. La romani în prima perioadă istorică
nu întâlnim pedepsită tentativa. În epoca imperială, răspunderea penală era preponderent obictivă,
de aceea dreptul roman nu avea un termen prin care să exprime ideea de încercare de a comite o
infracŃiune, nevoie simŃită mult mai târziu. Deşi nu exista un termen care să definească această
noŃiune aceasta era pedepsită în. Pentru ca o faptă să atragă răspunderea penală a făputuitorului,
acesta trebuia să fi comis o faptă al cărei rezultat să fie în contradicŃie cu legile şi cu moravorile
societăŃii. În delictele private cel păgubit nu avea dreptul la reparaŃie decât dacă s-a produs
rezultatul- exitus. Abia mai târziu, sub influenŃa filosofiei greceşti, începe să capete voinŃa
infracŃională- voluntas. Ca urmare, în cazul delictelor publice, începe să fie considerată
susceptibilă de pedeapsă chiar fapta în curs de executare. Pentru a atrage răspunderea penală se
cerea însă să existe acte exterioare prin care să se exprime intenŃia de a comite fapta, pentru că
simpla cugetare delictuasă nu era suficientă pentru existenŃa infracŃiunii- cogitationis poenan nemo
patitur, ci era necesară o manifestare exterioară cât de redusă, fapt ce este absolut plauzibil
deoarece nu poŃi trage la răspundere o persoană pentru nişte simple gânduri pe care nu ajunge să le
materializeze. Se pedepseau, în limitele prevăzute pentru infracŃiunea consumată, atât actele de
pregătire, cât şi cele de executare. Abia mai târziu, în ultima fază a dreptului roman, se va face
deosebirea între actul de pregătire şi actul de executare ca şi între actul de executare finalizat şi cel
întrerupt, în acest din urmă caz fapta era considerată ca fiind săvârşită ca fiind săvârşită în
circumstanŃe atenuante. Neexistând aceste limite se pedepseau spre exemplu la infracŃiunea de
omor atât actele care au avut un rezultat, cât şi actele premergătoare.
În legiuirile barbare şi germanice, tentativa este necunoscută, puterea coercitivă aplicându-se
numai faptelor care conŃineau o vătămare reală, o acŃiune care şi-a produs rezultatul.
Pe teritoriul României putem aminti de existenŃa Pravilei lui Vasile Lupu, tipărită la Iaşi în
1646, care prevedea în capitolul 33, paragraful 14 că în cazul tentativei se va aplica o pedeapsă
mai uşoară. BineînŃeles că în legiuirile ulterioare româneşti tentativa a fost preluată şi dezvoltată.
Aşa cum am mai precizat ideea de tentativă apare în momentul în care statul şi societatea au
resimŃit nevoia de a încrimina şi faptele care nu au ajuns la finalitatea dorită de făptuitor, dar care
se dovedesc că prezintă pericol social. Acestă încriminare a fost necesară pentru că pe de-o parte sa constatat că aceste fapte prezintă pericol social şi pe de altă parte pentru că indivizii care
săvârşesc astfel de fapte dau dovadă de indisciplină, sfidare a legii şi inadaptare socială şi pe cale
de consecinŃă ei trebuiesc sancŃionaŃi şi resocializaŃi.
În măsura în care legiuitorul urmăreşte să atragă atenŃia asupra unei situaŃii sociale care
prezintă relevanŃă pentru majoritatea populaŃiei el trebuie să îi confere un caracter penal, urmând
să apere o valoare socială şi să încrimineze o faptă care ar putea aduce atingere acestei valori
sociale. Legiuitorul urmând să prevadă forma tipică şi limitele în care îşi propune să sancŃioneze
faptele concrete care coincid sau se aseamănă cu forma dată de lege.1 În aceiaşi manieră
procedează şi în cazul în care doreşte să acorde importanŃă legală actelor care au precedat
producerea rezultatului. În această situaŃie va exista pe lângă încriminarea formei tip a faptei şi o
încriminare a faptei atipice, reprezentând formele derivate din fapta tip.
Conform art. 20 alin.(1) Cod penal tentativa constă în „punerea în executare a hotărârii de a
săvârşi infracŃiunea, executare care a fost întreruptă sau nu şi-a produs efectul”. Potrivit art. 20
alin.(2) Cod penal „există tentativă şi în cazul în care consumarea infracŃiunii nu a fost posibilă
datorită insuficienŃei sau defectuozităŃii mijloacelor folosite, ori datorită împrejurării că în timpul
când s-au săvârşit actele de executare, obiectul lipsea de la locul unde făptuitorul credea că se
1
George Antoniu, Tentativa (doctrină, jurisprudenŃă, drept comparat), Ed. SocietăŃii Temps, Bucureşti, 1996,
pag. 41.
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află.”
Analizând alin. (1) şi (2) putem observa că există posibilitatea ca infractorul să nu dorească
întreruperea actului infracŃional, dar aceasta să se preducă, sau prin intervenŃia unor împrejurări
independente de persoana infractorului rezultatul infracŃional să nu fie atins. În plus art. 20 arată în
alin. (3) că „nu există tentativă atunci când imposibilitatea de consumare a infracŃiunii este datorită
modului cum a fost concepută executarea.” Prin acest alineat legea arată în ce situaŃie nu poate fi
antrenată răspunderea penală a făptuitorului pe temeiul tentativei.
Actele de executare despre care face vorbire Codul penal, în opunere ce actele preparatorii,
aparŃin fazei desăvârşirii, mai exact fazei în care se execută acŃiunea tipică. Din clipa în care s-a
produs primul act de execuŃiune autorul acelui act se găseŃte în stare de încercare, adică a păşit în
faza în care încearcă realizarea faptului ce şi-a propus. Starea de încercare durează până în
momentul realizării rezultatului în cazul faptelor consumate, însă există şi situaŃii în care starea de
încercare poate rămâne în poziŃiunea în care se găseşte de pildă când săvârşirea începută a fost
oprită sau când săvârşirea deşi dusă până la capăt a rămas fără rezultat. Aşadar, numim tentativă
situaŃia în care executarea nu a putut trece de la starea de încercare la starea de consumare.1 Pe
scurt, tentativa se încadrează între faza actelor pregătitoare şi faza consumării, reprezentând o
încercare de a comite infracŃiunea numai când ne referim la activitatea materială, obiectivă, adică
la ipoteza în care făptuitorul săvârşeşte acte îndreptate spre consumarea infracŃiunii, dar nu le
finalizează prin producerea rezultatului.2
Armand-Jean I. Du Plessis De Richelieu (1585 - 1642), afirma că „intenŃia face crima, nu
hazardul”, afirmaŃie care poate fi folosită în acest context în sensul că hotărârea făptuitorului,
intenŃia acestuia de a comite o infracŃiune atrag consecinŃe penale, acesta neputând fi exonerat de
vină dacă din motive independente de voinŃa lui fapta nu şi-a atins rezultatul, deoarece realizarea
sau nerealizarea Ńin de hazard, însă ceea ce este important este că a existat şi că s-a declanşat
punerea în executare a actelor executorii.
III. ModalităŃile tentativei
În cuprinsul art. 20 Cod penal regăsim pe lângă definiŃia tentativei şi modalităŃile acesteia.
Prin modalităŃi urmează să înŃelegem diversele varietăŃi sub care se poate prezenta tentativa în
raport cu două criterii. Primul criteriu este în funcŃie de gradul de realizare a acŃiunii infracŃionale
începute, iar al doilea criteriu este în funcŃie de cauzele care au făcut ca acŃiunea infracŃională, deşi
dusă până la capăt, să nu producă rezultatul tipic al infracŃiunii. În raport cu primul criteriu, se face
distincŃie între tentativă neterminată, întreruptă sau imperfectă şi tentativă terminată, fără efect sau
perfectă, iar în raport cu cel de-al doilea criteriu se face distincŃie între tentativă proprie şi tentativă
improprie.3
• Tentativa întreruptă
Este consacrată în art. 20 alin.(1) Cod penal şi constă în punerea în executare a hotărârii de a
săvârşi infracŃiunea, executare care a fost întreruptă, iar rezultatul nu s-a produs. În această formă a
tentativei executarea începe imediat după terminarea actelor pregătitoare şi durează până când,
prin intervenŃia unor fapte constrângătoare ale voinŃei subiectului sau a unor forŃe independente de
voinŃa autorului, care pot fi forŃe umane străine de exemplu intervenŃia unor terŃe persoane care
împiedică săvârşirea infracŃiunii,
mai precis inculpatul a fost surprins de paznicul fermei, în magazie, în timp ce îşi umplea
1
Vintilă Dongoroz, Drept penal- reeditarea ediŃiei din 1939, AsociaŃia Română de ŞtiinŃe Penale, Bucureşti,
2000, pag. 219-220.
2
Alexandru Boroi, Drept penal: partea generală, Ed. C.H.Beck, Bucureşti, 2006, pag.141.
3
Traian Dima, Drept penal: partea generală, ediŃia a II-a, revăzută şi adăugită în baza Legii nr.278/2006 de
modificare a Codului penal, Ed. Hamangiu, BucureŃti, 2007, pag. 216.
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buzunarele cu porumb, după ce umpluse o traistă şi servieta tot cu porumb – s-a reŃinut de către
T.J.Timiş, d.p.930/1971, R.1, pag.193 că activitatea de sustragere era în curs de executare sau dacă
victima opune rezistenŃă agresorului şi acŃiunea – elementul material al laturii obiective nu se
consumă), sau care se concretizează fie prin preexistenŃa unor obstacole de natură materială
(rezistenŃa încuietorilor), fie prin intervenŃia în timpul desfăşurării acŃiunii infracŃionale a unor
obstacole de natură materială (declanşarea unei alarme ca urmare a atingerii unui obiect),
executarea este intreruptă.1
O parte a literaturii susŃine că tentativa întreruptă există şi atunci când executarea se datorează
voinŃei infractorului, în cazul desistării. Se oferă exemplu situaŃia în care infractorul intenŃionează
să fure şi după ce deschide uşa locuinŃei se răzgândeşte, renunŃă la continuarea acŃiunii de furt,
deşi nu exista nici un obstacol în realizarea acestei infracŃiuni. Însă majoritatea literaturii reŃin
desistarea ca fiind o instituŃie de drept penal diferită de instituŃia tentativei improprii, tratând-o în
mod separat. Consider că este potrivit ca desistarea să fie studiată separat de tentativa întreruptă
deoarece aceasta din urmă prin esenŃa ei presupune intervenŃia unui element exterior voinŃei şi
persoanei făptuitorului, fapt ce vine în contradicŃie cu conŃinutul desistării care presupune că
făptuitorul deşi putea să-şi continue actele executorii deoarece condiŃiile exterioare lui nu îl
împiedicau să continue, adică nu există nici un factor perturbator pentru făptuitor acesta hotărăşte
de bună voie să renunŃe la atingerea rezultatului infracŃional. În plus, tentativa imperfectă va fi
întotdeauna pedepsită, pe când desistarea beneficiază de nepedepsire pentru infracŃiunea pentru
care se începuse actul de executare.
Aşadar, cauzele de întrerupere sunt întotdeauna supravenite în raport cu ceea ce s-a realizat
până la momentul intervenirii lor şi variază în funcŃie de natură şi modul de manifestare. În
practică această modalitate este cel mai des întâlnită la infracŃiunile de omor, furt, tâlhărie, viol sau
înşelăciune.
• Tentativa fară efect
Este o altă modalitate a tentativei şi constă potrivit art. 20 alin. (1) teza II Cod penal în
executarea integrală a activităŃii infracŃionale fără a se produce rezultatul specific infracŃiunii puse
în executare. În acest caz făptuitorul duce acŃiunea până la capăt, însă rezultatul nu se produce din
motive exterioare persoanei acestuia. Practic distincŃia dintre tentativa întreruptă şi cea fără efect
este că actele de executare au fost săvârşite până la ultimul în cazul tentativei fără efect, spre
deosebire de tentativa întreruptă unde faptuitorul nu reuşeşte să ducă la îndeplinire toate actele de
executare. Astfel putem afirma că distincŃia dintre cele două este făcută pe criteriul gradului de
realizare a activităŃii infracŃionale. Această modalitate a tentativei este întâlnită numai la
infracŃiunile materiale, de rezultat, cum ar fi moartea victimei în cazul infracŃiunii de omor,
deoarece numai în ceea ce le priveşte este posibil ca executarea să fie dusă până la capăt fără să
survină rezultatul. O altă deosebire între cele două forme ale tentativei şi anume aceea că tentativa
întreruptă este posibilă deopotrivă la infracŃiunile de pericol şi la cele de rezultat, pe când tentativa
fără efect nu poate apărea decât în cazul infracŃiunilor de rezultat. Din această cauză, în practică,
tentativa fără efect are o frecvenŃă mai redusă faŃă de cea întreruptă.2 În practică regăsim că
instanŃa a reŃinut că există tentativă fără efect în cazul infracŃiunii de omor când făptuitorul a tras
cu arma dar nu a lovit victima3 sau a administrat victimei otravă, dar aceasta a fost salvată ori a
aruncat victima de la mare înălŃime4, cauzându-i numai leziuni grave.
1

Aurel Teodor Moldovan, Drept penal. Partea generală, Ed. Lux Libris, Braşov, 2009, pag.
Alexandru Boroi, op.cit., pag. 147.
T.M. Bucureşti, secŃia a II-a penală, decizia numărul 85/1992, C.P.J.P., 1992, Casa de Editură şi Presă
„Şansa” S.R.L., pag. 128.
4
Trib. Jud. Timiş, decizia nr. 115/1992, C.P.J.P., 1992, Casa de Editură şi Presă „Şansa” S.R.L., pag. 144.
2
3
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• Tentativa proprie
În conformitate cu al doilea criteriu al cauzelor ce determină neproducerea rezultatului
distingem, aşa cum am arătat, tentativa proprie şi tentativa improprie. Tentativa proprie terminată
este posibilă numai la infracŃiunile de rezultat.1
Articolul 20 alin. (1) prevede că există tentativă şi în cazul în care consumarea infracŃiunii nu
a fost posibilă din cauza insuficienŃei sau defectuozităŃii mijloacelor folosite ori din cauza
împrejurării că în timpul cât s-au săvârşit actele de executare obiectul lipsea de la locul în care
făptuitorul a presupus că se află.
Această modalitate a tentativei desemnează situaŃia în care făptuitorul dispune de toate
condiŃiile necesare sub aspectul mijloacelor ce vor fi folosite şi al obiectului material al
infracŃiunii, pentru ca infracŃiunea proiectată să se consume şi totuşi nu se consumă datorită
modului defectuos în care au fost folosite mijloacele de către făptuitor sau altor cauze.2 (de
exemplu fapta celui ce descarcă arma, dar nu nimereşte Ńinta din cauza emoŃiilor)
Asemănător celorlalte două forme amintite mai sus şi tentativa proprie poate avea multiple
cauze cărora să li se datoreze neproducerea rezultatului. Tentativa proprie este posibilă numai la
infracŃiunile de rezultat, deoarece numai la astfel de infracŃiuni actele de executare potfi duse până
la capăt fără ca să survină rezultatul cerut de lege.
• Tentativa improprie
Există tentativă improprie în situaŃia în care infracŃiunea nu se consumă, datorită caracterului
impropriu sau inapt de a produce rezultatul, al mijloacelor folosite de făptuitor, ori din faptul că
obiectul material lipsea din locul unde acesta credea că se află.
Tentativa improprie este prevăzută de art.20 alin.(2) din actualul Cod penal. Această tentativă
se caracterizează prin aceea că, similar ca la orice tentativă se realizează punerea în executare a
rezoluŃiei infracŃionale. Legiuitorul catalogând această formă a tentativei a apreciat că pentru ca
tentativa să fie improprie trebuie ca acŃiunea să fie executată în întregime. De aceea nu putem
vorbi despre o tentativă improprie, imperfectă, ci numai despre o tentativă improprie terminată
sau perfectă.
În cazul tentativei improprii cauzele care determină neproducea rezultatului sunt preexistente
activităŃii infracŃionale, care este de la început destinată eşecului. O primă situaŃie este, conform
legii, insuficienŃa mijloacelor. În acest caz, mijloacele sunt proprii, apte de
a produce rezultatul socialmente periculos, însă, sunt folosite în cantităŃi insuficiente sau în
anumite condiŃii astfel încât ele nu pot produce urmarea pe care infractorul o prevede şi o doreşte.
O a doua situaŃie de neproducere a rezultatului urmărit de infractor este defectuozitatea mijloacelor
folosite. Astfel, infractorul urmăreşte producerea rezultatului şi foloseşte în vederea realizării
acestuia, însă, foloseşte mijloace care, deşi, prin natura lor sunt apte să producă rezultatul, datorită
unor defecte nu pot duce la consumarea infracŃiunii. Putem da exemplu în acest sens fapta
infractorului care trage asupra rivalului său cu intenŃia de a-l ucide, însă, datorită armei de foc
decalibrate, el nu nimereşte Ńinta. O a treia situaŃie care face imposibilă consumarea acŃiunii este
lipsa obiectului de la locul în care se afla, în timpul săvârşirii actelor de executare. Infractorul pune
în executare acŃiunea cu mijloace proprii, apte să producă rezultatul, care nu se produce datorită
lipsei obiectului infracŃiunii de la locul său. Literatura de specialitate a reŃinut un exemplu în acest
sens: fapta inculpaŃilor care prin violenŃă au sustras geanta victimei şi au constatat că nu conŃinea
valorile pe care le căutau. S-a reŃinut în această speŃă tentativa de tâlhărie. Acest fel de tentativă
poartă numele de tentativă relativ improprie.
Având în vedere faptul că legiuitorul român a reglementat tentativa în concordanŃă cu teoriile
subiective referitoare la tentativă vom deosebi între tentativa relativ improprie şi cea absolut
1
2

Costică Bulai, Manual de drept peanal – Partea generală, Ed. All Beck , Bucureşti, 1997, pag. 171.
Traian Dima, op. cit., pag. 217.
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improprie. În cele trei situaŃii de mai sus regăsim aşadar cazurile în care putem caracteriza
tentativa ca fiind una relativ improprie.
Pe scurt, în timp ce tentativa relativ improprie se caracterizează prin imposibilitatea numai
relativă a producerii rezultatului, de exemplu încercarea de a ucide o persoană cu o doză
insuficientă de otravă, tentativa absolut improprie(absurdă art. 20 alin. 3 Cod penal) se
caracterizează prin modul greşit de concepere al săvârşirii infracŃiunii, de exemplu uciderea unei
persoane utilizând vrăji sau farmece. Deosebirea dintre cele două constă în faptul că prima prezintă
un pericol social, atrăgând răspunderea penală, iar cea de-a doua nu prezintă pericol social pentru
că este inaptă să producă rezultatul şi poate pune în discuŃie discernământul făptuitorului. De aici
apare şi problematica diferenŃierii tentativei absolut improprii de fapta putativă, aspect ce îl voi
detalia în următoarele capitole.
IV. Tentativa vs. fapta putativă
Această problematică este larg dezbătută în doctrina juridică, ridicând multe întrebări în ceea
ce priveşte aplicabilitatea legii penale şi a impunităŃii unei astfel de fapte. Această faptă a mai fost
denumită şi imposibilitate de drept, infracŃiune inexistentă sau eroare asupra normei de drept. S-a
apreciat că suntem în prezenŃa acesteia atunci când lipseşte un element esenŃial expres prevăzut de
lege pentru existenŃa infracŃiunii precum şi atunci când făptuitorul consideră că săvârşeşte o
infracŃiune deşi actele sale nu sunt încriminate de legea penală sau crede că îndeplineşte o condiŃie
juridică socotită indispensabilă pentru a atrage represiunea penală.
Scopul lucrării mele este acela de a evidenŃia faptul că fapta putativă nu trebuie confundată
tentativa improprie. Este important de deosebit între cele două noŃiuni deoarece exită o graniŃă
sensibilă şi uneori greu de sesizat între ele. Fapta putativă, spre deosebire tentativa absolut
improprie, nu numai că este absurd concepută, dar se şi realizează, producându-şi şi efectul dorit,
însă din cauze necunoscute făptuitorului, ea nu are caracter infracŃional. Totodată fapta putativă
trebuie deosebită şi de tentativa relativ improprie a cărei consumare nu a fost posibilă datorită
lipsei accidentale a obiectului, pe când în cazul faptei putative, lipsa obiectului e totală, definitivă,
echivalând de fapt cu inexistenŃa obiectului ocrotirii penale.
Elementul care este considerat decisiv în doctrina juridică pentru diferenŃierea celor două
noŃiuni este obiectul ocrotirii juridice. Conform concepŃiei obiective pentru ca actele de executare
să atragă răspunderea penală este necesar ca obiectul vizat de făptuitor să fi fost lezat, afectat sau
vătămat. Cel mai clar exemplu este cel al infracŃiunii de omor, infracŃiune care conform concepŃiei
obiective în situaŃia în care făptuitorul trage cu arma asupra unei persoane care anterior
împuşcăturii era moartă din cauze independente de acesta, această faptă este considerată faptă
putativă şi pe cale de consecinŃă nu atrage răspunderea penală a făptuitorului deoarece a tras cu
arma într-un cadavru, lipsind astfel obiectul ocrotit de legea penală şi anume viaŃa persoanei.
Impunitatea faptei este motivată pe ideea că actele de violenŃă săvârşite asupra unui cadavru nu pot
fi încriminate atâta vreme cât ele se grefează pe un soport legal, respectiv existenŃa unei
infracŃiuni, însă în cazul de faŃă nu există infracŃiune pentru că din însăşi definiŃia ănfracŃiunii de
omor aflăm că pentru a exista implică în mod necesar existenŃa vieŃii victimei, iar lipsa acestui
element nu poate duce decât la excluderea faptei din zona represiunii penale.
În cealaltă perspectivă, cea subiectivă, se admite pedepsirea unor astfel de fapte pe motiv că
intenŃia criminală există chiar dacă obiectul nu a existat şi că aceasta reprezintă un factor decisiv
pentru atragerea răspunderii penale, deoarece prin intenŃia criminală se evidenŃiază pornirea
antisocială manifestată aptă de a crea pericol social si pe viitor, astfel că pedepsirea unei astfel de
fapte are rolul de a prevenii viitoare infracŃiuni.
În jurisprudenŃă această ultimă soluŃie câştigă tot mai mult teren, existând o tendinŃă evidentă
de a se circumscrie sfera delictului putativ doar la situaŃia erorii asupra existenŃei normei de

Ana Cristina Eremia

219

încriminare şi de a asimila tentativei eroarea asupra mijloacelor şi asupra obiectului materialsau
juridic al infracŃiunii. Este ceea ce unii autori au denumit convertirea faptului putativ în tentativă.1
TendinŃa convertirii faptului putativ în tentativă este criticată de pe poziŃiile modelului liberal
la baza căruia stă concepŃia obiectivă. Acesteia i se reproşează faptul că spiritualizează obiectul
represiunii penale, întrucât el nu se mai adresează exclusiv unui fenomen obiectivat, care produce
urmarea prevăzută de lege, ci purei gândiri, exteriorizată în ceea ce ar constitui doar o parte din
structura infracŃiunii. În prezent pentru a duce o luptă eficientă împotriva criminalităŃii numai
putem apela la concepŃia care consideră dimensiunea obiectivă drept un factor primordial, mai ales
pentru că tehnicile noi de pregătire şi executare a faptelor penale ale infractorilor fac ca până în
momentul în care actul de executare să-şi fi manifestat trăsăturile apreciate din punct de vedere
obiectiv, fapta să fie deja consumată. Aşadar în această situaŃie combaterea infracŃionalităŃii ar
obŃine rezultate mai bune dacă în sfera represiunii penale s-ar include orice manifestare exterioară
care aduce atingere încrederii colectivităŃii în ordinea de drept şi subminează sentimentul
securităŃii juridice. Excluderea unor astfel de acte din motive pur juridice poate deveni periculoasă,
prin aceea că ar da frâu liber arbitrariului. Este de necontestat că într-un sistem de drept în care
pedeapsa e întemeiată pe gravitatea faptei, lipsa obiectului material sau juridic conduce la
inexistenŃa infracŃiunii şi prin urmare la înlăturarea răspunderii penale.
Lucrurile nu stau la fel în sistemul de drept în care pedeapsa este determinată şi de
periculozitatea infractorului, într-un astfel de sistem în care factorul determinant este cel volitiv,
eroarea de percepŃie, folosirea unor mijloace absolut improprii sau îndreptarea
acŃiunii spre un obiect inexistent, sunt elemente care nu pot conferi impunitate autorului,
pentru că fapta acestuia devine periculoasă ca urmare a reprezentării pe care el a avut-o în legătură
cu săvârşirea ei. Critica adusă de adepŃii concepŃiei neo-clasice, potrivit căreia pedeapsa trebuie să
fie în acord cu gravitatea faptei şi nu cu intenŃia societăŃii de a se apăra cât mai bine de
infracŃionalitate, trebuie primită cu rezerve, atâta vreme cât finalitatea şi scopul legilor penale
privesc crearea unei ordini juridice care să asigure un climat de securitate pentru cetăŃeni.2
Sistemele de drept care dau eficienŃă criteriului privind periculozitatea infractorului admit să
fie lăsate în afara represiunii penale doar două situaŃii şi anume: infracŃiunea imaginară şi credinŃa
greşită a făptuitorului că are o calitate de care depinde existenŃa infracŃiunii. Aceste două situaŃii
sunt cuprinse în sfera delictului putativ. Impunitatea în cele două cazuri e motivată pe ideea că
intenŃiei ilicite a făptuitorului trebuie să-i corespundă o încriminare în drept. În fapt este vorba de
aplicarea principiului legalităŃii, explimat prin regula „nullum crimen sine lege, nulla poena sine
lege”.
InfracŃiunea imaginară presupune ca elementul legal să se afle exclusiv în mintea
făptuitorului, fără să existe un corespondent în sistemul de drept. Aşadar făptuitorul se află într-o
eroare de drept ce nu se poate întoarce împotriva lui, deoarece culpabilitatea morală a făptuitorului
nu atrage prin ea însăşi aplicarea unei sancŃiuni penale câtă vreme această atitudine nu e
încriminată de normele de drept penal. O a doua situaŃie se referă la cazul în care făptuitorul crede
în mod eronat că are o anumită calitate cerută de lege care conferă faptei sale caracter penal. În
jurisprudenŃa germană s-a considerat că lipsa calităŃii speciale cerute subiectului în cazul unor
infracŃiuni nu ar putea fi înlocuită în nici un fel cu reprezentarea făptuitorului şi prin
urmare, în lipsa unei astfel de calităŃi, agentul nu va putea fi tras la răspundere pentru delictul
care prevede o astfel de condiŃie.
În concepŃia obiectivă, instituŃia delictului putativ are o sferă de aplicabilitate mai largă.
Această extindere se produce pe seama limitării câmpului de acŃiune al tentativei doar la actele de
1

Avram Filipaş, „Despre convertirea faptului putativ în tentativă în materia infracŃiunii de omor”, articol
publicat în Revista de drept penal, numărul 2/1994, pag. 54
2
Gaston Stefani şi Georges Levasseur- Droit penal general, Ed. Dalloz, Paris, 1973, pag.192.
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executare cu au aptitudinea de a produce rezultatul.
În sistemele de drept care au la bază concepŃia obiectivă moderată, lipsa unui element
esenŃial al infracŃiunii este calificată ca fiind o împrejurare de drept şi nu de fapt. De exemplu,
cazul persoanei care, cu intenŃia de a ucide, a tras cu arma într-un cadavru fără să cunoască acest
lucru, s-a considerat a fi un delict putativ, pentru că infracŃiunea de omor presupune ca şi condiŃie
sine qua non existenŃa în viaŃă a subiectului pasiv în momentul exercitării de către agent a acŃiunii
ce formează elementul material al laturii obiective. Aşa cum am menŃionat mai sus argumentul în
acest caz este bazat pe principiul legalităŃii.
Deşi sunt de acord cu faptul că un delict putativ nu poate atrage represiunea penală, este
important de subliniat că fapta subiectului activ prin simpla intenŃie criminală, delictuasă crează în
jurul său, în societate o stare de pericol şi totodată se arată o anume înclinaŃie spre delicvenŃă a
făptuitorului. Astfel că se impune adoptarea unei politici penale care să nu mai ignore situaŃiile în
care intenŃia criminală se manifestă fără un rezultat concret, pentru că acestea nu sunt altceva decât
avanposturile viitoarelor infracŃiuni comise de acelaşi făptuitor, dar care se vor consuma.1
V. Practică judiciară
În materia delictului putativ aflăm în jurisprudenŃa franceză, care multă vreme a fost adepta
concepŃiei mixte ce includea în sfera delictului putativ lipsa obiectului ocrotirii juridice, faptul că
în 1986 s-a pus capăt acestei controverse prin pronunŃarea unei sentinŃe penale de condamnare în
afacerea „Perdereau”. Astfel că prin decizia numărul 25 din 16 februarie 1986 a tribunalului
francez, citată de Patrice Gattegno în Cours de droit penal special, 3-eme edition, Dalloz, pagina
19, judecătorii au reŃinut că Perdereau se face vinovat de săvârşirea unei tentative de omor chiar în
condiŃiile în care victima, pe care a lovit-o cu o bară de fier cu intenŃia de a o ucide şi pe care apoi
a spânzurat-o, decedase anterior acestor agresiuni, aspect ignorat de către făptuitor. InstanŃa în
acest caz a considerat că actele de agresiune au constitui un început de executare în sensul cerut de
dispoziŃiile articolului 2 din fostul Cod penal francez(dispoziŃii ce au fost menŃinute de art. 121-5
din actualul Cod penal francez), pentru că aveau scopul direct şi imediat de a consuma fapta
pecare subiectul activ şi-o prefigurase sub forma intenŃiei directe. Neproducerea rezultatului dorit
s-a datorat unor circumstanŃe independente de voinŃa agresorului, respectiv acelea că decesul
victimei survenise anterior agresiunii exercitate de făptuitor.
În doctrină s-au formulat mai multe critici printre care adepŃii concepŃiei obiective susŃineau
că actele de executare nu puteau avea un rol cauzal având în vedere că victima era deja decedată.
Ca răspuns s-a arătat că în mintea făptuitorului a existat la momentul comiterii agresiunii un raport
de cauzalitate între acŃiunea sa şi rezultatul urmărit, astfel că acest raport de cauzalitate existent în
gândirea făptuitorului este îndestulător pentru atragerea răspunderii penale. Mai departe penaliştii
ostili acestei decizii au catalogat-o ca fiind de inspiraŃie mai mult criminologicădecât juridică,
deoarece doar în plan criminologic se poate admite că manifestarea exterioară a făptuitorului, în
împrejurările descrise mai sus, poate avea valoarea unui act de executare nu şi în plan juridic, unde
regula nullum crimen sine lege reprezintă un principiu fundamental.
În concluzie, în speŃă regăsim o nouă concepŃie conform căreia intenŃia criminală a
făptuitorului poate suplini absenŃa unui element legal al infracŃiunii, extinzând câmpul de aplicare
a tentativei pedepsibile pe seama imposibilităŃii de drept.
Tot în practica judiciară franceză regăsim o hotărâre dată de Curtea de Apel din Paris în 15
februarie 1996, în materia tentativei în cazul infracŃiunii prevăzută de articolul 162-15 din Codul
sănătăŃii publice privind împiedicarea întreruperii voluntare a sarcinii. SituaŃia premisă a acestei
infracŃiuni cere ca acŃiunea de împiedicare să aibă loc în momentul în care se efectuează
1
Manea Tamara, Tentativa improprie: legislaŃie, doctrină, jurisprudenŃă, drept comparat, Ed. Lumina Lex,
Bucureşti, 2003, pag.106.
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întreruperea de sarcină sau cel puŃin în timpul în care o astfel de manoperă era programată însă din
alte motive nu a avut loc. Datele speŃei sunt următoarele: făptuitorul a pătruns într-o clinică
privată, animat de intenŃia de a se opune avortului practicat legal în această instituŃie. Demersul
său a fost sortit eşecului întrucât în acel moment nu se efectua nici o manoperă avortivă şi nici nu
era programat să se desfăşoare vreun astfel de eveniment. Ineditul hotărârii în discuŃie constă în
faptul că, deşi nu erau îndeplinite condiŃiile cerute de situaŃia premisă, totuşi instanŃa a admis că
făptuitorul se face vinovat de săvârşirea unei tentative la această infracŃiune. Lipsa unei întreruperi
de sarcină aflată în curs sau lipsa unei programări pentru o operaŃie de acest gen nu au putut fi
asimilate ca şi condiŃii valabile pentru existenŃa delictului putativ, ci au fost calificate de către
instanŃă ca fiind circumstanŃe independente de voinŃa autorului şi ca atare, elemente ce Ńin de o
imposibilitate de fapt a consumării infracŃiunii şi nu una de drept.
VI. Aspecte de drept comparat
În cuprinsul acestui capitol mi-am propus să expun cum este reglementată tentativa în
legislaŃiile altor state pentru a avea o privire de ansamblu asupra acestei instituŃii şi pentru a vedea
dacă modalitatea în care legiuitorul român a analizat-o este cu mult diferită sau nu de alte
concepŃii. Astfel că am enumerat câteva din codurile penale străine care au reglementat tentativa:
Codul penal spaniol în art. 16 arată că există tentativă atunci când agentul a început
executarea infracŃiunii în mod direct prin acte de executare, acte ce obiectiv pot conduce la
producerea rezultatului care nu are loc datorită unor circumstanŃe independente de voinŃa
agentului.
Codul penal german în paragraful 22 reglementează tentativa, explicând că tentativa la o
infracŃiune apare atunci când cel care, potrivit cu previziunile sale, este pe punctul de a realiza
elementele constitutive ale acelei infracŃiuni.
Codul penal englez sau Criminal Attempts Act 1981 stipulează în art. 1, paragraful I că în
cazul în care, cu intenŃia de a comite o infracŃiune din cele prezentate în acest articol, o persoană
îndeplineşte un act care este mai mult decât o simplă pregătire pentru săvârşirea infracŃiunii, ea se
face vinovată de comiterea unei tentaive la infracŃiune. Art. 1 paragraful II: o persoană poate fi
vinovată de comiterea unei tentative la o infracŃiune din cele prezentate în acest articol, chiar dacă
faptele sunt de aşa natură încât realizarea infracŃiunii este imposibilă. În art. 1, paragraful IV se
prevede că acest articol se aplică tuturor infracŃiunilor care, dacă sunt consumate, sunt susceptibile
de a fi judecate ca „indictabile offence”.
Codul penal elveŃian în art. 23 alin.1 arată că judecătorul poate diminua pedeapsa aplicată
celui care a încercat să comită o crimă sau un delict folosind un mijloc sau îndreptând acŃiunea
spre un obiect de natură a face consumarea infracŃiunii absolut imposibilă, iar în alin.2 este
menŃionat că judecătorul poate să nu-i aplice nici o pedeapsă celui care a cŃionat cu lipsă de
inteligenŃă.
Codul penal canadian sau Code criminel în art. 24 alin. 1 explică că este culpabilă de o
tentativă la o infracŃiune orice persoană care având intenŃia de a săvârşi o infracŃiune, face sau nu
face ceva pentru a-şi atinge scopul său chiar dacă, datorită circumstanŃelor, rezultatul era sau nu
posibil.
Codul penal maghiar în art. 16 este consacrată tentativa şi se arată că săvârşeşte o tentativă
pedepsibilă persoana care, cu intenŃie, a început comiterea unei infracŃiuni, însă nu a produs
rezultatul urmărit. În art. 17 alin.2 este menŃionat faptul că pedeapsa poate fi atenuată fără vreo
limită sau chiar nu poate fi aplicată, dacă tentativa s-a produs asupra unui obiect necorespunzător
sau dacă s-a folosit un mijloc necorespunzător.
Codul penal francez arată în art. 121-5 că tentativa există din clipa în care, manifestându-se
printr-un început de executare, nu a fost întreruptă sau nu a fost lipsită de efect decât datorită unor
circumstanŃe independente de voinŃa autorului.
Codul penal belgian: art. 51: există tentativă pedepsibilă atunci când rezoluŃia de a comite o
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crimă sau un delict s-a manifestat printr-un act exterior, care a format un început de executare al
crimei sau delictului, act ce a fost întrerupt sau lipsit de efect datorită unor circumstanŃe
independente de voinŃa autorului.
Codul penal luxemburghez în art. 51 arată că există tentativă pedepsibilă atunci când rezoluŃia
de a comite o crimă sau un delict s-a manifestat printr-un act exterior ce a constituit un început de
executare a crimei sau al delictului, fiind întrerupt sau lipsit de efect datorită unor circumstanŃe
independente de voinŃa autorului.
După cum putem observa majoritatea legiuitorilor au optat pentru pedepsirea tentativei la o
infracŃiunea în condiŃii relativ asemănătoare. Astfel că actele pregătitoare nu sunt pasibile de a
atrage răspunderea penală, ci doar actele de executare. În plus aceste acte de executare trebuie să fi
fost întrerupte din motive exterioare voinŃei făptuitorului. Cât despre sancŃionarea tentativei la o
infracŃiune majoritatea a optat pentru o pedeapsă mai blândă în comparaŃie cu pedeapsa cuvenită
pentru infracŃiunea care a ajuns să îşi producă rezultatul.
VIII. Concluzii
Consider că este esenŃial să deosebim între tentativă şi fapta putativă deoarece această
distincŃie poate avea un rol decisiv într-o situaŃie în care se pune problema de a şti dacă făptuitorul
răspunde sau nu în faŃa legii penale. Mai ales în contextul actual, în care rata infracŃionalităŃii este
în continuă creştere, apărând pe zi ce trece noi infracŃiuni datorită capacităŃii infractorilor de
adaptabilitate la condiŃiile social-economice, cred că este important ca delictul putativ să nu fie
neglijat şi să fie adus în vizorul legiutorului pentru a nu lăsa descoperite de sub puterea legii penale
acele fapte care iniŃial par lipsite de pericol social. Mai exact, nu cred că trebuie să ignorăm
anumite fapte doar pentru că la un moment dat nu prezintă pericol social şi nu aduc atingere unor
valori sociale, pentru că este îndeajuns să observăm că există o tendinŃă criminală, o intenŃie
infracŃională şi că aceasta ar putea oricând să refuleze şi de această dată să devină o faptă
pedepsibilă, o infracŃiune.
Pe cale de consecinŃă, consider că în cazul de faŃă îşi găseşte aplicabilitate principiul
prevenirii comiterii de infracŃiuni, principiu fundamental în dreptul penal, fapt pentru care se
impune elaborarea unui sistem juridic care să prevadă sancŃiuni şi pentru făptuitorii ce comit fapte
putative şi chiar pentru cei care săvârşesc tentative absolut improprii la o infracŃiune.
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REZOLVAREA ACłIUNII CIVILE ÎN PROCESUL PENAL. ASPECTE
TEORETICE ŞI PRACTICE
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Abstract
This paper analyze the issue of solving the civil action within the criminal trial, especially
under the regulation of the Criminal procedure code in force, taking also into consideration the
provisions of the New Criminal procedure code and the judicial practice. This study runs a
comprehensive examination of the nature and features of the civil action brought in a criminal
trial, the situation in witch the civil action is solved by the penal court, and solutions that can be
given by the criminal court. According to Article 346 alin (1) of Criminal procedure code, the
criminal court passes the same sentence for the civil action in case of conviction, acquittal or
cessation of the criminal trial. The court, based on the factual circumstances of the case actually,
may not grant civil damages, or allow/admit the action in whole or in part, it may also reject it as
groundless or it may refuse to solve action.
Cuvinte cheie: acŃiunea civilă, acŃiune penală, parte civilă, parte responsabilă civilmente,
prejudiciu
1. Introducere
După cum bine ştim, atunci când o persoană săvârşeşte o infracŃiune, organele statului au
obligaŃia de a interveni, de regulă, din oficiu pentru tragerea la răspundere penală a făptuitorului.
Instrumentul prin intermediul căruia se va soluŃiona raportul juridic penal de conflict născut prin
săvârşirea faptei prevăzute de legea penală poartă denumirea de acŃiune penală. De cele mai multe
ori însă, fapta săvârşită nu are relevanŃă numai pe planul răspunderii penale, întrucât aceasta
produce şi prejudicii materiale, fiind astfel sursa unor obligaŃii civile. Din acest motiv, în situaŃia
în care fapta săvârşită produce pe lângă rezultatele socialmente periculoase şi prejudicii materiale
sau morale, este posibilă cumularea răspunderii penale cu răspunderea civilă delictuală, ambele
având ca izvor infracŃiunea săvârşită.
Mijlocul legal prin care persoana prejudiciată solicită recuperarea pagubei produse ca urmare
a infracŃiunii este acŃiunea civilă. Persoana prejudiciată astfel, beneficiază de un drept opŃiune, ea
putând alege să îşi valorifice pretenŃiile civile, fie separat, la instanŃa civilă, fie prin exercitarea
acesteia în cadrul procesului penal, prin constituire ca parte civilă. Dintre cele două posibilităŃi,
aceasta din urmă este mai avantajoasă, întrucât acŃiunea civilă exercitată în cadrul procesului penal
este scutită de taxa de timbru şi va fi soluŃionată cu celeritate, urmând a obŃine repararea
prejudiciului mult mai repede.
De regulă, plata despăgubirilor către partea civilă prezintă interes şi pentru inculpat sau partea
responsabilă civilmente, întrucât instanŃa va avea în vedere această împrejurare cu ocazia
individualizării pedepsei. Astfel, potrivit art. 74 alin. (1) lit. b) Cod penal, stăruinŃa depusă de
infractor pentru a înlătura rezultatul infracŃiunii sau a repara paguba pricinuită constituie
circumstanŃă atenuantă judiciară, inculpatul putând beneficia astfel, fie de o pedeapsă cu
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închisoarea mai redusă, fie de schimbarea acesteia cu amenda. De asemenea, instanŃa va mai Ńine
cont de aceste împrejurări şi atunci când va pronunŃa suspendarea condiŃionată sau sub
supraveghere a executării pedepsei.
În continuare ne vom ocupa cu studiul acŃiunii civile rezolvate în cadrul procesului penal,
având în vedere atât dispoziŃiile Codului de procedură penală şi ale Codului penal, cât şi aspectele
relevante din doctrina procesual penală şi practica judiciară.
2. ConŃinutul propriu-zis al lucrării:
2. 1. NoŃiunea de acŃiune civilă în procesul penal şi trăsăturile acesteia:
AcŃiunea civilă, ca instituŃie de drept civil, reprezintă „ansamblul mijloacelor procesuale prin
care se poate realiza protecŃia judiciară a drepturilor subiective şi a situaŃiilor juridice ocrotite de
lege”1.
Prin acŃiune civilă, ca instituŃie de drept procesual penal, se înŃelege mijlocul legal prin care
persoana, care a suferit un prejudiciu prin infracŃiune, cere repararea acestuia2. Această acŃiune
reprezintă o instituŃie procesual penală numai în măsura în care se pune în mişcare şi se exercită
într-un proces penal, alături de acŃiunea penală. Din aceste considerente, Înalta Curte de CasaŃie şi
JustiŃie3 a afirmat că „acŃiunea civilă exercitată în cadrul procesului penal are caracter accesoriu
acŃiunii penale şi este supusă dispoziŃiilor ce reglementează răspunderea civilă”. Aşadar,
consecinŃă a caracterului accesoriu, pentru a putea fi exercitată este necesar ca acŃiunea penală să
fie pusă în mişcare. Atunci când procesul penal nu ajunge în faza de judecată, acŃiunea civilă va fi
soluŃionată de instanŃa civilă. În situaŃia în care cele două acŃiuni ajung împreună în faŃa instanŃei
penale, aceasta se va pronunŃa prin aceeaşi sentinŃă şi asupra acŃiunii civile, respectând prevederile
art. 346 alin. (1) Cod Procedură penală.
AcŃiunea civilă soluŃionată în procesul penal se deosebeşte de celelalte acŃiuni în justiŃie prin
trăsăturile sale caracteristice. Caracterul aparte este consecinŃa faptului că aceasta are întotdeauna
ca izvor o infracŃiune, se exercită în faŃa organelor judiciare penale, are caracter accesoriu faŃă de
acŃiunea penală precum şi trăsături de oficialitate, pe care le împrumută de la aceasta. AcŃiunea
civilă, după cum era de aşteptat, se deosebeşte şi de acŃiunea penală, principalele elemente
distinctive fiind reprezentate de disponibilitatea şi divizibilitatea acesteia. Aşadar, acŃiunea civilă
exercitată în cadrul procesului penal, poate fi retrasă după ce a fost pusă în mişcare, părŃile nefiind
obligate să o continue până la epuiarea ei4. Spre deosebire de acŃiunea penală, acŃiunea civilă nu
este nici individuală, ea putând fi îndreptată şi împotriva altor persoane decât cel care a săvârşit
fapta penală. Totuşi, din lipsa caracterului individual, nu trebuie să înŃelegem că ar putea fi
exercitată împotriva oricărei alte persoane, alta decât inculpatul sau partea responsabilă civilmente,
respectiv succesorii. În această privinŃă, în mod corect s-a afirmat că „un complice care prin fapta
sa a adus un prejudiciu, nu poate fi obligat la despăgubiri dacă, datorită aplicării aministiei în
cursul urmăririi penale nu a fost trimis în judecată5.
2.2. CondiŃiile exercitării acŃiunii civile în procesul penal:
Pentru ca acŃiunea civilă să poate fi exercitată în cadrul procesului penal, trebuie întrunite,
cumulativ, următoarele condiŃii: infracŃiunea să fi cauzat un prejudiciu material sau moral, între
1
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infracŃiunea săvârşită şi prejudiciul cerut să existe un raport de cauzalitate, prejudiciul să fie cert,
să nu fi fost reparat şi în cazul persoanelor fizice cu capacitate deplină de exerciŃiu sau a
persoanelor juridice să existe cererea de constituire ca parte civilă în procesul penal1.
Aşadar, mai întâi, pentru angajarea răspunderii civile în cadrul procesului penal este necesar
ca infracŃiunea să fi cauzat un prejudiciu. Prin prejudiciu înŃelegem consecinŃa negativă suferită de
o persoană ca urmare a faptei ilicite săvârşite de o altă persoană2. În acest sens s-a pronunŃat şi
practica judiciară, stabilind că „naşterea atât a dreptului persoanei civile de a cere repararea
prejudiciului cât şi, corelativ, a obligaŃiei autorului faptei ilicite de a-l repara presupune în mod
necesar existenŃa unui prejudiciu”3.
Mai întâi, pentru a stabili existenŃa sau inexistenŃa prejudiciului, instanŃa trebuie să aibă în
vedere susceptibilitatea infracŃiunii săvârşite de a produce prejudicii. Astfel, din modul de
abordare a acestei probleme în jurisprudenŃă, conchidem că pentru a putea fi promovată acŃiunea
civilă trebuie să ne aflăm în prezenŃa unei infracŃiuni de rezultat. Cu privire la această problemă o
instanŃă a reŃinut că „în cazul infracŃiunilor de pericol nu se cere a fi dovedită decât săvârşirea
faptei penale prin încălcarea obligaŃiilor de către inculpat, iar această stare creată este prezumată,
fără a se mai cere proba şi în privinŃa acesteia din urmă. În temeiul acestor considerente,
neaflându-ne în cazul unei infracŃiuni de rezultat, nu se poate recunoaşte calitatea de parte civilă
părŃilor vătămate ale cauzei şi nici nu se poate alătura acŃiunea civilă – ce are caracter adiacent –
acŃiunii penale în cadrul procesului”4.
Pentru a putea fi angajată răspunderea civilă mai este necesar ca, între prejudiciul produs
părŃii civile şi infracŃiunea săvârşită, să existe un raport de cauzalitate, „în sensul că acea faptă a
provocat acel prejudiciu”5. În unele situaŃii raportul de cauzalitate poate fi stabilit cu uşurinŃă, cum
este cazul infracŃiunilor de lovire sau de furt, dificultăŃile întâlnindu-se, însă, în cazul infracŃiunilor
care au produs efecte complexe. Cu privire la acestea, în practica judiciară s-au întâlnit soluŃii
contrare, mai ales în cazul infracŃiunilor de la regimul rutier, când prin aceeaşi faptă este vătămată
atât viaŃa sau integritatea corporală a victimei cât şi bunurile acesteia. Astfel, unele instanŃe,
observând că fapta constituie infracŃiune numai în raport cu una dintre urmări au împărŃit
competenŃa de soluŃionare a acŃiunii civile între instanŃa penală şi cea civilă, în timp ce altele s-au
pronunŃat cu privire la întregul prejudiciu. Pentru a elimina aplicarea neunitară a legii, Înalta
Curtea de CasaŃie şi JustiŃie, a intervenit printr-un recurs în interesul legii6, stabilind că „instanŃa
penală învestită cu judecarea acŃiunii penale în cazul infracŃiunilor cu efecte complexe, cum sunt
cele de ucidere din culpă şi de vătămare corporală din culpă săvârşite de un conducător auto, este
învestită să judece acŃiunea civilă, alăturată celei penale prin constituirea persoanei vătămate ca
parte civilă, atât cu privire la pretenŃiile formulate în legătură cu decesul victimei sau cu vătămările
corporale suferite, cât şi cu privire la pretenŃiile referitoare la bunurile distruse ori deteriorate ca
urmare a aceleiaşi fapte”. O problemă similară a fost întâlnită şi în cazul în care, prin săvârşirea
unei infracŃiuni de serviciu, s-a creat unor alte persoane posibilitatea de a săvârşi infracŃiuni în
dauna avutului obştesc. Astfel, în această situaŃie, s-a pus problema persoanelor chemate să
răspundă civil, unele instanŃe considerând că nu există raport de cauzalitate între fapta autorului
abuzului de încredere şi paguba produsă. Pentru a clarifica această situaŃie a intervenit tot InstanŃa
Supremă, statuând cu acest prilej, că cei vinovaŃi de neglijenŃă în serviciu sau abuz în serviciu
urmează să fie obligaŃi la repararea prejudiciului în solidar cu infractorii care au produs în înŃeles
strict prejudiciul direct.
1
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Pentru ca acŃiunea civilă să poată fi exercitată se mai cere ca prejudiciul să fie cert, atât sub
aspectul existenŃei sale, cât şi sub aspectul modului de evaluare, adică să fie constatat şi actual1.
Astfel, în situaŃia în care partea civilă a făcut cheltuieli pentru restabilirea sănătăŃii după
soluŃionarea acŃiunii civile de către instanŃa penală, chiar şi în situaŃia în care cuantumul acestora
putea fi determinat la acel moment, persoana vătămată va trebui să se adreseze instanŃei civile
pentru recuperarea acestor sume de bani2.
De asemenea, pentru a putea fi exercitată acŃiunea civilă se mai cere ca prejudiciul să nu fi
fost reparat. Îndeplinirea acestei condiŃii trebuie atent analizată mai ales în cazul infracŃiunilor de
la regimul rutier când, de cele mai multe ori, persoana vătămată este despăgubită în prealabil de
societatea de asigurare. În această situaŃie, instanŃa penală nu îl mai poate obliga pe inculpat la
plata de despăgubiri civile, afară de cazul când prejudiciul nu a fost acoperit în întregime, sau
sumele de bani au fost plătite victimei cu un alt titlu.
În sfârşit, pentru acordarea de despăgubiri civile, în cazul persoanelor fizice cu capacitate
deplină de exerciŃiu sau a persoanelor juridice, mai este necesar să existe cererea de constituire ca
parte civilă în procesul penal. Cu titlu de excepŃie, ca o consecinŃă a împrumutului trăsăturilor de
oficialitate de la acŃiunea penală, în cazul persoanelor lipsite de capacitate de exerciŃiu sau cu
capacitate de exerciŃiu restrânsă, potrivit art. 17 alin. (1) Cod procedură penală, „acŃiunea civilă se
porneşte din oficiu”. Până în anul 1999, mai exista şi o a doua situaŃie în care acŃiunea civilă se
punea în mişcare din oficiu, şi anume, atunci când erau constituie părŃi civile persoanele juridice
publice sau de interes public. Această dispoziŃie a fost declarată, însă, neconstituŃională prin
decizia CurŃii ConstituŃionale nr. 80/19993.
2.3. Elementele acŃiunii civile:
2.3.1. Obiectul acŃiunii civile:
Potrivit art. 14 alin. 1 Cod procedură penală, „acŃiunea civilă are ca obiect tragerea la
răspundere civilă a inculpatului, precum şi a părŃii responsabile civilmente”. Întrucât acŃiunea
civilă rezolvată în procesul penal are acelaşi izvor ca şi acŃiunea civilă, respectiv infracŃiunea
săvârşită, conchidem că aceasta obiectul acesteia constă în repararea prejudiciilor produse prin
infracŃiune4.
În ceea ce priveşte modalitatea de reparare a pagubelor, art. 14 alin. (3) Cod procedură penală
stabileşte că aceasta se face potrivit legii civile, respectiv în natură sau prin echivalent, având
prioritate repararea în natură în măsura în care aceasta este posibilă. Mijloacele de reparare în
natură prevăzute de Codul de procedură penală sunt: „restituirea lucrului, restabilirea situaŃiei
anterioare săvârşirii infracŃiunii, desfiinŃarea totală ori parŃială a unui înscris sau orice alt mijloc de
reparare”. Mai mult, în situaŃia în care reparaŃia în natură este posibilă, organele judiciare au
obligaŃia ca din oficiu să restituie lucrurile sau să dispună restabilirea situaŃiei anterioare ori
desfiinŃarea totală sau parŃială a unui înscris.
Per a contrario, în situaŃia în care reparea în natură nu este posibilă, instanŃa va proceda la
obligarea inculpatului sau a părŃii responsabile civilmente la plata unor despăgubiri băneşti.
Întrucât tragerea la răspundere civilă a acestora rămâne guvernată de regulile dreptului civil, cu
toate că se realizează în cadrul procesului penal, reparaŃia se face cu respectarea principiului
reparării integrale a prejudiciului cauzat prin faptele ilicite5. Aceasta înseamnă că inculpatul şi
partea responsabilă civilmente vor trebui sa acopere atât paguba efectiv suferită (damnum
1

I. Neagu, op. cit., p. 319.
Curtea de Apel ConstanŃa, sentinŃa penală nr. 2154 din 03.12.2009.
Publicată în M. Of. nr 333 din 14 iulie 1999.
4
I. Neagu, op. cit., p 313.
5
Judecătoria Iaşi, sentinŃa penală nr. 3438 din 11.11.2008.
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emergens), cât şi beneficiul nerealizat (lucrum cessans) de persoana vătămată. Mai mult, în
virtutea aceluiaşi principiu, va fi supus reparaŃiei atât prejudicul material cât şi cel moral, după
cum prevede şi art. 14 alin. (5) Codul de procedură penală.
În ceea ce priveşte cuantumul pretenŃiilor solicitate de partea civilă cu titlu de prejudicii
materiale, din hotărârile instanŃelor judecătoreşti conchidem că acestea trebuie dovedite. Astfel,
instanŃele nu au acordat părŃii civile despăgubirile cerute motivând că aceasta nu a depus la dosar
înscrisurile cerute pentru dovedirea pretenŃiilor sale1. Referitor la mijloacele de probă ce pot fi
administrate în dovedirea pretenŃiilor materiale, în cazul de faŃă nu operează inadmisibilitatea
probei testimoniale în probarea unei sume mai mari de 250 ROL, prevăzută de Codul civil,
deoarece aceasta nu este valabilă în cazul obligaŃiilor izvorâte din delicte. În acest sens, s-a
apreciat că „ar fi absurd şi total inechitabil să se pretindă persoanelor a căror integritate fizică a
fost vătămată ca în momentele în care sunt preocupate de refacerea sănătăŃii lor, serios afectate
având în vedere şi numărul de zile de îngrijiri medicale, să se îngrijeasca de preconstituirea de
probe – scrise – pentru procesul penal”2. Pe cale de consecinŃă, partea civilă îşi poate proba
pretenŃiile folosind orice mijloc de probă admis de lege.
2.3.2. SubiecŃii acŃiunii civile:
Prin subiecŃii acŃiunii civile înŃelegem persoanele care participă la rezolvarea acesteia în
cadrul procesului penal, aceştia fiind chiar subiecŃii raportului de conflict, născut prin săvârşirea
infracŃiunii.
Subiectul activ al acŃiunii civile este persoana care a suferit prejudiciul material sau moral
produs prin infracŃiune şi care şi-a manifestat voinŃa în sensul constituirii ca parte civilă în
procesul penal3. Se poate observa astfel că, exercitarea acŃiunii civile este condiŃionată de
declaraŃia de voinŃă a persoanei vătămate. În acest sens, s-a pronunŃat şi InstanŃa Supremă, reŃinând
că, similar procesului civil, „în soluŃionarea acŃiunii civile în procesul penal, este aplicabil
principiul disponibilităŃii care permite persoanei păgubite să aleagă nu numai cadrul procesual în
care să îşi realizeze pretenŃiile, ci şi momentul exercitării acŃiunii civile în limitele admise de lege.
În raport cu acest cadru legal, procurorului şi instanŃei de judecată nu le este îngăduit să limiteze în
vreun fel dreptul titularului acŃiunii civile de a o exercita şi nici nu se pot subroga în drepturile
persoanei vătămate, ci trebuie doar să intervină, în îndeplinirea rolului activ, pentru a pune în
vedere persoanei vătămate să precizeze dacă se constituie parte civilă în procesul penal”4. Cu titlu
de excepŃie, în situaŃia în care prin infracŃiune s-au produs prejudicii unei persoane lipsite de
capacitate de exerciŃiu sau cu capacitate de exerciŃiu restrânsă, acŃiunea civilă nu va fi exercitată de
persoana vătămată ci de reprezentantul legal al acesteia, în numele său.
Potrivit art. 15 alin. (2) Cod de procedură penală „constituirea ca parte civilă se poate face
atât în cursul urmăririi penale, cât şi în faŃa instanŃei de judecată până la citirea actului de
sesizare”, rezultând aşadar că dreptul persoanei vătămate de a se constitui parte civilă este supus
unor condiŃii de ordin temporal. Astfel, în situaŃia în care persoana vătămată a dat dovadă de
neglijenŃă, neexercitându-şi acest drept în termenul prevăzut de lege, va trebui să se adreseze
instanŃei civile pentru a obŃine repararea prejudiciului. Cu toate acestea, parcurgând hotărârile
instanŃelor judecătoreşti putem observa că se admite posibilitatea constituirii ca parte civilă şi după
citirea actului de sesizare, însă doar în situaŃia în care inculpatul nu se opune. Referitor la
cuantumul pretenŃiilor exprimate în momentul constituirii ca parte civilă, acestea pot fi modificate

1

Curtea de Apel Craiova, secŃia penală, decizia penală nr. 69 din 26 ianuarie 2007.
Idem.
3
Potrivit art. 24 alin. (2) Cod de procedură penală.
4
Înalta Curte CasaŃie şi JustiŃie, decizia nr. 2 din 15 martie 2010 .
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şi după acest moment, dar numai până la închiderea dezbaterilor , întrucât „acest moment
constituie activitatea de debut a cercetării judecătoreşti prin care se intră în fondul judecării cauzei
şi trebuie ca în acest moment să se delimiteze cu exactitate părŃile din proces şi poziŃia acestora”2.
Spre deosebire de acŃiunea penală ai cărei subiecŃi sunt expres stabiliŃi de lege, în categoria
subiecŃilor acŃiunii civile poate intra o sferă largă de persoane. Astfel, se pot constitui parte civilă
şi alte persoane decât partea vătămată, cum sunt copiii care se aflau în grija victimei ucise, soŃul
sau părinŃii acesteia3, întrucât între prejudiciile nepatrimoniale se înscriu şi cele afective. Astfel,
este corectă decizia instanŃei care a acordat daune morale fiicei victimei, în vârstă de 5 ani,
motivând că traumele psihice cauzate în urma lezării sentimentelor de afecŃiune, cum este suferinŃa
psihică produsă prin moartea unei persoane apropiate, impun o compensaŃie, sub formă de daune
morale4. Rezultă aşadar, că de esenŃa acordării daunelor morale în favoarea rudelor apropiate este
repararea, într-o oarecare măsură, a unor suferinŃe sufleteşti, a unor traume afective. Din acest
motiv, în mod corect s-a reŃinut că nu poate avea calitatea de parte civilă, „soŃia victimei care a
fost ea însăşi condamnată pentru tentativă de omor asupra soŃului, încât nu se poate vorbi de o
suferinŃă, în urma realizării a ceea ce ea însăşi şi-a dorit”5.
De asemenea, mai pot avea calitatea de părŃi civile în procesul penal şi unităŃile sanitare,
întrucât prin dispoziŃiile art. 1 pct. 34 din OUG nr.72/20066, „persoanele care prin faptele lor aduc
daune sănătăŃii altor persoane, răspund potrivit legii şi au obligaŃia să repare prejudiciul cauzat
furnizorului de servicii medicale”. Astfel, este corectă soluŃia instanŃei care a admis acŃiunile civile
exercitate de instituŃiile sanitare şi i-a obligat pe inculpaŃi, în solidar, la plata cheltuielilor de
transport sanitar şi respectiv, cheltuieli efectuate cu spitalizarea părŃii vătămate. De asemenea,
calitatea de parte civilă, în conformitate cu art. 106 din O.U.G. nr. 105/31 octombrie 20027, o mai
poate avea şi Casa de Asigurări de Sănătate, întrucât „sumele reprezentând cheltuieli de spitalizare
datorate faptelor ce aduc prejudicii sănătăŃii altor persoane, vor fi recuperate prin grija caselor de
asigurări”8.
Subiectul pasiv al acŃiunii civile rezolvate în cadrul procesului penal, poate fi învinuitul,
inculpatul sau partea responsabilă civilmente. Potrivit art. 24 alin. (3) Cod de procedură penală,
partea responsabilă civilmente este „persoana chemată în procesul penal să răspundă, potrivit legii
civile, pentru pagubele săvârşite prin fapta învinuitului sau inculpatului”. Aşadar, spre deosebire
de răspunderea penală care este personală, în materie civilă există posibilitatea ca răspunderea să
revină şi altor persoane decât acelea care au săvârşit faptele păgubitoare”9. În situaŃia în care fapta
a fost săvârşită de o pluralitate de inculpaŃi, aceştia vor fi obligaŃi solidar la plata despăgubirilor
civile întrucât răspunderea civilă delictuală are caracter solidar10. Astfel, potrivit prevederilor art.
1443 Codul civil, oricare dintre aceştia va putea fi obligat să execute întreaga prestaŃie, executarea
de către unul din ei liberându-i pe toŃi ceilalŃi, acesta având posibilitatea exercitării unei acŃiuni în

1

I. Neagu, op.cit., p.198.
Tribunalul Bucureşi, decizia nr. 445 din 18 aprilie 2005.
Curtea de Apel Suceava, decizia nr. 45 din 26 ianuarie 1998.
4
Curtea de Apel Iaşi, secŃia Iaşi-Minori şi familie, decizia nr. 88 din 27.11.2008.
5
Curtea de Apel Suceava, secŃia penală, decizia nr. 31 din 24 martie 1997.
6
ORDONANłĂ DE URGENłĂ nr. 72 din 20 septembrie 2006 pentru modificarea şi completarea Legii nr.
95/2006 privind reforma în domeniul sănătăŃii şi pentru abrogarea unor dispoziŃii din alte acte normative în
domeniul sanitar.
7
O.U.G. nr. 105 din 24 octombrie 2003 privind alocaŃia familială complementară şi alocaŃia de susŃinere
pentru familia monoparentală.
8
Curtea de Apel Iaşi, secŃia penală, decizia nr. 1/2005.
9
I. Neagu, op. cit., p.202.
10
Potrivit art. 1382 Codul civil „cei ce răspund pentru o faptă prejudiciabilă sunt ŃinuŃi solidar la reparaŃie faŃă
de cel prejudiciat”.
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regres împotriva celorlalŃi1.
InstituŃia răspunderii asigurătorului de răspundere civilă are un regim juridic diferit faŃă de
răspunderea învinuitului sau inculpatului ori a părŃii responsabile civilmente. În primul rând,
aceste două forme de răspundere au o natură juridică diferită întrucât, răspunderea asigurătorului
este o răspundere contractuală, angajată în baza contractului de asigurare încheiat cu asiguratul şi
nu o formă a răspunderii civile delictuale. În acest sens s-a pronunŃat şi InstanŃa Supremă stabilind
că aceasta „participă în calitate de asigurător de răspundere civilă, iar nu ca parte responsabilă
civilmente sau garant al plăŃii despăgubirilor civile”2. Drept urmare, asigurătorul nu va putea fi
obligat la plata despăgubirilor în solidar cu asiguratul. Tot Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie3, a
statuat că „nici Legea nr.136/19954 şi nici contractul de asigurare obligatorie de răspundere civilă
nu prevăd că faŃă de persoanele prejudiciate prin accidente de autovehicule asiguratul şi
asigurătorul răspund în solidar. Dacă răspunderea părŃilor ar fi o răspundere solidară, ar însemna
că, potrivit art. 1042 din Codul civil5, creditorul obligaŃiei civile s-ar putea adresa la acela care va
voi dintre debitori, deci că acesta ar avea dreptul să urmăreasca pe acel debitor pe care şi l-a ales
întrucât toŃi debitorii sunt debitori principali, contrar prevederilor art. 55 alin. (1) din Legea
nr.136/19956, redat mai sus. În cazul producerii unui accident de circulaŃie, având ca urmare
cauzarea unui prejudiciu, pentru care s-a încheiat un contract de asigurare obligatorie de
răspundere civilă, coexistă răspunderea civilă delictuală, bazată pe art. 998 din Codul civil, a celui
care, prin fapta sa, a cauzat efectele păgubitoare, cu răspunderea contractuală a asigurătorului,
întemeiată pe contractul de asigurare încheiat în condiŃiile reglementate prin Legea nr. 136/1995”.
Referitor la cuantumul despăgubirilor plătite de societatea de asigurare, art. 50 din Legea nr.
136/1995 stabileşte că acestea vor trebui să acopere „sumele pe care asiguratul este obligat să le
plătească cu titlu de dezdăunare şi cheltuielile de judecată persoanelor păgubite prin vătămare
corporală sau deces, precum şi prin avarierea ori distrugerea de bunuri”. În schimb, asigurătorii de
RCA, potrivit art. 22 pct. 6, 7 din Ordinul nr. 3108/2004, nu acordă despăgubiri pentru „amenzi de
orice fel şi cheltuieli penale la care ar fi obligat proprietarul sau conducătorul autovehiculului
asigurat, cheltuieli făcute în procesul penal de proprietarul, utilizatorul sau conducătorul
autovehiculului asigurat, chiar dacă în cadrul procesului penal s-a soluŃionat şi latura civilă a
cauzei”.
În ceea ce priveşte Fondul de protecŃie al victimelor străzii7, acesta, potrivit InstanŃei
Supreme, are „calitatea de parte responsabilă civilmente şi poate fi obligat singur, iar nu în solidar
cu inculpatul, la plata despăgubirilor civile către persoanele păgubite prin accidente de vehicule
neasigurat8.
Întrucât am epuizat problematica elementelor specifice ale acŃiunii civile rezolvate în cadrul
procesului penal, vom trece la analiza soluŃiilor pe care instanŃa le poate pronunŃa cu ocazia
rezolvării acesteia.
2.4. SoluŃiile pe care instanŃa le poate pronunŃa cu ocazia soluŃionării acŃiunii civile în cadrul
procesului penal:
1

Tribunalul Mureş, decizia penală nr. 281 din 15 octombrie 2009.
Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie, decizia nr. 1/2005.
3
Înalta Curte de Casatie şi JustiŃie, SecŃiile Unite, decizia nr. 1 din 28 martie 2005.
4
LEGE nr.136 din 29 decembrie 1995 privind asigurările şi reasigurările în România.
5
Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie s-a raportat la Codul civil de 1864.
6
Astfel, potrivit art.55 alin. (1) din Legea nr.136/1995, astfel cum a fost modificat prin Art. 1 pct. 22 din
O.U.G. nr. 61/2005, despăgubirile se plătesc de către asigurător nemijlocit persoanelor fizice sau juridice păgubite.
7
Organismul de plată a despăgubirilor către persoanele care au suferit prejudicii în urma unor accidente de
autovehicule produse pe teritoriul României, de autovehicule neasigurate sau neidentificate.
8
Înalta Curte de CasaŃie şi JusŃie, prin decizia nr. 3 din 15 iunie 2010.
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Atunci când acŃiunea civilă este alăturată acŃiunii penale în cadrul procesului penal, instanŃa
are următoarele posibilităŃi: să nu acorde despăgubiri civile, să admită acŃiunea civilă în întregime
sau în parte, să respingă acŃiunea civilă ca neîntemeiată sau să nu soluŃioneze acŃiunea civilă. În
situaŃia în care instanŃa constată că rezolvarea pretenŃiilor civile ar provoca întârzierea soluŃionării
acŃiunii penale, va putea dispune, în temeiul art. 347 Cod de procedură penală, disjungerea acŃiunii
civile şi amânarea judecării acesteia într-o altă sedinŃă. Astfel, din motive de celeritate şi având în
vedere numărul mare de soluŃii pronunŃate de Curtea Europeană a Dreptului Omului împotriva
României pentru nerespectarea prevederilor art. 6 din ConvenŃie, instanŃa trebuie să aibă în
vederea soluŃionarea cât mai rapidă a cauzei.
În acest sens, s-a pronunŃat şi Curtea Europeană a Dreptului Omului, cu prilejul soluŃionării
cauzei Ballai împotriva României, prin Hotărârea SecŃiei a III-a din 21 septembrie 2010, Cerea nr.
37188 din 2006.
Cu această ocazie, Curtea a reŃinut în fapt că:
- „la data de 21 decembrie 1989, cu prilejul manifestaŃiilor anticomuniste care au avut loc în
Cluj-Napoca, fiul reclamantului care participa la demonstraŃii într-un grup de câteva zeci de
persoane, a fost împuşcat mortal de militarii din cadrul forŃelor terestre. În urma aceluiaşi
eveniment, 22 de manifestanŃi au murit iar alŃi 79 au fost grav răniŃi”. Din acest motiv, familiile
victimelor, la data de 12 ianuarie 1990, s-au constituit părŃi civile, inclusiv reclamantul St. B., toate
cererile fiind reunite într-un singur dosar de anchetă;
- la data de 15 octombrie 2002 Parchetul Militar de pe lângă Înalta Curte de CasaŃie şi
JustiŃie, prin rezoluŃie, a dispus neînceperea urmăririi penale. În urma unei plângeri formulate de
familiile victimelor, inclusiv de reclamant, s-a emis o nouă rezoluŃie, prin care se infirma rezoluŃia
anterioară şi se indica parchetului ierarhic superior să continue urmărirea penală;
- la data de 29 mai 1999, Parchetul Militar de pe lânga Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie a
considerat ancheta finalizată şi a dispus sesizarea instanŃei;
- în 25 ianuarie 1999, secŃia penală a Înaltei CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie a dispus restituirea
dosarului parchetului militar, reŃinând că acesta a fost emis cu încalcarea normelor de competenŃă;
- în 5 mai 1999 Parchetul de pe lânga Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie a trimis din nou cauza
în faŃa instanŃei penale;
- la 25 octombrie 2004, Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie, reunită în complet de judecată
format din 9 judecători, a casat hotărârea pronunŃată la 9 aprilie 2003 de secŃia penală tot din
motive de ordin procedural;
- la 23 martie 2005, Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie a condamnat anumiŃi ofiŃeri la pedepse
cu închisoare şi s-a pronunŃat şi asupra părŃii civile, dispunând astfel plata de despăgubiri către
familiile victimelor, inclusiv către reclamant. Astfel, reclamantului i s-au acordat în total
despăgubiri în valoare de aproximativ 17300 Euro. Celelalte părŃi, cu excepŃia reclamantului au
formulat recurs;
- la data de 20 martie 2006, Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie a respins recursul şi a menŃinut
hotărârea din data de 23 mai 2005;
Reclamantul a sesizat Curtea, plângându-se de încalcarea art. 6 par. 1, susŃinând că durata
procedurii a depăşit un termen rezonabil, activitatea instanŃelor interne nedesfăşurându-se cu
celeritate. Reclamantul, s-a mai plâns şi de valoarea insuficientă a despăgubirilor acordate de
Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie, art. 1 Protocolul nr. 1 la ConvenŃie şi de o discriminare în acest
sens, în raport cu celelalte părŃi civile.
Având în vedere cele enunŃate, Curtea a apreciat că perioada care trebuie luată în considerare
a început la data de 20 iunie 1994, data ratificării ConvenŃiei de către România, şi s-a încheiat la
data de 20 martie 2006, prin hotarârea Înaltei CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie, aşadar procesul penal a
durat 11 ani şi 9 luni şi a implicat două grade de jurisdicŃie, considerând astfel încălcarea art. 6 par.
1 ConvenŃie. Cu privire la încălcarea art. 1 din Protocolul nr. 1 la ConvenŃie şi a art. 14 din
ConvenŃie, Curtea a constatat că reclamantul nu a epuizat toate căile de recurs interne, întrucât el
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nu a formulat o cerere împreună cu celelalte părŃi civile, obligând totodată ca statul pârât sa
plateasca reclamantului, în termen de 3 luni de la ramânerea definitiva a hotarârii, suma de 8000
de Eur, cu titlu de daune morale.
SoluŃionând cauza, Curtea a remarcat că, în dreptul procesual penal intern, nu există o cale
efectivă şi eficientă prin care cel interesat să poată obŃine soluŃionarea în termen rezonabil a cauzei
sale, fiind posibilă repetarea nelimitată a desfiinŃării ori casării cu trimitere spre rejudecare. Mai
mult, aceasta a apreciat că instanŃele nationale ar fi trebuit să acŃioneze cu mai multă diligenŃă,
Ńinând seama de obiectul litigiului, datorită impactului deosebit pe care eventimentele din 1989 leau avut asupra societăŃii româneşti.
Curtea, concluzionând, a reŃinut că procesul penal a avut o durată excesivă, reclamantul
având calitatea de parte civilă timp de 11 ani şi 9 luni, pe parcursul a două grade de jurisdicŃie,
întrucât instanŃele naŃionale nu au dispus disjungerea acŃiunii civile.
2.4.1. InstanŃa nu acordă despăgubiri civile
Potrivit art. 346 alin. (3) Cod procedură penală, instanŃa nu va acorda despăgubiri civile
atunci când s-a pronunŃat soluŃia achitării pentru că fapta nu există, ori nu a fost săvârşită de
inculpat.
Pentru a înŃelege raŃiunea legiuitorului Codului de procedură penală, trebuie să pornim de la
definiŃia infracŃiunii. Astfel, potrivit art. 17 alin. (1) Cod penal „infracŃiunea este fapta care
prezintă pericol social, săvârşită cu vinovăŃie şi prevăzută de legea penală”, şi „este sigurul temei
al răspunderii penale”. Rezultă aşadar, că infracŃiunea are un triplu aspect: material, juridic şi
social. În situaŃia prevăzută de art. 11 pct. 2 lit. a) coroborat cu art. 10 alin. (1) lit. a) s-a avut în
vedere inexistenŃa aspectului material al infracŃiunii, întrucât nu există nici o activitate conştientă a
omului prin care să se încalce anumite norme prevăzute de legea penală. Aşadar, întrucât nu există
un act de conduită care să constituie infracŃiune nu există temei pentru tragerea la răspundere
penală şi civilă, întrucât atât acŃiunea penală cât şi acŃiunea civilă exercitată în procesul penal au
acelaşi izvor. Mai mult, soluŃionarea acesteia nu are temei nici din perspectiva legii civile, întrucât
art. 1349 alin. (1) Codul civil, prevede expres că nu se poate angaja răspunderea delictuală dacă nu
a fost săvârşită o faptă prin care să se producă prejudicii. Astfel, considerăm corectă hotărârea
instanŃei care, pronunŃând achitarea autorului pentru inexistenŃa faptei a respins acŃiunile civile
îndreptate împotriva inculpaŃilor şi a părŃilor responsabile civilmente1.
Potrivit art. 11 pct. 2 lit. a) raportat la art. 10 alin. (1) lit. c) Cod de procedură penală, instanŃa
nu va soluŃiona acŃiunea civilă nici atunci când constată că fapta nu a fost săvârşită de inculpat.
Astfel, cu toate că această acŃiune poate avea ca subiect pasiv şi o altă persoană decât inculpatul,
trebuie avut în vedere că răspunderea părŃii responsabile civilmente se angajează în baza existenŃei
anumitor relaŃii între autorul prejudiciului şi aceasta. Aşadar, nu poate răspunde civil decât autorul
faptei producătoare de prejudicii sau persoana care înŃelege să răspundă pentru acesta. În acest
sens, s-au pronunŃat şi instanŃele judecătoreşti care, dispunând achitarea inculpatului în baza art. 11
pct. 2 lit. a) raportat la art. 10 lit. c) Cod de procedură penală, „pentru că a fost comisă o gravă
eroare de fapt”, nu au acordat nici despăgubiri civile2.
2.4.2. InstanŃa admite acŃiunea civilă în totalitate sau în parte:
InstanŃa, în caz de condamnare, achitare sau încetare a procesului penal, va admite, în
totalitate sau în parte, acŃiunea civilă atunci când se constată săvârşirea de către inculpat a unei
fapte prevăzute de legea penală şi producerea unui prejudiciu părŃii civile3.
1

Curtea Supremă de JustiŃie, secŃia penală, decizia penală nr. 1021 din 19 septembrie 1990.
Curtea Supremă de JustiŃie, secŃia penală, decizia penală nr. 3165 din 3 decembrie 1998.
3
Art 346 alin. (1) Cod procedură penală.
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În ceea ce priveşte condamnarea, instanŃa îl va obliga pe cel condamnat la plata de
despăgubiri către partea vătămată, de fiecare dacă când constată că infracŃiunea a produs
prejudicii. În acest sens, s-a pronunŃat şi o instanŃă de judecată1 care, condamnându-l pe inculpat
pentru săvârşirea infracŃiunii de ucidere din culpă prevăzută de art. 178 alin. (2) Cod penal, s-a
pronunŃat şi asupra acŃiunii civile, obligându-l să plătească cheltuielile de spitalizare şi
contravaloarea cheltuielilor de înmormântare soŃiei victimei, constituită parte civilă.
Codul de procedură penală prevede că instanŃa va soluŃiona acŃiunea civilă şi în caz de
achitare. Prin achitare se înŃelege soluŃia pronunŃată de instanŃa de judecată prin care aceasta
declară nevinovat pe inculpat2. Astfel, potrivit art. 346 alin. (3) Cod procedură penală, chiar dacă
acŃiunea penală se stinge, instanŃa de judecată este obligată să acorde despăgubiri civile, ori de câte
ori cazul de achitare a fost unul dintre cele prevăzute de art. 10 alin. (1) lit. b1, d) sau e), şi fapta a
produs prejudicii materiale sau morale.
În cazul pronunŃării achitării pe motiv că fapta săvârşită nu prezintă gradul de pericol social al
unei infracŃiuni, atunci când se constată că au fost produse prejudicii, instanŃa va acorda
despăgubiri civile. Pentru a putea înŃelege raŃiunea legiuitorul, trebuie, mai întâi, să înŃelegem ce
înseamnă o faptă care nu prezintă pericol social. Astfel, potrivit art. 181, „nu constituie infracŃiune
fapta prevăzută de legea penală, dacă prin atingerea minimă adusă uneia dintre valorile apărare de
lege şi prin conŃinutul ei concret, fiind lipsită în mod vădit de importanŃă, nu prezintă gradul de
periciol social al unei infracŃiuni”. Aşadar, dacă fapta săvârşită de inculpat, nu a adus atingere
valorilor ocrotite prin norma penală, nu se va angaja răspunderea penală a acestuia însă, va
constitui temei pentru a antrena răspunderea civilă. Pentru a stabili în mod concret dacă o faptă
prezintă sau nu pericol social, instanŃa de judecată, va trebui să Ńină seama de „modul şi de
mijloacele de săvârşire a faptei, de scopul urmărit, de împrejurările în care fapta a fost comisă, de
urmarea produsă sau care s-ar fi putut produce, precum şi de persoana şi conduita făptuitorului”3.
În acest sens s-a pronunŃat şi instanŃa, care, constatând că cele 6 găini furate de inculpat au valoare
modică a pronunŃat achitarea inculpatului în baza art. 10 alin. (1) lit. b1 şi, apreciind că prin fapta
inculpatului s-a produs un prejudiciu părŃii civile, întrucât pentru aceasta bunurile sustrase
reprezentau singurul mijloc de subsistenŃă, l-a obligat pe inculpat la plata despăgubirilor civile
către aceasta4.
InstanŃa acordă despăgubiri civile şi atunci când constată că faptei îi lipseşte unul din cele
patru elemente constitutive. Prin elemente constitutive ale infracŃiunii înŃelegem acele părŃi
componente care se află în conŃinutul fiecărei infracŃiuni şi care o particularizează în raport de
celelalte fapte prevăzute de legea penală. InfracŃiunea cuprinde patru elemente constitutive,
respectiv obiectul, subiectul, latura obiectivă şi latura subiectivă, lipsa unuia dintre acestea ducând
la inexistenŃa infracŃiunii în forma sa tipică5. În situaŃia în care instanŃa constată că faptei îi lipseşte
unul din aceste elemente va pronunŃa achitarea şi dacă s-a dovedit producerea un prejudiciu îl va
obliga pe autor la plata de despăgubiri civile. Totuşi, în situaŃia în care achitarea s-a pronunŃat
pentru lipsa elementului subiectiv, şi anume a culpei, instanŃa va respinge acŃiunea ca
neîntemeiată6.
InstanŃa va admite acŃiunea civilă şi va acorda despăgubiri civile şi atunci când constată că
există o cauză care înlătură caracterul penal al faptei, însă prin aceasta s-au produs prejudicii
persoanei vătămate. În doctrina penală s-a stabilit că, prin cauze care înlătură caracterul penal al
1

Judecătoria Suceava, secŃia penală, sentinŃa penală nr. 41 din 16 ianuarie 1996.
www.dexonline.ro.
3
Art. 181 alin. (3) Cod penal.
4
Tribunalul Botoşani, secŃia penală, decizia penală nr. 308 din 19 mai 1998.
5
T. Dima, Drept penal. Partea generală, Editura Hamangiu 2007, p. 159.
6
I. Dobrinescu, Rezovarea acŃiunii civile în procesul penal în cazul achitării inculpatului, în R.R.D. nr.
1/1973, p. 28-33.
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faptei, se înŃeleg „acele stări, situaŃii, împrejurări existente în momentul săvârşirii faptei care
împiedică realizarea unei trăsături esenŃiale a infracŃiunii şi prin aceasta exclud caracterul penal al
faptei”1. Potrivit Capitolului V din Codul penal, aceste cauze sunt: legitima apărare, starea de
necesitate, constrângerea fizică şi constrângerea morală, cazul fortuit, iresponsabilitatea, beŃia,
minoritatea făptuitorului şi eroarea de fapt. Nu vom parcurge la analiza separată a acestor cauze
întrucât ele fac obiectul studiului dreptului penal substanŃial, iar nu procesual, oprindu-ne doar
asupra legitimei apărări. Întrucât acŃiunea civilă soluŃionată în procesul penal, rămâne o instituŃie
de drept civil, fiind reglementată de legea civilă, trebuie să avem în vedere prevederile art. 1360
Cod civil, în care se prevede expres că „nu datorează despăgubire cel care, fiind în legitimă
apărare, a cauzat agresorului un prejudiciu”. Aşadar, având în vedere cele expuse, considerăm că
în situaŃia în care făptuitorul s-a aflat în legitimă apărare, instanŃa penală va trebui să respingă
acŃiunea civilă ca lipsită de temei. Desigur, dacă inculpatul a depăşit limitele legitimei apărări,
chiar şi sub forma excesului justificat, instanŃa penală va putea acorda despăgubiri civile, având în
vedere şi vinovăŃia persoanei vătămate.
InstanŃa se va pronunŃa asupra acŃiunii civile şi în situaŃia în care dispune încetarea procesului
penal în baza art. 10 lit. g), h) şi i), raportat la art. 11 pct. 2 lit b) Cod de procedură penală.
Aşadar, potrivit art. 10 lit. g) Cod procedură penală, în situaŃia în care a intervenit amnistia,
prescripŃia ori decesul făptuitorului sau, după caz, radierea persoanei juridice atunci când aceasta
are calitatea de făptuitor şi instanŃa constată că fapta a produs prejudicii va acorda despăgubiri
civile. Cu privire la amnistie, art. 119 alin. (2) Cod Penal prevede expres că aceasta înlătură doar
răspunderea penală pentru fapta săvârşită, fără a produce efecte asupra drepturilor persoanei
vătămate. În ceea ce priveşte prescripŃia, potrivit art. 121 alin. (1) Cod penal, aceasta înlătură doar
răspunderea penală. Drept urmare, din intepretarea per a contrario a acestui articol conchidem că
răspunderea civilă va fi supusă regulilor privitoare la prescripŃia civilă2. La o primă vedere această
soluŃie ar părea una dezavantajoasă, întrucât termenele de prescripŃie în dreptul penal sunt relativ
mai lungi decât cele din dreptul civil, însă trebuie să avem în vedere că prescripŃia civilă este
guvernată de alte reguli în materie de întrerupere, suspendare şi repunere în termen. De asemenea,
cele două prescripŃii diferă şi sub aspectul momentului iniŃial de la care termenul începe să curgă.
Astfel, prescripŃia prevăzută de Codul penal începe să curgă de la data săvârşirii infracŃiunii,
indiferent dacă faptă sau autorii ei au fost descoperiŃi, în timp ce prescripŃia civilă curge de la data
când păgubitul a cunoscut sau trebuia să cunoască atât paguba, cât şi pe cel care răspunde de ea3.
Pe cale de consecinŃă, în situaŃia în care s-a împlinit termenul de prescripŃie prevăzut de art. 119
Cod penal, instanŃa va pronunŃa achitarea inculpatului, iar în cazul în care fapta a produs prejudicii
va acorda despăgubi civile. În privinŃa decesului făptuitorului sau a radierii persoanei juridice, art.
21 Cod de procedură penală stabileşte că acŃiunea civilă va rămâne în competenŃa instanŃei penale,
introducându-se în cauză moştenitorii acesteia, respectiv succesorii în drepturi sau lichidatorii
persoanei juridice. Aşadar, partea civilă va putea obŃine repararea prejudiciului şi în situaŃia
decesului sau încetării existenŃei persoanei juridice, obligaŃiile inculpatului sau părŃii responsabile
civilmente fiind transmite moştenitorilor prin mecanismul transmisiunii universale sau cu titlu
universal4. În ceea ce priveşte împăcarea părŃilor, art. 132 alin. (1) Cod penal, prevede expres că
aceasta stinge şi acŃiunea civilă, aspect ce se datorează caracterul total, necondiŃionat şi definitiv al
împăcării. Pe cale de consecinŃă, împăcarea părŃilor are drept consecinŃă încetarea procesului penal
şi stingerea acŃiunii civile.
1

T. Dima, op. cit., p. 321.
În acelaşi sens, I. Neagu op. cit., p. 344.
Art. 2528 Codul civil.
4
C. Bîrsan, Drept civil. Drepturile reale principale, EdiŃia a III-a, revăzută şi adăugită, Editura Hamangiu,
2007, p. 16.
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InstanŃa va mai acorda despăgubiri civile şi atunci când s-a dispus încetarea procesului penal
în situaŃia prevăzută de art. 10 alin. (1) lit. i) Cod procedură penală, respectiv atunci când s-a
dispus înlocuirea răspunderii penale. Înlocuirea răspunderii penale este acea instituŃie de drept
penal substanŃial în temeiul căreia instanŃa de judecată poate dispune substituirea răspunderii
penale pentru săvârşirea unor infracŃiuni care nu prezintă un grad ridicat de pericol social, cu
răspunderea care atrage aplicarea unei sacŃiuni cu caracter administrativ1. Aşadar, şi în această
situaŃie instanŃa poate acorda despăgubiri civile dacă constată că prin fapta pentru care s-a dispus
înlocuirea răspunderii penale s-au produs prejudicii.
InstanŃa va soluŃiona acŃiunea civilă şi în situaŃia pronunŃării încetării procesului penal
întrucât există o cauză de nepedepsire prevăzută de lege2. Cauzele de nepepsire pot fi generale,
atunci când ele sunt prevăzute în partea generală a Codului penal, cum sunt desistarea,
împiedicarea producerii rezultatului şi împiedicarea consumării faptei de către participant, sau
speciale. Cauzele speciale de nepedepsire sunt cele prevăzute în partea specială a Codului penal,
fiind mai numeroase decât cele generale şi sunt prevăzute în legătură cu anumite infracŃiuni.
Întrucât existenŃa acestor cauze înlătură doar răspunderea penală, iar nu şi existenŃa infracŃiunii,
instanŃa, constatând că fapta a produs prejudicii îl va obliga pe inculpat la plata de despăgubiri
civile.
2.4.3. InstanŃa respinge acŃiunea civilă ca lipsită de temei:
InstanŃa va respinge acŃiunea civilă ca neîntemeiată atunci când constată că nu sunt
îndeplinite elementele răspunderii civile. Astfel, spre deosebire de situaŃia prevăzută de art. 346
alin. (3) Cod de procedură penală, în care se exclude de plano acordarea de despăgubiri civile
datorită motivului pentru care a fost dispusă achitarea, în acest caz, temeiul material al posibilităŃii
obligării inculpatului la repararea prejudiciilor subzistă însă, se constată că fapta nu a produs
prejudicii3. Cu titlu de exemplu, în practica judiciară s-a consideră că acŃiunea civilă este
neîntemeiată atunci când a fost pronunŃată achitarea inculpatului în temeiul art. 10 lit. d) raportat la
art. 11 pct. 2 lit. a) Cod de procedură penală, întrucât lipseşte elementul subiectiv4. De asemenea,
după cum am specificat în secŃiunea precedentă, instanŃa va respinge acŃiunea civilă ca
neîntemeiată şi atunci când pronunŃă achitarea în baza art. 11 pct. 2 lit. a) raportat la art. 10 alin.
(1) lit. e) Cod de procedură penală, coroborat cu art. 44 alin. (1) Cod penal.
2.4.4. InstanŃa, potrivit art. 346 alin. (4) Cod de procedură penală, nu va soluŃiona acŃiunea
civilă atunci când pronunŃă achitarea pentru că fapta nu este prevăzută de legea penală sau când
pronunŃă încetarea procesului penal pentru unul din cazurile prevăzute în art. 10 alin. (1) lit. f) şi j),
precum şi în caz de retragere a plângerii prealabile. În această situaŃie persoana prejudiciată se va
putea adresa instanŃei civile în vederea obŃinerii reparării prejudiciilor.
Potrivit art. 346 Cod de procedură penală, instanŃa va lăsa nesoluŃionată acŃiunea civilă atunci
când pronunŃă achitarea pentru că fapta păgubitoare nu este prevăzută de legea penală5. Este lesne
de înŃeles că, întrucât acŃiunea civilă nu are ca obiect repararea unei pagube produse prin
săvârşirea unei infracŃiuni, instanŃa penală nu se poate pronunŃa asupra acŃiunii civile, aceasta fiind
de competenŃa instanŃei civile. În acest sens s-a pronunŃat şi InstanŃa Supremă6, stabilind că
„instanŃa de apel, schimbând temeiul juridic şi dispunând achitarea inculpaŃilor în baza art. 10 lit.
b) Cod procedură penală, trebuia să lase nesoluŃionată latura civilă a cauzei, iar nu să o soluŃioneze
1

C. Bulai, Manual de drept penal, Partea generală, Ed. All, Bucureşti, 1997, p. 322.
I. Neagu, op. cit., p. 345.
3
I. Neagu, op. cit., p. 346.
4
Curtea de Apel Piteşti, secŃia penală, decizia nr. 266 din 9 mai 2002.
5
Potrivit art. 11 pct. 2 lit. a) Cod de procedură penală.
6
Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie, secŃia penală, decizia penală nr.145 din 22 ianuarie 1998.
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în sensul respingerii ei, ştiut fiind că hotărârea pronunŃată are autoritate de lucru judecat în faŃa
instanŃei care, eventual, ar fi învestită cu soluŃionarea acŃiunii civile”.
InstanŃa penală nu va soluŃiona acŃiunea civilă nici în cazul în care s-a dispus încetarea
procesului penal în baza art. 10 alin. (1) lit. f) şi j) Cod de procedură penală1. Referitor la situaŃia
în care lipseşte plângerea prealabilă a persoanei vătămate, autorizarea sau sesizarea organului
competent ori altă condiŃie prevăzută de lege necesară pentru punerea în mişcare a acŃiunii penale,
considerăm că nesoluŃionărea acŃiunii civile se datorează împrejurării că acŃiunea penală nu a fost
legal exercitată. Aşadar, întrucât acŃiunea civilă şi acŃiunea penală nu au ajuns împreună în faŃa
instanŃei penale, aceasta nu va putea soluŃiona acŃiunea civilă nici în această situaŃie.
InstanŃa va lăsa nesoluŃionată acŃiunea civilă şi atunci când se pronunŃă încetarea procesului
penal pentru că există autoritate de lucru judecat2. Autoritatea de lucru judecat este o cauză care
împiedică punerea în mişcare a acŃiunii penale, iar în cazul în care aceasta a fost totuşi exercitată,
determinată încetarea procesului penal3. Autoritatea de lucru judecat a dobândit valoare de
principiu în dreptul procesual penal, întrucât aceasta corespunde necesităŃii de stabilitate juridică şi
ordine socială, răspunderea penală fiind guvernată de principiul non bis in idem. Aşadar,
autoritatea de lucru judecat „blochează posibilitatea cercetării sau judecării unei persoane pentru
fapte cu privire la care s-a pronunŃat deja o hotărâre definitivă”4. În acelaşi sens s-a pronunŃat şi o
instanŃă5, care constatând că prin rămânerea definitivă a sentinŃei instanŃei de fond s-a statuat cu
autoritatea de lucru judecat că partea vătămată şi-a retras plângerea prealabilă, a reŃinut că nu este
de acceptat ca o anumită persoană să mai fie cercetată în legătură cu săvârşirea anumitor fapte cu
privire la care s-a pronunŃat deja o hotărâre penală definitivă. Principiul non bis in idem are ca
efect tocmai „împiedicarea cercetării sau judecării aceleiaşi persoane pentru aceeaşi faptă
indiferent dacă anterior s-a pronunŃat o soluŃie de achitare, condamnare sau de încetare a
procesului penal. Pe cale de consecinŃă, a dispus încetarea procesului penal şi a lăsat nesoluŃionată
acŃiunea civilă, deoarece aptitudinea funcŃională a acŃiunii penale s-a stins deja prin rezolvarea
definitivă a raportului juridic de drept conflictual”.
Potrivit art. 346 alin. (4) Cod de procedură penală instanŃa nu va soluŃiona acŃiunea civilă nici
atunci când s-a dispus încetarea procesului penal pentru că a fost retrasă plângerea prealabilă a
persoanei vătămate. Până în anul 2006, modul de soluŃionare al acestei probleme nu era prevăzut
în mod expres de lege, motiv pentru care în doctrină şi în practica judiciară, au existat opinii
contrare cu privire la efectele retrageri plângerii prealabile sub aspectul laturii civile. Astfel, unii
teoreticieni6 au considerat că se pot acorda despăgubiri civile în această situaŃie, retragerea
plângerii operând numai cu privire la latura penală, în timp ce alŃi autori, în mod corect, au
apreciat că, lipseşte cadrul legal de soluŃionare al acŃiunii civile. În vederea argumentării acestei
din urmă opinii, s-a plecat de la premisa că „acŃiunea civilă este accesorie acŃiunii penale, astfel
încât blocarea exerciŃiului acesteia din urmă, prin retragerea plângerii prealabile, împiedică în
aceeaşi măsură instanŃa penală să soluŃioneze şi acŃiunea civilă, situaŃia fiind similară, sub aspectul
efectelor cu ipoteza lipsei plângerii prealabile”7. Legiuitorul a intervenit prin Legea nr. 356/20068
1

I. Neagu, op cit., p. 347.
Art. 10 alin. (1) lit. j) Cod de procedură penală.
3
În baza art. 11 pct. 2 lit. b).
4
Tribunalul Bucureşti, culegere de practică judiciară în materie penală 2005-2006, Editura Wolters Kluwer
Bucureşti 2008, p. 609.
5
Tribunalul Bucureşti, secŃia I penală, decizia nr.2499 din 9 noiembrie 2005.
6
T. Dima, op. cit., p. 468, V. Dongoroz şi colab. Vol II, p. 390, C. Mitrache, Drept penal român. Partea
generală, Ed. Şansa SRL, Bucureşti, 1997, p. 282,
7
D. Julean, op. cit., p. 133.
8
LEGE nr.356 din 21 iulie 2006 pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală, precum şi
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şi a tranşat această problemă stabilind în mod expres că în situaŃia retragerii plângerii prealabile
instanŃa nu va soluŃiona acŃiunea civilă. Având în vedere cele menŃionate, considerăm corectă
hotărârea instanŃei de apel1 care a menŃinut hotărârea instanŃei de fond, reŃinând că aceasta în mod
corect nu acordat despăgubiri civile întrucât a încetat procesul penal împotriva inculpatului pentru
infracŃiunea de lovire, prevăzută în art. 180 alin. (2) Cod de procedură penală, cu motivarea că
partea vătămată şi-a retras plângerea prealabilă. În acest sens, a mai stabilit că „în situaŃia în care
menŃiunea cuprinsă în partea introductivă a hotărârii atacate nu ar corespunde realităŃii, partea
vătămată avea posibilitatea declanşării procedurii înscrierii în fals, nefăcând acest lucru, ea nu
poate solicita rezolvarea laturii civile a unei cauze în care procesul penal nu a mai continuat”.
3. Concluzii
În concluzie, am observat că acŃiunea civilă este o instituŃie de bază în procesul penal, fiind
menită să asigure protecŃia drepturilor patrimoniale şi nepatrimoniale ale persoanei vătămate prin
săvârşirea unei infracŃiuni. Această instituŃie încercă să compenseze, într-o oarecare măsură,
atingerea adusă drepturilor unei persoanei ca urmare a săvârşirii unei fapte prevăzute de legea
penală, prin acordarea de daune materiale şi morale. Din nefericire însă, de cele mai multe ori,
urmările produse astfel sunt ireversibile, mai ales în situaŃia prejudiciilor afective sau vătămării
sănătăŃii produse prin infracŃiuni grave, săvârşite cu ferocitate, acestea neputând fi niciodată
reparate prin acordarea de despăgubiri băneşti, indiferent de cuantumul acestora.
De asemenea, din conŃinutul lucrării am mai putut constata că acŃiunea civilă rezolvată în
cadrul procesului penal este şi rămâne o instituŃie a dreptului procesual civil, prin alăturarea la
acŃiunea penală dobândind doar anumite caractere specifice.
În sfârşit, acest studiu a abordat problematica acŃiunii civile rezolvate în cadrul procesului
penal, prezentând înŃelesul acestei noŃiuni, trăsăturile şi caracteristicile acesteia, condiŃiile care
trebuie îndeplinite pentru a putea fi exercitată precum şi soluŃiile pe care instanŃa le poate
pronunŃa, având în vedere atât materialul legislativ în vigoare, cât şi doctrina procesual penală şi
practica judiciară relevantă.
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OBIECTUL PROBAłIUNII ÎN MATERIE PENALĂ
Andreea-Elena GLIGĂ∗

Abstract
În prezentul studiu ne propunem să abordămm din punct de vedere teoretic şi jurisprudenŃial
obiectul probaŃiunii, ca totalitate a faptelor şi împrejurărilor de fapt care trebuie să fie dovedite
într-o cauză penală pentru a se putea afla adevărul. În acest sens, vor fi avute în vedere
explicarea conceptului de „obiect al probaŃiunii” şi vor fi analizate faptele şi împrejurările care
formează obiectul probaŃiunii. De asemenea, ne vom referi la fapte şi împrejurări similare,
auxiliare şi negative. Nu în ultimul rând vom aborda faptele şi împrejurările care nu pot forma
obiectul probaŃiunii în materie penală, respectiv faptele şi împrejurările care nu trebuie dovedite
(dispensa de probă)- prezumŃiile legale absolute, faptele necontestate, faptele evidente şi faptele
notorii.
Cuvinte cheie: proces penal; probaŃiune; probe; mijloace de probă; fapte auxiliare, similare
şi negative; prezumŃiile legale absolute
1. Introducere. Obiectul probaŃiunii-concept
Prin obiect al probaŃiunii sau thema probandum, înŃelegem totalitatea faptelor şi
împrejurărilor de fapt care trebuie să fie dovedite într-o cauză penală pentru a se putea spune că
aceasta a fost legal şi temeinic soluŃionată.
În obiectul probaŃiunii se includ numai faptele şi împrejurările de fapt; normele juridice nu
trebuie dovedite, întrucât ele se consideră cunoscute de participanŃii la proces1.
Există şi excepŃii de la această regulă atunci când trebuie aplicată o normă de drept străin,
deoarece judecătorii nu au obligaŃia să cunoască norme de drept din alte Ńări; în consecinŃă
conŃinutul şi existenŃa acestei norme este necesar a fi dovedite.
În acest caz se spune că norma juridică devine o chestiune de fapt ce trebuie dovedită;
informarea cade în sarcina Ministerului JustiŃiei2.
Faptele şi împrejurările care trebuie dovedite sunt diferite în funcŃie de infracŃiune, ele diferă
de la un caz la altul.
Spre exemplu: în cazul unei infracŃiuni de omor se urmăreşte stabilirea exactă a locului şi
momentului săvârşirii faptei, stabilirea mijlocului şi metodelor folosite etc. pe când în cazul unei
infracŃiuni de falsificarea instrumentelor oficiale se urmăreşte: stabilirea specimenului de ştampilă
sau de instrument de marcare original, stabilirea specimenului de ştampilă sau a instrumentului de
marcare care a fost falsificat aceasta având în vederea determinării elementelor ce fac diferenŃa
între cele două ştampile/instrumente de marcare sau de care se folosesc unităŃile la care se referă
art. 145 C.pen., diferenŃă care poate face dovada că instrumentul/ştampila/sigiliul în cauză este
fals. În acest caz este importantă descoperirea instrumentelor false precum şi identificarea
făptuitorului pe când la infracŃiunea de omor este importantă stabilirea mobilului crimei, stabilirea
momentului survenirii decesului etc.
În funcŃie de caracterul general sau specific al fiecărei infracŃiuni, obiectul probaŃiunii poate fi
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abstract şi respectiv concret.
În cazul în care se analizează conceptul de obiect al probaŃiunii în care sunt reunite toate
cauzele penale este necesar a se lua în considerare obiectul abstract al probaŃiunii care cuprinde
mai multe elemente care trebuie dovedite de către autorităŃile judiciare: împrejurări care au ajutat
la comiterea infracŃiunii pentru ca organele judiciare să poată prevenii săvârşirea de infracŃiuni
similare; mobilul infracŃiunii care ajută la determinarea gradului de periculozitate a făptuitorului;
împrejurări în acuzare sau din contră, în apărare, făptuitorului; stabilirea existenŃei circumstanŃelor
agravante sau atenuante etc.
În cazul obiectivului concret al probaŃiunii este vorba despre faptele şi împrejurările specifice
fiecărei cauze în parte sau a mai multor fapte care aparŃin aceleiaşi categorii de infracŃiuni.
Exemplificativ în acest sens ar fi: maniera în care o anumită faptă contribuie în activitatea de
dovedire într-o anumită cauză penală, stabilirea de fapte sau circumstanŃe care nu mai trebuie
dovedite deoarece sunt relevante într-o anumită cauză etc.
Cunoaşterea obiectului probaŃiunii are o deosebita importanŃă pentru soluŃionarea legală şi
temeinică a cauzelor penale deoarece nu indică tot ce trebuie dovedit, îndrumând autorităŃile
judiciare să lămurească, prin probe, toate aspectele care interesează cauza, dar, totodata
împiedicându-le să irosească timp si mijloace cu dovedirea unor fapte şi împrejurări care nu
prezintă niciun interes pentru cauză.
2. Faptele şi împrejurările care formează obiectul probaŃiunii
Obiectul probaŃiunii are în vedere, în principal, faptele şi împrejurările care se referă la fondul
cauzei.1
Acestea trebuie dovedite pe parcursul procesului penal, dar şi cele referitoare la desfăşurarea
normală a activităŃii procesuale.
Faptele şi împrejurările care se referă la fondu cauzei se divid în: fapte principale şi fapte
probatorii. Acestea fac parte din categoria faptelor şi împrejurărilor care trebuie dovedite.
Faptele principale sau res probandae sunt faptele care prin ele însele formează obiectul
cauzei penale şi sunt reprezentate de infracŃiune şi de către autorul lor. Din aceasta deducem că
trebuie dovedită existenŃa sau inexistenŃa vinovăŃiei învinuitului sau inculpatului în ceea ce
priveşte fapta pentru care este urmărit, sau după caz, judecat; de asemenea, mai trebuie dovedită şi
existenŃa sau inexistenŃa faptei acestuia.
Faptele principale, prin cantitatea şi calitatea informaŃiilor pe care le furnizează, pot conduce,
singure, la rezolvarea cauzei penale2.
De exemplu: reŃinerea funcŃionarului în momentul primirii unor sume de bani, în scopul
îndeplinirii unui act privitor la îndatoririle sale de serviciu, dovedirea acestui fapt principal ( în
acest caz prin intermediul procesului-verbal întocmit cu ocazia prinderii făptuitorului în flagrant
delict) fiind suficientă pentru soluŃionarea cauzei. Acest fapt reprezintă principalul fapt al cauzei
penale având ca obiect infracŃiunea de luare de mită.
Faptele probatorii sau res probantes sunt faptele şi împrejurările care nu sunt cuprinse în
faptul principal; ele sunt indirecte pentru că duc la stabilirea faptelor principale în mod indirect.
Faptele probatorii pot conduce la constatarea existenŃei cât şi a inexistenŃei infracŃiunii3.
De exemplu, în cazul infracŃiunii de omor pot constitui fapte probatorii: un obiect de
îmbrăcăminte al făptuitorului care avea pe el o pată de sânge, iar în urma unor expertize de
specialitate s-a constatat că avea grupa sangvină a victimei; certurile in mod repetat ale victimei şi
agresorului etc.
1
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Aceste fapte mai poartă denumirea şi de indicii. Aceste indicii îşi găsesc reglementarea în
conŃinutul art. 681 C.pr.pen.: „Sunt indicii temeinice atunci când din datele existente în cauză
rezultă presupunerea rezonabilă că persoana faŃă de care se efectuează acte premergătoare sau acte
de urmărire penală a săvârşit fapta”.
Faptele şi împrejurările care se referă la normala desfaşurare a procesului penal au ca scop să
asigure desfaşurarea pe un făgaş normal a procedurii judiciare astfel că nicio parte să nu fie privată
de drepturile sale procesuale. De asemenea, mai are scopul de a învedera respectarea principiului
operativităŃii care nu este reglementat expres în legislaŃia noastră actuală, însă o subliniere a
necesităŃii ca procesul să se desfaşoare operativ este evidenŃiată în conŃinutul art. 1, alin.(1),
C.pr.pen.: „ Procesul penal are ca scop constatarea la timp şi în mod complet a faptelor care
constituie infracŃiuni (...)” .
Pentru desfaşurarea normală a procesului penal se impun a fi luate anumite măsuri cum este
de exemplu suspendarea urmăririi penale prevazută în art. 239, alin (1) C.pr.pen.: ”În cazul când
se constată printr-o expertiză medico-legală că învinuitul sau inculpatul suferă de o boală gravă,
care îl împiedică să ia parte la procesul penal, organul de cercetare penală înaintează procurorului
propunerile sale împreuna cu dosarul pentru a dispune suspendarea urmăririi penale.”
3. Faptele similare, auxiliare şi negative
În categoria faptelor şi împrejurărilor care pot distribui informaŃii relevante pentru aflarea
adevărului în cadrul unui proces penal intră şi anumite fapte care nu au legătură directă cu faptele
principale. Este vorba aici despre faptele similare, faptele auxiliare şi faptele negative.
În literatura de specialitate s-a afirmat că faptele auxiliare, similare şi cele negative pot intra
în conŃinutul obiectului probaŃiunii, în care acestea pot aduce informaŃii de natură să facă lumină
asupra unor aspecte ale cauzei penale.1
Faptele similare sunt acele fapte susceptibile a fi de aceeaşi natură cu o infracŃiune aflată în
curs de cercetare şi care au fost savârsite anterior de către învinuit sau de către inculpat. Este
vorba despre aşa-numitul mod de operare sau „modus operandi”.
Altfel spus, la momentul în care organul de urmărire penală este sesizat cu săvârşirea unei
infracŃiuni şi efectuând cu această ocazie acte de cercetare penală, nu se cunoaşte identitatea
făptuitorului, însă se ştie că modul de operare este specific unui anumit infractor care a mai fost
condamnat anterior printr-o hotarâre definitivă, caz în care dacă se dovedeşte că fapta aparŃine
aceluiaşi făptuitor care a mai fost condamnat anterior pentru aceeaşi faptă ce va determina si
existenŃa recidivei.
Un exemplu în acest sens îl poate constitui cazul criminalului în serie Ion Râmaru, cunoscut
şi sub numele de “Vampirul din Bucureşti” care a Ńinut sub teroare Bucureştiul un an de zile, între
1970-1971 al cărui mod de operare era acela că victimele sale erau numai femei, cărora obişnuia sa
le lase urme de muşcături pe suprafaŃa corpului, le sugea sângele, le viola chiar şi după moartea
acestora sau le înjunghia în mod repetat.
Faptele similare nu au legătură cu obiectul cauzei, însă acestea conturează o anumită
procedură de săvârşire a infracŃiunilor, însă acestea fac trimitere la un anumit infractor sau la o
grupare infracŃională. În baza acestei infracŃiuni, organele de cercetare penală reuşesc să-şi facă un
cerc de suspecŃi în respectiva cauză. Făcând referire la cazul de mai sus, rezolvarea cazului
Râmaru a fost posibilă deoarece sub corpul uneia dintre victime a fost găsită o scutire medicală
emisă de Spitalul StudenŃesc din Bucureşti. Investigatorii au observat faptul că 15 persoane nu şi
le-au depus la universitățile lor și a urmat un filaj al suspecților. După mai multe percheziții s-au
găsit în camera lui Râmaru din cămin mai multe arme albe pe care le folosea în atacurile sale şi
astfel este arestat şi în baza unei hotărâri judecatoreşti a fost executat.
1
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Nu se poate trage însă o concluzie cu privire la vinovăŃia inculpatului pentru infracŃiunea
urmărită din săvârşirea anterioară a unei fapte de aceeaşi natură - o faptă similară.1
Faptele auxiliare intră in obiectul probaŃiunii chiar dacă nu au legătură directă, evidentă cu
obiectul cauzei. Multe dintre ele sunt probe indirecte. Un exemplu în situaŃia de faŃă ar fi acela
când, în cadrul unui process penal, în faza de judecată, împotriva unei persoane se propune un
martor şi persoana respectivă ştie că martorul va da declaraŃie favorabilă părŃii adverse, persoana
în cauză cunoscând că cel propus ca martor a fost condamnat la o pedeapsă cu suspendare pentru
mărturie mincinoasă în urmă cu un anumit interval de timp, va încerca să obtină de la arhivele
instanŃei de judecată, pentru că are această posibilitate, o copie de pe aceasta hotărâre pe care o va
prezenta judecătorului. Astfel, în faŃa judecătorului, martorul nu este credibil, fără a constitui însa
o prezumŃie absolută, întrucât în procesele penale când a mai participat ca martor, acesta a fost
condamnat pentru mărturie mincinoasă.
InformaŃia care rezultă din acele copii ale hotărârii judecătoreşti care constată aplicarea
pedepsei cu suspendare pentru mărturie mincinoasă este o probă care nu are legătură cu obiectul
cauzei, este o probă din care rezultă alterarea imaginii, credibilitatea martorului şi acest fapt este
auxiliar, el nu are legătură cu obiectul cauzei, dar poate forma obiectul probaŃiunii în considerarea
relevanŃei informative pe care o poate avea. Aceste fapte auxiliare ajută la constatarea exactă a
faptului principal.
Faptele negative sunt acele fapte care nu s-au petrecut în realitate, fiind inexistente2.
Acestea sunt clasificate în fapte negative nedeterminate şi fapte negative determinate.
Faptele negative nedeterminate, care mai sunt numite şi fapte nedefinite sunt acele fapte care
nu intră în obiectul probaŃiunii pentru că nu se pot proba.
De exemplu: atunci când are loc o infracŃiune la un anumit moment dat în oraşul ConstanŃa,
iar în cursul cercetării penale, învinuitul se apără declarând că el nu a fost niciodată în oraşul
ConstanŃa, dar acest fapt nu poate fi dovedit şi în concluzie nu poate face obiect al probaŃiunii.
Faptele negative determinate sunt fapte care formează obiectul probaŃiunii.
Acestea se pot proba prin fapte pozitive. Exemplul cel mai relevant în acest caz este acela al
alibiului - expresie provenită din limba latină care înseamnă “în altă parte” şi este o dovadă sau
mijloc de apărare prin care o persoană îşi dovedeşte nevinovăŃia rezultată din constatarea că la
data săvârşirii infracŃiunii se afla în altă parte decât locul unde s-a comis aceasta, deci învinuitul
sau inculpatul probează absenŃa dintr-un anumit loc sau prezenŃa sa în altă parte.
Exemplificând: într-un caz de omor, învinuitul, acuzat că la momentul săvârşirii infracŃiunii
se afla în incinta biroului victimei susŃine că, în fapt, la ora la care s-a stabilit survenirea decesului
victimei, acesta se afla la universitatea unde îşi efectua studiile susŃinând examen la disciplina
“Drept procesual penal”, fapt care este confirmat şi din declaraŃiile unor martori,colegi ai
învinuitului care în ziua respectivă la ora la care s-a produs incidentul, colegul lor se afla în sala de
curs susŃinându-şi examenul, afirmaŃie întărită şi din confirmarea faptului că studentul suspectat de
infracŃiunea de omor era examinat în cursul acelei zile, la acea oră. Iată, deci, cum un fapt negativ
este dovedit printr-un fapt pozitiv, fapt sub forma de fapt negativ determinat, care este în masură
să răstoarne orice probaŃiune, orice probe care există în dosar la momentul respectiv.
4. Faptele şi împrejurările care nu pot forma obiectul probaŃiunii
Există fapte şi împrejurari care nu pot forma obiectul probaŃiunii datorită unor limitări,
oprelişti care sunt de natură legală, morală, cognitivă etc.
Sub acest aspect, principiul care călăuzeşte probaŃiunea în procesul penal este acela al
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admisibilităŃii oricărei probe, dacă aceasta este concludentă şi utilă pentru aflarea adevărului.1
Există limitări legale şi limitări impuse de concepŃiile noastre despre lume si societate.
În cadrul limitărilor legale este interzisă folosirea în cadrul unui proces penal a unei probe
obŃinute în mod ilegal. Acest fapt- recunoaşterea săvârşirii infracŃiunii nu poate servi drept obiect
al probaŃiunii, nu poate fi dovedit pentru că a fost obŃinut în mod ilegal.
Un exemplu practic relevant în ceea ce priveşte probele obŃinute în mod ilegal îl constituie
cazul controversatului om de afaceri, Dinu Patriciu, care a câştigat procesul cu Serviciul Român de
InformaŃii, acesta obŃinând şi suma de 50.000 lei despăgubiri morale, hotărâre pronunŃată de Înalta
Curte de CasaŃie şi JustiŃie pe motiv că telefoanele i-au fost interceptate în mod ilegal, fără mandat,
timp de mai mulŃi ani.
Potrivit art. 911, alin.(1) C.pr.pen.: „Interceptarea şi înregistrarea convorbirilor sau
comunicărilor effectuate prin telefon ori prin orice mijloc electronic de comunicare se realizează
cu autorizarea motivată a judecătorului, la cererea procurorului care efectuează sau supraveghează
urmărirea penală, în conditiile prevăzute de lege, dacă sunt date ori indicia temeinice privind
pregătirea sau săvârşirea unei infracŃiuni pentru care urmărirea penală se efectuează din oficiu, iar
interceptarea şi înregistrarea se impun pentru stabilirea situaŃiei de fapt, ori pentru că identificarea
sau localizarea participanŃilor nu poate fi făcută prin alte mijloace ori cercetarea ar fi mult
întârziată.”
Din dispoziŃiile acestui articol se constată o primă încălcare a prevederilor legale, şi anume că
Serviciul Român de InformaŃii a interceptat acele convorbiri fără autorizarea motivată a
judecătorului, adică fără mandat.
Articolul 8 din Conventia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a LibertăŃilor Fundamentale2
prevede: „Orice persoană are dreptul la respectarea vieŃii sale private şi de familie, a domiciliului
său şi a corespondenŃei sale. Nu este admis amestecul unei autorităŃi publice în exercitarea acestui
drept decât în măsura în care acest amestec este prevăzut de lege şi dacă constituie o măsură care,
într-o societate democratică, este necesară pentru securitatea naŃională, siguranŃa public,
bunăstarea economică a Ńării, apărarea ordinii şi prevenirea faptelor penale, protejarea sănătăŃii sau
a morale, ori protejarea drepturilor şi libertăŃilor altora.”
Există însă posibilitatea restrângerii exerciŃiului unor drepturi şi libertăŃi fundamentale,
prevăzută în art. 53 din ConstituŃie: „ExerciŃiul unor drepturi sau al unor libertăŃi poate fi restrâns
numai prin lege şi numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea securităŃii naŃionale, a ordinii,
a sănătăŃii ori a moralei publice, a drepturilor şi a libertăŃilor cetăŃenilor; desfăşurarea instrucŃiei
penale; prevenirea consecinŃelor unei calamităŃi naturale ori ale unui sinistru deosebit de grav.
Restrângerea poate fi dispusă numai dacă este necesară intr-o societate democratică. Masura
trebuie sa fie proporŃională cu situaŃia care a determinat-o, să fie aplicată în mod nediscriminatoriu
şi fără a aduce atingere existenŃei dreptului sau a libertăŃii.”
Pe acest articol şi-au fundamentat apărarea reprezentanŃii Serviciului Român de InformaŃii, în
baza apărării securităŃii naŃionale, însă avocaŃii lui Dinu Patriciu au adus probe care au arătat că
S.R.I. i-a încălcat omului de afaceri dreptul la viaŃa privată, drept reglementat în art. 8 al
ConvenŃiei pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a LibertăŃilor Fundamentale.
Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie a statuat şi cu privire la încălcarea dreptului la secretul
corespondenŃei, drept reglementat prin dispoziŃiile art. 28 din ConstituŃia României.
Interceptarea fără mandat a înregistrărilor telefonice este un prim aspect al încălcării
procedurii de administrare a unei probe pe parcursul procesului penal.
1
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Un al doilea aspect în ceea ce priveşte administrarea ilegală a unei probe în cazul nostru îl
constituie depăşirea termenului legal al duratei interceptării convorbirilor. În acest sens, art. 911
alin. (3) dispune: ”AutorizaŃia se dă pentru durata necesară interceptării şi înregistrării, dar nu
pentru mai mult de 30 de zile, în camera de consiliu, de preşedintele instanŃei căreia i-ar reveni
competenŃa să judece cauza în primă instanŃă sau de la instanŃa corespunzătoare în grad acesteia, în
a cărei circumscripŃie se află sediul parchetului din care face parte procurorul care efectuează sau
supraveghează urmărirea penală. În lipsa preşedintelui instanŃei, autorizaŃia se dă de către
judecătorul desemnat de acesta”.
În continuare, alin.(4), al articolului mai sus menŃionat dispune: „AutorizaŃia poate fi
reînnoită, înainte sau după expirarea celei anterioare, în aceleaşi condiŃii, pentru motive temeinic
justificate, fiecare prelungire neputând depăşi 30 de zile”.
În sfârşit, alin (5) al articolului 911 menŃionează că: ”Durata totală a interceptărilor şi a
înregistrărilor autorizate, cu privire la aceeaşi persoană şi aceeaşi faptă, nu poate depăşi 120 de
zile”.
În cazul lui Dinu Patriciu s-a dovedit că durata interceptărilor a fost pe perioada cuprinsă
între anii 2003-2004, deci a fost depăşită durata legală de 120 de zile. Rezultă din acestea că proba
constând în interceptările telefonice este inadmisibilă deoarece a fost obŃinută în mod ilegal.
Iată cum anumite fapte sau împrejurări de fapt nu pot forma obiect al probaŃiunii pentru că au
limitări legale.
Pe de altă parte există fapte şi împrejurări care nu pot forma obiectul probaŃiunii deoarece
contravin normelor morale publice, concepŃiei noastre despre lume şi societate.
Niciodată nu o să poată să spună persoana acuzată de prostituŃie că a fost nevoită să recurgă la
comiterea de ilicite penale pentru că nu are alte posibilităŃi de subzistenŃă. Normele de morală
impun ca existenŃa noastră să fie asigurată prin mijloace de trai licite.
Referitor la cazul de mai sus, persoana acuzată de săvârşirea infracŃiunii de prostituŃie nu
poate aduce probe din care să rezulte starea materială precară şi astfel să justifice comiterea faptei
sale.
Dacă, de exemplu, avocatul persoanei acuzate de săvârşirea infracŃiunii sus-menŃionate va
solicita un referat de anchetă social în care să se menŃioneze această situaŃie materială precară,
organul de cercetare penală îi va spune că lipsa resurselor financiare şi condiŃia precară în care se
afla cel care afirmă că a fost nevoit datorită sau din cauza acesteia să comită o faptă ce intră în
sfera ilicitului penal, nu justifică săvârşirea infracŃiunii, astfel solicitarea efectuării unei anchete
sociale nu ar avea nicio noimă, nu poate forma obiect al probaŃiunii.
Există, de asemenea, impedimente, restricŃii de administrare a unor probe constând în stadiul
cunoaşterii la care ajunge societatea la un anumit moment dat.
Ne putem imagina într-o infracŃiune de omor că avocatul familiei victimei să solicite
judecătorului să se efectueze o constatare tehnico-ştiinŃifică din care să rezulte că moartea a
survenit ca urmare a unor practice voodoo (cunoscute si sub numele de religia magiei negre).
Aceste fapte nu pot forma obiectul probaŃiunii pentru că sunt în contradicŃie cu nişte valori pe
care noi le considerăm corecte şi care exclude aceste fenomene legate de paranormal care nu au
legătură cu probele directe, palpabile, concrete etc.
5. Faptele şi împrejurările care nu trebuie dovedite
Potrivit art. 62 C.pr.pen.: ” În vederea aflării adevărului, organul de urmărire penală şi
instanŃa de judecată sunt obligate să lămurească cauza sub toate aspectele, pe bază de probe.”
Sunt, totuşi, fapte şi împrejurări care nu mai trebuie dovedite, fie datorită recunoaşterii
existenŃei lor de către lege, fie datorită existenŃei lor.
5.1. Există dispensă de probă în cazul prezumŃiilor legale absolute
Există fapte şi împrejurări care nu este necesar să formeze obiectul probaŃiunii intrucât
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beneficiază de dispensă de probă, adică ele nu mai trebuie să fie dovedite în procesul penal pentru
că existenŃa lor, prin ea însăşi este suficientă.
PrezumŃia este o afirmaŃie, o împrejurare prin care ea însăşi este suficientă pentru a se impune
organelor judiciare şi pentru că ea, în baza acestei împrejurări de fapt să tragă o anumită concluzie.
În cadrul unui proces penal, dacă una dintre părŃi invocă un fapt sau o împrejurare anterior
stabilită printr-o hotărâre judecătorească definitivă, aceasta se ia ca atare, nu mai este necesară
dovedirea sa, se prezumă că faptul sau împrejurarea în cauză reflectă adevărul.
PrezumŃiile legale se împart în prezumŃii legale absolute şi prezumŃii legale relative.
PrezumŃiile legale absolute nu admit proba contrara1. Se bucură pe deplin de dispensă de
probă în sensul că nu trebuie adusă nicio probă într-un dosar penal în care făptuitorul are vârsta de
13 ani, prin care să se dovedească faptul că minorul de 13 ani nu răspunde penal; nu este
admisibilă propunerea niciunei probe şi cu atât mai mult administrarea acesteia într-o cauză
penală.
Relevant în acest sens este conŃinutul art. 99 alin. (1) C.pen. care instituie următoarea
prezumŃie legală absolută: ”Minorul care nu a împlinit vârsta de 14 ani nu răspunde penal”.
Un exemplu în acest sens: o persoană săvârşeşte infracŃiunea de furt prevăzută de art. 208
C.pen.; o dată prinsă si adusă în faŃa organelor de cercetare penală se constată că persoana în cauză
are vârsta de 12 ani. În acest caz nu mai este necesară solicitarea de către organele de cercetare
penală în sensul de a se efectua o expertiză medico-legală psihiatrică pentru a se stabili dacă
persoana respectivă avea sau nu discernământ în momentul savârşirii infracŃiunii, deoarece există o
prezumŃie legală care stabileşte în mod clar că persoanele sub 14 ani nu au discernamânt, astfel că
este înlăturată raspunderea penală a făptuitorului.
Un alt exemplu de prezumŃie legală absolută îl constituie conŃinutul art. 22 alin. (1) C.pr.pen.
intitulat: “Autoritatea hotărârii penale în civil şi efectele hotărârii civile în penal”, care prevede
următoarele: “Hotărârea definitivă a instanŃei penale are autoritate de lucru judecat în faŃa instanŃei
civile care judecă acŃiunea civilă, cu privire la existenŃa faptei, a persoanei care a săvârşit-o şi a
vinovăŃiei acesteia”.
În acest caz se merge pe principiul potrivit căruia res judicata pro veritate habetur.
PrezumŃiile legale relative pot fi înlăturate cu probe contrarii.În măsura în care acestea se
invocă în procesul penal, ele pot fi contrazise şi atunci este nevoie de probe pentru a demonstra
împrejurarea de fapt respectivă.
Potrivit art. 99,alin. (2) C.pen:”Minorul care are vârsta între 14 şi 16 ani răspunde penal
numai dacă se dovedeşte că a săvârşit fapta cu discernământ”.
Iată un exemplu de prezumŃie legală absolută relativă care poate fi contrazisă de probe care
pot înlatura sau nu, de la caz la caz această prezumŃie: în cazul unui omor, infractiune prevăzută în
art. 174, alin(1) C.pen., se bănuieşte că autorul faptei este un minor cu vârsta de 15 ani, bănuială
care ulterior devine certitudine prin considerarea faptelor probatorii precum: obiectele care au pete
de sânge cu grupa sangvină a victimei şi sunt gasite la locuinŃa făptuitorului; faptul că victima şi
presupusul făptuitor au fost văzuŃi împreună în urmă cu puŃin timp înainte de săvârşirea
infracŃiunii de omor; declaraŃiile unor martori care au auzit cum victima era ameninŃată de
făptuitor etc.
Se pune problema în acest caz dacă făptuitorul poate răspunde penal, luând în considerare
faptul că are vârsta de 15 ani. Răspunsul îl găsim reglementat în conŃinutul articolului 99, alin.(2)
enunŃat mai sus din care rezultă că în cazul în care minorul cu vârsta cuprinsă între 14 si 16 ani
poate să fie tras la răspundere penală, însă numai dacă se constată că acesta a avut discernamânt,
acest lucru putând fi stabilit numai în baza unei expertize medico-legale psihiatrice care va dovedi:
-fie că minorul a avut discernământ şi în acest caz va răspunde penal pentru fapta sa, şi atunci i se
1
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va aplica o sancŃiune dintre cele prevăzute în art. 100, alin(1), C.pen. potrivit căruia: ”FaŃă de
minorul care răspunde penal se poate lua o măsură educativă ori i se poate aplica o pedeapsă. La
alegerea sancŃiunii se Ńine seama de gradul de pericol social al faptei săvârşite, de starea fizică, de
dezvoltarea intelectuală şi morală, de comportarea lui, de condiŃiile în care a fost crescut şi în care
a trăit şi de alte elemente de natură să caracterizeze persoana minorului”; - fie că minorul nu a avut
discernământ în momentul comiterii faptei, caz în care minorul nu mai răspunde penal.
Se poate întâmpla însa să se constate lipsa discernământului indiferent de vârsta superioară
pragului de 14 ani. Există posibilitatea ca făptuitorul să aibă vârsta de 25 de ani, de exemplu, şi să
se constate în baza unei expertize medico-legale psihiatrice că nu avea discernământ la momentul
comiterii faptei sau că lipsa discernământului este o stare permanentă şi atunci este înlăturată
răspunderea penală. Iată cum prezumŃia relativă în acest caz este răsturnată printr-o expertiză.
5.2. Faptele evidente şi cele notorii nu trebuie dovedite existând dispensa de probă
Faptele evidente nu trebuie să fie probate, se consideră că sunt cunoştinte despre tot ceea ce
ne înconjoară, dobândite de-a lungul existenŃei noastre.
De exemplu: ca urmare a săvârşirii unei infracŃiuni de omor, soŃia victimei care se ocupă de
funerarii şi de tot ceea ce presupune ceremonia ocazionată de acest eveniment şi solicită
procurorului să ia în considerare faptul că se constituie parte civilă şi cere daune în valoare de 500
de lei reprezentând cheltuielile efectuate cu înmormântarea. Procurorul dispune trimiterea în
judecată a făptuitorului, iar judecatorul îl condamnă pe făptuitor la 15 ani de închisoare şi îl obligă
la plata sumei de 500 de lei fără nicio probă. Decizia este atacată de către făptuitor cu apel la
Curtea de Apel susŃinând că recunoaşte fapta şi este de acord cu hotărârea de condamnare la 15 ani
de închisoare, însă nu este de acord cu plata sumei de 500 de lei deoarece prejudiciul este reŃinut la
dosar fără nicio probă. Făptuitorul constată un fapt evident, că suma de 500 de lei este o sumă mult
prea mică pentru a acoperi cheltuielile efectuate cu ocazia unei înmormântări, oricine cunoscând
faptul că e nevoie de mult mai multe resurse financiare pentru a acoperi cheltuielile efectuate la o
înmormântare. Iată deci, un fapt evident, care nu trebuie probat.
Alte exemple de fapte evidente: nu trebuie dovedit că apa fierbe la 100 de grade Celsius şi că
îngheaŃă la 0 grade Celsius; de asemenea nu trebuie dovedit faptul că la orele 23:00, în România,
este întotdeauna noapte.
Faptele notorii nu trebuie demonstrate deoarece ele se consideră că sunt cunoscute de o
mulŃime de persoane.
Faptele notorii pot fi de notorietate generală sau de notorietate locală.
Sunt fapte de notorietate generală, faptele şi împrejurările cunoscute de un cerc foarte larg de
persoane.
De exemplu, într-o activitate de urmărire penală, în care calitatea de învinuit o are Ministrul
ÎnvăŃământului, Cătălin Baba, organul de cercetare penală nu îi poate cere de exemplu Ministrului
să îi aducă o adeverinŃă din care să rezulte că este membru al Guvernului, deoarece este un fapt e
notorietate generală; toŃi cetăŃenii României ar trebui sa cunoască faptul că Ministrul
Învățământului este Cătălin Baba.
Notorietatea poate să fie şi de o mai mică amplitudine, adică anumite fapte sau împrejurări
pot să fie cunoscute unui cerc restrâns de persoane.
De exemplu: faptul că inculpatul, primar în oraşul Craiova are această calitate într-o
comunitate mai mică, nu poate fi judecat în primă instanŃă de către Tribunalul Craiova pentru
infracŃiunea de luare de mită, el atrăgând competenŃa personală a CurŃii de Apel Craiova,
competenŃă determinată de calitatea sa de primar, calitate care este cunoscută cetăŃenilor oraşului
Craiova, aceasta nu trebuie să fie dovedită.
Caracterul notoriu al unui fapt este stabilit de organul judiciar în funcŃie de împrejurarea
căreia i se conferă relevanŃă informativă şi de gradul de instrucŃie al subiectului faŃă de care se
apreciază notorietatea.
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5.3. Faptele necontestate
Faptele necontestate care pot influenŃa caracterul răspunderii penale incumbă obligaŃia
organelor judiciare de a le dovedi; însă faptele şi împrejurările a căror dovedire nu influenŃează
asupra răspunderii penale nu este necesar a mai fi probate.
De exemplu: într-un caz de violare de domiciliu, infracŃiune prevăzută în art.192 C.pen.
inculpatul ajunge la o înŃelegere cu partea vătămată că efracŃia a avut loc prin forŃarea butucului şi
nu prin folosire de calităŃi mincinoase aşa cum s-a întâmplat în realitate, fapt care ar duce la
agravarea pedepsei inculpatului, folosirea de calităŃi mincinoase fiind o circumstanŃă agravantă.
Are loc remiterea unei sume de bani din partea inculpatului şi se încheie armistiŃiul dintre el
şi partea vătămată cu privire la declaraŃiile acesteia.
Pentru a nu se mai efectua cercetările din care să rezulte modul de pătrundere în locuinŃă,
părŃile comunică organului de cercetare că sunt de acord ambele asupra felului în care s-a produs
efracŃia. Pentru ca acesta să fie un fapt necontestat e nevoie de acordul celor care propun
efectuarea probei şi este nevoie de un act de dispoziŃie din partea celor care cer administrarea
acestor probe.
În literatura de specialitate s-a arătat, în mod corect, că în cazul faptelor necontestate care
sunt esenŃiale în soluŃionarea cauzei organele judiciare au obligaŃia să facă dovada lor, iar în cazul
faptelor sau împrejurărilor neesenŃiale care nu influenŃează asupra răspunderii penale nu se
impune dovedirea lor.1
6. Concluzii
Odată ce procesul penal este declanşat şi până ce se ajunge la o hotărâre judecătorească
definitivă, toate problemele care intră în sfera fondului cauzei sunt rezolvate prin prisma probelor.
De asemenea, în funcŃie de corectitudinea şi desfăşurarea completă a probaŃiunii şi de valoarea
probelor care sunt administrate, judecătorul îşi formează propriile convingeri cu privire la situaŃia
de faptpe care trebuie să o stabilească şi pe baza căreia îşi va întemeia şi motiva hotărârea. Rezultă
din aceasta că probele stau la baza hotărârii judecătoreşti.
În desfăşurarea procesului penal, organelor judiciare le revine sarcina de a identifica, strânge
şi interpreta probele care au legătură cu soluŃionarea procesului.
Deoarece în materie penală funcŃionează principiul prezumŃiei de nevinovăŃie reglementat în
art. 52 C.pr.pen. potrivit căruia:” Orice persoană este considerată nevinovată până la stabilirea
vinovăŃiei sale printr-o hotărâre penală definitivă”, organele de urmărire penală precum şi instanŃa
de judecată trebuie să parcurgă o activitate probatorie complexă.
La baza tuturor fazelor procesului penal stă probaŃiunea. Astfel, în faza urmăririi penale, în
conformitate cu prevederile articolului 200 C.pr.pen: ”Urmărirea penală are ca obiect strângerea
probelor necesare cu privire la existenŃa infracŃiunilor, la identificarea făptuitorilor şi la stabilirea
răspunderii acestora, pentru a se putea constata daca este sau nu cazul sa se dispună trimiterea în
judecată”.Probele administrate îl pot ajuta, sau, din contră, pot fi în defavoarea învinuitului sau
inculpatului .
La încheierea acestei faze a procesului penal dacă procurorul ajunge la concluzia că probele
existente sunt suuficiente şi administrarea lor este legală, atunci procurorul poate conchide la
soluŃionarea cauzei penale potrivit art. 262 C.pr.pen.
Probele au un rol determinant şi în faza de judecată, deoarece în această fază sunt
administrate probele în baza cărora s-a întocmit rechizitoriul, însa este posibilă şi administrarea de
noi probe.
Potrivit art. 287 alin (2) C.pr.pen.:”InstanŃa îşi formează convingerea pe baza probelor
1
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administrate în cauză”; de aici rezultă că instanŃa de judecată, dacă consideră că nu există probe
suficiente şi concludente din care să rezulte că inculpatul este vinovat de acuzaŃia care i se aduce,
nu va putea proceda la condamnarea acestuia deoarece va considera că nu există temeiuri
suficiente pentru soluŃionarea cauzei.
Din toate cele menŃionate până acum rezultă rolul deosebit de important al probelor în
administrarea justiŃiei penale, deoarece întreaga desfăşurare a activităŃii autorităŃilor judiciare din
cele mai vechi timpuri şi până în zilele noastre, aceasta are la bază activitatea probatorie.
În concluzie, nicio cauză penală nu poate fi soluŃionată dacă nu există material probator.
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ARESTAREA PREVENTIVĂ ÎN JURISPRUDENłA CURłII EUROPENE
A DREPTURILOR OMULUI
Ruxandra-Cristina DUłESCU∗

Abstract
Based on the study of preventive detention in the jurisprudence of the European Court of
Human Rights, this paper analyzes the preventive detention measure in the theoretical plane of the
romanian procedural law, adressing the two ways of preventive detention, namely: the arrest of
the suspect (when no criminal action has been set in motion) and the arrest of the accused (when
the criminal action has been set in motion), and also in the practical plane by the numerous cases
in which Romania is part in the European Court of Human Rights trials, due to non-observance of
the European Convention for the protection of fundamental rights and freedoms provisions, to
which Romania is a part since 1994.
Cuvinte cheie: arestare, jurisprudenŃă, drepturi, preventiv, lege.
1.Introducere
Prezenta lucrare are scopul de a analiza una din măsurile preventive – arestarea preventivă –
desfăşurate în cadrul procesului penal, luate faŃă de cel acuzat de săvârşirea unei infracŃiuni.
Precizăm faptul că luarea uneia din măsurile preventive, în cazul de faîă a luării măsurii
arestării preventive nu afectează prezumŃia de nevinovăŃie, învinuitul sau inculpatul bucurându-se
de această prezumŃie, conferită de lege prin legea procesuală care prevede faptul că “ orice
persoană este considerată nevinovată până la stabilirea vinovăŃiei sale printr-o hotărâre penală
definitivă.” (art. 52 din Codul de procedură penală)
Din această perspectivă studiul elaborat prezintă importanŃă, întrucât, în cele ce urmează,
vor fi analizate condiŃiile cu privire la luarea măsurii arestării preventive, sub ambele ei forme –
arestarea învinuitului, respectiv arestarea inculpatului – dar şi dispoziŃiile speciale cu privire la
arestarea minorului. Nu este deloc străin faptul că deşi România este parte la normele
internaŃionale care reglementează dreptul la libertate şi siguranŃă a persoanei, s-a dispus în
nenumărate rânduri luarea măsurii arestării preventive în mod abuziv sau cu nerespectarea
normelor care prevăd acest drept fundamental al omului.
De aceea, persoane care au suferit prejudicii în urma unor astfel de măsuri, din cauza faptului
că s-au simŃit nedreptăŃite de soluŃiile pronunŃate de către instanŃele naŃionale cu privire la privarea
de libertate, au încercat « să-şi facă dreptate » prin intermediul instanŃelor internaŃionale. Nu
puŃine sunt cauzele îndreptate împotriva României pe rolul CurŃii Europene a Drepturilor Omului,
de aceea, se impune precizarea că autorul va răspunde obiectivelor studiului, prin analizarea
teoretică a dispoziŃiilor legale, dar şi prin numeroasele exemple oferite de către jurisprudenŃa
naŃională cât şi internaŃională.
I.Importanța și scopul garantării libertății și siguranței persoanei umane
Una dintre cele mai sensibile şi mai complexe valori de care se bucură fiinŃa umană este
libertatea individuală şi siguranŃa. Odată cu trecerea timpului şi pe măsura dezvoltării societăŃii
româneşti, libertatea şi siguranŃa persoanei au făcut obiectul unor reglementări constituŃionale din
∗
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ce în ce mai clare.
În acest sens, în ConstituŃie, se prevede expres faptul că „libertatea şi siguranŃa persoanei sunt
inviolabile”.1 De asemenea, Codul de procedură penală, prevede în Titlul I, capitolul I faptul că în
tot cursul procesului penal, este garantată libertatea persoanei – art. 5 alin. (1).
De asemenea, datorită aderării României la spaŃiul comunitar şi a armonizării legislaŃiei
naŃionale, Ńara noastră a devenit parte la instrumentul principal care asigură protecŃia drepturilor şi
libertăŃilor fundamentale ale omului şi anume, ConvenŃia Europeană a Drepturilor Omului.2 Se
impune precizarea că, din momentul ratificării, ConvenŃia Europeană a Drepturilor Omului a
devenit obligatorie în dreptul intern, prevazând în mod expres si limitativ cazurile si condițiile în
care este permisă privarea de libertate a personei.
Prin dreptul la libertate, Curtea Europeană înŃelege dreptul la libertatea fizică a persoanei,
ceea ce în sensul clasic înseamnă: liberté d’aller et de venir3, dreptul de se deplasa liber.
Putem spune că scopul legislaŃiei naŃionale dar şi al celei internaŃionale este acela de a asigura
protecŃia libertăŃii şi siguranŃa persoanei împortiva în general a privărilor arbitrale de libertate, în
orice formă ar fi ele, excluzând înŃelesul de protecŃie fizică ori de protecŃie economică.
II. ÎnŃelesul juridic al noŃiunii de privare de libertate în sensul art. 5 din ConvenŃia
Europeana a Drepturilor Omului şi garantarea libertăŃii individuale şi siguranŃei persoanei
în dreptul român.
Libertatea persoanei îşi răsfrânge consecinŃele şi asupra exercitării unor alte drepturi
fundamentale ale fiinŃei umane, ca de exemplu: dreptul la libertatea de exprimare, dreptul la
libertatea de mişcare, dreptul la viaŃa privată şi de familie. Datorită acestor împrejurări, în
jurisprudenŃa CurŃii Europene4 s-a stabilit faptul ca analiza unei privări de libertate se face de la
caz la caz, în funcŃie de natura şi durata măsurii, de efectele acesteia sau de modalităŃile de
executare. Facem precizarea că sub incidenŃa art. 5 nu intră modalităŃile în care sunt puse în
executare sau sunt executate măsurile privative de libertate, precum şi condiŃiile de detenŃie.
Pe baza jurisprudenŃei existente la nivel internŃional5, s-a incercat definirea privării de
libertate ca fiind o măsura dispusă de către autorităŃi, prin care o persoană este Ńinută împotriva
voinŃei sale, pentru o anumită perioadă de timp, într-un spaŃiu determinat şi împiedicată să
părăsească acel spaŃiu, prin constrângere sau ameninŃare cu o constrângere prin utilizarea forŃei.6
De asemenea, doctrina română7 a arătat că pentru a putea vorbi de o privare de libertate, este
necesar să fie restricŃionate raporturile unei persoane cu terŃii, să se afle în imposibilitatea
temporară de a părăsi anumite zone determinate, adaugându-se sentimentul de izolare şi de
imposibilitate
a
individului
de
a-şi
desfăşura
viaŃa
într-un
mod
normal.
Plecând de la această afirmaŃie, se impune precizarea că deşi Curtea Europeană a Drepturilor
Omului consideră că arestul la domiciliu reprezintă un grad suficient de constrângere pentru a fi

1

Art. 23 din ConstituŃia României, publicată în M. Of. Partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003
ConvenŃia Europeană a Drepturilor Omului, adoptată la Roma în 4 noiembrie 1950, ratificată de România
prin Legea nr. 30/1994, publicată în M. Of. Partea I, nr. 78 din 30 aprilie 1997
3
Mihail Udroiu, Ovidiu Predescu, Protectia europeana a drepturilor omului şi procesul penal român, Ed. C. H.
Beck, Bucureşti, 2008, p. 389
4
CEDO, hotărârea din 9 iunie 1976, în cauza Engel şi alŃii contra Olandei, paragr. 58-59; Guzzardi contra
Italiei, paragr. 92-93 din 6 noiembrie 1980.
5
CEDO, hotărârea din 6 noiembrie 1980, în cauza Guzzardi c. Italiei, Curtea considerând că impunerea unei
reşedinŃe obligatorii a reclamantului timp de 16 luni pe o insulă pustie, având posibilitatea de mişcare pe un
perimetru de 2,5km2 , constituie o privare de libertate în sensul art. 5 din ConvenŃie.
6
M. Udroiu, O. Predescu, op. cit., p.390
7
Radu ChiriŃă, ConvenŃia europeană a drepturilor omului, comentarii şi explicaŃii, vol. I, ed. C.H.Beck,
Bucureşti, 2007, p.188 ; M. Udroiu, O. Predescu, op. cit., p.390
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considerat privare de libertate în sensul art. 5, Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie, a arătat1
dimpotrivă că „ durata arestării la domiciliu dispusă de către autorităŃile străine, constituie o
măsură echivalentă cu obligarea de a nu părăsi localitatea, prevăzută în art. 145 C. proc. pen.,
astfel încât nu reprezintă o privare de libertate care să poate fi dedusă din durata pedepsei
închisorii de executat.”
În speŃă, inculpatul H.M, condamnat la o pedeapsă de 2 ani şi 6 luni închisoare, a cerut
deducerea din pedeapsa de executat a perioadei în care acesta a fost arestat provizoriu în Italia în
vederea extrădării în România. Din 13 aprilie 2004, când a fost localizat în Italia şi până la 11 iulie
2005 când s-a făcut predarea către autorităŃile române, Curtea de Apel din Torino a dispus faŃă de
inculpat măsura obligării de a nu părăsi locuinŃa. În raport cu solicitările reclamantului, Î.C.C.J. a
reŃinut că dispoziŃiile art. 18 din Legea 302/2004 privind cooperarea judiciară internaŃională în
materie penală se aplică doar măsurii reŃinerii şi arestării preventive, nu şi măsurilor care limitează
sau restrâng libertatea, precum arestul la domiciliu.
Din cele expuse mai sus, se poate observa foarte uşor faptul că practica instanŃei noastre
supreme diferă în această materie de jurisprudenŃa CurŃii Europene. Pentru a crea o
compatibilitate cu măsurile procesual penale europene şi a alinia practica noastră judiciară cu cea a
statelor occidentale, precizăm faptul că Noul Cod de procedură penală prevede în dispoziŃiile sale
– art.218-art.222 – arestul la domiciliu. Cu toate acestea, noua reglementare pare să vină în
susŃinerea decizei Înaltei CurŃi de CasaŃie și JustiŃie, prevăzând în alin. (10) al art. 222 faptul că „
durata privării de libertate dispusă prin măsura arestului la domiciliu nu se ia în considerare pentru
calculul duratei maxime a măsurii arestării preventive a inculpatului în cursul urmăririi penale.”
III. Privarea licită de libertate
Legalitatea unei măsuri preventive nu se analizează doar raportându-ne la normele de drept
interne, ci având în vedere şi dispoziŃiile ConvenŃiei şi scopul acestora.
În cuprinsul său, articolul 5 din ConvenŃia Europeană a Drepturilor Omului are în vedere o
listă limitativă de condiŃii, care trebuie respectate pentru ca privarea de libertate poate fi
considerată licită. Pentru a putea fi licită, legea internă care prevede privarea de libertate trebuie
să respecte şi să îndeplinească cerinŃele cu privire la accesibilitate şi previzibilitate. Aceasta va fi
accesibilă atunci când persoana privata de libertate are posibilitatea de a cunoaşte conŃinutul
dispoziŃiilor legale în baza cărora se dispune această măsură. În susŃinerea celor afirmate mai sus
exemplificăm prin decizia CurŃii Europene a Drepturilor Omului în cauza Galliani contra
României, pronunŃată la 10 iunie 2008, unde Curtea a statuat că reŃinerea reclamatei, dispusă
printr-un formular standard al Oficiului pentru străini din cadrul Ministerului de Interne nu
reprezintă o “lege” suficient de accesibilă şi previzibilă pentru a evita orice arbitrat, mai ales că
reclamantei nu îi era cunoscută nicio posibilitate de a ataca respectivul ordin de instanŃă, astfel
privarea de libertate încalcă cerinŃa legalităŃii. Legea va fi previzibilă atunci când aceasta este
redactată cu claritate, în aşa fel încât să permită oricărei persoane să prevadă situaŃiile în care legea
se aplică.
De asemenea, pentru a putea vorbi de o privare de libertate licită, măsura luată trebuie să se
încadreze în cele şase cazuri strict prevăzute de ConvenŃie şi anume: detenŃia în urma unei
condamnări (art. 5 paragr. 1, lit. a), arestarea sau deŃinerea pentru neexecutarea unei obligaŃii
legale sau a unei dispoziŃii a instanŃei (art. 5 paragr. 1 lit. b), reŃinerea şi arestarea preventivă în
cazul existenŃei unei suspiciuni rezonabile cu privire la săvârşirea unei infracŃiuni (art.5 paragr. 1
lit. c), detenŃia unui minor aflat în anumite situaŃii speciale (art. 5 paragr.1 lit. d), detenŃia
persoanelor bolnave sau aflate în stare de dificultate ( art. 5 paragr.1 lit. e) şi detenŃia străinilor (art.
1
Decizia penală nr. 4647/2005, secŃia penală, Înalta Curte de CasaŃie şI JustiŃie, disponibilă pe site-ul
www.scj.ro
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5 paragr. 1 lit. f).
Din analiza legislaŃiei naŃionale reiese faptul că dispoziŃiile interne sunt în concordanŃă cu
cerinŃele ConvenŃiei Europene a Drepturilor Omului, cu precădere cele ale ConstituŃiei. Astfel, art.
53 din legea fundamentală prevede faptul că „ exerciŃiul unor drepturi sau al unor libertăŃi, poate
fi restrâns numai prin lege şi dacă se impune, după caz, pentru: apărarea securităŃii naŃionale, a
ordinii, a sănătăŃii ori a moralei publice, a drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor, desfăşurarea
instrucŃiei penale, prevenirea consecinŃelor unor calamităŃi naturale, ale unui dezastru, ori ale
unui sinistru deosebit de grav.”
Mai mult, în virtutea art. 11 şi 20 din ConstituŃie, prevederile consfinŃite în ConvenŃia
Europeană au aplicabilitate directă în dreptul intern, iar în caz de neconcordanŃă între acestea din
urmă şi prevederile interne, „ vor avea prioritate reglementările internaŃionale, cu excepŃia
cazului în care legea fundamentală sau legile interne conŃin dispoziŃii mai favorabile.”
Concluzionând, putem spune că pentru a avea o cât mai bună protejare a dreptului la libertate
şi siguranŃă dar şi a celorlalte drepturi, este necesar ca în viitor, in vederea soluŃionării unor cauze
aflate pe rolul instanŃelor interne să se adopte atat din punct de vedere teoretic, cât şi practic
jurisprudenŃa CurŃii Europene a Drepturilor Omului.
IV. Măsuri preventive în dreptul procesual român - generalităŃi
Măsurile preventive au fost definite în literatura de specialitate1 ca fiind instituŃii de drept
procesual penal cu caracter de constrângere, prin care învinuitul sau inculpatul este împiedicat să
întreprindă anumite activităŃi care s-ar răsfrânge negativ asupra desfăşurării procesului penal sau
asupra atingerii scopului acestuia.
Măsurile preventive sunt măsuri procesuale deoarece pot fi dispuse de organele de urmărire
penală şi de instanŃele de judecată numai în cursul desfăşurării procesului penal, legea2 arătând că
acestea se iau pentru a asigura buna desfăşurare a procesului penal, ori pentru a se împiedica
sustragerea învinuitului sau inculpatului de la urmărirea penală, de la judecată ori de la executarea
pedepsei.
Deoarece prin luarea măsurilor de prevenŃie se aduc atingeri dreptului la libertate şi
siguranŃă, dispoziŃiile din ConstituŃie şi Codul de procedură penală cuprind şi numeroase garanŃii,
astfel încât restrângerea libertăŃii persoanelor nu poate fi dispusă decât în condiŃiile fixate de lege.
Astfel, pentru luarea măsurilor de prevenŃie trebuie îndeplinite cumulativ următoarele condiŃii
generale,aşa cum au fost ele analizate în literatura de specialitate.3
a. să existe probe sau indicii temeinice că învinuitul sau inculpatul a săvârşit o faptă prevăzută
de legea penală. Indiciile temeinice sunt, aşa cum rezultă din prevederile art. 681 din C. proc. pen.,
atunci când din datele existente în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că persoana faŃă de care
se efectuează acte premergătoare sau acte de urmărire penală a săvârşit fapta.
b. pentru infracŃiunea săvârşită, legea să prevadă pedeapsa detenŃiunii pe viaŃă sau a închisorii
c. să existe vreunul din cazurile prevăzute în art. 148 lit. a)-f) – cazuri în care se dispune
arestarea inculpatului.
d. învinuitul sau inculpatul să fie ascultat numai în prezenŃa apărătorului.
Aceste măsuri pot fi luate de către judecător sau instanŃa de judecată în funcŃie de faza în care
se află procesul penal, dar şi de procuror. Singura măsură pe care o pot lua organele de cercetare
penală este măsura reŃinerii pe cel mult 24 de ore.
Întrucât au caracter provizoriu, măsurile de prevenŃie sunt susceptibile a fi înlocuite ori
1
Ion Neagu, Tratat de procedură penală – partea generală, ediŃia a II-a revazută şi adăugită, Ed. Universul
Juridic, Bucureşti, 2010, p.542
2
Art. 136 Cod procedură penală
3
I. Neagu, op. cit., p. 545
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revocate sau de a-şi înceta de drept efectele.
Înlocuirea are loc atunci când s-au schimbat temeiurile care au determinat luarea măsurii,
măsura preventivă luată înlocuindu-se cu altă măsură preventivă. Se poate dispune înlocuirea
măsurii când măsura preventivă a fost luată în cursul urmăririi penale de procuror sau de instanŃă,
dacă procurorul apreciază că informaŃiile primite de la organul de cercetare penală justifică
înlocuirea sau revocarea măsurii, ori dacă sesizează instanŃa. 1
Revocarea operează atunci când măsura preventivă a fost luată cu încălcarea prevederilor
legale sau nu mai există vreun temei care să justifice menŃinerea măsurii preventive.2 În atare
situaŃii, măsura trebuie revocată din oficiu sau la cerere.
Aşa cum se precizează in doctrină3, încetarea de drept a măsurilor de prevenŃie este un
obstacol legal împotriva menŃinerii acestora. În acest sens, cazurile în care măsurile preventive
încetează de drept sunt prevăzute în art. 140 C. proc. pen. În conformitate cu dispoziŃiile acestuia,
măsurile preventive încetează de drept :
- la expirarea termenelor prevăzute de lege sau stabilite de organele judiciare.
- în caz de scoatere de sub urmărire penală, de încetare a urmăririi penale sau de încetare a
procesului penal ori de achitare.
- în cazul măsurii arestării preventive, aceasta încetează de drept şi atunci când, înainte de
pronunŃarea unei hotărâri de condamnare în primă instanŃă, durata arestării a atins jumătatea
maximului pedepsei prevăzute de lege pentru infracŃiunea care face obiectul învinuirii, fără a se
putea depăşi, în cursul urmăririi penale maximele prevăzute de art. 159 alin. (13), precum şi în alte
cazuri anume prevăzute de lege. (art 140 alin.2)
Tot în această materie, dispoziŃiilor art. 140 li se alătură prevederile art. 350 alin (3) în
conformitate cu care, instanŃa dispune punerea de îndată în libertate a inculpatului arestat preventiv
atunci când pronunŃă:
- o pedeapsă cu închisoare cel mult egală cu durata arestării preventive;
- o pedeapsă cu închisoare, cu suspendarea condiŃionată a executării ori cu suspendarea
executării sub supraveghere sau cu executare la locul de muncă.;
- amenda;
- o măsură educativă
Ori de câte ori ne aflăm în prezenŃa situaŃiilor expuse anterior, organele judiciare trebuie să
dispună punerea de îndată în libertate a învinuitului, respectiv a inculpatului.
V. Măsurile preventive în special.
Portivit art. 136 Cod proc. pen., „ În cauzele privitoare la infracŃiuni pedepsite cu detenŃiune
pe viaŃă sau cu închisoare, pentru a se asigura buna desfăşurare a procesului penal ori pentru a se
împiedica sustragerea învinuitului sau inculpatului de la urmărirea penală, de la judecată ori de la
executarea pedepsei, se poate lua faŃă de acesta una din următoarele măsuri preventive:
- reŃinerea;
- obligarea de a nu părsi localitatea;
- obligarea de a nu părăsi Ńara;
- arestarea preventivă.
Precizăm faptul că în cele ce urmează, prezentul studiu nu va analiza toate măsurile
preventive în parte, ci se va opri asupra măsurii arestării preventive.
VI. Arestarea preventivă – abordare din perspectiva ConvenŃiei şi a dreptului procesual
1

Art. 139 alin. (1), (31) din Codul de procedură penală.
Art. 139 alin. (2) din Codul de procedură penală.
3
I. Neagu, op. cit., p.556
2
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penal român.
Arestarea preventivă a fost calificată în literatura de specialitate ca fiind cea mai gravă
măsură procesuală1, aceasta constituie o măsură cu caracter excepŃional, ce constă în privarea de
libertate a unei persoane înainte de întervenirea unei hotărâri de condamnare, datorită unor raŃiuni
legate de desfăşurarea normală a procesului penal.
Întrucât arestarea preventivă nu este o pedeapsă ci are o natură administrativ-procesuală, ea
trebuie să dureze atât cât o cere necesitatea procesuală, iar alegerea acesteia trebuie să fie făcută
Ńinându-se seama de scopul pe care îl urmăreşte, de gradul de pericol social al infracŃiunii, de
sănătatea, de vârsta, antecedentele şi alte situaŃii privind persoana faŃă de care se ia măsura. Luarea
măsurii arestării preventive depinde de întrunirea mai multor condiŃii care au fost stabilite expres
atât în cuprinsul reglementărilor naŃionale cât şi internaŃionale, având în vedere faptul că starea de
detenŃie reprezintă o restrângere importantă a dreptului la libertate al persoanei.
Arestarea preventivă este prevăzută în ConvenŃia Europeană în art. 5 paragr. 1 lit. c, care
admite privarea de libertate a unei persoane „ dacă a fost arestată sau reŃinută în vederea aducerii
sale în faŃa autorităŃii judiciare competente, atunci când există motive verosimile de a se bănui că
a săvârşit o infracŃiune sau când există motive temeinice ale necesităŃii de a o împiedica să
săvârşească o infracŃiune sau să fugă după săvârşirea acesteia.” Pentru a se alinia cerinŃelor
ConvenŃiei, legislaŃia internă consacră o serie de garanŃii constituŃionale in conformitate cu care, „
arestarea unei persoane este permisă doar în cazurile şi cu procedura prevăzute de lege.”2
Această prevedere a stat la baza art. 5 alin. (2) Cod proc. pen., care se referă la faptul că „
nicio persoană nu poate fi reŃinută, arestată sau privată de libertate în alt mod şi nici nu poate fi
supusă vreunei forme de constrângere a libertăŃii decât în cazurile şi condiŃiile prevăzute de lege.”
De asemenea, în art. 5 Cod proc. pen. este prevăzut dreptul celui împotriva căruia s-a luat măsura
arestării preventive, de a se adresa pe tot cursul procesului penal instanŃei competente, dacă
consideră ca această măsură este ilegală, dar şi dreptul la repararea pagubei suferite ca urmare a
luării abuzive unei astfel de măsuri.3 Tot astfel, în spiritul reglementărilor constituŃionale şi
europene, Codul de procedură penală consfinŃeşte caracterul de excepŃie al arestării preventive şi
stabileşte expres şi limitativ în cuprinsul art. 143 şi art. 148, condiŃiile şi cazurile care pot justifica
măsura arestării preventive.
Precizăm faptul că arestarea preventivă a unei persoane este compatibilă cu prevederile
ConvenŃiei, chiar dacă ulterior arestării, organele de anchetă au constat nevinovăŃia acesteia sau au
intervenit anumite impedimente juridice precum prescripŃia, amnistia4, sau dezincriminarea care
nu mai permit continuarea procesului penal.
VI.1. CondiŃiile luării măsurii arestării preventive.
CondiŃiile măsurii arestării preventive aşa cum reies din reglementarea măsurii în ConvenŃie
dar şi din legislaŃia internă sunt:
1
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2

GheorghiŃă MateuŃ, Tratat de procedură penală, Partea generală, Vol. I, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2007, p.

Art. 23 alin. (2) ConstituŃia României.
Art. 5 alin (3)-(4) Cod procedură penală.
4
CEDO, hotărârea Gusinskiy c. FederaŃia Rusă din 19 mai 2004 în care Curtea a reŃinut că există o încălcare a
art. 5 când o persoană este arestată pentru o faptă ce făcea obiectul unei legi de amnistie, întrucât chiar dacă codul
de procedură penală, permite în circumstanŃe excepŃionale, arestarea unei persoane fără ca aceasta să fie acuzată, aşa
cum a fost în cazul reclamantului, statul nu a furnizat nicio explicaŃie cu privire la conŃinutul noŃiunii de
circumstanŃe excepŃionale. În consecinŃă, legea aplicată nu conŃine suficiente garanŃii contra arbitrariului. În plus,
legalitatea detenŃiei implică conformitatea acesteia cu dreptul intern. Or, o lege de amnistie era aplicabilă faptei
comise de către reclamant, astfel încât detenŃia nu este conformă cu legislaŃia internă, cât timp este ilogic să poŃi
aresta o persoană care nu poate fi condamnată penal.
3
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- existenŃa unui proces penal. ConstituŃia României prevede faptul că arestarea preventivă
se dispune de judecător numai în cursul procesului penal , adică după începerea urmăririi penale şi
până la pronunŃarea unei hotărâri judecătoreşti definitive – art. 23 alin (4).
- existenŃa unor motive verosimile de a bănui că persoana care urmează a fi privată de
libertate a săvârşit o infracŃiune. LegislaŃia naŃională stabileşte în art. 143 Cod proc. pen.
obligativitatea existenŃei unor probe sau indicii temeinice privind săvârşirea unei fapte prevăzute
de legea penală.
- pentru infracŃiunea săvârşită, legea să prevadă pedeapsa detenŃiunii pe viaŃă sau a
închisorii.
- învinuitul sau inculpatul să fie ascultate numai în prezenŃa apărătorului.
Măsura arestării preventive, în dreptul procesual penal român Ńine seama de cele două calităŃi
pe care le poate avea succesiv o persoană faŃă de care se efectuează urmărirea penală: calitatea de
învinuit şi calitatea de inculpat. Acest lucru explică de ce reglementarea în Codul de procedură
penală a măsurii arestării preventive este făcută în două modalităŃi şi anume: arestarea învinuitului
şi arestarea inculpatului.1
VI.2. Arestarea învinuitului
Arestarea învinuitului poate fi dispusă în faza de judecată sau în cursul urmăririi penale.
Regăsim această din urmă măsură în dispoziŃiile art. 146 Cod proc. pen. Însă, mai înainte de a
analiza această formă a arestării preventive, se impune precizarea că învinuitul este acea persoană
faŃă de care se efectuează urmărirea penală, cât timp nu a fost pusă în mişcare acțiunea penală
împotriva sa – art. 229 Cod proc. pen.
Potrivit art. 146 alin. (1) Cod proc. pen. condiŃiile ce se cer a fi îndeplinite cumulativ pentru a
se lua această măsură2 sunt:
- să existe probe sau indicii temeinice3 că învinuitul a săvârşit o faptă prevăzută de legea
penală.
- pentru fapta săvârşită, legea să prevadă pedeapsa detenŃiunii pe viaŃă sau pedeapsa
închisorii. Măsura arestării preventive nu poate fi în cazul infracŃiunilor pentru care legea prevede
alternativ pedeapsa închisorii sau amenda;
- să existe vreunul din cazurile prevăzute în art. 1484;
1

Av. Bogdan Ionescu, ReŃinerea şi arestarea – legislaŃie, doctrină, jurisprudenŃă, ed. Continent XXI,
Bucureşti, 2000, p. 48
2
I. Neagu, op. cit. p.577.
3
Prezintă relevanŃă în această cauză încheierea nr. 4373 din 23 septembrie 2007 (nepublicată) pronunŃată de
Î.C.C.J., SecŃia penală, în care Curtea a dispus faŃă de învinuitul C.C. măsura obligării de a nu părăsi Ńara. Pentru a
se pronunŃa astfel, instanŃa a arătat că atât din probe cât şi din indicii temeinice trebuie să existe presupunerea
rezonabilă că o persoană a săvârşit o infracŃiune. Urmele de sânge care prin constatări tehnico-ştiinŃifice
biocriminalistice, s-a stabilit că aparŃineau presupusului făptuitor şi victimei, pot fi considerate indicii temeinice sau
urme rezonabile ale săvârşirii unei infracŃiuni contra vieŃii.- în Laura CodruŃa Kovesi, Dana TiŃian, Daniela Frăsie,
Culegere de jurisprudenŃă. Arestarea preventiva. Aprecierea pericolului social concret pentru ordinea publică.
Practică judiciară. Hotărâri CEDO., Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2009, p. 87-95.
4
Potrivit art. 148 alin (1) Cod proc.pen. aceste cazuri sunt: învinuitul a fugit ori s-a ascuns în scopul de a se
sustrage de la urmărire sau de la judecată, ori există date că va încerca să fugă sau să se sustragă în orice mod de la
urmărirea penală, de la judecată ori de la executarea pedepsei [ lit.a]; învinuitul a încălcat cu rea-credinŃă, măsura
obligării de a nu părăsi localitatea sau Ńara, ori obligaŃiile care îi revin pe durata acestor măsuri [ lit. a1]; învinuitul
incearcă să zădărnicească în mod direct sau indirect aflarea adevărului prin influenŃarea unei părŃi, a unui martor sau
expert, ori prin distrugerea, alterarea sau sustragerea mijloacelor materiale de probă [ lit. b]; există date că învinuitul
pregăteşte săvârşirea unei noi infracŃiuni [lit. c]; învinuitul a săvârşit cu intenŃie o nouă infracŃiune [lit. d]; există
date că învinuitul exercită presiuni asupra persoanei vătămate sau că încearcă o înŃelegere frauduloasă cu aceasta [
lit. e]; învinuitul a săvârşit o infracŃiune pentru care legea prevede pedeapsa detenŃiunii pe viaŃă sau pedeapsa
închisorii mai mare de 4 ani şi există probe că lăsarea în libertate prezintă un pericol concret pentru ordinea publică
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- învinuitul să fi fost ascultat în prealabil numai în prezenŃa apărătorului ales sau a celui
numit din oficiu. Potrivit art. 146 alin (6) coroborat cu art. 1491 alin (6) şi art. 150, ascultarea
învinuitului nu se mai cere când acesta este dispărut, se află în străinătate, ori se sustrage de la
urmărirea penală, sau se află în stare de reŃinere ori de arestare preventiva şi din cauza sănătăŃii ori
din cauză de forŃă majoră sau stare de necesitate nu poate fi adus în faŃa instanŃei.
Prin art. 146 se prevăd aspecte procedurale referitoare la arestarea preventivă. Măsura
arestării învinuitului în cursul urmăririi penale se dispune numai de către judecător prin încheiere.
Astfel, procurorul, din oficiu sau la sesizarea organului de cercetare penală, când sunt întrunite
condițiile cerute de lege și consideră că arestarea învinuitului este necesară în interesul urmăririi
penale, numai după ascultarea acestuia în przența apărătorului, întocmește propunerea motivată de
luare a măsurii arestării preventive a învinuitului.
Potrivit art. 146 alin (2), dosarul împreună cu propunerea de luare a măsurii arestării
preventive, se prezintă președintelui ori judecătorului delegat de la instanța căreia i-ar reveni
competența să judece cauza în fond sau de la instanța corespunzătoare în grad acesteia în a cărei
circumscripție se află locul de deținere, locul unde s-a constat săvârșirea faptei prevăzute de legea
penală ori sediul parchetului din care face parte procurorul care efectuează sau supraveghează
urmărirea penală. După primirea dosarului cauzei și a propunerii de arestare făcută de procuror,
președintele instanței sau judecătorul delegat de acesta fixează ziua și ora de soluționare a
propunerii, până la expirarea celor 24 de ore de reținere, în cazul învinuitului care este reținut.
Conform art. 146 alin (3), ziua și ora se comunică atât apărătorului ales sau celui din oficiu cât și
procurorului, care este obligat să asigure prezența în fața instanței a învinuitului reținut. Legea
prevede faptul că propunerea de arestare preventivă se soluționează în camera de consiliu de un
singur judecător, indiferent de natura infracțiunii.
După ascultarea învinuitului, judecătorul admite sau respinge propunerea de arestare
preventivă prin încheiere motivată. Dacă se impune luarea măsurii arestării preventive a
învinuitului, aceasta se va dispune pe o durată ce nu poate depăși 10 zile, cu mențiunea ca nu poate
fi prelungită, iar judecătorul emite, de urgență, mandatul de arestare a învinuitului. Dacă însă, s-a
respins propunerea de arestare preventivă, judecătorul, prin verificarea îndeplinirii condițiilor
cerute de lege, poate dispune măsura obligării de a nu părăsi localitatea sau țara ( art. 146
alin.111).1
Împotriva încheierii instanței, în termen de 24 de ore de la pronunțare pentru cei prezenți,
respectiv comunicare pentru cei lipsă, se poate face recurs.
Arestarea învinuitului poate fi dispusă și în faza de judecată.2 Art. 147 Cod proc. pen.
precizează faptul că , instanța de judecată, în situațiile arătate în partea specială, titlul II, poate
dispune arestarea învinuitului în cazurile și condițiile prevăzute în art. 146. Astfel, o persoană
poate deveni învinuit în fața instanței de judecată în cazul infracțiunilor de audiență. Potrivit art.
147, când s-a dispus arestarea învinuitului, președintele completului de judecată emite mandatul de
arestare a învinuitului. Învinuitul arestat este trimis de îndată procurorului, împreună cu mandatul
de arestare.
Arestarea învinuitului nu poate fi prelungită, astfel încât, la expirarea termenului de 10 zile,
trebuie să fie emisă ordonanța de punere în libertate3, iar eliberarea învinuitului se va face de
îndată. O soluționare contrară s-a constatat de către Curtea Europenă a Drepturilor Omului în
cauza Răducu c. România, cand Curtea a reținut încălcarea art. 5 alin. 1 din Convenție, precizând
că deși Curtea de Apel București a dispus punerea în libertate a reclamantului în data de 19 oct.
[lit. f].

1

Art. 146 alin (111) a fost introdus prin art. 1 pct. 74 din Legea nr. 356/2006
I. Neagu, op. cit., p. 580.
3
CEDO, hot. Răducu c. România din 7 aprilie 2009.
2
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2000, acesta a fost eliberat doar în data de 20 oct. 2000, datorită faptului că s-a comunicat greșit
dispozitivul hotărârii la Penitenciarul Rahova în loc să fie comunicat la Penitenciarul Jilava. Cum
această eroare este imputabilă autorităților, care nu au corectat-o decât dupa aproximativ 12 ore,
punând reclamantul în situația de a mai petrece o noapte în plus în penitenciar, Curtea a
concluzionat că s-a depășit termenul rezonabil pentru punerea în executare a hotărârii de eliberare.
Potrivit art. 1371 alin (2) Cod proc. pen., când se dispune arestarea învinuitului, instanța de
judecată încunoștințează despre aceasta, în termen de 24 de ore, un membru din familia acestuia
sau o altă persoană pe care o desemnează învinuitul, consemnându-se aceasta într-un procesverbal. De asemnea, legea (art. 1371 alin. (1), prevede faptul că persoanei arestate i se aduc de
îndată la cunoștință, în limba pe care o înțelege, motivele arestării, iar învinuirea în cel mai scurt
termen. În acest sens putem aduce în discuție cauza Tase contra România1, în cauză Curtea a
constat că este contrară dispozițiilor legale naționale, practica organelor judiciare de a nu menționa
motivele concrete pentru dispunerea măsurii arestării preventive, deși obligativitatea motivării este
expres prevazută de lege.
Prin art. 146 se prevede aspecte procedurale referitoare la arestarea preventivă. Măsura
arestării învinuitului în cursul urmăririi penale se dispune numai de către judecător prin încheiere.
Astfel, procurorul, din oficiu sau la sesizarea organului de cercetare penală, când sunt întrunite
condiŃiile cerute de lege şi consideră că arestarea învinuitului este necesară în interesul urmăririi
penale, numai după ascultarea acestuia în przenŃa apărătorului, întocmeşte propunerea motivată de
luare a măsurii arestării preventive a învinuitului.
Potrivit art. 146 alin (2), dosarul împreună cu propunerea de luare a măsurii arestării
preventive, se prezintă preşedintelui ori judecătorului delegat de la instanŃa căreia i-ar reveni
competenŃa să judece cauza în fond sau de la instanŃa corespunzătoare în grad acesteia în a cărei
circumscripŃie se află locul de deŃinere, locul unde s-a constat săvârşirea faptei prevăzute de legea
penală ori sediul parchetului din care face parte procurorul care efectuează sau supraveghează
urmărirea penală. După primirea dosarului cauzei şi a propunerii de arestare făcută de procuror,
preşedintele instanŃei sau judecătorul delegat de acesta fixează ziua şi ora de soluŃionare a
propunerii, până la expirarea celor 24 de ore de reŃinere, în cazul învinuitului care este reŃinut.
Conform art. 146 alin (3), ziua şi ora se comunică atât apărătorului ales sau celui din oficiu cât şi
procurorului, care este obligat să asigure prezenŃa în faŃa instanŃei a învinuitului reŃinut.
Legea prevede faptul că propunerea de arestare preventivă se soluŃionează în camera de
consiliu de un singur judecător, indiferent de natura infracŃiunii.
După ascultarea învinuitului, judecătorul admite sau respinge propunerea de arestare
preventivă prin încheiere motivată. Dacă se impune luarea măsurii arestării preventive a
învinuitului, aceasta se va dispune pe o durată ce nu poate depăşi 10 zile, cu menŃiunea ca nu poate
fi prelungită, iar judecătorul emite, de urgenŃă, mandatul de arestare a învinuitului. Dacă însă, s-a
respins propunerea de arestare preventivă, judecătorul, prin verificarea îndeplinirii condiŃiilor
cerute de lege, poate dispune măsura obligării de a nu părăsi localitatea sau Ńara ( art. 146
alin.111).2
Împotriva încheierii instanŃei, în termen de 24 de ore de la pronunŃare pentru cei prezenŃi,
respectiv comunicare pentru cei lipsă, se poate face recurs.
Arestarea învinuitului poate fi dispusă şi în faza de judecată.3 Art. 147 Cod proc. pen.
precizează faptul că , instanŃa de judecată, în situaŃiile arătate în partea specială, titlul II, poate
dispune arestarea învinuitului în cazurile şi condiŃiile prevăzute în art. 146. Astfel, o persoană
poate deveni învinuit în faŃa instanŃei de judecată în cazul infracŃiunilor de audienŃă. Potrivit art.
1

CEDO, hot. Tase c. România, din 10 iunie 2008.
Art. 146 alin (111) a fost introdus prin art. 1 pct. 74 din Legea nr. 356/2006
3
I. Neagu, op. cit., p. 580.
2
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147, când s-a dispus arestarea învinuitului, preşedintele completului de judecată emite mandatul de
arestare a învinuitului. Învinuitul arestat este trimis de îndată procurorului, împreună cu mandatul
de arestare.
Arestarea învinuitului nu poate fi prelungită, astfel încât, la expirarea termenului de 10 zile,
trebuie să fie emisă ordonanŃa de punere în libertate1, iar eliberarea învinuitului se va face de
îndată. O soluŃionare contrară s-a constatat de către Curtea Europenă a Drepturilor Omului în
cauza Răducu c. România, cand Curtea a reŃinut încălcarea art. 5 alin. 1 din ConvenŃie, precizând
că deşi Curtea de Apel Bucureşti a dispus punerea în libertate a reclamantului în data de 19 oct.
2000, acesta a fost eliberat doar în data de 20 oct. 2000, datorită faptului că s-a comunicat greşit
dispozitivul hotărârii la Penitenciarul Rahova în loc să fie comunicat la Penitenciarul Jilava. Cum
această eroare este imputabilă autorităŃilor, care nu au corectat-o decât dupa aproximativ 12 ore,
punând reclamantul în situaŃia de a mai petrece o noapte în plus în penitenciar, Curtea a
concluzionat că s-a depăşit termenul rezonabil pentru punerea în executare a hotărârii de eliberare.
Potrivit art. 1371 alin (2) Cod proc. pen., când se dispune arestarea învinuitului, instanŃa de
judecată încunoştinŃează despre aceasta, în termen de 24 de ore, un membru din familia acestuia
sau o altă persoană pe care o desemnează învinuitul, consemnându-se aceasta într-un procesverbal. De asemnea, legea (art. 1371 alin. (1), prevede faptul că persoanei arestate i se aduc de
îndată la cunoştinŃă, în limba pe care o înŃelege, motivele arestării, iar învinuirea în cel mai scurt
termen. În acest sens putem aduce în discuŃie cauza Tase contra România2, în cauză Curtea a
constat că este contrară dispoziŃiilor legale naŃionale, practica organelor judiciare de a nu menŃiona
motivele concrete pentru dispunerea măsurii arestării preventive, deşi obligativitatea motivării este
expres prevazută de lege.
Un alt exemplu în acest sens îl reprezintă hotărârea CurŃii Europene a Drepturilor Omului în
cauza Stici c. Moldova din 23 octombrie 2007, unde Curtea a constat violarea art. 5 din ConvenŃie
deaorece instanŃele de judecată care au autorizat arestul precum şi cele care au examinat legalitatea
acestuia nu au invocat motive suficiente şi relevante pentru arestarea reclamantului, limitându-se la
citirea temeiurilor din Codul de procedură penală, fără a arăta cum se aplică în cazul concret.3
Dacă sunt mai mulŃi învinuiŃi sau arestaŃi în cauză, arestarea acestora se dispune prin aceeasi
încheiere, dar în vederea executării măsurii se vor emite mandate de arestare pentru fiecare
învinuit în parte.4
VI.3. Arestarea inculpatului
În conformitate cu dispoziŃiile legii, persoana împortiva căreia s-a pus în mişcare acŃiunea
penală se numeşte inculpat. Măsura arestării preventive a inculpatului, prin durata ei, este cea mai
aspră dintre măsurile preventive privative de libertate.5 Reglementarea acestei măsuri procesuale
este cuprinsă în art. 148-160 Cod proc. pen., texte care se referă la condiŃiile luării măsurii şi
actele procesuale şi procedurale, durata arestării inculpatului şi prelungirea arestării inculpatului.
Aşa cum este susŃinut şi în doctrină, ne raliem opiniei conform căreia arestarea inculpatului
are caracter de excepŃie şi se bucură de un regim procesual superior celui existent până la
modificarea Codului de procedură penală prin Legea nr. 32/1990 şi prin actuala ConstituŃie6 care
prevede în art. 154 pct. 1, faptul că legile şi toate celelalte acte normative rămân în vigoare, în
măsura în care ele nu contravin prezentei ConstituŃii.
Pentru a se dispune această măsură se cer a fi îndeplinite cumulativ, atât condiŃii generale,
1

CEDO, hot. Răducu c. România din 7 aprilie 2009.
CEDO, hot. Tase c. România, din 10 iunie 2008.
3
CEDO, hotărârea Stici C. Moldova din 23 octombrie 2007
4
Mircea Damaschin, Drept procesual penal, ed. Wolters Kluwer, România, 2011, p. 264.
5
Av. B. Ionescu, op. cit., p. 52.
6
I. Neagu, op. cit., p. 582
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arătate la arestarea învinuitului cât şi condiŃia specială şi anume: să fie pusă în mişcare acŃiunea
penală, astfel n-am avea de-a face cu un inculpat ci cu un învinuit. Cu privire la cazurile în care se
poate dispune arestarea preventiva a inculpatului, facem trimitere la cazurile analizate în ceea ce
priveşte arestarea învinuitului.
Ca şi în cazul arestării preventive a învinuitului, inculpatul trebuie ascultat înainte de luarea
măsurii. Astfel, potrivit textului art. 150 Cod proc.pen., această măsură poate fi luată numai după
ascultarea inculpatului de către procuror si de către judecător, afară de cazul când inculpatul este
dispărut, se află în străinătate, ori se sustrage de la urmărirea penală ori de la judecată, ori se află în
stare de reŃinere ori de arestare şi din cauza sănătăŃii ori din cauză de fortă majoră sau stare de
necesitate nu poate fi adus în faŃa instanŃei.
În literatura de specialitate1 s-a formulat ideea conform căreia neaudierea învinuitului sau
inculpatului, sau audierea sa în absenŃa apărătorului ales ori din oficiu, înainte de a formula
propunerea de arestare preventivă, trebuie să fie sancŃionată cu nulitatea absolută a sesizării
judecătorului ca urmare a încălcării dreptului la apărare al persoanei acuzate de săvârşirea unei
infracŃiuni. Măsura arestării se poate dispune şi fără audierea învinuitului sau inculpatului, în cazul
în care acesta invocă dreptul de a păstra tăcerea. În ipoteza în care inculpatul este ascultat,
judecătorul încunoştinŃează despre dispunerea arestării, în termen de 24 de ore, un membru din
familia acestuia ori o altă persoană pe care o desemnează inculpatul, consemnându-se aceasta întrun proces verbal. Atunci când mandatul a fost emis fără ascultarea inculpatului din motivele
prevăzute în art. 150 alin (2) Cod proc. pen., acesta ( inculpatul) va fi ascultat imediat ce a fost
prins ori s-a prezentat.
Măsura arestării preventive a inculpatului poate fi dispusă în faza de urmărire penală numai
de către judecător, iar în faza judecăŃii, numai de către instanŃa de judecată. În cursul urmăririi
penale, procurorul, din oficiu sau la sesizarea organului de cercetare penală, dacă sunt întrunite
condiŃiile prevăzute în art. 143 şi există vreunul din cazurile prevăzute la art. 148, când consideră
că în interesul urmăririi penale este necesară arestarea inculpatului, numai după ascultarea
acestuia în prezenŃa apărătorului, întocmeşte propunerea motivată de luare a măsurii arestării
preventive. Conform alin. (2) al art. 1491, dosarul, împreună cu propunerea de luare a măsurii
arestării preventive întocmită de procurorul care supraveghează sau efectuează urmărirea penală se
prezintă preşedintelui ori judecătorului delegat de acesta de la instanŃa căreia i-ar reveni
competenŃa să judece cauza în fond sau de la instanŃa corespunzătoare în grad acesteia în a cărei
circumscripŃie se află locul de deŃinere, locul unde s-a constatat săvârşirea faptei prevăzute de
legea penală ori sediul parchetului din care face parte procurorul care efectuează sau
supraveghează urmărirea penală.
Arestarea preventivă a inculpatului se dispune înainte de expirarea duratei arestării
învinuitului.
Referitor la actele procesuale şi procedurale, potrivit art. 151 alin. (1), după întocmirea
hotărârii prin care s-a dispus arestarea preventivă a inculpatului, preşedintele completului de la
instanŃa de recurs emite de îndată mandatul de arestare preventivă. În cazul în care prin aceeaşi
hotărâre s-a dispus arestarea mai multor inculpaŃi, se emite mandat de arestare separat pentru
fiecare dintre ei ( art. 151 alin. 2) care trebuie să arate instanŃa care a dispus luarea măsurii arestării
inculpatului; data şi locul emiterii; numele, prenumele şi calitatea persoanei care a emis mandatul
de arestare; datele privitoare la persoana inculpatului; arătarea faptei ce formează obiectul
inculpării şi denumirea infracŃiunii; încadrarea juridică a faptei şi pedeapsa prevăzută de lege;
temeiurile concrete care determină arestarea; ordinul de a fi arestat inculpatul; indicarea locului
unde urmează a fi deŃinut cel arestat precum şi semnătura judecătorului.
Executarea mandatului de arestare se face după cum inculpatul a fost prezent sau nu în
1

M. Udroiu, O. Predescu, op. cit., p. 431.
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momentul dispunerii măsurii arestării preventive.
În cazul în care inculpatul a fost prezent şi ascultat, în conformitate cu dispoziŃiile art. 152
alin. (1), judecătorul care a emis mandatul înmânează un exemplar al mandatului persoanei
arestate, iar un alt exemplar îl trimite organului de poliŃie, pentru a fi predat la locul de deŃinere o
dată cu arestatul.
În cazul în care inculpatul nu a fost prezent, mandatul emis în lipsa sa se înaintează în dublu
exemplar organului de poliŃie pentru executare, aşa cum cer prevederile art. 152 alin. (2). Organul
de poliŃie va proceda la arestarea persoanei arătate în mandat, îi predă un exemplar al mandatului
şi îl conduce în faŃa judecătorului care a emis mandatul. În vederea executării mandatului de
arestare preventivă, organul de poliŃie poate pătrunde în domiciliul sau reşedinŃa unei persoane
fără învoirea acesteia, precum şi în sediul unei persoane juridice fără învoirea reprezentantului
legal al acesteia.
Este posibil ca cel arestat să ridice obiecŃii în ceea ce priveşte identitatea sa. Într-un asemenea
caz, arestatul este condus în faŃa judecătorului de la locul unde a fost găsit. Doctrina1 apreciază că
printr-o asemenea reglementare, legiuitorul a urmărit să creeze o garanŃie cu privire la ocrotirea
libertăŃii persoanei, fiindcă în situaŃia în care localitatea în care a fost găsit cel cu privire la care se
ia măsura arestării se găseşte la o distanŃă mare de sediul organului judiciar care a dispus măsura,
rezolvarea obiecŃiilor privind identitatea ar necesita mult timp. Pentru rezolvarea obiecŃiilor
privind identitatea, când este necesar, judecătorul de la locul unde cel arestat a fost găsit cere
relaŃii judecătorului care a emis mandatul. Dacă instanŃa apreciază că nu există pericol de dispariŃie
sau persoana adusă nu este cea arătată în mandat, dispune punerea în libertate a persoanei
împotriva căreia s-a executat mandatul. Dacă însă, constată că obiecŃiile sunt nefondate, dispune
executarea mandatului.
Dacă sunt întrunite condiŃiile prevăzute de lege, instanŃa de judecată, poate dispune arestarea
preventivă a inculpatului în cursul judecăŃii, prin încheiere motivată. FaŃă de inculpatul care a mai
fost anterior arestat în aceeaşi cauză, în cursul urmăririi penale sau al judecăŃii, se poate dispune
din nou această măsură dacă au intervenit elemente noi care fac necesară privarea sa de libertate (
art. 160a alin. 4).
Măsura arestării preventive a inculpatului într-o cauză poate fi luată sau menŃinută chiar dacă
inculpatul este arestat şi în altă cauză.
Având la bază dispoziŃiile constituŃionale, Codul de procedură penală prevede în art. 149
faptul că durata arestării inculpatului dispusă în cursul urmăririi penale, nu poate depăşi 30 de zile,
afară de cazul când este prelungită în condiŃiile legii. Durata totală a arestării preventive în cursul
urmăririi penale nu poate depăşi 180 de zile (art. 159 alin. 13). Legea prevede faptul că, în cursul
judecăŃii instanŃa verifică periodic dar nu mai târziu de 60 de zile , legalitatea şi temeinicia arestării
preventive.
Termenul curge de la data emiterii mandatului, când arestarea a fost dispusă după ascultarea
inculpatului, iar în cazul când a fost dispusă în lipsa acestuia, termenul curge de la data punerii în
executare a mandatului de arestare.
În situaŃia în care o cauză penală este trecută pentru continuarea urmăririi penale de la un
organ de urmărire la altul, mandatul de arestare emis anterior, ramâne valabil.
Prelungirea duaratei arestării se dispune numai în faza de urmărire penală. În faza de
judecată, măsura arestării preventive luată atât în cursul urmăririi penale cât şi în cursul judecăŃii,
poate fi menŃinută.
În conformitate cu dispoziŃiile art. 155 alin. 1, în cursul urmăririi penale, arestarea
inculpatului dispusă de instanŃă poate fi prelungită motivat, dacă temeiurile care au determinat
arestarea iniŃială impun în continuare privarea de libertate sau există temeiuri noi care să justifice
1
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privarea de libertate. Prelungirea arestării preventive se dispune pe baza propunerii motivate a
procurorului care, efectuează sau supraveghează urmărirea penală. Propunerea de prelungire a
arestării se soluŃionează în camera de consiliu de un singur judecător, indiferent de natura
infracŃiunii.
O practică constatată de Curte în mai multe state a fost aceea a neprelungirii arestării
preventive, astfel încât continuarea menŃinerii în arest rămâne fără temei juridic specific. Unul
dintre exemplele ilustrative în acest sens este cazul Baranowski contra Poloniei, în care menŃinerea
în arest preventiv după expirarea mandatului, doar pe baza faptului că rechizitoriul fusese trimis
instanŃei de judecată, a fost considerată nelegală în sensul ConvenŃiei.1
În faza de judecată, măsura arestării preventive poate fi menŃinută, atât atunci când a fost
luată în cursul urmăririi penale, cât şi atunci când a fost luată în cursul judecăŃii.
Când procurorul dispune prin rechizitoriu, trimiterea în judecată a inculpatului aflat în stare
de arest, dosarul se înaintează instanŃei competente cu cel puŃin 5 zile înainte de expirarea
mandatului de arestare, sau după caz, a duratei pentru care a fost dispusă prelungirea arestării.
Dacă instanŃa constată că temeiurile care au determinat arestarea preventivă au încetat sau nu
mai există temeiuri noi care să justifice privarea de libertate, dispune prin încheiere revocarea
arestării preventive şi punerea de îndată în libertate a inculpatului.
VII. DispoziŃii speciale privind măsurile preventive
Arestarea minorului
Dacă legislaŃia internă reglementează în mod expres, într-o secŃiune separată regulile speciale
cu privire la arestarea minorului, dispoziŃiile art. 5 paragr. 1 din ConvenŃie se aplică şi în cazul
delincvenŃilor minori cu condiŃia ca privarea de libertate să fie ultima măsura la care s-ar putea
recurge.
Potrivit art. 160e alin. (1) arestarea preventivă a minorului se face potrivit dispoziŃiilor
obişnuite, cu anumite derogări şi completări.
Inculpatul minor între 14 şi 16 ani va putea fi arestat preventiv cu îndeplinirea condiŃiilor
prevăzute de art. 160h şi anume:
- minorul să răspundă penal;
- pedeapsa prevăzută de lege pentru fapta de care este învinuit este detenŃiunea pe viaŃă sau
închisoarea de 10 ani sau mai mare;
- dacă altă măsură preventivă nu este suficientă.
Pentru inculpatul minor între 16 şi 18 ani, arestarea preventivă se va dispune cu îndeplinirea
condiŃiilor impuse de procedura comună în materie.2 Minorilor arestaŃi preventiv li se asigură pe
lângă drepturile prevăzute de lege pentru deŃinuŃii preventivi cu vârsta mai mare de 18 ani, drepturi
proprii şi un regim special de detenŃie preventivă. Astfel, potrivit dispoziŃiilor art. 160f Cod proc.
pen., învinuiŃilor sau inculpaŃilor minori arestaŃi preventiv li se asigură în toate cazurile asistenŃa
juridică obligatorie. Atunci când se dispune arestarea unui învinuit sau inculpat minor se
încunoştinŃează despre aceasta imediat, părinŃii, tutorele, persoana în îngrijirea sau supravegherea
căreia se află minorul, alte persoane pe care le desemnează acesta şi serviciul de probaŃiune de pe
lângă instanŃa căreia i-ar reveni să judece în primă instanŃă cauza, consemnându-se aceasta într-un
proces-verbal.
În timpul arestării preventive, minorii se Ńin separat de majori, în locuri anume destinate
minorilor arestaŃi preventiv ( art 160f alin. 4). Din aceste motive, în cazul delincvenŃilor minori,
instanŃele naŃionale trebuie să fie luată în cazuri cu adevărat necesare, fiind privită ca o măsură
excepŃională.
1
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Cu privire la durata arestării preventive a minorului, art. 160h alin. (2) prevede faptul că
durata arestării inculpatului minor între 14 şi 16 ani,este în cursul urmăririi penale de cel mult 15
zile, iar verificarea legalităŃii şi temeiniciei arestării preventive se efectuează în cursul judecăŃii
periodic, dar nu mai târziu de 30 de zile.
Această măsură poate fi prelungită în cursul urmăririi penale sau menŃiuntă în timpul judecăŃii
doar în mod excepŃional.
Arestarea preventivă a minorului în cursul urmăririi penale nu poate să depăşească în total, un
termen rezonabil şi nu mai mult de 60 de zile, fiecare prelungire neputând depăşi 15 zile. Însă, ca
excepŃie, atunci când pedeapsa prevăzută de lege este detenŃiunea pe viaŃă sau închisoarea de 20 de
ani sau mai mare, arestarea preventivă a inculpatului minor între 14 şi 16 ani în cursul urmăririi
penale poate fi prelungită până la 180 de zile.
În cazul inculpatului minor mai mare de 16 ani, arestarea preventivă se poate face în cursul
urmăririi penale pe o durată de cel mult 20 de zile. De asemenea, spre deosebire de arestarea
preventivă a minorului cu vârsta între 14 şi 16 ani, arestarea preventivă a minorului mai mare de
16 ani se poate prelungi în cursul urmăririi penale de fiecare dată cu 20 de zile, dar nu poate să
depăşească un termen rezonabil şi nu mai mult de 90 de zile. În situaŃii de excepŃie precum
pedeapsa detenŃiunii pe viaŃă sau pedeapsa închisorii mai mare de 10 ani, arestarea preventivă a
inculpatului minor în timpul timpul urmăririi penale poate fi prelungită până la 180 de zile.
În ceea ce îl priveşte pe învinuitul minor, legea prevede că durata arestării acestuia este de cel
mult 3 zile.
2. Concluzii
Ca urmare a celor arătate mai sus, putem concluziona prin aceea că dispunerea măsurii
arestării preventive are ca scop asigurarea bunei desfăşurări a procesului penal (art. 136) care
presupune aducerea învinuitului sau inculpatului în faŃa autorităŃii judiciare competente, pentru a
se constata la timp şi în mod complet faptele care constituie infracŃiuni, astfel ca orice persoană
care a săvârşit o infracŃiune să fie pedepsită potrivit vinovăŃiei sale şi nicio persoană nevinovată să
nu fie trasă la răspundere penală.
De asemenea, se impune precizarea ca pentru a preîntâmpina alte condamnări de către Curtea
Europeană a Drepturilor Omului cu privire la numarul mare de încălcări aduse dreptului la
libertate, instanŃele naŃionale trebuie sa-şi însuşească jurisprudenŃa CurŃii. În urma unei asemenea
însuşiri, putem vorbi de o adevărată armonizare a legislaŃiei interne cu cea internaŃională, care
pentru România este atât necesară cât şi oportună.
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NECESITATEA INCRIMINĂRII CLONĂRII UMANE
Veronica GÎNDEA1

Abstract
This project treats one of the most controversial subject of the present but with direct
consequences on human rights and on the future .Its purpose is to bring the Romanian legislation
with European law. Human cloning is a process in development with minimal chances of success
and incriminated in most countries of the world because of its danger and failure in this area of
development. And as President of U.S.A, George W. Bush said:. "Cloning would contradict the
most fundamental principle of medical ethics, that no human life should be exploited or
extinguished for the benefit of another. Allowing cloning would be taking a significant step toward
a society in which human beings are grown for spare body parts, and children are engineered to
custom specifications, and that's not acceptable.”
Cuvinte cheie: incriminare, clonare reproductiva, clonare terapeutica, legislatie europeana,
aromonizare legislatie romana.
1. Introducere
Tematica studiului acoperă domeniul clonării reproductive și a celei terapeutice,modul în care
aceasta este incriminată în celelalte țări, cum este privită, dezavantajele și riscurile pe care le
prezintă clonarea umană si importanța armonizării legislației românești cu cea europeana.
Importanța acestui material îl constituie prezentarea motivelor pentru care clonarea umană
reproductivă ar trebui incriminată iar clonarea terapeutică ar trebui permisă sub imperiul unor
condiții stricte de utilizare a acesteia. Acest proiect are ca obiectiv atingerea principalelor puncte
privind clonarea umană care nu este incriminată nici în actualul și nici în Codul Penal ce urmează
să intre în vigoare deși legislația europeană prevede expres interzicerea acestui proces, prevedere
adoptată de majoritatea statelor, cu atât mai mult cu cât Romania face parte din Uniunea
Europeană. Obiectivele asumate vor fi abordate prin prezentare unor argumente, motive, opinii
proprii precum și opinii ale unor specialiști, dar mai ales prin expunerea principalelor acte
europene ce interzic clonarea umană și de asemenea statele care deja au ratificat aceste acte.
Spre deosebire de codurile penale moderne din Europa, proiectul noului Cod Penal român,
depus de Ministerul Justiției în Parlament spre dezbatere, nu prevede nicăieri poziția României față
de clonarea umană sau producerea de arme biologice, interzise de toate normele europene.În acest
sens Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene prevede în Titlul 1, articolul 2 “dreptul la
integritate a persoanei” ,iar punctul 2,litera d) mentioneaza că: ” în domeniile medicinei şi
biologiei trebuie respectate în special : d)interzicerea clonării fiinŃelor umane în scopul
reproducerii”.2
Există legi împotriva clonării umane în Spania, Germania, Canada, Danemarca, Anglia,
Norvegia şi Marea Britanie.
Codul penal spaniol din 1995, mult indrăgit de inițiatorii proiectului noului Cod penal român,
cuprinde un capitol intitulat "Delicte privitoare la manipularea genetica” care prevede în mod
expres faptul că este incriminată clonarea umană.
Astfel pentru a pune în evidența modul de raportare a României la modernitate vom prezenta
1
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modul de incriminare a acestei fapte de legislația altor țări:
-codul penal francez din 1994 cuprinde un întreg capitol numit: ”despre crimele de eugenism
si clonaj reproductiv (articolele 214-1 până la 215-4)1;
-codul penal spaniol din 1995, mult îndrăgit de iniŃiatorii proiectului noului cod penal român,
cuprinde un capitol intitulat ”delicte privitoare la manipularea genetică”2;
-de asemenea si in Kazastan în septembrie 2012 urmează să fie incriminate clonarea umană;
-codul penal al Republicii Moldova din 2002 incriminează clonarea de fiinŃe umane în art.
144, infracŃiune pedepsită cu închisoare de la 7 la 15 ani3,iar în comparație cu cea din urmă țară
precizăm că în România există posibilităti mai mari de a realiza experimente și cercetări științifice
datorită dotării tehnologice mai avansate, a economiei mai dezvolatate decât cea a Republicii
Moldova precum și medicii ce dispun de competențe înalte de realizare a unor astfel de cercetari.
În Tunisia , Comitetul Medical Național de Etică a examinat problema clonării la cererea
Ministrului Sanătății în 1997 și a concluzionat că toată tehnologia privind clonarea umană ar trebui
interzisă, el a considerat că această practică subminează conceptul de reproducere umană și de
demnitate umană și că aceasta este “ușa deschisă” la toate formele de abuz.
Clonarea reproductivă nu este admisă deocamdată nicăieri în lume. Rezoluția Comisiei pentru
probleme de bioetică a Parlamentului Europei, din 7 septembrie 2000, interzice "utilizarea
embrionilor umani pentru producerea de celule tulpinare".4
Însă interzicerea clonării umane şi a altor fapte periculoase în domeniul ingineriei genetice
reprezintă şi o obligaŃie asumată de România în conformitate cu ConvenŃia de la Oviedo din 1997
privind drepturile omului şi biomedicina, precum şi Protocolul adiŃional referitor la interzicerea
clonării fiinŃelor umane, din1998, ratificate prin Legea nr. 17/2001.
Astfel, conform articolului 1 din Protocolul menŃionat: ”Este interzisă orice intervenŃie având
drept scop crearea unei fiinŃe umane genetic identice unei alte fiinŃe umane vii sau moarte”. Noul
cod penal ar trebui să Ńină cont de această obligaŃie, instituind garanŃii pentru respectarea ei.
Codul penal român adoptat prin Legea nr. 301/2004 cuprindea un capitol de infracŃiuni
intitulat ”Crime şi delicte privind manipularea genetică”. De pildă, articolul 194 prevedea că:
”Utilizarea ingineriei genetice pentru a produce arme biologice sau alte arme de exterminare în
masă se pedepseşte cu detenŃiune severă de la 15 la 25 de ani şi interzicerea unor drepturi.” De
asemenea, articolul 195 al codului prevedea următoarele: ”(1)Crearea de embrioni umani în alte
scopuri decât procreaŃia se pedepseşte cu închisoare strictă de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor
drepturi. (2)Cu aceeaşi pedeapsă se sancŃionează şi crearea, prin clonare, a unei fiinŃe umane
genetic identice unei alte fiinŃe umane, vii sau moarte.”
Scopul si obiectivul acestei conventii este acela de a proteja demnitatea si identitatea ființei
umane, garantând oricărei persoane, fără discriminare respectul integrității sale și al celorlalte
drepturi și libertăți fundamentale fața de aplicațiile biologiei și medicinei. Statele semnatare ale
acestei convenții își propun ca prin legi specifice să facă să primeze interesul și binele ființei
umane asupra interesului unic al societății și științei, să asigure nevoile de sănătate ale membrilor
societății, precum și accesul echitabil la îngrijirile de sănătate potrivit unor calități adecvate.
Consimțământul pacientului are drept scop apărarea individului, ca mijloc de protecție al său, al
libertății individuale, al autodeterminării și autonomiei sale. Ca principiu general Conventia
prevede că o persoană nu poate fi tratată medical fară consimțământ.5
Însă intrarea în vigoare a Codului Penal din 2004 a fost amânată în mod repetat de Monica
1
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Macovei şi apoi de succesorii săi. În urmă cu câŃiva ani România a fost zguduită de scandalul
prelevării de ovule umane în vederea exportului, deoarece unii oameni cu iniŃiativă au profitat de
lacunele legislaŃiei româneşti,iar acest lucru afectează în mod evident valorile sociale ale societății
românești.1
Clonarea umană reprezintă posibilitatea oferită de ingineria genetică de a obține indivizi
identici, în serie , acest lucru scandalizând întreaga lume, mai ales morala creștină. Totuși, o
reacție dură, promptă, formulată în termeni lipsiti de echivoc, vine din partea unui membru al
Comitetului Consultativ Național de Etică din Franța, o reacție ce vine din partea unui om de
știință. Profesorul Jean-François Mattei consideră că Națiunile Unite trebuie să declare, urgent,
tehnica genetică a clonării umane drept crimă împotriva umanității. Profesorul francez a acordat
recent un fulminant interviu agenției de presă France Press în care a declarat: „Un om reprezentând
copia altuia nu mai este o ființă umană. Clonarea se înrudește cu genocidul, pentru că se bazează,
ca și acesta, pe selecția genetică“.2
Primul copil despre care se spune că s-a născut prin clonare este o fetiță. Ea a primit numele
Eve și nu are decât mamă, fiind o copie genetică în miniatură a acesteia. Controversata companie
Clonaid a anunțat că a sosit pe lume prima clonă umană. În absența unor materiale științifice
detaliate legate de procedurile urmate, știrea nu a fost confirmată din surse independente. Se știe
doar că este vorba despre o fetiță, care s-a născut prin cezariană, și a primit numele Eve.
"Cezariana s-a desfășurat foarte bine", a afirmat Brigitte Boisselier, presedinta societății pentru
clonare umană Clonaid.
Ian Wilmut, primul om de știință care a reușit să cloneze un mamifer (oaia Dolly) nu este de
acord cu clonarea reproductivă. Numeroși specialiști în clonarea animalelor, printre care și
biologul Rudolf Jaenisch de la Whitehead Institute din Massachusetts, afirmă ca tentativele de
clonare umană sunt nu doar sortite eșecului, dar și "iresponsabile" și "respingătoare". Cercetătorul
avertizează de mult că tehnica clonării dă greș foarte des la animale și a creat o veritabilă " galerie
a ororilor", cum ar fi: malformații congenitale, diformități fizice, deficiențe ale sistemului
imunitar, îmbătrânire prematură etc. Cele mai multe animale clonate nu supraviețuiesc mai mult de
cîteva zile și prezintă o mulțime de anormalități: hipertrofie placentară, pneumonie, deficiențe
hepatice, obezitate îmbătrânire prematură etc. Ian Wilmut, creatorul oiței Dolly, primul mamifer
clonat, a atras atenția ca rata eșecurilor este extrem de ridicată. El a amintit că abia la cea de-a 276a tentativă a reușit să obțină o clonă viabilă, dar nu și perfectă. Cercetătorul irlandez a anunțat că
Dolly este bolnavă și îmbătrânește prematur, iar sursele afirmă că aceasta a fost eutanasiată la
varsta de 7 ani din cauza unei boli pulmonare grave. Referitor la clonarea umană în scopuri
reproductive, el a insistat că nimeni nu ar trebui să o încerce. Alături de el au protestat o mulțime
de alți savanți, care au calificat clonarea umană drept "sordidă". O poziție dură față de acest
eveniment au mai avut președintele Franței, Jacques Chirac, și Biserica Ortodoxă Rusă.
Sondajele recente luate de americani după anunŃarea realizării clonei oii Dolly a arătat că doi
din trei oameni găsesc clonarea umană din punct de vedere moral inacceptabilă, în timp ce 56% au
declarat că nu ar fi mâncat carnea unui animal clonat.3
Însă întrebările care apar odată cu realizarea unei clone sunt: care ar fi drepturile unei clone?
Cele ale unui frate geamăn sau ale unui copil al originalului? Ar avea măcar drepturile unei ființe
umane? Iar dacă originalul ar ucide o clonă de-a lui (sau invers) ce ar fi acest lucru din punct de
vedere legal: o crimă sau o sinucidere?
Există numeroase motive pe lângă cele enumerate pentru care clonarea umană ar trebui să fie
incriminată, astfel clonarea prezintă dezavantaje, cum ar fi:
1

Ziarul Gardianul
http://biserica.org/Publicatii/2001/NoIV/04_index.html
3
http://www.scribd.com/doc
2

Veronica Gîndea

267

-apariŃia unei pieŃe pentru ovule, având drept consecinŃă manipularea femeilor şi abuzurile
asupra lor care are ca efecte secundare creșterea ratei infracționalității și punerea în pericol a
sănătății oamenilor, deci clonarea ar însemna o încurajare de desfacere a pieței pentru ovule.
Utilizarea tehnicilor de clonare vor necesita disponibilitatea multor mii sau milioane de ovule întrun an. Deoarece există un risc medical binecunoscut asociat cu donarea de ovule, cererea de ovule
ar putea genera apariŃia unei pieŃe bazate pe exploatare, ce ar crea riscuri foarte mari pentru
femeile vulnerabile. In particular, pot fi expuse la exploatare, în sensul obligării lor de a fi
furnizoare constante de ovule, femeile din Ńările care nu asigură o protecŃie legală puternică.
-subminarea structurii familiei și a comunității în ansamblu;
-se realizează o presiune pentru utilizarea acestei tehnologii și folosirea ei drept scop;
-populația nu este încă pregătită pentru a accepta provocările și noutățile pe care le-ar aduce
noile tehnici de clonare;
-există un imens procent al ratărilor. Aproape 98% dintre embrioni nu ajung să fie implantați
mamelor surogat. Ei mor în timpul evoluției sarcinii, sau imediat după naștere;
-clonele supraviețuitoare moștenesc sau dobândesc anomalii de funcționare. Jan Wilmut,
“creatorul” lui Dolly, era aproape sigur de faptul că mulți copii clonați se pot naște cu maladii
congenitale, asa cum s-a întamplat și în cazul experimentelor de clonare animală;
-cultivă o fixație genotipică, o vinovată identitate a oamenilor, fapt ce ar anula
individualitatea și specificul persoanei umane;
-clonarea ar putea duce deci la un dezechilibru economic datorită tehnologiei costisitoare,
societatea Clonaid susținând că realizarea unei clone poate ajunge până la 200.000$;
-pot apărea și se pot induce neașteptat periculoase anomalii ale clonării. Se pot induce și boli
genetice din partea celui ce donează nucleul, dar și prin intermediul ADN-ului mitocondrial
provenind din partea mamei.1
Putem observa cu ușurință că argumentele împotriva clonării sunt cu certitudine mai
puternice decat cele care ar putea încuraja clonarea. Descoperirea clonării a avut un efect
devastator asupra eticii, cercetării și asupra dreptului si libertății omului în astfel încât a fost
nevoie să se ia măsuri ferme în mai toate țările privind interzicerea clonării pentru a nu se distruge
selecția naturală a omului precum și diversitatea sa. Considerăm că pericolul cel mai mare pentru
omenire, dacă nu se interzice pe deplin oriunde și oricând clonarea, este acela că se pot crea state
sau societăți de tip piramidal: în vârf politicienii și oamenii de știință, iar la bază cei care execută
ordinele primite, excluși genetic prin clonarea de la o viață normală. Astăzi, Comitetul de Etică al
Franței consideră că nimeni nu se poate prevala de un consimțământ prezumat privind
experimental științific în aceste stări deoarece interesul cercetării științifice este mai prejos decât
respectul față de persoana și trupul ei mort, iar bolnavii aflați în stare vegetativă permanentă sunt
încă persoane umane.
O altă posibilă urmare juridică a clonării umane ar avea în atenție strania relație dintre parinți
si clone. Sunt părinții clonelor adevărați părinți? Sunt clonele veritabili copii? Din alt punct de
vedere, părintele nu are în “persoana” clonei un fiu sau o fiică, ci un alter-ego! Întrebarea este: Ce
drepturi sociale și juridice va avea clona în acest caz? O complicată situație familială poate fi și
aceea în care părintele are un copil natural și o clonă. Dilema apare atunci când se pune problema
moștenirii ceea ce va duce și la o prevedere în Codul Civil privind dreptul de a moșteni sau nu a
persoanei clonate.
Profesorul italian Severino Antinori a mărturisit într-un interviu acordat săptămânalului
“Oggi” că a clonat trei copii în Europa de Est; este vorba despre doi băieți și o fetiță, acum în
vârstă de 9 ani. În acest sens profesorul italian a declarat: “Am contribuit la aducerea pe lume prin
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intermediul tehnicii clonării umane a trei copii”, a declarat controversatul ginecolog.1
Un alt aspect foarte important ce trebuie avut în vedere este “Declarația ONU privind
clonarea umană” din 08 martie 2005 care pune în evidență faptul că orice practică împotriva
demnității umane, așa cum este clonarea umană în scopul reproducerii ființei umane, nu este
admisibilă facând, de asemenea, trimitere la rezoluția 53/152 din 9 decembrie 1998, în care a fost
aprobată Declarația generală privind genomul omului și drepturile omului. Prin declarația din 8
martie 2005 se urmăresc următoarele obiective:
a)să adreseze un apel tuturor statelor membre de a-și lua toate masurile necesare pentru
protejarea vieții umane în procesul aplicării științelor biologice;
b)adreseaza un apel tuturor statelor membre de a interzice toate formele de clonare umana in
masura in care acestea sunt incompatibile cu demnitatea umana si protectia vietii omului;
c)adresează în continuare un apel de a întreprinde acțiunile necesare pentru interzicerea
utilizării ingineriei genetice care ar putea contraveni demnității umane;
d) adresează un apel tuturor statelor membre de a adopta acțiuni pentru prevenirea exploatării
femeilor în procesul aplicării științelor biologice;
e)adresează, de asemenea, un apel tuturor statelor membre de a adopta și a implimenta
neîntîrziat legislația la nivel național pentru asigurarea îndeplinirii punctelor (a)-(d) din prezenta
Declarație;
f) adresează în continuare un apel tuturor statelor membre de a ține cont, la finanțarea
cercetărilor medicale, inclusiv a celor biologice, de problemele globale urgente precum SIDA,
tuberculoza și malaria care afectează în mod deosebit țările în curs de dezvoltare.2
De ce ar trebuie să nu incurajăm clonarea, iar legislația țării noastre ar trebui să o
incrimineze?
În primul rând acest proces determină apariția a trei tipuri de risc: astfel un prim risc este
pericolul asupra sănătații cauzat de mutațiile genelor care pot pune în pericol sănătatea persoanei
clonate imediat dupa naștere. Chiar dacă o clona a fost reușită , cu siguranță aceasta este
predispusă la apariția unor numeroase probleme de sănătate, de exemplu o vacă care a fost recent
clonată a murit la numai câteva săptămâni de la naștere din cauza unei anomalii privind
producerea de celule sangvine, de asemenea și oaia Dolly care a murit prematur din cauza
îmbătrânirii premature strâns legată de procesul de clonare înregistrând de asemenea și anomalii de
sănătate.
În cazul în care un copil este cu success clonat ar trebui să așteptăm până la varsta de 20 de
ani ca să fim siguri că nu va avea probleme de sănătate mai tarziu, cum ar fi îmbătrânirea rapidă.
Dar totuși cum rămâne cu acele clone eșuate care au fost distruse, abandonate de către oamenii de
știință care erau îngrijorați de crearea unei orori științifice? Câte eșecuri se vor mai înregistra până
când procesul de clonare ar putea fi presupus ca un mod cert și sigur de îmbunătățire a vieții
oamenilor.
Cel de al doilea risc este ricul emoțional, iar privind din această perspectivă trebuie să avem
în vedere modul în care un om clonat va crește știind că mama sa este de fapt sora, bunica este
mama ,iar tatăl său este fratele ei vitreg, iar de fiecare dată când mama se va uita la această ființă
clonată se va vedea pe ea crescând, modul în care va evolua pe perioada adolescenței încercând săși stabileasca identitatea în condițiile în care cei din jur o vor privi fie ca pe un experiment științific
reușit sau vor vedea doar o persoană dragă cp a existat în trecut și pe care reușește să o înlocuiască,
practic această clonă va trăi fie viața altei persoane fie va fi mereu în căutarea propriei indentități
încercand să se ferească de ochii lumii curioși să vadă doar o clonă reușită și modul în care aceasta
își traiește viața. În al doilea rând, mediul familial va fi diferit de cel al unei familii normale, nu
1
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există niciun psihiatru de copii care ar putea afirma că impactul emoțional privitor la presiunile
legate de clonare sunt nesimnificante.
Iar cel din ultim risc cu care ne-am putea confrunta în acest caz îl constituie abuzul de
tehnologie, faptul că liderii unor țări ar putea folosi în mod abuziv tehnologia în propriul interes.
Prin producerea de clone multiple apare riscul de a crea o populaŃie formată din indivizi identici.
Aceşti indivizi obŃinuŃi prin clonare ar putea să sufere de aceleaşi boli sau să fie sensibili la acelaşi
tip de agenŃi patogeni, iar un singur virus ar putea extermina populaŃia de pe o zonă întinsă, chiar o
specie întreagă.
Deputatul Marius Dugulescu dorește de asemenea incriminarea clonării umane în România și
ralierea legislației în acest domeniu cu declarația ONU privind interzicerea clonării umane.1
Atunci când ne confruntăm cu subiecte privind clonarea trebuie să luăm în considerare
îngrijorarea populației privind consecințele etice ale aplicării unor realizari ale științelor biologice
ce se dezvoltă vertiginos asupra demnității umane, drepturilor si liberatăților fundamentale ale
omului, menționând că încurajarea trebuie să țină cont în primul rând de reacția populației și de
efectele acestui proces asupra oamenilor.
Oamenii de știință nici măcar nu pot bănui posibilele implicații emoționale ale clonării pentru
individul de la care se va preleva materialul genetic. Ce se întamplă cu un copil care află că este de
fapt replica genetica a unui copil mort la naștere și că a fost "creat" doar pentru a înlocui pe
altcineva? Există numeroase alte scenarii de acest tip care pot provoca persoanelor în cauză nu
doar crize de identitate ci adevărate drame psihologice. Cei implicați ar trebui să suporte în egală
măsură consecințele acțiunilor lor. Societatea ar putea dezvolta o atitudine de tip discriminatoriu în
baza unui criteriu genetic, într-o maniera simliară utilizarii criteriului rasial sau etnic în zilele
noastre.
Clonarea umană echivalează cu un afront adus ființei supreme, în religiile monoteiste
(creștinism, islamism, iudaism etc.). O lege care permite clonarea nu ar putea fi acceptată niciodată
la nivel social în multe țări din Europa, de pe continentul american sau din Orientul Mijlociu. Ceea
ce pentru mulți oameni de știință înseamnă progres, pentru cetățeanul de rând din spațiile
menționate acest lucru poate echivala cu o "joacă de-a Dumnezeu", manifestarea nerecunoștinței
față de ceea ce a fost dat ființei umane. La nivel social, confruntările dintre partizanii și adversarii
clonării nu ar face decât să creeze o nouă tipologie de discriminări și tensiuni.
Slaba comunicare dintre organele legislative și știință poate determina apariția unor definiții
ambigue a ceea ce ar trebui incriminat, iar abordarea acestui subiect ar trebui realizat la nivel
global sau cel putin european și nu pe baza tehnicii stat-cu-stat, întrucat este o problemă la nivel
global, știința se dezvoltă fara a ține cont dacă o țară este sau nu mai puțin dezvoltată afectând
deopotrivă în cele din urmă întreaga populație, iar pasivitate organelor legislative ar putea avea ca
rezultat efecte negative din punct de vedere social și politic.
Totuși clonarea este de 3 tipuri: embrionară, terapeutică sau biochimica și clonarea
reproductivă sau clonarea ADN-ului adult.
Clonarea embrionară reprezintă o tehnică medicală care produce gemeni monozigoti
(identici) sau tripleti. Această duplică procesul pe care natura îl folosește pentru a produce gemeni
sau tripleti. Una sau mai multe celule sunt înlăturate din embrionul fertilizat și încurajate să se
dezvolte în embrioni duplicați. Astfel se formează gemeni sau tripleți cu ADN identic. Această
tehnică a fost aplicată de mulți ani pentru animale și experimental pentru oameni.
Clonarea reproductivă intenționează să producă duplicate ale unui animal existent. A fost
folosită pentru a clona oi și alte mamifere, acest tip de clonare a fost folosit pentru crearea oii
Dolly.2
1
2
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Cel din urma tip de clonare este o procedură ale cărei stadii inițiale sunt identice cu clonarea
de ADN adult. Totuși celulele stem sunt prelevate de pe embrioni pentru a produce țesuturi sau un
întreg organ pentru transplantul înapoi a persoanei care a donat ADN-ul. Pre-embrionul folosit
moare în acest proces. Scopul acestei clonări terapeutice este de a produce copii sănătoase ale
organelor și țesuturilor unei persoane bolnave. Astfel nu vor mai exista liste de așteptare pentru
transplanturi de organe. Bolnavul nu va mai necesita terapia cu imunosupresante indicată pentru
tot restul vieții. Nu vor mai exista rejecturi de organe. Inconvenientul acestui proces este ADN-ul
străin care nu se potrivește cu cel al organului primitor al bolnavului. Pacientul poate necesita
terapie anti-rejectie pentru toată viața și poate suferi rejecția oricând. Privitor la clonarea
terapeutică consider că aceasta ar trebui acceptată , bineînțeles sub imperiul unor condiții stricte de
utilizare, întrucât prin utilizarea acestui proces ar putea fi salvate mai multe vieți iar obținerea unor
organe de către persoanele a căror viață depinde de acestea nu se va mai dovedi a fi atât de grea.
În fiecare zi, în Statele Unite ale Americii 3.000 de oameni mor de boli tratabile prin clonarea
terapeutică.
§ Boli ale sistemului nervos: Aceste metode permit transplantul de neuroni ce pot fi inserați în
creier sau în măduva spinării sau producerea de diferiți neurotransmițători care lipsesc. Acest
lucru ar ajuta la lupta împotriva bolii Alzheimer, Parkinson, scleroza sau alte boli
neurodegenerative.
§ infarct miocardic: celulele inimii, care sunt distruse atunci când producerea infarctului
împiedică sângele să curga, ar putea fi înlocuit de celule musculare cardiace obŃinute prin aceste
tehnici.
§ boli de oase şi cartilaje: celule osoase noi ar putea înlocui osul lipsă după traumatisme sau
intervenții chirurgicale sau ar putea vindeca boli, cum ar fi osteoartrita.
§cancer şi boli imune: noi celule hematopoietice ar putea depăşi deficienŃele sistemului
imunitar legate de boli, cum ar fi SIDA sau, în cazul tratamentului de cancer, ar putea ajuta la
utilizarea mai intensivă a medicamentelor citotoxice.
§ Diabet: Aceste tehnici permit implantarea de celule din pancreas care produc insulina.1
Voi scoate în evidenta mai jos țările care incriminează clonarea umana dar acceptă în același
timp sub anumite condiții stricte clonarea terapeutică considerată a fi benefică pentru salvarea
vieții unor oameni:
În Africa de Sud Actul Țesutului Uman nu permite astazi clonarea reproductivă sau
terapeutică la oameni. Această situație se va schimba însa când capitolele 6 si 8 ale Actului
Național al Sănătății vor fi promulgate iar clonarea terapeutică va fi permisa sub condiții stricte.
În China nu existĂ legi Împotriva clonĂrii. TotuȘi problema populației numeroase și politica
unui singur copil pe familie nu favorizează clonarea umană reproductivă. Totuși clonarea
terapeutică prezintă un mare interes și se practică în China. În unele culturi chineze oamenii devin
persoane când participă în societate, astfel embrionii sau fetușii nu sunt considerați a fi ființe
umane.
În Anglia sunt reguli stricte care nu permit clonarea reproductivă, dar cercetatorilor le este
permisă generarea de linii celulare embrionare pentru clonarea terapeutică. Legea în Germania
restrictionează extragerea de celule stem de la embrioni umani, dar în 2002 a fost aprobată o nouă
lege care permite importul unor celule stem embrionare dacă își au originea din afara Germaniei.
În Statele Unite ale Americii nu există un fond public pentru cercetarea celulelor stem. De
aceea deși nu există nici o lege care să împiedice aceste experimente nu se efectuează cercetari
datorită lipsei banilor.
În 2006 Australia a interzis clonarea umană. Reproducerea și clonarea terapeutică sunt de
1
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asemenea interzise. În 2008 guvernul Australiei permite cercetătorilor să cloneze embrioni pentru
a preleva celule stem.
Țările care interzic clonarea copiilor dar permit clonarea terapeutică cuprind: Britania, Noua
Zeelandă, Suedia, Belgia, Finlanda, Israel, Japonia, Singapore, Coreea de Sud, Spania, Canada,
California, New Jersey si Massachusetts.1
Se face deosebirea între clonarea reproductivă şi cea terapeutică, aceasta din urmă
reprezentând o şansă uriaşă pentru medicina contemporană. Probabilitatea mai mare de realizare o
are clonarea terapeutică, mai accesibilă din punct de vedere al tehnicii, dar şi mai puŃin
problematica din punct de vedere moral.
Până acum s-au întreprins experienŃe cu cinci specii de animale, iar rata foarte mare de
eşecuri a dat naștere multor semne de întrebare privind succesul clonării umane. Doar 1% din
clonările animale efectuate până înprezent au avut un rezultat pozitiv, dar şi dintre acestea
majoritatea au suferit serioase disfuncŃii: ficatul nu funcŃiona bine, sângele nu avea o tensiune
normală, plamânii erau nedezvoltaŃi, apăreau grave deficienŃe ale sistemului imunitar. Concluzia
specialiştilor este că, pentru nivelul actual al tehnicii,clonarea umană este foarte periculoasă.
Acceptând totuşi reuşita clonarii, nu ştim cât şi cum va evolua clona. ViaŃa adultă a acesteia s-ar
putea să nu fie decât un şir de probleme medicale, mai cu seamă datorită faptului că, cel mai
probabil, sistemul imunitar va fi foarte slăbit. American Association of Pro-Life Obstretricians and
Gynecologists (AAPLOG) s-a pronunŃat împotriva clonarii, atragând atenŃia că unii oameni de
afaceri s-ar putea gândi la o comercializare a vieŃii umane. Ceea ce este mai grav este că s-ar putea
ajunge la „reproducere a unor oameni vii, fară ca aceştia să ştie, să fie implicaŃi în acest proces sau
să-şi dea acordul“. Au aparut şi întrebări privind statutul social al eventualelor clone. Care va fi
locul acestora în societate? În SUA, Camera Reprezentanților a dat o hotărâre prin care clonarea
umană este considerată ilegală, dar Senatul încă nu s-a pronunŃat în această privinŃă. Părerile
înclină totuşi spre acceptarea doar a clonării terapeutice, ceea ce dorim să scoatem și noi în
evidență prin prezentarea acestui material.
În 1993 UNESCO a creat un program bioetic și un comitet însărcinat cu realizarea primei
reglementări universale în domeniul biologiei. Declarația Universală a Genomului Uman și
Drepturilor Omului (Declarația UNESCO 1997) este compus în 7 părți, iar litera C, alin 10
prevede: cercetarea pe Genomul Uman al cărui articol 10 spune: “Nici o cercetare sau vreo
aplicație în cercetarea privind genomul uman, în mod special în domeniul biologiei, geneticii și al
medicinii nu ar trebui să prevaleze în fața respectului pentru drepturile omului, a libertăților
fundamentale și demnității umane ale indivizilor sau, acolo unde este aplicabil, ale unor grupuri de
persoane.”2
Însa cum vor fi pedepsiți medicii, cercetătorii în cazul în care profită de această lacună
legislativă a codului penal român, cu atât mai mult cu cât în celelalte țări din Europa, mai ales,
clonarea reproductivă este strict interzisă de lege și de asemenea cum va fi incriminata fapta celor
care au realizat o clonă umană. Ceea ce doresc să pun în evidență este că unii cercetători pot utiliza
țara noastră, datorită legislației permisive cu privire la acest aspect, pentru a încerca să realizeze
clone cu posibilitate mare de eșec de altfel, lucru ce rezultă din experimentele realizate până acum,
iar cetățenii români pot deveni chiar victimele acestui proces. Cu atât mai mult ne vom întreba
cum va fi privită în societate persoana clonată, ce drepturi va avea, libertatea care îi va fi oferită și
de care va dispune având în vedere faptul că aceasta va fi mereu ținuta sub observație de
cercetători și va deveni doar o curiozitatate pentru societate fără a se tine cont de starea acesteia,
de faptul că dispune de aceleași drepturi ca ceilalți oameni la o viață intimă și privată. De altfel
putem lua în considerare posibilitatea unui grad ridicat de suicid în cazul persoanelor clonate când
1
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acestea vor afla că nu au fost concepute pe cale naturală și nu reprezintă decât un experiment reușit
sau o modalitate de consolare a unei familii care și-a pierdut un membru drag pe care persoana
clonată nu face decât să îl înlocuiască.
Domeniul pe care l-am abordat în acest material reprezintă încă unul în dezvoltare, este un
domeniu cu șanse minime de reușită, iar legislația română nu trebuie să încurajeze dezvoltarea și
extinderea acestei arii de cercetare având ca urmare încalcarea gravă a drepturilor și libertăților
oamenilor. Așa cum am afirmat și mai sus, interesele, părerile și necesitățile populației sunt cele
care primează și care reprezintă baza legislației noastre, iar îngrijorarea, poziția contrară a
cetățenilor față de această arie reprezintă principalul motiv pentru care clonarea umană ar trebui
incriminată. A “realiza” un copil înseamnă a face un produs al cărui destin îl putem hotărâ, iar întro lume în care discriminarea există și este evidentă nu ne permitem să adăugam un motiv în plus
de discriminare. Impactul clonării umane este imprevizibil și periculos. Scopul medical este de a
ameliora suferința umană nu de a crea viață.
Conflictul de opinii bazat pe problemele biomedicale se cristalizează la doi poli. La unul
dintre aceştia se găseşte perspectiva creştină, iar la celălalt perspectiva umanistă seculară. Ultima
neagă faptul că există un Creator, că lumea a fost creată şi că există nişte legi date de Dumnezeu.
Această concepŃie priveşte omul ca fiind în principal un animal superior, dotat cu inteligenŃă
superioară, iar această inteligenŃă poate fi folosită pentru a îmbunătăŃii specia umană. În contrast
cu etica biomedicală umanistă, creştinii cred că Dumnezeua a creat oamenii după chipul său şi le-a
dat nişte imperative morale pentru a prezerva demnitatea şi sanctitatea vieŃii umane. De aceea, din
punct de vedere creştin, obligaŃia omului este de a-L sluji pe Dumnezeu, nu de a se juca de-a
Dumnezeu. Omul este doar custodele vieŃii, nu creatorul ei. De aceea, intervenŃiile medicale
trebuie să fie corective nu creative. Noi trebuie să reparăm viaŃa, nu s-o reconstruim. Tehnologia
trebuie să fie subordonată principiilor morale şi nu invers.
În studiul său, realizat în 2002 sub numele de “clonarea umană și demnitatea umană”,
Consiliul de Bioetică american a afirmat că tentativele de clonare umană ar fi contrare eticii pentru
moment din motive de securitate și pentru că are putea aduce atingere celor care sunt implicați.
Concluzii
În concluzie ne raliem și sustinem afirmația Adunării Organizației Mondiale a Sănătății care a
declarat în rezoluțiile sale ( AMS50.37 (1997) și OMS51.10 (1998)) că :“ clonarea în scopul
producerii de ființe umane este inacceptabilă din punct de vedere etic și este contrar demnității și
integrității umane”. În încheiere putem invoca susținere fermă a Declarației Universale a
Genomului Uman și Drepturilor Omului (Declarația UNESCO 1997) în cele 25 de articole ale sale
care reafirmă că genomul uman este “patrimoniul umanității” și recunoaște demnitatea intrinsecă
și diversitatea membrilor familiei. Este imperativ, sustine aceasta, să nu reducem caracteristicele
genetice al individului, iar ca urmare a interzis clonarea în scopul reproducerii ființei umane.
Discuțiile privind tehnica clonării trebuie să implice atât experți din diferite domenii cât și publicul
larg din cauza că problemele de reproducere și statutul moral al embrionului afectează foarte mult
sensul vieții pentru om . Progresele rapide în genetica și biotehnologie depășesc cu ușurința
granitele naționale și uneori sfidează valorile morale și sociale, iar de aici putem deduce
necesitatea de a realiza o armonizare și o reglementare cu privire la acest proces raportate la cele
deja existente în celelalte țări și în documentele Uniunii Europene. Deci acceptarea clonării nu ar
însemna decât acceptarea unei forme de sclavie în societatea noastră, acest proces ar fi prin urmare
împotriva mecanismelor vieții.1
Direcțiile abordate în cadrul acestui proiect sunt legislațiile țărilor în care clonarea este deja
incriminată, legislația europeană, raportul României cu Europa și importanța socială, morală, etică
1
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și politică ca acest proces să fie incriminat și în țara noastră, oferind posibilitatea utilizării clonării
terapeutice cu posibilități mari de salvare a unor vieți și cu șanse de reușita mai mari decât cea în
cazul clonării reproductive.Rezultatul vizat este armonizarea legislației românești cu cea
europeană privind clonarea umană și cea terapeutică.
Se urmarește ca impactul acestui material să încurajeze și să determine incriminarea clonării
umane în România.
ReferinŃe bibliografice:
 Codul Penal Român;
 Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene
 Cod penal francez;
 Cod penal spaniol;
 Gardianul
 Codul penal al Republicii Moldova
 http://www.Unesco.org
 Conventia de la Oviedo 1997
 http://biserica.org/Publicatii/2001/NoIV/04_index.html
 http://www.scribd.com/doc
 http://www.romedic.ro/clonarea-umana
 http://www.ziare.com/articole/severino+antinori
 Declaratia ONU privind clonarea umana din 08 martie 2005
 Cloning human beings .The science of animal cloning by Janet Rossant, PH.D Samuel
Lunenfield Research Institut
 Mount Sinai Hospital
 Declarația Universală a Genomului Uman și Drepturilor Omului
 http://unesdoc.unesco.org

274

ConferinŃa StudenŃească Anuală „Nicolae Titulescu”. ŞtiinŃe juridice

CONTRLUL JUDICIAR ÎN PERSPECTIVA
NOULUI COD DE PROCEDURĂ PENALĂ
MihăiŃă Constantin LITRĂ∗

Abstract
This article aims to present aspects of judicial review in light of the new criminal procedure
code.Regarding preventive measures, have been a number of amendments aimed at removing
regulatory errors.
Thus, making the procedure was reconsidered the measure of judicial control, which
contained a series of contradictions. According to art. 211 of the Criminal Procedure Code, the
extent of judicial control and to judicial control on bail can dispose during criminal prosecution
by the prosecutor.
Regulation of art. 212 contradicts in part the previous text, with the possibility of such action
prosecutor only exceptionally, if an urgent need to prosecute, and only provisionally for a period
of 5 days, the measure will be subject to review posteriori rights and freedoms of the judge in the
council chamber that the end can confirm or revoke.
This regulation comes into contradiction with the provisions on judicial review on bail,
giving it more serious preventive measure the competence of the prosecutor, the prosecution
phase, without providing for a limitation of its duration, respectively, without requiring the
existence of a condition urgent needs. Consequently, the procedure for making judicial control
measure was amended, this measure is also given in the power of the prosecutor for prosecution
phase, with the possibility of attacking the complaint measure to judge the rights and freedoms.
Cuvinte cheie: control judiciar, liberare, cauŃiune, provizorie, judecător.
Introducere
Măsurile de prevenŃie sunt instituŃii de drept procesual penal cu caracter de constrângere, prin
care învinuitul sau inculpatul este împiedicat sa întreprinda anumite activităŃi care s-ar răsfrânge
negativ asupra desfăşurării procesului penal sau asupra atingerii scopului acestuia1.
Având în vedere faptul că prin luarea măsurilor de prevenŃie se aduce atingere dreptului
fundamental al inviolabilităŃii persoanei, legiuitorul a instituit garanŃii procesuale temeinice, care
impun respectarea stricta a dispoziŃiilor legale ce permit luarea acestor masuri procesuale.
Alegerea măsurii de prevenŃie care urmează a fi luată se face Ńinându-se seama de scopul
acesteia, de gradul de pericol social al infracŃiunii, sănătatea, vârsta, antecedentele şi alte situaŃii
privind persoana faŃă de care se ia măsura.
Pentru luarea acestor măsuri trebuie să existe probe sau indicii temeinice că învinuitul sau
inculpatul a săvârşit fapta prevăzută de legea penală, pentru infracŃiunea săvârşită, legea să
prevadă pedeapsa detenŃiunii pe viaŃă sau a închisorii; condiŃia se consideră realizată şi în cazul în
care se prevede alternativ pedeapsa închisorii sau amenda, cu excepŃia arestării preventive unde
legea (art. 136 alin. 6) prevede în mod expres că această msăsură nu poate fi dispusă în cazul
infracŃiunulor pentru care legea prevede alternativ pedeapsa amenzii; să existe vreunul din cazurile
prevăzute în art. 148 lit a)-f)³; învinuitul sau inculpatul să fie ascultat numai în prezenŃa
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apărătorului .
Buna desfăşurare a procesului penal poate fi compromisă prin ascunderea infractorului, fuga
acestuia sau prin actele sale de zădărnicire a aflării adevărului. Luarea măsurilor preventive
conduce la realizarea scopului de prevenŃie, fie printr-o minima atingere adusă libertăŃii
individuale a învinuitului sau inculpatului (obligarea de a nu părăsi localitatea în care locuieşte,
obligarea de a se prezenta periodic la organele de poliŃie) fie prin privarea de libertatea pe o
anumită perioadă de timp sau chiar pe toată durata procesului penal2.
Ca noutate absolută pentru legislaŃia procesual penală românească, se propune reglementarea
unei noi măsuri preventive, respectiv arestul la domiciliu, după modelul Codului de procedură
penală italian, urmărindu-se, prin introducerea acestei instituŃii, lărgirea posibilităŃilor de
individualizare a măsurilor preventive, în raport cu principiile anterior menŃionate.
Pentru a asigura respectarea caracterului eminamente preventiv al arestării dispuse în cursul
unui proces penal în desfăşurare, proiectul, inspirându-se din Codul de procedură penală italian,
propune instituirea unor termene maxime ale arestării preventive şi pentru faza de judecată.
În scopul desfăşurării cu celeritate a procesului penal, s-a prevăzut prezenŃa obligatorie a
inculpatului numai la soluŃionarea cererii de înlocuire a măsurii preventive cu o măsură preventivă
mai grea. În celelalte cazuri, precum şi în situaŃia cererii de revocare a măsurii preventive şi a
căilor de atac declarate de inculpat împotriva încheierilor prin care s-a dispus asupra propunerii de
arestare preventivă, a propunerii de prelungire a arestării preventive, asupra revocării arestării
preventive sau a înlocuirii unei măsuri preventive cu o măsură preventivă mai uşoară, soluŃionarea
acestora se face, de principiu, în lipsa inculpatului şi a procurorului.
În privinŃa minorilor se propune, ca regulă generală, posibilitatea privării preventive de
libertate a acestora numai dacă efectele unei astfel de măsuri asupra personalităŃii şi dezvoltării lor
nu ar fi disproporŃionate faŃă de scopul legitim urmărit prin luarea măsurii3.
I.Măsurile preventive
Măsurile preventive pot fi dispuse dacă există probe sau indicii temeinice din care rezultă
suspiciunea rezonabilă că o persoană a săvârşit o infracŃiune şi dacă sunt necesare în scopul
asigurării bunei desfăşurări a procesului penal, al împiedicării sustragerii suspectului ori a
inculpatului de la urmărirea penală sau de la judecată ori al prevenirii săvârşirii unei alte
infracŃiuni.
Nicio măsură preventivă nu poate fi dispusă, confirmată, prelungită sau menŃinută dacă există
o cauză care împiedică punerea în mişcare sau exercitarea acŃiunii penale.
Orice măsură preventivă trebuie să fie proporŃională cu gravitatea acuzaŃiei aduse persoanei
faŃă de care este luată şi necesară pentru realizarea scopului urmărit prin dispunerea acesteia.
În art. 201 alin. (4) sunt enumerate măsurile preventive, acestea fiind: reŃinerea, controlul
judiciar, controlul judiciar pe cauŃiune, arestul la domiciliu, arestarea preventivă.
Potrivit art. 202 alin.(1), reŃinerea poate fi luată faŃă de suspect sau inculpat de către organul
de cercetare penală sau de către procuror, numai în cursul urmăririi penale.
Controlul judiciar poate fi dispus faŃă de inculpat, în cursul urmăririi penale, de către procuror
sau de către judecătorul de drepturi şi libertăŃi, în procedura de cameră preliminară, de către
judecătorul de cameră preliminară, iar în cursul judecăŃii, de către instanŃa de judecată.
Cu privire la controlul judiciar pe cauŃiune, arestul la domiciliu şi arestarea preventivă, pot fi
luate faŃă de inculpat, în cursul urmăririi penale, de către judecătorul de drepturi şi libertăŃi, în
procedura de cameră preliminară, de către judecătorul de cameră preliminară, iar în cursul
1
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judecăŃii, de către instanŃa de judecată.
Măsurile preventive sunt dispuse de către organul de cercetare penală şi procuror prin
intermediul ordonanŃei motivate, judecătorul de drepturi şi libertăŃi şi judecătorul de cameră
preliminară se pronunŃă asupra tuturor cererilor, propunerilor, plângerilor, contestaŃiilor şi oricăror
alte sesizări privitoare la măsurile preventive în camera de consiliu, prin încheiere motivată.
Conform art. 202 alin.(6), instanŃa de judecată se pronunŃă asupra măsurilor preventive prin
încheiere motivată.
Încheierile pronunŃate de judecătorul de drepturi şi libertăŃi, de judecătorul de cameră
preliminară sau de instanŃa de judecată se comunică inculpatului şi procurorului care au lipsit de la
pronunŃare.
Când procurorul dispune trimiterea în judecată a inculpatului faŃă de care s-a dispus o măsură
preventivă, rechizitoriul, împreună cu dosarul cauzei, se înaintează judecătorului de cameră
preliminară de la instanŃa competentă cu cel puŃin 5 zile înainte de expirarea duratei acesteia (art.
206 alin. 1).
În termen de 3 zile de la înregistrarea dosarului, judecătorul de cameră preliminară verifică
din oficiu legalitatea şi temeinicia măsurii preventive, înainte de expirarea duratei acesteia, cu
citarea inculpatului.
Dacă se constată că temeiurile care au determinat luarea măsurii se menŃin sau există temeiuri
noi care justifică o măsură preventivă, judecătorul de cameră preliminară dispune prin încheiere
menŃinerea măsurii preventive faŃă de inculpat.
Când constată că au fost încălcate dispoziŃiile legale care reglementează condiŃiile de luare a
măsurii preventive sau că au încetat temeiurile care au determinat luarea acesteia şi nu există
temeiuri noi care să o justifice, judecătorul de cameră preliminară dispune prin încheiere revocarea
măsurii şi, după caz, punerea în libertate a inculpatului, dacă nu este arestat în altă cauză.
În tot cursul procedurii de cameră preliminară, judecătorul de cameră preliminară, din oficiu,
prin încheiere, verifică periodic, dar nu mai târziu de 30 de zile, temeinicia arestării preventive şi a
măsurii arestului la domiciliu dispuse faŃă de inculpat.
I. Controlul judiciar
Proiectul Codului de procedură penală aduce o nouă viziune asupra liberării provizorii şi a
controlului judiciar. Dacă în reglementarea actuală, noŃiunea de control judiciar desemnează
ansamblul de obligaŃii ce se poate impune unui inculpat sau învinuit faŃă de care s-a luat măsura
liberării provizorii, în Proiect, înŃelesul noŃiunii este mult mai larg.
Controlul judiciar apare ca o măsură preventivă, şi liberarea provizorie sub control judiciar,
subordonată în continuare arestării preventive.
CondiŃiile şi procedura de luare a măsurii în cele două forme diferă aşadar, dar conŃinutul
măsurii este identic1.
În cursul urmăririi penale, procurorul poate dispune luarea măsurii controlului judiciar faŃă de
inculpat, dacă această măsură preventivă este suficientă pentru asigurarea bunei desfăşurări a
procesului penal, al împiedicării sustragerii suspectului ori a inculpatului de la urmărirea penală
sau de la judecată ori al prevenirii săvârşirii unei alte infracŃiuni.
Conform art. 210 alin. 2, judecătorul de drepturi şi libertăŃi, în cursul urmăririi penale,
judecătorul de cameră preliminară, în procedura de cameră preliminară, sau instanŃa de judecată, în
cursul judecăŃii, poate dispune luarea măsurii controlului judiciar faŃă de inculpat, dacă sunt
îndeplinite condiŃiile prevăzute în alin. (1). De asemenea, luarea măsurii controlului judiciar nu
poate fi dispusă în cazul infracŃiunilor pedepsite numai cu amenda.
Cu privire la luarea măsurii controlului judiciar de către procuror, în mod excepŃional, Ńinând
1
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seama de nevoile urgente ale urmăririi penale, procurorul poate dispune în mod provizoriu, prin
ordonanŃă, luarea măsurii controlului judiciar faŃă de inculpat pentru cel mult 5 zile.
Cu cel puŃin 3 zile înainte de expirarea termenului prevăzut în alin.(1), procurorul sesizează
judecătorul de drepturi şi libertăŃi de la instanŃa căreia i-ar reveni competenŃa să judece cauza în
primă instanŃă sau de la instanŃa corespunzătoare în grad acesteia în a cărei circumscripŃie se află
locul unde s-a constatat săvârşirea infracŃiunii ori sediul parchetului din care face parte procurorul,
în vederea confirmării măsurii dispuse, înaintând judecătorului de drepturi şi libertăŃi dosarul
cauzei.
Judecătorul de drepturi şi libertăŃi îl ascultă pe inculpat atunci când acesta este prezent,
asistenŃa juridică a inculpatului şi participarea procurorului sunt obligatorii.
Judecătorul de drepturi şi libertăŃi poate confirma măsura luată de procuror sau poate revoca
măsura, dacă au fost încălcate dispoziŃiile legale care reglementează condiŃiile de luare a acesteia.
În cazul în care măsura este confirmată, judecătorul de drepturi şi libertăŃi dispune luarea
măsurii controlului judiciar faŃă de inculpat şi poate menŃine sau modifica obligaŃiile impuse
acestuia. Dosarul cauzei se restituie procurorului în termen de 48 de ore de la pronunŃarea
încheierii.
Judecătorul de drepturi şi libertăŃi de la instanŃa căreia i-ar reveni competenŃa să judece cauza
în primă instanŃă sau de la instanŃa corespunzătoare în grad acesteia în a cărei circumscripŃie se
află locul unde s-a constatat săvârşirea infracŃiunii ori sediul parchetului din care face parte
procurorul care efectuează sau supraveghează urmărirea penală poate dispune, la propunerea
motivată a procurorului, luarea măsurii controlui judiciar faŃă de inculpat.
Procurorul înaintează judecătorului de drepturi şi libertăŃi propunerea prevăzută în alin. (1)
împreună cu dosarul cauzei.
Judecătorul de drepturi şi libertăŃi sesizat conform alin. (1) soluŃionează propunerea în camera
de consiliu în termen de 48 de ore de la înregistrare, cu citarea inculpatului.
Judecătorul de drepturi şi libertăŃi admite sau respinge propunerea procurorului prin încheiere
motivată.
Dosarul cauzei se restituie organului de urmărire penală, în termen de 24 de ore de la
expirarea termenului de formulare a contestaŃiei.
Judecătorul de drepturi şi libertăŃi poate dispune, prin aceeaşi încheiere, luarea măsurii
controlului judiciar, dacă sunt întrunite condiŃiile prevăzute de lege în cazul în care respinge
propunerea de arestare preventivă, de arest la domiciliu sau de luare a măsurii controlului judiciar
pe cauŃiune a inculpatului.
De asemenea, Judecătorul de cameră preliminară sau instanŃa de judecată în faŃa căreia se află
cauza poate dispune, prin încheiere, luarea măsurii controlului judiciar faŃă de inculpat, la cererea
motivată a procurorului sau din oficiu.
Judecătorul de cameră preliminară sau instanŃa de judecată sesizat conform alin. (1) dispune
citarea inculpatului. Ascultarea inculpatului este obligatorie dacă acesta se prezintă la termenul
fixat, prezenŃa avocatului inculpatului şi participarea procurorului sunt obligatorii.
Conform art. 214 alin 1. C.proc.pen, pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpatul
trebuie să respecte următoarele obligaŃii:
a) să se prezinte la organul de urmărire penală ori, după caz, la judecătorul de drepturi şi
libertăŃi, la judecătorul de cameră preliminară sau la instanŃa de judecată ori de câte ori este
chemat;
b) să informeze organul judiciar care a dispus măsura sau în faŃa căruia se află cauza cu
privire la schimbarea locuinŃei;
c) să se prezinte la organul de poliŃie desemnat cu supravegherea sa de către organul judiciar
care a dispus măsura, conform programului de supraveghere întocmit de organul de poliŃie, sau ori
de câte ori este chemat;
Organul judiciar care a dispus măsura poate impune inculpatului ca, pe timpul controlului
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judiciar, să respecte una sau mai multe dintre următoarele obligaŃii (art 214 alin. 2 C.proc.pen) :
a) să nu depăşească o anumită limită teritorială, fixată de organul judiciar, decât cu
încuviinŃarea prealabilă a acestuia;
b) să nu se deplaseze în locuri anume stabilite de organul judiciar sau să se deplaseze doar în
locurile stabilite de acesta;
c) să poarte permanent un sistem electronic de supraveghere;
d) să nu pătrundă în locuinŃa persoanei vătămate;
e) să nu se apropie de persoana vătămată sau membrii familiei acesteia, de alŃi participanŃi la
comiterea infracŃiunii, de martori ori experŃi şi să nu comunice cu aceste persoane, direct sau
indirect;
f) să nu se întâlnească cu alte persoane, anume desemnate de organul judiciar şi să nu
comunice cu acestea pe nici o cale;
g) să nu exercite profesia, meseria sau să nu desfăşoare activitatea în exercitarea căreia a
săvârşit fapta;
h) să comunice periodic informaŃii relevante în scopul controlului mijloacelor sale de
existenŃă;
i) să se supună unor măsuri de control, îngrijire sau tratament medical, în special în scopul
dezintoxicării;
j) să nu participe la spectacole sportive sau culturale ori la alte adunări publice;
k) să nu conducă niciun vehicul sau anumite vehicule stabilite de organul judiciar;
l) să nu deŃină, să nu folosească şi să nu poarte nicio categorie de arme;
m) să nu emită cecuri.
În cuprinsul actului prin care se dispune luarea măsurii controlului judiciar, sunt prevăzute în
mod expres obligaŃiile pe care inculpatul trebuie să le respecte pe durata acestuia şi i se atrage
atenŃia că, în caz de încălcare cu rea-credinŃă a obligaŃiilor care îi revin, măsura controlului judiciar
se poate înlocui cu măsura arestului la domiciliu sau măsura arestării preventive.
Supravegherea respectării de către inculpat a obligaŃiilor care îi revin pe durata controlului
judiciar se realizează de către organul de poliŃie anume desemnat de organul judiciar care a dispus
măsura.
Dacă, în cadrul obligaŃiei prevăzute în alin. (2) lit.a), s-a impus inculpatului interdicŃia de a
părăsi Ńara sau o anumită localitate, câte o copie de pe ordonanŃa procurorului ori, după caz, a
încheierii judecătorului de drepturi şi libertăŃi, a judecătorului de cameră preliminară sau a
instanŃei de judecată se comunică, în ziua emiterii ordonanŃei sau a pronunŃării încheierii,
inculpatului, secŃiei de poliŃie în a cărei circumscripŃie locuieşte acesta, serviciului public
comunitar de evidenŃă a persoanelor şi organelor de frontieră, în vederea asigurării respectării de
către inculpat a obligaŃiei care îi revine. Organele în drept dispun darea inculpatului în consemn la
punctele de trecere a frontierei.
În cazul în care pe durata măsurii controlului judiciar inculpatul încalcă, cu rea-credinŃă,
obligaŃiile care îi revin sau există suspiciunea rezonabilă că a săvârşit cu intenŃie o nouă
infracŃiune pentru care s-a dispus punerea în mişcare a acŃiunii penale împotriva sa, judecătorul de
drepturi şi libertăŃi, judecătorul de cameră preliminară sau instanŃa de judecată, la cererea
procurorului ori din oficiu, poate dispune înlocuirea acestei măsuri cu măsura arestului la
domiciliu sau a măsurii arestării preventive, în condiŃiile prevăzute de lege
Pe durata controlului judiciar, judecătorul de drepturi şi libertăŃi care a luat măsura poate
dispune, prin încheiere, la propunerea motivată a procurorului sau la cererea motivată a
inculpatului, impunerea unor noi obligaŃii pentru inculpat ori înlocuirea sau încetarea celor dispuse
iniŃial, dacă intervin motive temeinice care justifică aceasta.
Procurorul înaintează dosarul cauzei către judecătorul de drepturi şi libertăŃi în termen de cel
mult 24 de ore de la solicitarea acestuia.
Propunerea procurorului se comunică inculpatului, iar cererea inculpatului se comunică
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procurorului.
Judecătorul de drepturi şi libertăŃi soluŃionează propunerea sau cererea în lipsa inculpatului şi
a procurorului. Inculpatul şi procurorul au dreptul de a depune concluzii scrise, care sunt
prezentate judecătorului de drepturi şi libertăŃi cu cel puŃin 24 de ore înainte de expirarea
termenului stabilit pentru soluŃionarea propunerii sau cererii.
Dacă, în cursul urmăririi penale, s-a impus inculpatului obligaŃia prevăzută în alin.(2) lit.a)(să
nu depăşească o anumită limită teritorială, fixată de organul judiciar, decât cu încuviinŃarea
prealabilă a acestuia), judecătorul de drepturi şi libertăŃi care a luat măsura verifică din oficiu, prin
încheiere, la fiecare 60 de zile, dacă subzistă temeiurile care au determinat stabilirea acestei
obligaŃii, dispunând, după caz, înlocuirea ori încetarea ei.
II. Controlul judiciar pe cauŃiune
Luarea acestei măsuri preventive presupune şi stabilirea de către judecătorul competent a
cuantumului cauŃiunii şi a termenului în care aceasta trebuie să fie depusă. În cazul în care punerea
sub control judiciar pe cauŃiune se dispune ca urmare a respingerii propunerii de arestare
preventivă sau de arest la domiciliu, nedepunderea cauŃiunii în termenul stabilit are ca efect
înlocuirea măsurii cu măsura arestului la domiciliu sau cu cea a arestării preventive. Fiind vorba
despre o reglementare specială pentru situaŃia în care judecătorul a fost sesizat cu o altă propunere
decât punerea sub control judiciar pe cauŃiune, această „sancŃiune”, ce intervine ca urmare a
nedepunerii cauŃiunii stabilite, nu se aplică în celelalte cazuri când se dispune această măsură,
judecătorul având posibilitatea, din punctul nostru de vedere, să aprecieze asupra măsurii
preventive cu care o va înlocui.
Consemnarea cauŃiunii se face pe numele inculpatului, prin depunderea unei sume de bani
determinare, la dispoziŃia instanŃei, ori prin constituirea unei garanŃii reale, mobiliare ori
imobiliare, în limita unei sume de bani determinate, în favoarea aceluiaşi organ judiciar. Proiectul
stabileşte valoarea minimă a cauŃiunii la suma de 1.000 lei, arătând că valoarea se stabileşte de
către judecător în raport cu gravitatea acuzaŃiei aduse inculpatului, situaŃia materială şi obligaŃiile
legale ale acestuia1.
În ceea ce priveşte rolul depunderii acestei cauŃiuni, Proiectul aduce un element de noutate, în
sensul că, potrivit art. 217 alin. (4), cauŃiunea garantează nu numai participarea inculpatului la
procesul penal si respectarea de către acesta a obligaŃiilor impuse, ci şi plata de către acesta, în
primul rând, a despăgubirilor băneşti acordate pentru repararea pagubelor cauzate de infracŃiune şi,
în al doilea rând, a amenzii. Această dispoziŃie inovatoare nu este însă susŃinută de vreo altă
dispoziŃie procedurală care să indice care este modalitatea prin care cauŃiunea ajunge să fie folosită
la despăgubirea persoanei prejudiciate prin infracŃiune. Singura menŃiune în acest sens se regăseşte
în alin. (5) al aceluiaşi articol, care prevede că instanŃa de judecată dispune prin hotărâre
confiscarea cauŃiunii, dacă măsura controlului judiciar pe cauŃiune a fost înlocuită cu măsura
arestului la domiciuliu sau a arestării preventive şi nu s-a dispus plata din cauŃiune a sumelor
prevăzute în alin. (4) pct.2. În celelalte cazuri, se prevede în alin. (6), instanŃa de judecată dispune
restituirea cauŃiunii. Din coroborarea acestor texte, rezultă că, în ipoteza în care măsura controlului
judiciar pe cauŃiune nu a fost înlocuită întrucât inclupatul şi-a respectat obligaŃiile impuse,
cauŃiunea nu poate fi folosită pentru plata despăgubirilor sau a amenzii.
CauŃiunea se confiscă şi se restituie, după aceleaşi reguli, şi în cazul în care procurorul adoptă
o soluŃie de netrimitere în judecată, organul competent să dispună asupra ei fiind judecătorul de
drepturi şi libertăŃi, care va fi sesizat fie de procuror, fie de inculpat. Problema dispunerii plăŃii
despăgubirilor din cauŃiune nu există în acest caz, deoarece judecătorul nu este sesizat cu
soluŃionarea cauzei civile, neputând astfel, să decidă cu privire la valoarea prejudiciului cauzat prin
1
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infracŃiune şi cu privire la eventuala sa acoperire.
Judecătorul de drepturi şi libertăŃi se pronunŃă asupra cererii sau sesizării în camera de
consiliu, fără participarea procurorului şi a inculpatului, printr-o încheiere susceptibilă de
contestaŃie în termen de 48 de ore. ContestaŃia se soluŃionează tot în condiŃii de nepublicitate, însă,
procurorului şi inculpatului li se comunică data stabilită pentru soluŃionare pentru ca aceştia să
poată depune concluzii scrise1.
III. JurisprudenŃă
Cererea de liberare provizorie sub control judiciar este admisibilă în cazul infracŃiunii
prevăzute în art. 7 din Legea nr. 39/2003, fiind îndeplinită condiŃia stabilită în art. 1602 alin. (1) C.
proc. pen., dacă infracŃiunile care intră în scopul grupului infracŃional organizat sunt infracŃiunile
de luare de mită prevăzute în art. 254 alin. (1) şi (2) C. pen. raportat la art. 6 şi art. 7 alin. (1) din
Legea nr. 78/2000, pentru care legea prevede pedeapsa închisorii ce nu depăşeşte 18 ani.
Prin acŃiunea înregistrată pe rolul Înaltei CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie, SecŃia penală, inculpatul
O.C. a formulat, prin apărătorul său, cerere de liberare provizorie sub control judiciar, în temeiul
art. 1602 şi urm. C. proc. pen.
Examinând actele şi lucrările dosarului, Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie constată că măsura
arestării preventive a inculpatului O.C. a fost dispusă pe o durată de 29 zile prin încheierea nr. 759
din 24/25 mai 2011 a Înaltei CurŃi de CasaŃie şi JustiŃie, SecŃia penală, ulterior fiind prelungită pe o
durată de 30 de zile prin încheierea nr. 888 din 18 iunie 2011. Ambele încheieri au rămas
definitive prin respingerea recursului inculpatului.
La data de 11 iulie 2011, prin încheierea nr. 1026, a fost prelungită cu încă 30 de zile măsura
arestării preventive a inculpatului.
S-a reŃinut în sarcina inculpatului că a iniŃiat şi constituit un grup infracŃional organizat şi, în
calitate de adjunct al şefului biroului vamal, a săvârşit, la diferite intervale de timp, dar în
realizarea aceleiaşi rezoluŃii infracŃionale, mai multe acte materiale specifice infracŃiunii de luare
de mită.
În concret, inculpatul O.C., atât singur, cât şi împreună cu alŃi lucrători vamali, a cerut diverse
sume de bani de la mai mulŃi intermediari vamali şi importatori, prin intermediul comisionarului
T.D., reprezentant al societăŃii comerciale C., în scopul de a-şi încălca atribuŃiile de serviciu şi,
împreună cu subordonaŃii săi, să permită intrarea în Ńară a unor containere importate, ce conŃineau,
după caz: mărfuri contrafăcute, alte mărfuri decât cele înscrise în declaraŃia vamală de import sau
mărfuri în alte cantităŃi ori cu o altă valoare decât cele declarate sau în scopul de a-şi îndeplini
atribuŃiile de serviciu, prin procesarea respectivelor containere, permiŃând accesul lor în Ńară, în loc
să fie blocate în vamă.
De asemenea, în schimbul unor sume de bani provenind de la comisionarii vamali T.D., ł.V.,
B.S. ş.a., bani strânşi de o manieră organizată şi colectivă de membrii grupului de criminalitate
organizată din care face parte, inculpatul O.C. a pus, în repetate rânduri, la dispoziŃia membrilor
grupului informaŃiile necesare desfăşurării activităŃilor de corupŃie la nivelul biroului vamal şi şi-a
folosit, în acelaşi scop, prerogativele şi puterea managerială pe care o avea în calitate de adjunct al
şefului biroului vamal.
S-a considerat că faptele constituie infracŃiunile prevăzute şi pedepsite de art. 7 alin. (1) din
Legea nr. 39/2003; art. 254 alin. (1) şi (2) C. pen. raportat la art. 6 şi art. 7 alin. (1) din Legea nr.
78/2000, cu aplicarea art. 41 alin. (2) C. pen., totul cu aplicarea dispoziŃiilor art. 33 lit. a) C. pen.
Cu privire la cererea de liberare provizorie sub control judiciar, formulată de inculpatul O.C.,
Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie constată că sunt îndeplinite condiŃiile pentru admiterea în
principiu (art. 1602 alin. 1 C. proc. pen.), care se referă la natura şi gravitatea infracŃiunilor
1
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săvârşite, determinate de cuantumul pedepsei prevăzute de lege.
Sub acest aspect, potrivit art. 1602 alin. (1) C. proc. pen., liberarea provizorie sub control
judiciar se poate acorda în cazul infracŃiunilor săvârşite din culpă, precum şi în cazul infracŃiunilor
pentru care legea prevede pedeapsa închisorii ce nu depăşeşte 18 ani.
Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie constată că infracŃiunile ce intră în scopul grupului
infracŃional organizat sunt infracŃiuni de corupŃie pentru care legea prevede pedeapsa închisorii
sub limita de 18 ani, astfel că, din acest punct de vedere, cererea inculpatului este admisibilă.
În ceea ce priveşte condiŃia negativă prevăzută în art. 1602 alin. (2) C. proc. pen., referitoare
la comportamentul inculpatului şi perspectiva acestui comportament după liberarea provizorie,
aceasta nu este îndeplinită.
Astfel, potrivit art. 1602 alin. (2) C. proc. pen., cererea de liberare provizorie sub control
judiciar nu se acordă în cazul în care există date din care rezultă necesitatea de a-l împiedica pe
învinuit sau inculpat să săvârşească alte infracŃiuni sau că acesta va încerca să zădărnicească
aflarea adevărului prin influenŃarea unor părŃi, martori sau experŃi, alterarea sau distrugerea
mijloacelor de probă sau prin alte asemenea fapte.
Din coroborarea celor două texte menŃionate (art. 1602 alin. 1 şi art. 1602 alin. 2 C. proc. pen.)
reiese caracterul facultativ al acordării liberării provizorii sub control judiciar, chiar şi în ipoteza în
care inculpatul nu s-ar afla în vreunul din cazurile de împiedicare a acordării liberării provizorii
prevăzute în art. 1602 alin. (2) C. proc. pen.
Cu toate acestea, instanŃa nu ar putea uza discreŃionar de această facultate, întrucât s-ar
încălca flagrant dispoziŃiile art. 5 alin. (5) C. proc. pen., art. 23 alin. (10) ConstituŃia României şi
art. 5 paragraful 3 din ConvenŃia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăŃilor fundamentale,
astfel încât, cu ocazia verificării temeiniciei unei cereri de liberare sub control judiciar, se porneşte
de la una dintre premisele esenŃiale ale liberării provizorii, respectiv subzistenŃa temeiurilor avute
în vedere la luarea măsurii arestării preventive a inculpatului. Într-adevăr, dacă aceste temeiuri s-ar
schimba ori ar înceta, instanŃa ar fi obligată ca, la cerere sau din oficiu, să dispună, după caz,
înlocuirea sau revocarea măsurii arestării preventive, nemaipunându-se, prin ipoteză, problema
liberării provizorii.
Această premisă conduce la concluzia că pentru a refuza liberarea provizorie pe considerente
de netemeinicie, instanŃa trebuie să constate existenŃa unor temeiuri mai puternice decât cele avute
în vedere la luarea măsurii preventive, care să justifice convingerea că lăsarea inculpatului în
libertate, chiar provizorie şi restrânsă printr-un control judiciar, nu este totuşi oportună.
Interpretând sistematic dispoziŃiile procedurale din materia măsurilor preventive, în corelaŃie
şi cu exigenŃele ConvenŃiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăŃilor fundamentale şi ale
jurisprudenŃei CurŃii de la Strasbourg, astfel de temeiuri ar putea privi fie aspecte legate de buna
desfăşurare a procesului penal, respectiv existenŃa unor date, altele decât cele avute în vedere de
art. 1602 alin. (2) C. proc. pen., din care să rezulte temerea că atingerea scopului procesului penal
al putea fi compromisă, fie aspecte legate de pericolul social concret al faptei pentru care
inculpatul este cercetat, respectiv prin modul şi mijloacele de săvârşire ori prin urmări aceasta să fi
produs o gravă vătămare relaŃiilor sociale ocrotite, astfel încât liberarea inculpatului, chiar
provizorie, să fie de natură să creeze o puternică stare de insecuritate socială şi neîncredere în actul
de justiŃie.
Prin prisma celor învederate, cererea inculpatului este neîntemeiată. Astfel, la acest moment
procesual, buna desfăşurare a procesului penal ar putea fi compromisă prin faptul că instanŃa nu a
fost încă sesizată cu rechizitoriul, s-au mai efectuat acte de urmărire penală de la data arestării
preventive a inculpatului şi până în prezent, urmând a fi efectuate şi alte acte procesuale, urmărirea
penală nefiind finalizată.
La aprecierea temeiniciei cererii de liberare provizorie trebuie să se Ńină cont şi să se facă o
relaŃionare între circumstanŃele reale ale comiterii faptei şi cele personale ale inculpatului,
respectiv să se Ńină cont de rezultatul infracŃiunii, de lezarea gravă a relaŃiilor sociale ocrotite prin
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reglementarea infracŃiunilor care aduc atingere unor activităŃi de interes public, a infracŃiunilor de
corupŃie.
GaranŃiile de ordin personal (buna conduită avută anterior, lipsa antecedentelor penale, are în
întreŃinere copii, are o familie organizată) şi cele prevăzute în art. 1602 alin. (3) C. proc. pen. nu
sunt de natură a înlătura pericolul concret pe care îl prezintă lăsarea inculpatului în libertate.
FaŃă de aceste considerente, Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie a respins, ca neîntemeiată,
cererea de liberare provizorie sub control judiciar formulată de inculpatul O.C1.
Concluzii
În acord cu jurisprudenŃa CurŃii Europene a Drepturilor Omului, se realizează reglementarea
explicită a principiului proporŃionalităŃii oricărei măsuri preventive cu gravitatea acuzaŃiei aduse
unei persoane, precum şi a principiului necesităŃii unei astfel de măsuri pentru realizarea scopului
legitim urmărit prin dispunerea sa.
Ca regulă generală, s-a reglementat necesitatea informării scrise a persoanei supuse oricărei
măsuri preventive asupra tuturor drepturilor pe care legea i le recunoaşte.
În privinŃa arestării preventive, este prevăzut, la nivel de principiu, caracterul său excepŃional
şi, totodată, caracterul subsidiar al acesteia în raport cu celelalte măsuri preventive neprivative de
libertate. Astfel, arestarea preventivă poate fi dispusă numai dacă luarea unei alte măsuri
preventive nu este suficientă pentru realizarea scopului legitim urmărit.
Pentru a da eficienŃă principiilor menŃionate, este recunoscută competenŃa procurorului sau,
după caz, a judecătorului de libertăŃi, de a dispune luarea măsurii controlului judiciar sau a
controlului judiciar pe cauŃiune, instituŃii ce sunt reglementate ca măsuri preventive distincte.
Reglementarea propusă schimbă optica actuală asupra instituŃiilor procesuale ale controlului
judiciar şi respectiv cauŃiunii, care în prezent sunt aplicabile numai în cazul unui învinuit/inculpat
arestat preventiv în prealabil. Sub acest aspect, se urmează modelul Codului de procedură penală
francez, care reglementează controlul judiciar ca alternativă la arestarea preventivă.
În ceea ce priveşte instituŃia cauŃiunii, noutatea este reprezentată de faptul că, spre deosebire
de reglementarea actuală, aceasta garantează nu doar participarea inculpatului la procesul penal, ci
şi plata despăgubirilor acordate pentru repararea pagubelor cauzate prin infracŃiune şi a amenzii.
Sub acest aspect, s-a stabilit că plata sumelor anterior menŃionate din cauŃiune are caracter prioritar
faŃă de confiscarea acesteia, chiar şi în situaŃia înlocuirii măsurii controlului judiciar pe cauŃiune cu
măsura arestului la domiciliu sau a arestării preventive.
Urmând jurisprudenŃa CurŃii Europene a Drepturilor Omului, precum şi modelul Codurilor de
procedură penală din Ńările membre ale Uniunii Europene, proiectul îşi propune reformularea
cazurilor în care se poate dispune arestarea preventivă a unei persoane. Astfel, sunt recunoscute,
drept cazuri generale în care se poate dispune privarea de libertate, situaŃiile în care există pericol
de sustragere, pericol de influenŃare a anchetei penale şi pericol de comitere a unei alte infracŃiuni.
În cazul infracŃiunilor grave (cum sunt, de exemplu, cele îndreptate contra vieŃii sau cele pedepsite
cu închisoare mai mare de 5 ani), proiectul propune şi un caz special de arestare preventivă,
respectiv cel al existenŃei unui pericol concret pentru ordinea publică. Spre deosebire însă de
reglementarea actuală, proiectul stabileşte criterii legale în raport cu care să fie apreciat pericolul
anterior menŃionat şi, totodată, instituie, după modelul german, o nouă trăsătură legală a acestuia,
respectiv caracterul actual, ceea ce presupune dovedirea sa la momentul când se dispune asupra
privării de libertate.
Controlul judiciar, ca măsură preventivă de sine-stătătoare, este menit în această nouă
reglementare să înlocuiască măsura obligării de a nu părăsi localitatea şi pe aceea ce a nu părăsi
Ńara, la care s-a renunŃat. Dacă noua reglementare va fi sau nu mai eficientă, urmează să constatăm
1
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in timp, după ce Proiectul va deveni noul cod de procedură penală, şi practicienii vor începe să
aplice noile dispoziŃii la cazurile concrete1.
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REGLEMENTAREA TENTATIVEI ÎN ACTUALUL
ŞI VIITORUL COD PENAL
Florentina LEONTE1

Abstract
Attempt is the execution of the decision to commit the crime, execution that has been
interrupted or has not fulfilled its purpose.
The decision to punish the attempted actions has been made as a result of the fact that they
themselves represent a certain level of social peril through the threat of being accomplished, but
also because they reflect an attitude of social indiscipline of the subject who, indifferent to the
context of the law, tries to break it and by this troubling the social order.
The subject of the attempt is the individual (individuals) that have made a decision to commit
the crime and have begun its execution.
Attempt, as an atypical form of a crime, regulated by the New Penal Code, has suffered
various amendments, some of which refer to the legal definition of attempt and others to its
penalties.
Regarding the penalty for attempt, in the New Penal Code there have been kept the terms of
the current Penal Code that reduce the sentence special limits by half from the sentence regulated
by the law for the actual crime.
Cuvinte cheie: tentativa, Noul Cod Penal, subiect, lege, crimă.
1. Introducere
Elaborarea şi adoptarea unui nou Cod penal reprezintă un moment crucial în evoluŃia
legislativă a oricărui stat. Decizia elaborării unui nou Cod penal are la bază o serie de neajunsuri
existente în actuala reglementare, neajunsuri evidenŃiate atât de practică, cât şi de doctrină. Pentru
elaborarea proiectului noului Cod penal a fost constituită în cadrul Ministerului JustiŃiei o comisie
formată din cadre didactice universitare, judecători, procurori, cu participarea reprezentanŃilor
Consiliului Legislativ.
Gothe spunea: „În operele omului, ca şi în cele ale naturii, sunt cu deosebire demne de
remarcat intenŃiile”. Prin urmare, tentativei, intenŃiei de a săvârşi o infracŃiune trebuie să îi
acordăm o importanŃă deosebită.
În evoluŃia progresivă a procesului infracŃional, tentativa se încadrează între faza actelor
pregătitoare şi faza de consumare, reprezentând acel segment al activităŃii infracŃionale care
corespunde sensului generic de „încercare nereuşită” a săvârşirii, infracŃiunii, întrucât, deşi are ca
punct de plecare începutul executării infracŃiuni (treapta inferioară a tentativei), punctul său
terminus este fie la întreruperea executării, fie neproducerea rezultatului ilicit (treapta superioară a
tentativei).
Reprezentând o încercare nereuşită de săvârşire a infracŃiunii în forma ei deplină, tentativa nu
poate îmbrăca niciodată forma tipică a acesteia- formă realizată în condiŃiile unei consumări (adică
ale atingerii rezultatului), fiind considerată, în schimb, o formă tipică a infracŃiunii, sens în care
art. 144 din Actualul Cod Penal o asimilează noŃiunii de infracŃiune în general.
Hotărârea de a pedepsi faptele încercate s-a luat ca urmare a faptului că acestea prezintă la
1
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rândul lor un anumit grad de pericol social prin ameninŃarea că se vor produce, dar şi pentru că ele
denotă o atitudine de indisciplină socială a făptuitorului care, nepăsător faŃă de preceptul legii,
încearcă să o încalce, tulburând relaŃiile sociale.
2. ConŃinutul propriu-zis al lucrării
NoŃiune
Actualul Cod Penal român – 1969- defineşte tentativa prin dispoziŃia înscrisă în art. 20 alin. 1
astfel: „Tentativa constă în punerea în executare a hotărârii de a săvârşi infracŃiunea, executare
care a fost întreruptă sau nu şi-a produs rezultatul”.
Despre o faptă încercată sau neizbutită nu se poate vorbi decât dacă avem în vedere o faptă a
cărei desfăşurare până la producerea rezultatului presupune o durată mai mare sau mai mică de
timp în cad1rul căreia s-ar putea identifica o succesiune de acte de executare.
Ar fi de neconceput, de exemplu, existenŃa tentativei în cazul infracŃiunilor care se consumă
odată cu executarea primului act, cum ar fi insulta sau ultrajul săvârşit prin rostirea unor cuvinte;
odată adresate cuvintele ofensatoare, fapta s-a consumat.
Dimpotrivă, acela care-şi propune omorul prin incendiere a unei case in care se afla victima,
trebuie să-şi pregătească mijloacele necesare, să le transporte la locul faptei, să le folosească, etc.
Art. 20 alin. 2 Cod penal în vigoare prevede că „ Există tentativă şi în cazul în care
consumarea infracŃiunii nu a fost posibilă datorită insuficienŃei sau defectuozităŃii mijloacelor
folosite ori datorită împrejurării că, în timpul cât s-au săvârşit acte de executare, obiectul lipsea de
la locul unde făptuitorul credea că se află”.
Deasemena, prin dispoziŃia înscrisă în art. 20 alin. 3 Actualul Cod penal, se consacră
„principiul imposibilităŃii constituirii tentativei” în situaŃia când, datorită modului cum a fost
concepută executarea, consumarea infracŃiunii este destinată în mod absolut eşecului .
Noul Cod penal defineşte tentativa prin dispoziŃia înscrisă la art. 32. alin (1) astfel: „tentativa
constă în punerea în executare a intenŃiei de a săvârşi infracŃiunea, executare care a fost însă
întreruptă sau nu şi-a produs efectul”.
Această definitie promovată de legiuitor a ridicat ample discuŃii în doctrina şi practica
judiciară, deoarece prin „hotărârea de a săvârşi infracŃiunea”, unii autori au înŃeles că tentativa se
poate săvârşi numai cu intenŃie directă, pe când alŃii au considerat că tentativa poate fi comisă şi cu
intenŃie indirectă. Pe aceleaşi poziŃii contradictorii s-au situat şi instanŃele de judecată în hotărârile
pe care le-au pronunŃat. Astfel ca, formularea propusă de proiect înlătură această controversă şi
conduce la consacrarea fără echivoc a soluŃiei conform căreia, în cazul tentativei, intenŃia poate fi
directă sau indirectă.
La art. 32. alin. (2), Noul Cod penal se prevede că „nu există tentativă atunci când
imposibilitatea de consumare a infracŃiunii este consecinŃa modului cum a fost concepută
executarea.
Trăsături fundamentale ale tentativei conform Actualului Cod penal
Din definiŃia dată de art. 20 Actualul Cod Penal tentativei, reiese faptul că pentru existenŃa
acesteia trebuie să fie îndeplinite următoarele condiŃii atât de ordin subiectiv, cât şi de ordin
obiectiv, care reprezintă totodată trăsăturile fundamentale ale acesteia. Aceste condiŃii sunt:
 hotărârea de a săvârşii o infracŃiune;
 punerea în executare a hotărârii de a săvârşii o infracŃiune;
 acŃiunea de săvârşire a faptei să fie întreruptă sau să nu-şi producă efectul2 .
1
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A. Hotărârea de a săvârşii o infracŃiune.
A încerca săvârşirea unei infracŃiuni înseamnă mai întâi să existe o hotărâre luată în acest sens
şi în al doilea rând, această hotărâre să fie exteriorizată prin acte îndreptate spre realizarea hotărârii
adoptate. Hotărârea de a săvârşi o infracŃiune se manifestă numai prin intenŃie ca formă a
vinovăŃiei care poate fi directă sau indirectă( dacă actele de executare constau din lovirea victimei
cu instrumente apte de a-i suprima viaŃa (secure, topor, cuŃit, etc.) în zone vitale ale corpului (cap,
piept, stomac) şi cu o asemenea intensitate încât actele de executare puteau conduce nemijlocit la
moartea victimei), fiind exclusă în cazul culpei cu prevedere, în cazul culpei simple ca şi în cazul
praeterintenŃiei.
Într-o speŃă s-a constat că instanŃa de fond a greşit când a reŃinut că s-a comis o tentativă de
omor deşi în realitate fapta constituia o vătămare corporală; în speŃă, inculpatul în stare de
ebrietate a aruncat, la întâmplare, cu o piatră într-un grup de tineri lovind pe unul dintre ei;
internată în spital, victima a avut nevoie de 50 zile de îngrijiri medicale1 . Inculpatul, aruncând la
întâmplare o piatră în grupul de tineri, de la distanŃă, nu se poate susŃine că a acŃionat cu intenŃia de
a omorî pe cineva, dar poate fi reŃinută infracŃiunea de vătămare corporală întrucât prezumŃia
desprinsă din împrejurările de mai sus arată că a acŃionat spre a răni pe unul din tineri şi nu de a-l
omorî, iar aceasta nu a putut fi cu nimic înlăturată. Fiind furios pe tinerii respectivi, care l-au oprit
să pătrundă în discotecă, el a intenŃionat să lovească cu piatra pe oricare dintre ei; ca urmare
rezultatul efectiv provocat, praeterintenŃionat, care i s-a atribuit în cadrul infracŃiunii de vătămare
corporală, apare mult mai intenŃionat decât încadrarea iniŃială2. Totodată infracŃiunea de provocare
ilegală a avortului prin care s-a cauzat moartea femeii însărcinate art.185 alin.4 C.p.actual (art 201
Cod.penal viitor)- săvârşindu-se cu praeterintenŃie, nu este susceptibilă de tentativă.
B. Punerea în executare a hotărârii de a săvârşii o infracŃiune.
Prin începerea acŃiunii se declanşează procesul cauzal spre producerea rezultatului urmărit ori
acceptat de făptuitor, se marchează trecerea de la actele de pregătire la etapa următoare a actelor
de executare. Alături de actele de executare propriu-zise de înfăptuire a acŃiunii tipice, mai fac
parte din actele de punere în executare a hotărârii delictuoase, în mod excepŃional, şi anumite acte
care prin natura lor ar putea fi considerate pregătitoare dar care sunt în realitate mai mult decât
acestea.
Delimitarea actelor de pregătire de cele de executare este o problemă importantă a dreptului
penal. Actele de executare trebuie să existe obiectiv şi nu numai în reprezentarea agentului, în
măsura în care acesta săvârşeşte, în fapt, acte de executare, la o infracŃiune dar are convingerea că
nu a pus încă în executare rezoluŃia delictuoasa prin acte propriu-zise de executare ci a comis
numai acte de pregătire, în acest scop, se vor aplica regulile erorii de fapt.
În doctrina penală sunt cunoscute mai multe teorii pentru delimitarea actelor de pregătire de
cele de executare, teorii ce pot fi sistematizate după criteriile de soluŃionare pe care le propun în:
teorii subiective, teorii obiective şi teorii formale.
Teoriile subiective.
În cadrul acestor teorii se consideră că o anumită activitate este de executare dacă prin ea
însăşi, singură ori corelată cu alte împrejurări scoate în evidenŃă, dă în vileag hotărârea
infracŃională în vederea căreia a fost realizată. Actele de executare pun în evidenŃă, trădează
rezoluŃia în vederea cărora s-au realizat – sunt univoce (spre ex.: procurarea unei substanŃe
otrăvitoare reprezintă un act de pregătire pentru că nu dă în vileag rezoluŃia în vederea căreia a fost
realizată; când însă, otrava a fost pusă în mâncarea ce urmează să fie servită unei persoane, această
1
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activitate are un caracter univoc şi este o activitate de executare).
Teoriile obiective.
Între teoriile obiective, reprezentativă este teoria zisă a cauzalităŃii inerte în care se consideră
ca acte de executare acelea care au primit o orientare precisă în cadrul activităŃii infracŃionale,
adică acele acte care sunt îndreptate împotriva obiectului infracŃiunii. Câtă vreme actele
făptuitorului nu au o astfel de orientare, spre obiectul infracŃiunii, rămân acte de pregătire. Actele
de executare, fiind îndreptate împotriva obiectului infracŃiunii sunt în măsură prin ele însele, fără a
fi nevoie de alte acte ulterioare să realizeze clementul material al laturii obiective a infracŃiunii.
Când însă actele comise de făptuitor, pentru a realiza elementul material al laturii obiective au
nevoie de alte acte ulterioare, atunci acele acte sunt de pregătire. Sunt considerate acte de
pregătire, potrivit teoriilor obiective: procurarea unui cuŃit, a unor chei, a unei substanŃe otrăvitoare
etc, vor fi însă acte de executare spre exemplu: otrava a fost pusă în mâncarea ce urmează să fie
servită unei persoane, când cuŃitul a fost ridicat pentru a lovi victima etc.
Teoriile formale.
În cadrul acestor teorii criteriul de distincŃie are în vedere identitatea între actul comis de
făptuitor şi acŃiunea interzisă prin legea penală şi care reprezintă elementul material al laturii
obiective. Când actul comis de o persoană se înscrie în cadrul acŃiunii prevăzute de verbum regens,
atunci acel act este de executare. Potrivit teoriilor formale, procurarea unui cuŃit, a unui sac, a unei
chei, sunt activităŃi de pregătire fiindcă acestea nu se înscriu în cadrul acŃiunii interzise (lovirea sau
uciderea cu cuŃitul ori de luarea în cazul faptelor de furt). Când făptuitorul a fost surprins pe când
îşi umplea sacul cu grâu din magazia unei unităŃi economice ori cu porumb de pe terenul altuia
acestea sunt acte de executare deoarece corespund acŃiunii tipice „de luare” prevăzută în norma
penală care incriminează furtul.
.
C. AcŃiunea de săvârşire a faptei să fie întreruptă sau să nu-si producă efectul.
Cea de a treia condiŃie a tentativei priveşte întreruperea executării şi neproducerea rezultatului
pentru o formă a tentativei, ori executarea este dusă până la capăt şi rezultatul nu se produce,
pentru alte forme ale acesteia.
Prin această condiŃie se marchează limita superioară a tentativei şi o delimitează de
infracŃiunea consumată.
Întreruperea executării şi neproducerea rezultatului, chiar dacă executarea a fost integral
realizată sunt datorate unor împrejurări independente de voinŃa făptuitorului ori Ńin de voinŃa
acestuia.
Trăsături fundamentale ale tentativei conform Noului Cod penal
Din definiŃia dată în Noul Cod penal tentativei se desprinde faptul că pentru existenŃa acesteia
trebuie să fie îndeplinite următoarele condiŃii1:
a) să existe intenŃia făptuitorului de a săvârşi o infracŃiune determinată;
b) punerea în executare a intenŃiei infracŃionale;
c) acŃiunea de săvârşire a faptei să fie întreruptă sau să nu-şi producă efectul din motive
independente de voinŃa făptuitorului.
Felurile tentativei
Din definiŃia dată conŃinutului tentativei, reiese că acesta se poate realiza sub mai multe
forme. Aceste forme se disting între ele după:
a) gradul de realizare a acŃiunii ce constituie elementul material al laturii obiective a
infracŃiunii;
1
Alexandru Boroi, Drept penal. Partea generală, conform noului cod penal, Editura C.H. Beck, Bucureşti,
2010, p. 183
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b) după cauzele care determină neproducerea rezultatului, legate fie de mijloacele folosite de
făptuitor, fie de obiectul material al infracŃiunii.
După criteriul gradului de realizare a acŃiunii se disting în doctrină: tentativa întreruptă sau
imperfectă şi tentativa terminată sau perfectă.
După cel de al doilea criteriu al cauzelor care determină neproducerea rezultatului se disting:
tentativa proprie şi tentativa improprie.
Tentativa întreruptă. Se mai numeşte şi tentativa simplă, neterminată, imperfectă,
îndepărtată. Se caracterizează prin punerea în executare a hotărârii de a săvârşi infracŃiunea,
executare care se întrerupe şi rezultatul nu se produce.
Cauza care determină neproducerea rezultatului este întreruperea executării şi se situează în
timp, deci după începutul executării, putând fi de natură umană (acŃiunea altei persoane) ori
neumană (obstacole care nu pot fi depăşite), (spre ex.: infractorul este imobilizat de o altă persoană
şi împiedicat să lovească victima ori este prins şi imobilizat în timpul sustragerii sau furtul nu
poate fi consumat din cauza existenŃei încuietorilor).
Întrucât mijloacele de executare pe care le foloseşte făptuitorul se presupune că sunt
suficiente să conducă la rezultatul periculos urmărit – tentativa poate fi şi proprie după celălalt
criteriu de clasificare. Când astfel de mijloace sunt insuficiente pentru producerea rezultatului,
tentativa ar fi şi improprie, dar acest aspect nu se mai cercetează din moment ce acŃiunea a fost
întreruptă şi în codul penal nu se prevede un tratament penal diferenŃiat pentru felurile tentativei.
Tentativa perfectă. Se mai numeşte şi tentativă terminată, fără efect, fără rezultat, completă
şi constă în punerea în executare a hotărârii de a săvârşi o infracŃiune, executare care a fost dusă
până la capăt, iar rezultatul nu se produce. Exemplu clasic din literatura juridică: se trage cu arma
în direcŃia victimei, dar aceasta se fereşte şi nu este ucisă.
Tentativa terminată poate fi atât proprie cât şi improprie după criteriul cauzelor care
determină neproducerea rezultatului.
Pentru tentativa terminată proprie, cauza care determină neproducerea rezultatului se poate
situa în orice moment, dar desigur până la producerea rezultatului – când infracŃiunea ar deveni
consumată. Cauza neproducerii rezultatului poate fi anterioară începutului executării (spre ex.:
autorul nu este bun Ńintaş în cazul încercării de ucidere a victimei prin împuşcare) sau după
executare ( spre ex.: după ce victima a ingerat otrava oferită de infractor, este dusă la spital şi
salvată). Acest tip de tentativa este posibilă numai la infracŃiunile aşa zise materiale. La
infracŃiunile formale (de pericol) odată cu executarea acŃiunii în întregime, fapta se consumă fără
să fie necesară producerea.
Tentativa improprie. Se caracterizează ca orice tentativă prin punerea în executare a
hotărârii de a săvârşi infracŃiunea, executare care este realizată în întregime, iar producerea
rezultatului nu a fost posibilă datorită insuficientei sau defectuozităŃii mijloacelor folosite ori
datorită împrejurării că în timpul când s-au săvârşit actele de executare, obiectul lipsea de 1a locul
unde făptuitorul credea că se află. Întrucât în cazul tentativei improprii acŃiunea ce constituie
elementul material este dusă până Ia capăt, tentativa este şi terminată, după criteriul gradului de
realizare a activităŃii infracŃionale.
Cauza care împiedică producerea rezultatului (consumarea infracŃiunii) se situează în timp
anterior începutului executării acŃiunii. InsuficienŃa, defectuozitatea mijloacelor, ca şi lipsa
obiectului infracŃiunii de la locul ştiut de făptuitor, sunt preexistente.
Tentativa absolut improprie. Tentativa absolut improprie sau tentativa absurdă cum mai
este denumită în doctrina penală se caracterizează prin puterea în executare a hotărârii de a săvârşi
infracŃiunea, executare care este dusă până la sfârşit, dar rezultatul nu se produce datorită modului
greşit de concepere al infracŃiunii, de fapt, nici nu ne găsim în prezenŃa unei tentative, deoarece
tentativa este o formă atipică de infracŃiune. Legiuitorul penal a prevăzut în art. 20 al. 3 C.p., că
„nu există tentativă atunci când imposibilitatea de consumare a infracŃiunii este datorită modului
cum a fost concepută executarea”.
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În cazul tentativei absurde neconsumarea infracŃiunii se datorează modului greşit de
concepere al săvârşirii infracŃiunii. Făptuitorul are o imagine deformată asupra posibilităŃii de
realizare a faptei sale, crede astfel că poate produce moartea cuiva prin farmece, rugi, vrăji, ori
oferindu-i o substanŃă total inofensivă (un pahar cu apă, o bucată de zahăr) ori că poate comite o
înşelăciune cu ajutorul unui fals grosolan care poate fi observat de oricine.
Deosebirea dintre tentativa relativ improprie şi cea absurdă este importantă, întrucât tentativa
relativ improprie este o formă atipică de infracŃiune şi antrenează răspunderea penală a
făptuitorului, pe când tentativa absurdă poate pune în discuŃie responsabilitatea făptuitorului care
în nici un caz nu va putea fi tras la răspundere penală.
CONTINUTUL TENTATIVEI
Fiind o formă a infracŃiunii, tentativa prezintă toate trăsăturile comune şi esenŃiale ale fiecărei
infracŃiuni.
4..1. Obiectul tentativei
În cazul tentativei, obiectul juridic este identic cu al faptei consumate. Deosebirea dintre
tentativă şi infracŃiunea consumată, în ceea ce priveşte obiectul juridic, constă în aceea că prin
infracŃiunea consumată, de regulă, se vatămă valoarea socială, în timp ce prin tentativă se creează
întotdeauna un pericol direct pentru aceasta1 . De aceea, gradul de pericol social al tentativei este
diminuat fata de cel al faptei consumate.
4.2. Subiectul tentativei.
Este persoana (persoanele) fizică, care a luat hotărârea de a comite infracŃiunea şi care a
început executarea ei. Persoana trebuie să îndeplinească condiŃiile generale de existenŃă ale
subiectului infracŃiunii: limita de vârstă, responsabilitatea şi libertatea de hotărâre şi acŃiune.
Tentativa este susceptibilă de a fi comisă în participaŃie, caz în care făptuitorii pot avea roluri
diferite: autor, instigator sau complice, în funcŃie de configuraŃia activităŃii realizate.
Dacă pentru săvârşirea unei anumite fapte legea cere o calitate specială, subiectul activ al
tentativei, ca şi al faptei consumate, trebuie să întruneasca acea condiŃie, în lipsa căreia activitatea
îndeplinită poate fi apreciată ca tentativă la o altă infracŃiune sau poate să rămână în afara legii.
Astfel, şi în cazul tentativei la delapidare, subiectul activ trebuie să fie funcŃionar cu atribuŃiuni de
gestionare, la trădare prin transmitere de secrete trebuie să fie cetăŃean român sau fără cetăŃenie cu
domiciliul în Ńara noastră s.a.m.d2 .
4..3. Latura obiectivă
La tentativă, latura obiectivă are aceleaşi componente obligatorii ca şi în cazul infracŃiunii
consumate, însă distingem anumite particularităŃi, pe de o parte, în ce priveşte actul de executare,
iar pe de altă parte, cu privire la urmarea imediată.
Actul de executare a tentativei la orice infracŃiune se realizează numai prin acŃiuni, pe când la
forma consumată poate consta şi într-o inacŃiune. În toate situaŃiile când în norma de incriminare
sunt prevăzute anumite condiŃii în care trebuie să se realizeze executarea infracŃiunii tip, acestea
sunt deopotrivă necesare şi pentru existenŃa tentativei acelei infracŃiuni3 .
De aceea, pentru a se reŃine tentativă la infracŃiunea de furt calificat se cere ca executarea să fi
început într-una din împrejurările prevăzute în art. 229 Noul Cod Penal.
Urmarea imediată constă într-un pericol direct creat pentru obiectul infracŃiunii. Tentativa,
prin executarea activităŃii ilicite, creează doar o stare de pericol, de ameninŃare directă a relaŃiilor
sociale ocrotite de legea penală.
1
În cazul infracŃiunii consumate de omor, relaŃia socială privind dreptul la viaŃă al persoanei fizice este
vatămată, pe când în varianta tentativei la infracŃiunea de omor, aceeaşi relaŃie socială este numai pusă în pericol
2
Alexandru Boroi - Drept penal-parte generala, Editura A.H. Beck, Bucureşti -2000, p. 170
3
Tribunalul Bacău, secŃia penală, decizia nr. 109/1999, Pro Lege nr. 2/2000, p. 94
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4.4.Latura subiectivă
Întotdeauna la tentativă, forma de vinovăŃie este intenŃia şi, mai cu seamă, intenŃia directă,
întrucât făptuitorul, prin punerea în executare a hotărârii infracŃionale, prevede şi urmăreşte
producerea rezultatului.
In literatura şi practica judiciară s-a discutat problema dacă tentativa se poate comite şi cu
intenŃie indirectă. Această problemă a fost rezolvată de legiuitor prin modificarea în conŃinutul
definiŃiei tentativei, a termenului de ,,hotărâre" cu termenul de ,,intenŃie".
InfracŃiuni la care tentativa nu este posibilă
1. InfracŃiunile omisive- De exemplu, în cazul infracŃiunii de ,,nedenunŃare a unor infracŃiuni
contra securităŃii naŃionale", prevăzută în art. 410 Noul Cod Penal legea impune cerinŃa de a se
denunŃa de îndată săvârşirea vreuneia dintre infracŃiunile prevăzute în art. 394-397, art. 399-403 şi
art. 406-409 C.pen.; dacă făptuitorul nu a executat această cerinŃă, deja infracŃiunea s-a consumat.
2. InfracŃiunile din culpă- De exemplu, „nerespectarea obligaŃiei de a nu fuma într-un loc
anume” nu înseamnă o tentativă în raport cu rezultatul care nu s-a produs (distrugerea din culpă),
ci o încălcare, pedepsibilă contravenŃional, a regulamentului de ordine interioară.
3. InfracŃiunile praeterintenŃionate- latura subiectivă la infracŃiunile praeterintenŃionate are
o structură complexă, întrucât forma de vinovaŃie este mixtă şi se formează prin unirea intenŃiei cu
culpa1 .
Dacă primum delictum rămâne numai o încercare, avem o tentativă la infracŃiunea
intenŃionată. Când, însă, se pune în executare hotărârea de a comite fapta intenŃionată (primum
delictum), dar urmarea specifică acesteia nu are loc, în schimb se produce un rezultat mult mai
grav, dar pe care făptuitorul l-a prevazut, nu 1-a acceptat sperând fără temei că nu se va produce
ori nu 1-a prevazut, deşi putea şi trebuia să-1 prevadă, suntem în prezenŃa infracŃiunii
praeterintenŃionate în forma consumată2.
4. InfracŃiunile de obicei- Tentativa nu este posibilă la aceste infracŃiuni datorită specificului
elementului material, ce se formează prin repetarea aceleiaşi activităŃi până devine un obicei, o
practică. Efectuarea unui singur act nu are relevanŃă penală. Comiterea mai multor acte care
învederează obişnuinŃa face ca infracŃiunea să se consume.
5. InfracŃiunile de imediată consumare- Momentul efectuării primului act de executare
coincide cu momentul consumării infracŃiunii. Intră în categoria acestor infracŃiuni mai ales cele
care se săvârşesc prin viu grai şi care se consumă odată cu rostirea cuvintelor (de exemplu, insulta,
calomnia, ultrajul când sunt săvârşite oral).
TRATAMENTUL TENTATIVEI
Codul Penal în vigoare consacră concepŃia incriminării limitate a tentativei şi anume acolo
unde legea prevede explicit aceasta (art. 21 al. 1). În partea specială a Codului penal se prevede
prin dispoziŃii anume că tentativa se pedepseşte în cazul infracŃiunilor contra siguranŃei statului
(art. 173 al. 1 şi 2), la infracŃiunile de omor (art. 174 al. 2 şi art. 176 al. 2), la unele infracŃiuni
contra proprietăŃii, la evadare (art. 269 al. ultim), la falsificarea de monedă (art. 282 al. ultim), ş.a.
Tehnica de incriminare a tentativei folosită de legiuitor este diferită; astfel, la unele infracŃiuni
există o dispoziŃie anume pentru fiecare infracŃiune prin care se prevede pedepsirea tentativei (art.
174-176; 182; 190) alteori, există o dispoziŃie pentru mai multe infracŃiuni ori pentru un întreg
titlu, capitol, secŃiune (de exemplu, art. 173 sancŃionează tentativa pentru toate infracŃiunile contra

1
2

R. ChiriŃă, Tentativa la infracŃiunile complexe praeterintenŃionate, R.D.P. nr. 1/2000, p. 79
G, Antoniu, op.cit., p.38
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siguranŃei statului prevăzute în titlul II) .
Această concepŃie este reglementată şi în Viitorul Cod penal acest lucru rezultă din art. 33
alin. (1) Noul Cod Penal, care prevede că ,,Tentativa se pedepseşte numai când legea prevede
expres aceasta", precum şi din unele dispoziŃii speciale. care indică expres pedepsirea tentativei în
anumite cazuri. Codul penal român în vigoare a adoptat soluŃia incriminării limitate a tentativei.
SANCTIONAREA TENTATIVEI
6.1. Prevederile Noului Cod penal
Regimul de sancŃionare a tentativei pedepsibile este stabilită în art. 33 alin. (2) Noul Cod
Penal. Potrivit acestui text de lege, tentativa se sancŃionează cu pedeapsa prevăzută de lege penrru
infracŃiunea consumată, ale cărei limite se reduc la jumătate.
Când pentru infracŃiunea consumată legea prevede pedeapsa detenŃiunii pe viaŃă, iar instanŃa
s-ar orienta spre aceasta, tentativa se sancŃionează cu pedeapsa închisorii de la 10 la 20 de ani.
6.2. Prevederile Actualului Cod penal
Legea penală română a adoptat sistemul diversificării, sancŃionând tentativa în limite mai
reduse (între jumătatea minumului şi a maximului) decât infracŃiunea consumată (acelaşi sistem
art. 52 Cod penal belgian; art. 32 Cod penal spaniol).
Examen de practică judiciară
1. Tentativă. Omor calificat. Vătămare corporală gravă. IntenŃie de a ucide.
Aruncarea cu intensitate, de la mică distanŃă, a cuŃitului în direcŃia unei persoane, cu urmarea
producerii unei plăgi înŃepate toracice cu leziuni cardiace şi primejduirea vieŃii victimei, constituie
tentativă la infracŃiunea de omor, iar nu vătămare corporală gravă, fapta fiind săvârşită cu intenŃia
de a ucide, rezultată din arma folosită, modul de acŃionare a făptuitorului şi urmarea produsă
(Î.C.C.J., secŃia penală, decizia nr. 5532 din 27 octombrie 2004, în B.J. Baza de date, Ed. C.H.
Beck).
2. Tentativă. Acte pregătitoare. Viol. InfracŃiunea de viol comisă prin constrângere, fiind o
infracŃiune complexă, presupune, sub aspectul laturii obiective, săvârşirea atât a unor acte de
violenŃă sau ameninŃare, cât şi a actului sexual; dacă activitatea infractorului este oprită - din
motive independente de voinŃa acestuia – după săvârşirea unor acte de constrângere, dar mai
înainte de realizarea raportului sexual în vederea căruia acele acte fuseseră comise, infracŃiunea se
consideră ca rămasă în stadiul tentativei (C.A. Bucuresti, secŃia a II-a penală, decizia nr. 48/1995,
R.D.P. nr. 1/1996, p. 146).
CAUZELE DE NEPEDEPSIRE A TENTATIVEI -DESISTAREA ŞI ÎMPIEDICAREA
PRODUCERII REZULTATULUI
În art. 34 Noul Cod penal se prevede că: ,,Nu se pedepseşte autorul care s-a desistat ori a
împiedicat mai înainte de descoperirea infracŃiunii producerea rezultatului".
Potrivit acestor dispoziŃii, cauzele de nepedepsire sunt: desistarea şi impiedicarea producerii
rezultatului.
1. Desistarea
Concept şi caracterizare
Desistarea constă în renunŃarea de bunăvoie a făptuitorului de a duce până la capăt executarea
începută, deşi există posibilitatea reală de a continua, iar făptuitorul este conştient de aceasta.
Pentru ca desistarea să constituie o cauză de nepedepsire, trebuie să se stabilească existenŃa
următoarelor condiŃii:
a) RenunŃarea la continuarea executării activităŃii infracŃionale să se întemeieze pe voinŃa
1

Vintilă Dongoroz şi colaboratorii, op. cit., p.161-163
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liberă a făptuitorului. Aceasta presupune ca făptuitorul, nesilit, a abandonat executarea începută1.
RenunŃarea poate fi determinată de orice mobil care justifică noua activitate a făptuitorului. Astfel
de motive pot fi: mila, regretul, temerea de a fi descoperit etc.
b) RenunŃarea trebuie să aibă loc înainte ca executarea să fie terminată sau, cu alte cuvinte,
renunŃarea să se facă în timp util. Dacă executarea a fost dusă până la capăt nu mai poate avea loc
desistarea, deoarece nu mai este posibilă prin concepŃie2.
c) RenunŃarea să fie definitivă. Pentru a nu fi pedepsit, făptuitorul trebuie să renunŃe pentru
totdeauna la săvârşirea infracŃiunii, în caz contrar el va fi sancŃionat pentru activitatea
infracŃională. De pildă, dacă făptuitorul renunŃă la luarea bunului după ce a pătruns în locuinŃă,
însă revine a doua zi şi comite furtul, el va raspunde pentru furt, forma consumată, cu toate că
înainte cu o zi renunŃase la comiterea în întregime a faptei.
Nu există desistare atunci când subiectul a încetat executarea deoarece n-a observat obiectul
preŃios aflat în casa de fier după deschiderea acesteia, ori dacă a confundat pe un complice cu un
poliŃist şi a fugit de la locul de executare a infracŃiunii ori dacă fapta îi apare subiectului ca greu de
realizat (de exemplu, îşi dă seama că prada va fi prea grea pentru a fi transportată de făptuitor
singur), ori dacă victima, în legitimă apărare, îl doboară pe agresor; sau dacă agentul îşi dă seama
că n-are nici o şansă de reuşită deoarece a văzut în apropiere o patrulă de poliŃie.
2. Împiedicarea producerii rezultatului
Concept şi caracterizare
Împiedicarea producerii rezultatului constă într-o acŃiune a făptuitorului care, după terminarea
executării infracŃiunii, acŃionează pentru înlăturarea producerii rezultatului periculos.
Se observă că împiedicarea producerii rezultatului intervine după ce executarea a avut loc, dar
mai înainte de producerea consecinŃelor vătămătoare si trebuie îndeplinite următoarele condiŃii:
a) Împiedicarea producerii rezultatului să fie voluntară, de bunăvoie, să fie expresia voinŃei
libere a făptuitorului.
Dacă se constată că împiedicarea se datorează unei cauze externe, care 1-a obligat pe făptuitor
la un asemenea comportament - cum ar fi descoperirea activităŃii efectuate -, nu poate fi vorba de
împiedicarea rezultatului în sensul legii penale.
b) împiedicarea să aibă loc înainte de producerea urmărilor periculoase. De exemplu, se va
reŃine împiedicarea rezultatului (moartea unei persoane) numai dacă s-a reuşit să se înlăture
consecinŃele vătămătoare ale administrării unei substanŃe otravitoare, prin administrarea unui
antidot3. Va răspunde penal făptuitorul dacă, în aceeaşi împrejurare, nu a reuşit să înlăture moartea
persoanei respective, deşi a încercat.
c) AcŃiunea de împiedicare a rezultatului să se fi realizat mai înainte de descoperirea faptei4.
Fapta se consideră descoperită când organele în drept sau orice persoană, în afară de cele
implicate în săvârşirea faptei, au luat cunoştinŃă de comiterea ei.
Nu se consideră descoperită fapta când a luat cunoştinŃă de descoperirea ei un minor care nu
răspunde penal ori un iresponsabil.
Împiedicarea voluntară nu se confundă cu căinŃa activă care înseamnă efortul făptuitorului,
după consumarea faptei de a restitui lucrul, de a restabili situaŃia anterioară, de a repara paguba
etc., atitudine care influenŃează individualizarea pedepsei şi nu conduce la nepedepsire.
Efectele desistării şi ale împiedicării producerii rezultatului
Termenii “nu se pedepseşte autorul" cu care începe dispozitia din art. 34 alin. (1) Noul Cod
1

Gh. MateuŃ, Unele consideraŃii asupra tentativei urmate de desistare, Dreptul nr. 1-2/1990, p. 80.
C. Libotean, Este sau un necesar ca desistarea să intervină înaine de descoperirea faptei?, R.D.P. nr.
4/2003, p. 76.
3
T. Vasiliu şi colab., op. cit., p. 135
4
C. Bulai, op. cit., p. 351; C. Mitrache, op. cit., p. 123.
2
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Penal evidenŃiază fără echivocitate efectele desistării şi împiedicării producerii rezultatului, în
sensul că făptuitorul nu va mai fi pedepsit, cu toate că ceea ce a realizat până în acel moment ar fi
căzut sub incidenŃa legii penale.
În alin. (2) art. 34 Noul Cod Penal se prevede că: ,,Dacă actele îndeplinite până în momentul
desistării sau împiedicării producerii rezultatului constituie o altă infracŃiune, se aplică pedeapsa
pentru acea infracŃiune". Potrivit acestor dispoziŃii, va fi sancŃionat pentru vătămarea integrităŃii
corporale făptuitorul care a pus în executare hotărârea de a săvârşi o infracŃiune de omor, însă după
ce a început executarea (a aplicat mai multe lovituri) a renunŃat la continuarea acestora potrivit
propriei sale voinŃe, dar prin actele săvârşite până în momentui desistării a produs o vătămare a
integrităŃii victimei1.
3. Concluzii
Tentativa, ca formă atipică a infracŃiunii, reglementată de Noul Cod Penal, a suferit mai multe
modificări, dintre care unele se referă la definiŃia legală a tentativei, iar altele la pedepsirea
acesteia, după cum am putut observa.
În alin.(1) al art. 31 din noul cod penal se defineşte tentativa ca fiind „punerea în executare a
intenŃiei de a săvârşi infracŃiunea”, spre deosebire de Actualul Codul penal [art. 20 alin.(1)], în
concepŃia căruia tentativa constă în „punerea în executare a hotărârii de a săvârşi infracŃiunea”.
Această din urmă soluŃie promovată de legiuitor a ridicat ample discuŃii în doctrina şi practica
judiciară, deoarece prin „hotărârea de a săvârşi infracŃiunea”, unii autori au înŃeles că tentativa se
poate săvârşi numai cu intenŃie directă, pe când alŃii au considerat că tentativa poate fi comisă şi cu
intenŃie indirectă. Pe aceleaşi poziŃii contradictorii s-au situat şi instanŃele de judecată în hotărârile
pe care le-au pronunŃat.
A doua modificare vizează renunŃarea la dispoziŃiile art. 20 alin.(2) Cod Penal în vigoare. S-a
considerat că aceste prevederi nu se justifică atâta vreme cât nu au relevanŃă motivele neproducerii
rezultatului în cazul tentativei, ele putând fi de orice natură, dar independente de voinŃa
făptuitorului pentru a angaja răspunderea penală a acestuia. Reglementarea tentativei relativ
improprii a fost socotită oportună de către redactorii Codului penal Carol II (de unde a fost
preluată ulterior în Codul penal în vigoare), pentru a pune capăt discuŃiilor referitoare la
sancŃionarea sau nesancŃionarea aşa-numitei infracŃiuni imposibile. În prezent aceste chestiuni au
fost definitiv tranşate, astfel încât nu se mai justifică menŃinerea textului în discuŃie.
În privinŃa pedepsirii tentativei, în Noul Cod Penal au fost păstrate prevederile Codului penal
în vigoare care reduce limitele speciale ale pedepsei cu 1/2 faŃă de cele prevăzute de lege pentru
infracŃiunea consumată2
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REGLEMENTAREA DREPTULUI LA UN PROCES ECHITABIL
Andreea LIVĂDARIU*

Abstract
Being one of the legal principle which has a fundamental applicability in the criminal trial,
the right to a fair trial is provided with plentiful legal settlements. According to the importance of
the issue, there will be analysed the regulatory documents which establish the right to a fair trial
as an universal principle. Thus, the paper consists of three sections in which will be presented the
international covenants, the european conventions and Romanian laws with applicability to the
field.
Cuvinte cheie: proces echitabil, principiu, reglementare universală, reglementare natională,
constituŃie
1. Introducere
Dreptul la un proces echitabil, recunoscut într-o seamă de convenŃii internaŃionale, prevăzut
de ConstituŃia României şi garantat prin nenumărate dispoziŃii din Codul de procedură penală are
statutul de principiu fundamental pentru procesele penale, importanŃa acestui statut fiind
confirmată de garanŃiile care însoŃesc procesul echitabil.
Considerăm că această regulă fundamentală care guvernează activitatea procesual penală
reprezintă un principiu orchestră în raport cu celelalte principii ale procesului penal, deoarece
prezumŃia de nevinovăŃie, legalitatea procesului penal, aflarea adevărului, garantarea libertăŃii
persoanei – toate sunt principii care „dându-şi mâna”, se „oglindesc” în dreptul la un proces
echitabil.
Lucrarea de faŃă are trei secŃiuni principale - în primele două este analizată reglementarea
dreptului la un proces echitabil în convenŃii internaŃionale cu aplicabilitate universală (secŃiunea a
2-a), respectiv în cele cu aplicabilitate regională (secŃiunea a 3-a). Ca element de noutate în
literatura de specialitate care tratează acest subiect, am ales să dedicăm secŃiunea a 4-a unei ample
analize a dreptului la un proces echitabil în constituŃiile române. Astfel, am parcurs „firul” istoric
al constituŃionalismului românesc de la 1866 şi până în prezent cu scopul de a găsi rădăcinile
acestui principiu fundamental al procesului penal.
2. Reglementare universală
2.1. DeclaraŃia drepturilor omului şi cetăŃeanului, 17891. Nu trebuie să mire faptul că am
început analiza reglementării dreptului la un proces echitabil aruncând o scurtă privire asupra
DeclaraŃiei universale a drepturilor omului şi cetăŃeanului din anul 1789. Documentul are o
importanŃă semnificativă pe teritoriul Bătrânului Continent deoarece marchează începutul
RevoluŃiei Franceze, moment istoric ce pune capăt monarhiei absolutiste şi feudalismului,
deschizând calea către o nouă etapă în viaŃa omenirii2. Ecoul documentului adoptat la Paris spre
sfârşitul secolului al XVIII-lea a dominat întreg secolul următor, concepte precum libertate,
egalitate, suveranitate devenind premisele pentru constituirea statelor-naŃiune.
Desigur, „dreptul la un proces echitabil” a intrat în limbajul universal abia în a doua jumătate
* Student, anul IV, Facultatea de Drept, Universitatea “Nicolae Titulescu” din Bucureşti (e-mail:
andreea_livadariu@yahoo.com). Acest studiu a fost elaborat sub coordonarea conf. univ. dr. Mircea Damaschin.
1
Disponibilă :http://www.conseil-constitutionnel.fr/conseil-constitutionnel/root/bank_mm/anglais/cst2.pdf.
2
Silviu NeguŃ, Geopolitică. Universul puterii (Bucureşti: Meteor Press, 2008), p. 112.
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a secolului al XX-lea, într-un context internaŃional vădit marcat de urmările celui de-Al Doilea
Război Mondial. Cu toate acestea, DeclaraŃia universală a drepturilor omului şi cetăŃeanului de la
1789 anticipează conceptul de echitate în procedurile judecătoreşti prin „rădăcinile” altor două
principii ale procesului penal, strâns legate de dreptul la un proces echitabil – şi anume prezumŃia
de nevinovăŃie şi principiul nulla justitia sine lege, prin intermediul cărora se doreşte renunŃarea la
constrângerile arbitrare. Acestea sunt consacrate în cuprinsul articolului 9 al DeclaraŃiei: „orice om
este presupus nevinovat, până în momentul în care a fost declarat vinovat”, respectiv „dacă se
consideră necesar să fie arestat, orice act de constrângere, în afara celor necesare pentru reținerea
lui, trebuie să fie aspru pedepsit de lege”.
2.2. DeclaraŃia universală a drepturilor omului, 19481. Este drept, pasul făcut de la
recunoaşterea celor două principii amintite anterior, fără de care nu putem imagina astăzi un
proces penal, şi până la ridicarea imperativului de proces echitabil la rangul de drept fundamental a
durat mai bine de un secol, până în anul 1948 când a fost adoptată DeclaraŃia Universală a
Drepturilor Omului de către Adunarea Generală a O.N.U. Potrivit articolului 10 din DeclaraŃie,
„orice persoană are dreptul în deplină egalitate de a fi audiată în mod echitabil şi public”.
În continuare, ni se arată că tribunalul trebuie să fie „independent şi imparŃial”, căci „va hotărî
fie asupra drepturilor şi obligaŃiilor, fie asupra temeiniciei oricărei acuzaŃii în materie penală”
îndreptate împotriva persoanei în cauză. MenŃiunile referitoare la instanŃa de judecată şi rolul său
reprezintă premisele unui drept consacrat în majoritatea convenŃiilor, tratatelor şi pactelor care fac
referire la drepturile civile şi politice ale persoanelor, şi anume accesul liber la justiŃie. Potrivit
unei opinii la care achiesăm2, nu poate exista proces echitabil în lipsa îndeplinirii cumulative a
două condiŃii: asigurarea liberului acces la justiŃie şi respectarea garanŃiilor care intră în conŃinutul
dreptului la un proces echitabil.
2.3. Pactul internaŃional cu privire la drepturile civile şi politice, 19663. Adoptat în anul
1966 de către Adunarea Generală a O.N.U. şi intrat în vigoare zece ani mai târziu, Pactul
internaŃional cu privire la drepturile civile şi politice dă glas ferm dreptului la un proces echitabil,
enunŃând în cuprinsul articolului 14 garanŃiile care sprijină respectarea acestui drept. Aflam din
primul alineat că „toŃi oamenii sunt egali în faŃa tribunalelor şi curŃilor de justiŃie”, că litigiul
trebuie „examinat în mod echitabil şi public de către un tribunal competent, independent şi
imparŃial”, cu alte cuvinte sunt statuate dreptul la un proces echitabil şi necesitatea liberului acces
la justiŃia independentă şi imparŃială. Notând că „pronunŃarea oricărei hotărâri în materie penală
sau civilă va fi publică” – fac excepŃie doar cazurile expres prevăzute de lege – art. 14 alin. 1 din
Pact enunŃă o garanŃie generală a procesului echitabil, şi anume publicitatea activităŃii de judecată.
Tot ca o garanŃie generală este enunŃată şi operativitatea procesului, care constă în dreptul
persoanei de a se bucura de celeritatea procedurilor care trebuie să fie lipsite de o „întârziere
excesivă”.
În continuare, art.14 alin. 3 enumeră toate celelalte garanŃii specifice procesului penal
echitabil de care poate dispune o persoană acuzată de comiterea unei infracŃiuni, şi anume:
informarea cu privire la natura acuzaŃiei „în cel mai scurt termen, într-o limbă pe care o înŃelege şi
în mod detaliat”; dreptul de a beneficia de timpul şi facilităŃile necesare pentru pregătirea apărării;
dreptul de a interoga în aceleaşi condiŃii, atât martorii acuzării cât şi martorii proprii; dreptul de a
avea la dispoziŃie un interpret, „dacă nu înŃelege şi nu vorbeşte limba folosită la şedinŃa de
1

Disponibilă la: http://www.un.org/en/documents/udhr/ .
Mircea Damaschin. Dreptul la un proces echitabil în materie penală, (Bucureşti: Universul Juridic, 2009),
apud Patrick Wachmann. Charte des droits fundamentaux. Les droits civil et politiques, p. 32.
3
Disponibil la http://www.irdo.ro/file.php?fisiere_id=80&inline .
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judecată”; dreptul de a nu fi obligat la autoincriminare prin mărturisirea împotriva sa însăşi ori prin
recunoaşterea vinovăŃiei.
DeclaraŃia Universală a Drepturilor Omului şi Pactul internaŃional cu privire la drepturile
civile şi politice au statut de tratate internaŃionale şi impreună cu o serie de alte pacte şi protocoale
facultative privind drepturile culturale, economice şi sociale, constituie „Carta drepturilor omului”
sau „The International Bill of Human Rights”.1 Necesitatea cunoaşterii acestor instrumente de
protecŃie internaŃională este legitimată de art. 11 alin. 2 din ConstituŃia României revizuită, potrivit
căruia tratatele internaŃionale ratificate de Parlamentul României potrivit procedurilor legale fac
parte din dreptul intern, iar aceste două acte internaŃionale avute în discuŃie au fost ratificate de
legislativul român2.
3. Reglementare regională
3.1. ConvenŃia europeană a drepturilor omului, 19503. Ratificată de România abia în anul
1994 şi devenită de atunci instrumentul în baza căruia Ńara noastră este condamnată de Curtea
Europeană a Drepturilor Omului pentru nerespectarea art. 6, ConvenŃia europeană a drepturilor
omului consacră în articolul amintit dreptul la un proces echitabil. Începând cu anul 1994,
ConvenŃia a fost asimilată normelor de drept intern, prevederile sale putând fi invocate direct în
desfăşurarea procedurilor judiciare, graŃie art. 11 alin. 2 din ConstituŃie amintit mai sus.4 Statutul
ConvenŃiei în raport cu legislaŃiile interne diferă, aceasta având un rang supraconstituŃional în
Olanda, rang constituŃional în FranŃa, Belgia, Spania, Portugalia sau statut de lege ordinară în
Italia, Turcia, Ungaria, Lichtenstein sau Finlanda.5
Dată fiind natura sa juridică, ConvenŃia reprezintă instrumentul care legitimează orice
persoană căreia i s-a încălcat vreun drept prevăzut de aceste norme internaŃionale să se adreseze
CurŃii Europene a Drepturilor Omului cu scopul recunoaşterii dreptului încălcat şi reparării
prejudiciilor suferite. ConvenŃia se aplică direct în raporturile dintre particulari, iar statele sunt
obligate la despagubiri atât pentru încălcarea oricărui drept cât şi pentru neluarea măsurilor
necesare pentru asigurarea respectării drepturilor cetăŃenilor săi.6
Astfel, art. 6 din ConvenŃie are o aplicabilitate generală pentru toate procesele civile şi penale,
dreptul la un proces echitabil, „raportat la substanŃa sa, fiind un drept de ordin procesual: apărarea
tuturor drepturilor personale şi patrimoniale ale unui subiect de drept în cadrul procedurilor interne
trebuie să se înscrie în coordonatele unui proces echitabil în sensul ConvenŃiei”7, sancŃiunea
specifică fiind angajarea răspunderii internaŃionale a statelor care nu au respectat ConvenŃia, deşi
au ratificat-o.
Deşi până la modificarea ConstituŃiei României în anul 2003 principiul dreptului la un proces
echitabil nu a beneficiat de o reglementare expresă, garanŃiile sale au avut forma unor norme
procesuale interne, regăsite în economia Codului de procedură penală român.8
Articolul 6 din ConvenŃie începe prin a enunŃa dreptul la o judecată echitabilă şi continuă cu
1
Raluca Miga Beşteliu; Catrinel Brumar, ProtecŃia internaŃională a drepturilor omului (Bucureşti: Universul
Juridic, 2008), p. 45.
2
România achiesează în 1955 la DeclaraŃia Universală a Drepturilor Omului, când devine stat membru ONU
şi ratifică Pactul privind drepturile civile şi politice în 1974.
3
Disponibilă
la
http://www.echr.coe.int/NR/rdonlyres/E7126929-2E4A-43FB-91A3B2B4F4D66BEC/0/ROU_CONV.pdf.
4
Mircea Damaschin, op. cit., p. 36.
5
Ovidiu Predescu, ProtecŃia europeană a drepturilor omului şi dreptul penal român (Bucureşti: Lumina Lex,
2006), p. 52.
6
Raluca Miga Beşteliu; Catrinel Brumar, op. cit., p. 69.
7
Corneliu Bîrsan. ConvenŃia europeană a drepturilor omului. Comentariu pe articole. Drepturi şi libertăŃi,
vol. I (Bucureşti: All Beck, 2005), p. 394.
8
Mircea Damaschin, op. cit., p. 37.
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explicarea modului în care trebuie asigurat accesul liber la justiŃie, mai exact „în mod public şi
într-un termen rezonabil”, de către o instanŃă „independentă şi imparŃială”. Mergând mai departe,
descoperim că art. 6 are o structură cvasi-identică cu cea a art. 14 din Pactul internaŃional cu
privire la drepturile civile şi politice.
3.2. ConvenŃia americană a drepturilor omului, 19691. ConvenŃia americană a fost adoptată
la San Jose (Costa Rica) în anul 1969, în cadrul unei conferinŃe interamericane privind drepturile
omului, organizată de OrganizaŃia Statelor Americane (O.S.A.).2 La o scurtă analiză a art. 8, putem
spune că fragmentul reprezintă corespondentul mult detaliat al art. 6 din ConvenŃia europeană.
Astfel, în virtutea dreptului la un proces echitabil, statele membre OSA recunosc fiecărei persoane
„dreptul la o audiere, cu garanŃii din cauză şi într-un termen rezonabil, de către un tribunal
competent, independent şi imparŃial”. De remarcat elementul de noutate pe care îl aduce
documentul de sorginte americană, şi anume „tribunal competent”, astfel încât dacă nu sunt
îndeplinite condiŃiile cu privire la competenŃa instanŃei, rigoarea dreptului la un proces echitabil
este pusă la îndoială.
În continuare, pe parcursul a patru alineate sunt detaliate garanŃiile dreptului la un proces
echitabil, a căror reglementare este similară cu cea prezentată anterior.
3.3. Carta Africană a Drepturilor Omului şi ale Popoarelor, 19813. Adoptată în anul 1981
de către statele membre ale OrganizaŃiei UnităŃii Africane, organizaŃie din care fac parte şi state
precum Coasta de Fildeş, Libia, Kenya ori Rwanda, Carta nu prevede în mod expres dreptul la un
proces echitabil. Totuşi, acest drept poate fi dedus din garanŃiile menŃionate în art. 7 alin. 1 şi
prezumat a exista prin recunoaşterea dreptului la apărare, a prezumŃiei de nevinovăŃie şi a
principiului nulla poena sine lege. Aşadar, potrivit articolului menŃionat, „orice persoană are
dreptul să-i fie audiată cauza”, acest drept fiind asigurat prin garanŃii precum „prezumŃia de
nevinovăŃie până ce vinovăŃia va fi stabilită de o jurisdicŃie competentă”, dreptul la apărare,
dreptul de a fi judecat „într-un termen rezonabil de o jurisdicŃie imparŃială” (cu alte cuvinte sunt
enunŃate liberul acces la justiŃie şi operativitatea activităŃilor judiciare). Interesantă este formularea
din încheierea art. 7, potrivit căreia „pedeapsa este personală şi poate fi impusă numai unui
delincvent”.
InfluenŃa Cartei Africane asupra respectării drepturilor omului în state precum cele
menŃionate anterior poate fi pusă sub semnul întrebării. Potrivit unui raport4 Amnesty
International, în Kenya nu sunt respectate drepturi fundamentale precum dreptul la libertate şi la
siguranŃă, dreptul la sănătate, dreptul la viaŃă, aşadar ne putem exprima îndoiala cu privire la
respectarea unor garanŃii procesuale precum prezumŃia de nevinovăŃie, dreptul la apărare, dreptul
la jurisdicŃie imparŃială.
3.4. DeclaraŃia universală a drepturilor omului în Islam, 19905. Adoptată în 1990 de către
statele membre ale OrganizaŃiei ConferinŃei Islamice care în prezent numără 57 de state, DeclaraŃia
universală a drepturilor omului în Islam, spre deosebire de corespondentul african analizat mai sus,
menŃionează la art. 19 lit. (E) dreptul la un proces echitabil, fără a detalia asupra garanŃiilor:
„inculpatul este nevinovat până când vinovăŃia sa este dovedită într-un proces echitabil în care
acesta va fi dat toate garanŃiile de apărare.” Din nou, nu putem să nu remarcăm faptul că din
1

Disponibilă la http://www.hrcr.org/docs/American_Convention/oashr.html.
Mircea Damaschin, op.cit., p. 41.
3
Disponibilă la http://www.hrcr.org/docs/Banjul/afrhr.html .
4
Pentru detalii, recomandăm http://www.amnesty.org/en/region/kenya/report-2011 .
5
Disponibilă la http://www.arabhumanrights.org/publications/regional/islamic/cairo-declaration-islam93e.pdf .
2
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OrganizaŃia ConferinŃei Islamice fac parte state precum Somalia şi Libia care au aderat la
principiile consacrate în DeclaraŃie. Dacă avem în vedere evenimentele1 recente din Libia precum
şi faptul că societatea libiană încă are la bază o organizare tribală, ne întrebăm dacă nu cumva
demersul unui astfel de stat de a fi parte la o convenŃie care recunoaşte dreptul la un proces
echitabil are caracter pur formal. Desigur, această problemă face deja obiectul unui alt domeniu al
dreptului – şi anume acela al protecŃiei internaŃionale a drepturilor omului.
3.5. Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, 19992. Mergând mai departe cu
analiza instrumentelor regionale care dau glas principiului dreptului la un proces echitabil,
supunem atenŃiei art. 47 alin. 2 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, adoptată la
Köln în anul 1999 şi introdusă în curpinsul Tratatului de la Lisabona, în Titlul al II-lea3.
Documentul, adoptat în urma lucrărilor din cadrul Consiliului European de la Köln, are scopul de a
grupa într-un singur act drepturile şi libertăŃile recunoscute pe teritoriul Uniunii Europene, sursa de
inspiraŃie pentru acest demers fiind „principiile generale ale dreptului comunitar, dispoziŃiile din
ConvenŃia Europeană a Drepturilor Omului şi cele rezultând din tradiŃiile constituŃionale comune
statelor membre.”4
Textul art. 47 alin. 2 ne arată că „orice persoană are dreptul la un proces echitabil, public și
într-un termen rezonabil, în fața unei instanțe judecătorești independente și imparțiale, constituită
în prealabil prin lege. Orice persoană are posibilitatea de a fi consiliată, apărată și reprezentată.”
Desigur, formularea are rolul unei confirmări de principiu a dreptului la un proces echitabil, în
considerarea acestui drept fundamental judecătorul comunitar făcând referire mai curând la art. 6
din ConvenŃia europeană a drepturilor omului5. Dată fiind poziŃia superioară a ConvenŃiei în
ordinea juridică comunitară, nu greşim atunci când spunem că adoptarea unei Carte fundamentale
a Uniunii Europene are mai degrabă alura unui demers politic de afirmare a unui corespondent
regional comunitar pentru ConvenŃia americană a drepturilor omului sau pentru Carta arabă a
drepturilor omului.
4. Reglementare naŃională
Reglementarea naŃională a principiului dreptului la un proces echitabil trebuie să aibă în
vedere în principal trei instrumente: ConstituŃia, Legea 304/2004 privind organizarea judiciară şi
Codul de procedură penală.
Ca element de noutate şi originalitate faŃă de lucrările publicate în domeniu, am ales să
dedicăm această secŃiune analizei istorice a dreptului la un proces echitabil, astfel încât principiul
va fi „privit” prin ochii constituŃiilor române de la 1866 şi până în prezent. Am optat pentru
această perspectivă constituŃională cu scopul de a oferi o mai clară privire asupra evoluŃiei
dreptului la un proces echitabil în limbajul juridic românesc. Un alt motiv al modului în care am
structurat această secŃiune este faptul că o simplă trecere în revistă a normelor cuprinse în Codul
de procedură penală şi în Legea 304/2004 privind organizarea judiciară ar fi lipsită de eficienŃă,
întrucât există studii publicate6 care tratează aproape exhaustiv subiectul de faŃă cu referire la
1

În anul 2011 au avut loc în Libia revolte violente ale populaŃiei împotriva regimului dictatorial instaurat de
Muammar Gadhafi, evenimente care au fost calificate de presa internaŃională drept “primăvara arabă”, întrucât în
Egipt şi Tunisia mişcările populare au dus la schimbarea regimului. După ce a încercat reprimarea sângeroasă a
revoltelor, liderul libian s-a ascuns – având parte, mai târziu, de un sfârşit violent fără a se lua în calcul începerea
unui proces împotriva sa.
2
Disponibilă la http://www.europarl.europa.eu/charter/pdf/text_en.pdf .
3
Raluca Miga Beşteliu; Catrinel Brumar, op. cit., p. 89.
4
Raluca Miga Beşteliu; Catrinel Brumar, op. cit., p. 88.
5
Ibidem, p. 83.
6
Pentru detalii, vezi Mircea Damaschin, op. cit. şi Udroiu, Mihail; Predescu, Ovidiu. ProtecŃia europeană a
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actele normative menŃionate.
4.1. ConstituŃiile române din perioada 1866-1938. Înainte de a trece la analiza primei
constituŃii române adoptată în anul 1866, supunem atenŃiei primul proiect de act normativ cu
vocaŃie constituŃională în care se găsesc rădăcinile dreptului la un proces echitabil prin prezenŃa
garanŃiilor care veghează respectarea acestui principiu: este vorba despre Proiectul de constituŃie
realizat de Mihail Kogălniceanu în anul 1848, în timpul domnitorului Mihail Sturdza. Documentul
a avut ca sursă de inspiraŃie constituŃia belgiană din 1831, fiind considerat actul prin care s-a
structurat juridic „o serie de doleanŃe comune masei de memorii şi elaborări paşoptiste, în raport
cu care documentul moldovean poate fi privit ca o sinteză”1. Printre aceste „doleanŃe” paşoptiste se
numără şi consacrarea constituŃională a două exigenŃe procesuale care astăzi sunt considerate
garanŃii generale pentru dreptul la un proces echitabil, şi anume publicitatea dezbaterilor şi
celeritatea procedurilor. Potrivit art. 64 din Proiectul de constituŃie, „dreptatea este gratuită în toată
orânduirea Ńării. DebataŃiile sunt publice, afară când s-ar jigni moralul şi buna orândueală. Formele
proŃedurii vor fi scurtate şi simplificate.”2 Observăm aşadar faptul că prin art. 64 se încearcă
excluderea arbitrariului şi se „reliefează o preocupare de a elimina riscul derapajului tiranic”3.
Şi art. 105 conŃine o normă care ar putea fi considerată precursoare pentru celeritatea
procedurilor din cadrul procesului penal: „Fieştecare arestat va fi înfăŃişat în vreme de 24 de
ceasuri judecătorului competent”4. Îmbrăcarea în haine juridice a dezideratelor paşoptiste reflectă
caracterul original în epocă al textului lui Mihail Kogălniceanu, datorită capacităŃii acestuia „de a
recepta şi codifica o serie de garanŃii constituŃionale convertite în repere ineluctabile ale dreptului
public”5.
ConstituŃia de la 1866, adoptată sub domnia Principelui Carol I (încoronat ca rege în 1881)
transformă din proiect în realitate juridică o serie de garanŃii procesuale prin enunŃarea art. 13 sub
următoarea formă: „Libertatea individuală este garantată. Nimeni nu poate fi urmărit de cât în
casurile prevedute de legi şi după formele prevedute de ea. Nimeni nu poate fi oprit sau arestat
afara de casul de vină veghiată, de cât în puterea unui mandat judecătoresc motivat şi care trebuie
să i fia comunicat la momentul arestării sau cel mult în 24 ore după arestaŃiune”6. Înainte de a
proceda la observarea tipului de garanŃii prevăzute în textul constituŃional, trebuie remarcat faptul
că articolul citat se regăseşte în Titlul II, numit „Despre drepturile românilor”.
După cum se poate observa, art. 13 este, la rândul său, precursor al art. 23 din ConstituŃia în
vigoare în acest moment şi intitulat „Libertatea individuală”. În virtutea acestui drept fundamental
al fiinŃei umane, şi anume inviolabilitatea libertăŃii individuale, art. 13 din ConstituŃia României de
la 1866 enunŃă un alt drept care astăzi se constituie într-o garanŃie specifică procesului penal, şi
anume dreptul de a fi informat cu privire la natura acuzaŃiei, în cazul arestării preventive. Potrivit
textului constituŃional, comunicarea motivelor arestării, deci şi a naturii acuzaŃiei, trebuie să aibă
loc în momentul arestării sau în cel mult 24 de ore după arestare. Remarcăm, aşadar, preocuparea
Adunării Constituante de la 1866 faŃă de consacrarea în textul fundamental a unui drept
drepturilor omului şi procesul penal român (Bucureşti: C.H. Beck, 2008).
1
Ioan Stanomir, „Modernizare intelectuală şi vocabularul constituŃional în epoca paşoptistă” în De la
„pravilă” la „constituŃie”, Radu Carp, Ioan Stanomir, LaurenŃiu Vlad, 53-152 (Bucureşti: Nemira, 2002), 147.
2
Textul Proiectului de constituŃie paşoptist al lui Mihail Kogălniceanu se găseşte în Ioan Stanomir, op. cit., p.
148.
3
Ioan Stanomir, Op. cit., p. 147.
4
Ibidem, p. 148.
5
Ioan Stanomir, Naşterea ConstituŃiei: Limbaj şi drept în Principate până la 1866 (Bucureşti: Nemira, 2004),
253.
6
ConstituŃia română din 1866, publicată în M. Of. nr. 141/13.06.1866, poate fi consultată pe pagina web:
http://legislatie.resurse-pentru-democratie.org/const_1866.php
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fundamental care se doreşte o garanŃie pentru eliminarea arbitrariului din cadrul procedurilor
penale.
ConstituŃia din 19231, adoptată în urma formării României Mari, aşadar ca urmare a unor
necesităŃi socio-politice decurgând din mărirea teritoriului Ńării, aduce ca element de noutate pentru
rădăcinile dreptului la un proces echitabil un drept care astăzi reprezintă o garanŃie generală:
celeritatea procedurilor. Astfel, pe lângă o cizelare semnificativă a limbajului juridic care adoptă
termenul de „percheziŃie”, act procedural care, conform art. 11 nu poate avea loc „decat în cazurile
şi după formele prevăzute în legi”, ConstituŃia din 1923 garantează celeritatea procedurilor penale:
„În caz de vină vădită, deŃinerea sau arestarea se poate face imediat, iar mandatul se va emite în 24
ore şi i se va comunica conform aliniatului precedent.”
Per ansamblu însă, art. 11 reprezintă o preluare a conŃinutului art. 13 din ConstituŃia din 1866.
Literatura de specialitate califică textul ConstituŃiei din 19382 drept instrumentul de care
regele Carol al II-lea s-a folosit în vederea instaurării regimului său dictatorial3; la o scurtă analiză
a conŃinutului acesteia, observăm că art. 11 din ConstituŃia precedentă este reluat în ConstituŃia din
1938, devenind art. 12.
4.2. ConstituŃiile române din perioada 1948-1965. Prin ConstituŃia din 19484 este
desfiinŃată monarhia, România devenind republică populară. O dată cu schimbarea de regim care a
avut loc încă din 1947, când prin Legea nr. 363 din 30 decembrie 1947 se constituie „Statul
Român şi Republica Populară Română”5, ConstituŃia din 1948 sistematizează în 10 titluri şi 105
articole prevederi cu rolul de a reconfigura juridic sistemul scial şi politic. Printre dispoziŃiile
normative, găsim ca element de noutate faŃă de constituŃiile precedente, consacrarea într-un articol
de sine stătător a regulii privind publicitatea dezebaterilor, care astăzi reprezintă o garanŃie a
dreptului la un proces echitabil. Potrivit art. 91, „la toate instanŃele de judecată desbaterile sunt
publice, afară de cazurile şi condiŃiunile prevăzute de lege”.
Totodată, observăm că potrivit art. 28, care garantează libertatea individuală a cetăŃenilor,
„nimeni nu poate fi arestat şi deŃinut mai mult de 48 ore, fără un mandat al parchetului, al
organelor de instrucŃie, stabilite de lege, sau autorizarea instanŃelor judecătoreşti, conform
prevederilor legii”. Aşadar, durata reŃinerii fără mandat al organelor abilitate creşte de la 24 la 48
de ore.
Observăm faptul că potrivit ConstituŃiei din anul 19526, justiŃiabilul are dreptul la asistenŃa
gratuită a unui interpret, art. 68 paragraful al II-lea statuând faptul că „părŃilor care nu vorbesc
limba în care se face procedura judiciară, li se asigură posibilitatea de a lua cunoştinŃă, prin
traducator, de piesele dosarului, precum şi dreptul de a vorbi în instanŃă şi a pune concluziuni în
limba maternă”. Această prevedere este de o importanŃă incontestabilă şi, în pofida faptului că nu
este enunŃat în mod expres, principiul dreptului la un proces echitabil este recunoscut procedurilor
judiciare prin prisma garanŃiilor constituŃionale.
În continuare, prin art. 69 este asigurată publicitatea judecăŃii în faŃa instanŃelor, iar prin art.
1
ConstituŃia română, publicată în M. Of. nr. 282/29.03.1923, poate fi consultată pe pagina web:
http://legislatie.resurse-pentru-democratie.org/const_1923.php
2
ConstituŃia României din 1938, modificată prin Înaltul Decret Regal nr. 900/20.02.1938, publicată în M. Of.
nr. 42/20.02.1938, disponibilă la http://legislatie.resurse-pentru-democratie.org/const_1938.php
3
Ioan Muraru; Elena Simina Tănăsescu. Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol I (Bucureşti: All Beck,
2005), p.88.
4
ConstituŃia din 1948 adoptată prin Legea nr. 114/13.04.1948, publicată în M. Of. nr. 87/13.04.1948,
disponibilă la http://legislatie.resurse-pentru-democratie.org/const_1948.php.
5
Ioan Muraru; Elena Simina Tănăsescu, Op. Cit., p. 93.
6
ConstituŃia din 1952, intrată în vigoare la 24 septembrie 1952, publicată în B.Of.R.P.R. nr. 1/27.09.1952,
disponibilă la http://legislatie.resurse-pentru-democratie.org/const_1952.php .
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70 se pun bazele garanŃiilor care decurg din liberul acces la justiŃie, şi anume, independenŃa şi
legalitatea instanŃei, dat fiind că „judecatorii sunt independenti si se supun numai legii”.
ConstituŃia din anul 19651 renunŃă la consacrarea expresă a unor garanŃii precum celeritatea
procedurilor sau publicitatea dezbaterilor, însă păstrează prin enunŃarea art. 109 dreptul la asistenŃa
gratuită a unui interpret.
4.3. ConstituŃia română din 1991. ConstituŃia din 19912, menită să marcheze o schimbare a
cadrului juridic prin naşterea aspiraŃiilor spre democraŃie şi stat de drept, aduce ca elemente de
noutate, pe de o parte enunŃarea în art. 20 a regulii potrivit căreia dispoziŃiile constituŃionale
privind drepturile şi libertăŃile se vor interpreta în concordanŃă cu DeclaraŃia Universală a
Drepturilor Omului şi, pe de altă parte, enunŃarea în art. 21 a liberului acces la justiŃie (concept
catalogat în literatura de specialitate ca o garanŃie-premisă3 a dreptului la un proces echitabil).
În anul 2003 a avut loc revizuirea ConstituŃiei din 1991, articolului 21 păstrându-şi titulatura
– „Accesul liber la justitie” – dar îmbogăŃindu-se cu două alineate, dintre care alin. 3 care enunŃă
dreptul la un proces echitabil: „părŃile au dreptul la un proces echitabil si la solutionarea cauzelor
intr-un termen rezonabil”. Totodată, art. 128, alin. 4 stabileşte ca garanŃie specifică procesului
penal dreptul la asistenŃa gratuită a unui interpret. Potrivit literaturii de specialitate, enunŃarea în
textul constituŃional, după modelul ConvenŃiei europene a drepturilor omului, a dreptului la un
proces echitabil şi a necesităŃii finalizării acestuia cu celeritate (într-un „termen rezonabil”)
reprezintă „o corectă receptare a evoluŃiilor juridice moderne la nivel european şi o punere de
acord a protecŃiei juridice garantate drepturilor subiective prin reglementările interne cu cele
internaŃionale”4.
Concluzii
În urma parcurgerii constituŃiilor române cu scopul de a urma firul istoric al reglementării
dreptului la un proces echitabil, s-au conturat două observaŃii.
Prima observaŃie este aceea că, nu de puŃine ori, analiza prevederilor normative susceptibile
de a fi considerate garanŃii ale dreptului la un proces echitabil a fost îngreunată de dificultatea
stabilirii graniŃelor dintre principiile procesului penal român. În lumina prevederilor din
constituŃiile române, garanŃiile dreptului la un proces echitabil se aseamănă – până la limita
suprapunerii – cu garanŃiile aparŃinând altor trei principii, şi anume prezumŃia de nevinovăŃie,
legalitatea procesului penal şi garantarea libertăŃii persoanei.
Cea de-a doua – deşi principiul dreptului la un proces echitabil nu beneficiază de consacrare
expresă în Codul de procedură penală, „fundaŃia” sa a fost construită treptat pe eşafodajul
celorlalte unsprezece principii fundamentale ale dreptului procesual român – fapt care explică,
printre altele, de ce am ales să numim dreptul la un proces echitabil ca fiind un „principiu
orchestră”.
Concluzia finală ar fi aceea că, în lipsa celorlalte principii care guvernează procesul penal din
România, dreptul la un proces echitabil s-ar limita la o aplicabilitate precară, dar, în egală măsură,
garantarea dreptului la un proces echitabil oferă legitimitate şi sustenabilitate tuturor principiilor.
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SISTEMUL PRINCIPIILOR DREPTULUI PROCESUAL ROMÂN
Mihaela-Estera TINCĂ*

Abstract
This essay aims at presenting the different actual perspectives on the principles’ system on
which is based the developing of the criminal procedure. These principles are basically
established at the beginning of the Romanian Criminal Procedure Code, save that the concepts
which they are providing can be identified all along the criminal procedure regulations. Some
principles are expressly specified and there are authors who are taking into consideration in their
analyze only these principles. Nevertheless, they admit also the importance of other juridical rules
which have the significance of principles for the legal development of the criminal procedures. On
the other side, there are authors who are taking into consideration as principles not only the ones
strictly provided by the criminal procedure law, but also other basical important rules which
count during the accomplishment of the criminal procedures. In this study we will mainly present
the visions on this system of the theoreticians who have contributed for the improvement of its
actual expression.
Cuvinte cheie: autoritatea legii, principiile dreptului procesual român, sursa principiilor,
reguli de procedură penală, interdependenŃa realizării principiilor în vederea atingerii scopului
procesului penal.
Motto:
„JustiŃia omenească nu poate porni însă de la criterii absolute, fiindcă tot materialul din care
este durată, nu cunoaşte absolutul. Chiar atunci când adevărul real este obiectiv statornicit în
chipul cel mai fidel, încă opera justiŃiei rămâne relativă findcă în dosul realităŃii obiective stă o
realitate subiectivă atât de greu de pătruns[...] Totul este relativ în justiŃie!”
Ioan Tanoviceanu1
1. Introducere
Prin studiul de faŃă asupra principiilor dreptului procesual român se urmăreşte a se prezenta o
viziune unitară asupra sistemului constituit de acestea, aşa cum se evidenŃiază traiectoria pe care a
parcurs-o evoluŃia sa pe parcursul unor decenii în care doctrina penală română a apărut, s-a
dezvoltat şi a devenit mai coerentă în ceea ce priveşte analiza acestei ramuri de drept.
La începuturile formării ştiinŃei penale în Ńara noastră, în a doua jumătate a secolului al XIX lea, pe teritoriul României se aplicau trei reglementări diferite: pe lângă legislaŃia română, era în
vigoare legislaŃia austriacă în Bucovina, precum şi dreptul maghiar. La acel moment doctrina şi
jurisprudenŃa se aflau într-o fază cu adevărat incipientă, doctrina constând doar în articolele care se
publicau în câteva reviste juridice. Acestor scrieri li s-a reproşat că în cea mai mare parte a lor nu
reprezintă o analiză a legislaŃiei sau o dezvoltare a ei, emanând de la autori fără prea mare
autoritate ştiinŃifică.
Din perspectiva doctrinei, ne aflam în situaŃia în care doar importam din legislaŃiile dezvoltate
pe atunci, precum cea franceză, italiană sau germană.
* Student, Facultatea de Drept, Universitatea “Nicolae Titulescu” din Bucureşti (e-mail:
estera.tinca1@gmail.com). Acest studiu a fost elaborat sub coordonarea conf. univ. dr. Mircea Damaschin.
1
Ioan Tanoviceanu, Tratat de Drept şi Procedură Penală, vol. IV (Bucureşti: Editura „Curierul Judiciar,
1926), 609-610.
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În acest context, emeritul profesor Ioan Tanoviceanu, în urma anilor de experienŃă
pedagogică şi practică în domeniul dreptului penal, a avut valoroasa iniŃiativă de a proceda la
redactarea unui tratat1. În această amplă lucrare a expus în mod complex, complet şi sistematic
conŃinutul acestei ştiinŃe, la nivelul la care se afla în Ńara noastră la acea dată, dar şi prin
comparaŃie cu Ńările care aveau deja dezvoltată această ramură a dreptului.
De la acel moment istoric şi până în zilele noastre, a avut loc o dezvoltare a doctrinei în ceea
ce priveşte sistemul principiilor de drept procesual penal. Expresia lor din prezent este mult mai
coerentă şi transparentă, reprezentând astfel o mai bună îndrumare atât pentru participanŃii la
activitatea de legiferare, cât şi pentru interpreŃii normelor de drept.
În prezentarea acestei evoluŃii la nivelul doctrinei, urmează să expunem perspectivele
teoreticienilor care în decursul timpului, au adus o contribuŃie semnificativă la dezvoltarea
constructivă a acestui sistem, ce reprezintă chintesenŃa procesului de legiferare şi a celui de
aplicare a legii.
2. Fundamentul principiilor procesului penal român
PrezenŃa statului şi în mod special, a statului de drept, antrenează necesitatea reglementării
vieŃii sociale din punct de vedere juridic. SocietăŃii umane, acestui „complex de oameni, grupuri,
clase, stări, realităŃi (economice, politice)”2, este necesar a-i fi normate toate aceste dimensiuni în
vederea unei cât mai bune coexistenŃe şi dezvoltări. Spre binele comun, acest interes superior al
societăŃii, s-a procedat pe parcursul veacurilor la crearea de norme care urmăresc să fie expresia
unei orânduiri propice dezvoltării umane în condiŃii optime.
În prezent, sistemul statal este cel care, prin instituŃiile abilitate, creează norme insuflate din
realitatea socială care vizează pe toŃi membrii societăŃii, în dorinŃa de a cuprinde normativ
totalitatea interacŃiunilor sociale în complexitatea lor. Astfel, statul, creator al dreptului, devine şi
„paznicul normelor juridice”, intervenind cu forŃa sa coercitivă atunci când este necesar, pentru a
asigura respectarea acestor norme. În ipoteza în care sunt încălcate, autorii acestor încălcări sunt
sancŃionaŃi de către stat în baza aceloraşi norme care reprezintă voinŃa poporului şi în virtutea
autorităŃii conferite unor organe speciale ale statului de a trage la răspundere.
Fiecare persoană reprezintă şi un membru al societăŃii, iar împreună cu alte persoane
formează întregul societăŃii, precum fiecare organ al unui corp alcătuieşte împreună cu celelalte
complementare, configuraŃia unei fiinŃe. ComparaŃia vizeză situaŃia în care un membru ar ajunge
într-o stare maladivă, precum un organ al corpului şi această stare ar fi ignorată, nu s-ar întreprinde
nici o acŃiune pentru însănătoşirea acestuia. Într-un asemenea caz, întregul corp al societăŃii ar
risca treptat să se îmbolnăvească, să se pervertească contagios.
Rolul dreptului procesual penal, ca ramură a dreptului public, intervine prin normele care îl
compun şi realizează un segment important din ordinea juridică statală. În acelaşi sens, dreptul
procesual penal se află în strânsă legătură cu ramura dreptului penal. Astfel, încălcarea normelor
de drept substanŃial constituie infracŃiune şi prin comiterea ei se naşte raportul juridic de drept
penal. În urma apariŃiei acestei situaŃii deviante se naşte dreptul statului de a trage la răspundere
penală pe făptuitor, în vederea restabilirii ordinii de drept. În acest context, dreptului statului îi
corespunde obligaŃia făptuitorului de a suporta consecinŃele faptei sale în cadrul unui proces penal,
iar misiunea de a trage la răspundere este îndeplinită de Ministerul Public, instituŃie căreia i s-a
conferit această atribuŃie.
Este necesar a se reliefa importanŃa care trebuie acordată libertăŃii individului, ca valoare în
sine, întrucât în majoritatea cazurilor în care se încalcă o normă de drept, este prejudiciată şi
1

Ioan Tanoviceanu, op.cit., vol I-V.
Ioan Muraru, Elena Simina Tănăsescu, Drept constituŃional şi instituŃii politice, vol. I (Bucureşti, Editura C.
H. Beck, 2011, EdiŃia 14).
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libertatea a cel puŃin unui individ. Statul, prin puterile ce-i sunt atribuite din partea poporului, este
responsabil să vegheze şi la respectarea limitelor libertăŃii individuale, iar în vederea îndeplinirii
acestei sarcini este construit sistemul de drept, compus din ramuri ce conŃin norme juridice
corespunzătoare fiecărei dimensiuni a vieŃii sociale.
Pe parcursul procesului penal, etapă după etapă, se realizează aplicarea legii penale
subiectelor de drept care au intrat în conflict cu prevederile acestor legi, Însă, trebuie avut în
vedere faptul că aplicarea lor are loc sub imperiul unor principii, a unor linii diriguitoare, prin care
se trasează coordonatele fundamentale ale desfăşurării procesului de tragere la răspundere penală.
Prin această activitate reglementată în integralitatea sa de lege se urmăreşte sancŃionarea oricărei
persoane care a săvârşit o infracŃiune, dar care nu se află în vreunul din cazurile care ar împiedica
punerea în mişcare a acŃiunii penale sau exercitarea ei. În acelaşi timp trebuie avut în vedere ca
nicio persoană nevinovată să nu suporte consecinŃele unei hotărâri definitive de condamnare fără a
se face vinovată de faptele care i se impută.
Aşadar, pentru ca activităŃile din cadrul procesului penal să conducă în mod just la atingerea
dezideratelor pentru care se înfăptuiesc, este imperios necesar ca acestea să se desfăşoare sub
autoritatea legii şi numai în acord cu aceasta.
Expresia supremaŃiei legii în ceea ce priveşte desfăşurarea procesului penal român în
complexitatea sa, este reprezentată de instituirea principiului legalităŃii procesului penal [art. 2
alin. (1) C.pr.pen.], iar topografia acestuia prezintă relevanŃă din perspectiva semnificaŃiei acestui
principiu, a cărui realizare depinde de realizarea principiilor subsecvente. Însă, celelalte principii
capătă semnificaŃie, iar misiunea lor este atinsă odată ce se află sub cupola principiului legalităŃii.
De asemenea, sistemul principiilor din dreptul procesual penal decurge din consacrarea
constituŃională a supremaŃiei legii prin art. 1 alin. (5). Conform prevederilor acestui articol
respectarea ConstituŃiei, a supremaŃiei sale şi a legilor este obligatorie. Această dispoziŃie se
transpune în plan procesual penal, prin afirmarea importanŃei respectării legii penale, precum şi în
faptul că legea reprezintă principalul izvor al normelor de drept procesual penal.
În sistemul de drept român, rolul organului legiuitor aparŃine Parlamentului. În această
calitate adoptă legi constituŃionale, legi organice şi legi ordinare [art. 73 alin (1) ConstituŃia
României], toate acestea reprezentând izvoare pentru normele de drept procesual penal. Legea, ca
act juridic al Parlamentului este în viziunea profesorului Tudor Drăganu un act prin care „se
exprimă voinŃa întregului popor, votat de organul suprem al puterii de stat, în conformitate cu
regulile procedurale stabilite de ConstituŃie şi care cuprinde norme generale de conduită,
obligatorii şi susceptibile de a fi aplicate, atunci când metoda convingerii nu dă rezultate, prin forŃa
de constrângere a statului.”1 Din observarea acestei viziuni asupra legii se desprinde statutul ei de
act suprem prin raportare la celelalte acte ale puterii de stat. Însă, şi legea la rândul ei este
subordonată ConstituŃiei, aceasta din urmă trasând limitele înlăuntrul cărora se poate manifesta
activitatea de legiferare.
Astfel, conceptul de supremaŃie a legii este validat prin supremaŃia ConstituŃiei asupra legilor
subsecvente. De-a lungul timpului au fost formulate mai multe fundamentări în ceea ce priveşte
supremaŃia legii, această poziŃionare a sa fiind argumentată fie în considerarea caracterelor puterii,
fie datorită poziŃiei autorităŃii emitente, ori datorită supremaŃei ConstituŃiei. „SupremaŃia legii se
explică deci, prin (sau şi prin) funcŃiile sale în exprimarea şi realizarea voinŃei poporului ca voinŃa
general – obligatorie (de stat)”2.
Pornind de la premisa poziŃiei supreme a legii şi a ConstituŃiei în sistemul normativ al Ńării
noastre, în cadrul legii procesual penale a fost consacrat cu prioritate, în articolul 2 al Codului de
procedură penală, principiul legalităŃii şi oficialităŃii procesului penal: procesul penal se
1
2

Ioan Muraru, Elena Simina Tănăsescu, op.cit., vol. II, 202.
Ibidem, 208.
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desfăşoară atât în cursul urmăririi penale cât şi în cursul judecăŃii, potrivit dispoziŃiilor prevăzute
de lege. Alături de acest principiu, în articolele subsecvente sunt reglementate alte principii
fundamentale ale procesului penal, precum: cel al aflării adevătului, cel al rolului activ, principiul
garantării libertăŃii persoanei, principiul respectării demnităŃii umane, prezumŃia de nevinovăŃie,
garantarea dreptului de apărare şi limba în care se desfăşoară procesul penal.
3. Perioada de început a consacrării principiilor dreptului procesual român
Aşa cum, din perspectivă creştină, la început a fost cerul şi pământul, tot astfel se poate
afirma că la începutul ştiinŃei dreptului penal din România, a fost Cursul de Drept şi de Procedură
Penală al eruditului profesor Ioan Tanoviceanu, editat în cinci volume, începând cu anul 1924.
Dezvoltarea doctrinei şi a jurisprudenŃei se afla într-un stadiu relativ incipient, astfel încât la acel
moment afirma, „aproape nici de textul legei nu este sigur [interpretul legii], fiindcă din cauza
repeziciunei cu care se schimbă legile, nu este cineva sigur că textul pe care îl interpretează astăzi
n-a fost modificat eri sau nu se modifică în timpul pe când se scrie, aşa încât e expus să
interpreteze o lege desfiinŃată”1. Poate tocmai în acest context se considera că studenŃii trebuie să
aibă drept preocupare primordială în studiul disciplinei penale, principiile, având calitatea de
norme trainice, stabile, cu considerarea cărora se elaborau şi se aplicau legile.
Dat fiind faptul că Codul de procedură penală român de la 1864 s-a inspirat din cel francez de
la 1808, profesorul Tanoviceanu aducea în lumină meritul şi în acelaşi timp, lipsurile acestuia din
urmă. Meritul se referea la consacrarea definitivă, pentru prima dată, a principiilor de procedură
penală, iar lipsa consta în expresia lor nedesăvârşită.
La acel moment erau evidenŃiate trei principii primare, al căror rol se referea atât la
elaborarea legilor, cât şi la interpretarea lor. Principiile primare enunŃate atunci sunt principiul
realităŃii, cel al legalităŃii şi principiul obligativităŃii, din acestea decurgând alte principii secundare
şi totuşi, fundamentale.
În analiza principiului realităŃii, prezintă importanŃă cunoaşterea adevărului în cauză, adevăr
care să provină din realitatea faptelor. Această atitudine faŃă de realitatea unei situaŃii deviante
exclude însă, posibilitatea admiterii unor prezumŃii sub forma unor ficŃiuni sau tranzacŃii.
Din consacrarea principiului realităŃii decurgea îndatorirea de a proceda din oficiu la aflarea
adevărului real, obligaŃie ce incumbă instanŃei azi în virtutea principiului roulului activ.
Sub umbrela principiului realităŃii se află şi principiul libertăŃii de convingere a judecătorilor,
care presupune libertatea acestora în aprecierea valorii probelor şi în privinŃa admiterii lor în
funcŃie de temeinicia lor şi de conformitatea cu adevărul.
În fine, acestor aspecte diriguitoare li se adaugă principiul oralităŃii, prin intermediul căruia se
acordă valoare dezbaterilor contradictorii. „A forŃa pe judecătorul penal să se pronunŃe pe baza
probelor şi elementelor adunate şi consemnate la dosarul cauzei de părŃi sau de alte organe
însărcinate cu acest rol, înseamnă a renunŃa la însăşi principiul realitaŃii. Căci într-un atare sistem
judecătorul nu se mai pronunŃă pe baza adevărului real cunoscut de el, ci pe baza adevărului servit
de alŃii. [...] toată libertatea de convingere a judecătorului ar fi anihilată şi orice sforŃare din partea
sa de a afla adevărul circumscrisă la materialul ce i s-a pus la dispoziŃiune.”2
Al doilea principiu consacrat în tratatul profesorului Tanoviceanu ca principiu primar este cel
al legalităŃii. Această normă diriguitoare se manifestă pe mai multe paliere. Dezideratul este
reprezentat de un set complet şi înŃelept de norme de care depinde buna desfăşurare a procesului
penal, prin aplicarea fidelă a respectivelor norme, în litera şi în spiritul în care au fost învestite cu
autoritate.
Cel de-al treilea principiu fundamental considerat primar este cel al obligativităŃii. Acesta
1
2

Ioan Tanoviceanu, op. cit., 2.
Ibidem, vol. V, 32.
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constă în obligativitatea pentru stat de a trage la răspundere penală pe cei care intră în conflict cu
legea. Din această perspectivă derivă regula promovării din oficiu, adică îndatorirea organelor
abilitate de a proceda, atunci când este cazul, la desfăşurarea activităŃilor prescrise de lege în
scopul soluŃionării unei cauze.
În ultimul rând, principiului obligativităŃii i se subsumează şi regula indisponibilităŃii şi a
irevocabilităŃii acŃiunii penale, în sensul că „legiuitorul este obligat a orândui normele de
procedură penală aşa fel încât acŃiunea represivă să nu fie lăsată la discreŃia nimănui şi să nu poată
fi expusă rămânerei pe loc [...] va trebui să prevază expres cazurile când acŃiunea represivă este
lăsată la dispoziŃiunea părŃii vătămate sau a vreunui organ anumit şi cazurile când ea poate fi
revocată, suspendată sau stinsă”1.
4. Abordarea ulterioară a sistemului principiilor procesului penal
Continuatorul şi demnul succesor al profesorului Ion Tanoviceanu, Vintilă Dongoroz, a adus
o contribuŃie proprie şi în ceea ce priveşte consacrarea şi dezvoltarea din perspectiva analizei
doctrinare a principiilor fundamentale ale procesului penal român.
De această dată însă, demersurile sale analitice se bazează pe Codul de procedură penală care
a fost adoptat în 1969.
În primul rând sunt avute în vedere trei principii de politică procesual penală, şi anume:
desfăşurarea simplă dar precis reglementată, drepturi şi garanŃii suficiente pentru justiŃiabili,
precum şi intervenŃia activă şi imparŃială a organelor judiciare penale2, principii prin care se
exprimă nivelul la care trebuie să se desfăşoare procesul penal pentru a-şi îndeplini scopul. Aceste
principii de bază se transpun mai detaliat, în principiile fundamentale ale dreptului pocesual penal,
care la rândul lor se împart în mai multe categorii, în funcŃie de aria aplicabilităŃii: principii
fundamentale şi principiile derivate, care decurg din primele; principii generale, principii comune
şi principii instituŃionale.
Ceea ce în prezent este analizat în doctrină, în mod unitar, sub titlul de principii ale procesului
penal, sunt tratate de către profesorul Dongoroz, în concordanŃă şi cu titlul capitolului I din Codul
de procedură penală, ca reguli de bază ale procesului penal. În orice caz, aceasta este şi
semnificaŃia principiilor, de reguli de bază, „orientări absolute, irefragabile, care nu îngăduie vreo
excepŃie, vreo încălcare”3.
Astfel, analiza principiilor începe cu cel al legalităŃii şi oficialităŃii procesului penal, consacrat
în art. 2 C.pr.pen. Această orientare esenŃială şi primordială în desfăşurarea procesului penal
vizează totalitatea activităŃilor care se desfăşoară sub cupola sa. Sunt vizate activităŃile din cadrul
procesului penal faŃă de care organele abilitate au îndatorirea de a le îndeplini din oficiu, precum şi
aducerea lor la îndeplinire doar în conformitate cu legea. Din această orientare decurg principii
derivate, precum cel al indisponibilităŃii procesuale, cel al inevitabilităŃii procesului penal şi
principiul irevocabilităŃii procesuale, analizate şi de profesorul Tanoviceanu.
Aflarea adevărului este principiul următor consacrat în art. 3 C.pr.pen., care impune o Ńintă
supremă a procesului penal şi anume, asigurarea aflării adevărului cu privire la faptele şi
împrejurările cauzei, precum şi cu privire la persoana făptuitorului. Se urmăreşte o cunoaştere
completă prin totalitatea activităŃilor desfăşurate întrucât în lipsa acesteia, nu ar mai fi posibilă
atingerea dezideratului justiŃiei penale. În acest sens se poate uza de orice mijloace de probă, cu
respectarea criteriului legalităŃii în vederea admiterii lor. Cunoaşterea unui adevăr incomplet
1

Ibidem, 41.
Vintilă Dongoroz, Siegfried Kahane, George Antoniu, Constantin Bulai, Nicoleta Iliescu, Rodica Stănoiu,
ExplicaŃii teoretice ale Codului de procedură penală român, vol. V (Bucureşti: Editura Academiei Române şi
Editura All Beck, 2003), 28.
3
Ibidem, 40.
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echivalează cu lipsa cunoaşterii adevărului. Acest principiu determină şi existenŃa principiilor
derivate a libertăŃii probelor şi a loialităŃii procesuale, prin conlucrarea cărora se asigură
realizarea principiului primar.
În art. 4 al C.pr.pen. este reglementat principiul rolului activ, care determină la rândul său,
prin îndeplinirea atribuŃiilor impuse organelor judiciare prin lege, atingerea scopului fundamental
al procesului penal. În mod evident, şi aplicarea acestei norme diriguitoare se realizează Ńinându-se
seama de legăturile organice existente între aceasta şi celelalte principii. Astfel, în aplicarea
principiului oficialităŃii şi cel al aflării adevărului, cu respectarea legii, manifestarea rolului activ al
organelor judiciare va conduce la desfăşurarea procesului în condiŃii optime, asigurând justeŃea
măsurilor luate pentru părŃile implicate.
Cât priveşte art. 5 C.pr.pen., acesta prevede un standard minim de atins în garantarea libertăŃii
umane, valabil pentru „tot cursul procesului penal”, libertatea omului fiind un drept intrinsec al
fiintei sale. În acest sens, totalitatea măsurilor care pot fi luate pe parcursul etapelor procesului
penal şi care conduc la restrângerea libertăŃii individuale, sunt strict reglementate prin lege. În
cazul în care aceste reglementări stricte nu sunt respectate, vor crea situaŃii abuzive, condamnabile.
Următorul principiu avut în vedere de profesorul Dongoroz în demersul analizei principiilor,
este cel al garantării dreptului de apărare şi constă în oferirea inculpatului sau învinuitului
posibilitatea de a-şi susŃine şi proba poziŃia. Se aduce în discuŃie faptul că nu se poate pune semnul
egalităŃii între conŃinutul acestui drept la apărare şi asistenŃa oferită de apărător întrucât aceasta din
urmă, reprezintă doar o parte din întreg1. Prin această regulă de bază prevăzută în art. 6 C.pr.pen.
se acordă învinuitului sau inculpatului şi posibilitatea de a lupta de pe poziŃie egală cu acuzarea,
procesul penal câştigând în acest fel o notă de echilibru.
Regula prezentată în art. 7 al C.pr.pen., conform cu care „procedura judiciară se desfăşoară în
limba română”, determină un grad sporit de accesibilitate al actului de justiŃie. În completare,
regula prevăzută de art. 8 C.pr.pen., adaugă o dispoziŃie care îi vizează pe cei care „nu vorbesc sau
nu înŃeleg limba română ori nu se pot exprima”, situaŃie în care „li se asigură, în mod gratuit,
posibilitatea de a lua la cunoştinŃă de piesele dosarului, dreptul de a vorbi, precum şi dreptul de a
pune concluzii în instanŃă, prin interpret”.
Acestea sunt regulile vizate în analiza profesorului Vintilă Dongoroz, acestea fiind şi
singurele consacrate în mod expres de textul C.pr.pen. la acea dată. Ulterior însă, pornind de la noi
contexte date de legislaŃia în materie, de doctrină şi de jurisprudenŃa în materie procesual penală,
apar articolele 5¹ şi 5², având ca izvor materia drepturilor omului. Art. 5¹ reprezentat de principiul
respectării demnităŃii umane a fost introdus prin Legea nr. 32/19902. În acord cu acest principiu,
orice persoană care se află în curs de urmărire penală sau de judecată, trebuie tratată cu respectarea
demnităŃii sale. Chiar dacă textul nu prevede această atitudine de respectare a demnităŃii umane şi
pentru perioada de executare a pedepsei, eventual cu restrângerea libertăŃii, este de la sine înŃeleasă
necesitatea aplicării acestui principiu şi în acea fază. Finalitatea executării unei pedepse este şi
reinserŃia socială a individului, dar prin încălcarea demnităŃii sale, acesta ar fi adus într-o stare
inferioară, incompatibilă cu dezideratul de reorientare pozitivă a acestuia.
Art. 5² este introdus în C.pr.pen. prin Legea nr. 281/2003 şi statuează prezumŃia de
nevinovăŃie, în temeiul căreia „orice persoană este considerată nevinovată până la stabilirea
vinovăŃiei sale printr-o hotărâre penală definitivă”.
ConŃinutul ambelor articole se regăseşte în art. 7, respectiv art. 14 alin. (2) din Pactul
internaŃional cu privire la drepturile civile şi politice.
5. Perspective actuale asupra principiilor fundamentale ale procesului penal
1
2

Ibidem, 49.
Mircea Damaschin, Drept procesual penal, (Editura Wolters Kluwer, 2010), 48.
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În viziunea profesorului Ion Neagu, „noŃiunea de principiu fundamental poate fi reŃinută
numai în sensul de regulă care stă la baza întregii activităŃi procesuale, de aceea nu pot fi
considerate ca principii fundamentale ale procesului penal acele reguli care privesc numai una
dintre fazele procesului penal”1.
Aşadar, principiile considerate de profesorul Neagu ca fundamentale pentru desfăşurarea
procesului penal, sunt următoarele: principiul legalităŃii procesuale, prezumŃia de nevinovăŃie,
principiul aflării adevărului, principiul oficialităŃii, rolul activ al organelor judiciare penale,
garantarea libertăŃii perosanei în procesul penal, respectarea demnităŃii umane, garantarea
dreptului la apărare, egalitatea persoanelor în procesul penal, operativitatea procesului penal,
limba în care se desfăŃoară procesul penal şi folosirea limbii oficiale prin traducător, garantarea
dreptului la un proces echitabil2.
Trebuie menŃionat faptul că o parte din aceste principii nu se regăsesc printre regulile
consacrate în C.pr.pen., cap. I, art. 1-8. Însă, egalitatea persoanelor în procesul penal reiese din
conŃinutul art. 16, pct. 1 din ConstituŃie, care prevede: „cetăŃenii sunt egali în faŃa legii şi a
autorităŃilor publice, fără privilegii şi fără discriminări”. Apoi, operativitatea procesului penal,
precum şi garantarea dreptului la un proces echitabil, îşi au sediul ca reglementare în ConstituŃie,
în art. 21, pct. 3: „părŃile au dreptul la un proces echitabil şi la soluŃionarea cauzelor într-un termen
rezonabil”. DispoziŃii cu privire la operativitatea procesului penal şi relative la un proces
echitabil se regăsesc şi în art. 10 din Legea nr. 304/2004.
Aceleaşi principii sunt luate în considerare şi în analiza pe care o realizează profesorul Mircea
Damaschin. De această dată însă, este trasată o linie clară între două grupe de principii3: pe de o
parte, principiile consacrate în mod expres de către C.pr.pen în cadrul regulilor de bază ale
procesului penal, şi pe de altă parte, norme cărora în practică li se acordă valoare de principiu,
precum egalitatea persoanelor în procesul penal, operativitatea soluŃionării cauzelor penale şi
dreptul la un proces echitabil. Cum deja am amintit, aceste din urmă orientări fundamentale îşi au
sediul reglementării în ConstituŃie şi în alte legi.
La rândul său, profesorul Nicolae Volonciu abordează în lucrarea sa4 în primul rând,
principiile înscrise expres ca reguli de bază în C.pr.pen., în ordinea consacrării lor, împreună cu
principii derivate din ele, fidel astfel perspectivei teoretice a profesorului Dongoroz. Subsecvent,
sunt abordate şi alte principii ale procesului penal, unde se înscriu: egalitatea persoanelor în
procesul penal, prezumŃia de nevinovăŃie (neconsacrată în C.pr.pen. la momentul publicării
tratatului), garantarea vieŃii intime, familiale şi private şi operativitatea.
În final, ne îndreptăm atenŃia către perspectiva din care abordează tematica principiilor de
drept procesual, profesorul Grigore Theodoru. Şi în opinia sa, „principiile fundamentale ale
procesului penal sunt acele reguli directoare care determină toate instituŃiile procesual penale şi în
toate fazele procesului penal”5. Profesorul Theodoru propunea regândirea sistemului principiilor
procesual penale, astfel încât să se realizeze conformarea cu cerinŃele europene din domeniu. În
acest sens, propunea divizarea principiilor pe trei laturi: latura structural-instituŃională, latura de
desfăşurare şi latura de asigurare a respectării în procesul penal a drepturilor omului şi a
libertăŃilor fundamentale6. În latura structural- instituŃională ar urma să fie incluse următoarele
direcŃii:
• InstanŃele judecătoreşti au atribuŃia exclusivă de a aplica sancŃiunile şi alte măsuri
1

Ion Neagu, Tratat de procedură penală, Partea generală (Bucureşti: Editura Universul Juridic, 2010), 69.
Ibidem, 73.
3
Mircea Damaschin, op. cit., 49.
4
Nicolae Volonciu, Tratat de procedură penală, Partea generală (Bucureşti: Editura Paideia, 1999).
5
Grigore Theodoru, Tratat de drept procesual penal (Bucureşti: Editura Hamangiu, 2008), 68.
6
Ibidem, 70.
2
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prevăzute de legea penală, precum şi de a exercita controlul legalităŃii şi temeiniciei lor1;
• Accesul liber la justiŃie în cadrul procesului penal2;
• Controlul legalităŃii şi temeiniciei hotărârilor judecătoreşti asigurat prin exercitarea
căilor de atac3.
În cadrul principiilor fundamentale care acŃionează asupra desfăşurării procesului penal, sunt
incluse orientările:
• Legalitatea procesului penal4;
• Oficialitatea procesului penal5;
• Aflarea adevărului6;
• Rolul activ al organelor judiciare7;
• Egalitatea în faŃa legii şi a autorităŃilor judiciare8;
• Garantarea dreptului la apărare9;
• Desfăşurarea procesului penal în limba oficială10.
Iar în privinŃa principiilor care asigură respectarea drepturilor omului şi a libertăŃilor
fundamentale în desfăşurarea procesului penal, profesorul Theodoru încadrează aici:
• Garantarea libertăŃii individuale şi a siguranŃei persoanei11;
• PrezumŃia de nevinovăŃie12;
• Respectarea demnităŃii umane13 şi
• Inviolabilitatea domiciliului şi secretul corespondenŃei.
6.
Concluzii
Putem observa, la finalul acestui studiu expozitiv, caracteristicile fiecărei direcŃii abordate de
teoreticieni în perspectiva cu care au abordat problematica sistemului principiilor procesual penale.
Acestea diferă după cum ştiinŃa dreptului penal se afla intr-un stadiu incipient al analizei sale, sau,
ulterior, constatăm dezvoltarea punctelor luate în calcul la analiza fiecărui principiu. Notăm, de
asemenea, creşterea numărului principiilor sau a normelor cărora li se acordă această valoare
fundamentală, fie şi doar pentru o etapă a procesului penal.
Această reglementare în detaliu şi în acelaşi timp, complexă, spre care se tinde, nu poate fi
decât un semnal pozitiv pentru evoluŃia acestei ramuri de drept. Cu cât aceste norme diriguitoare
sunt mai cuprinzătoare şi mai concret reglementate, cu atât legiuitorul va fi mai constrâns in
elaborarea de norme care să respecte riguros detaliile principiilor, iar interpretul legii va putea
aplica într-un mod neîndoielnic respectiva normă. ConsecinŃa cea mai importantă va fi
posibilitatea ca rezultatul procesului penal să se apropie din ce în ce mai mult de măsura ideală.
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RESTRÂNGEREA LIBERTĂȚII PERSOANEI
PRIN MIJLOACE DE DREPT PROCESUAL PENAL
Daniela-Maria TOMA∗
Elena-Mădălina MUSTĂȚEA∗

Abstract
The principle of freedom of the person, fundamental principle of criminal procedural law,
guaranteed both in the internal and the international framework, establishes the rule according to
which the retention, arrest, deprivation of liberty as well as any other form of limitation of the
liberty of the person can only be realized by respecting the law with all the conditions and
circumstances provided by it.
This paper intends to study in detail the situations in which it is imposed or permitted the
restraint of the freedom of the person by means of criminal procedural law.
For this purpose, throughout the study we will also try first of all to explain the obligations
which are incumbent on the judicial bodies for the fair application of the law enforcement.
Secondly, we will focus on the beneficial rights of a person whose freedom has been restrained
either lawful or unlawful: the right to be informed of the reasons for the arrest, the rights of the
person who is in arrestable offence, the right to appeal the Court, the right to demand
compensation for damage caused by the deprivation of liberty.
Cuvinte cheie: libertatea persoanei, restrângerea libertății, privare de libertate, arestae
preventivă, legalitate.
1. Introducere
Dreptul procesual penal reglementează libertatea ca garanție fundamentală a inviolabilității
persoanei precum și situațiile în care prin mijloace procesual-penale sunt impuse anumite limite în
ceea ce privește capacitatea restrânsă a individului de a dispune de dreptul său la libertate.
Restrângerea libertății persoanei intervine în cazul săvârșirii unei fapte aflată în neconcordanță cu
legea și deși contestată de mulți autori în literatura de specialitate, prin abordarea acestei tematici
ne propunem să analizăm conținutul legislativ în domeniu pentru a reliefa modalitatea de
funcționare a măsurilor prevăzute în Codul de procedură penală.
2. Conținutul propriu-zis al lucrării
Generalități privind dreptul la libertate
Consacrat ca principiu fundamental de drept procesual penal, garantat atât la nivel intern cât
și internațional, principiul libertății persoanei instituie regula conform căreia reținerea, arestarea
ori privarea de libertate, precum și orice altă formă de restrângere a libertății persoanei nu poate fi
realizată decât prin respectarea legii, cu toate condițiile și cazurile prevăzute de aceasta.
Pe plan intern, întrucât se constituie în regula de bază a procesului penal, garantarea libertății
persoanei este reglementată atât de Constituția României, în art. 23, cât și de principalul izvor al
dreptului procesual penal, respectiv Codul de procedură penală actualizat prin Legea nr. 281/2003,

∗
Student, Facultatea de Drept, Universitatea “Nicolae Titulescu” din Bucuresti;
danamtoma@yahoo.com). Acest studiu a fost elaborat sub coordonarea conf. univ. Bogdan Micu.
∗
Student, Facultatea de Drept, Universitatea “Nicolae Titulescu” din Bucuresti;
mh_madeleine@yahoo.com). Acest studii a fost elaborat sub coordonarea conf. univ. Bogdan Micu.

(e-mail:
(e-mail:

Daniela-Maria Toma, Elena-Mădălina MustăŃea

315

în art. 5.
Astfel, art. 23 din Constituție1 privind libertatea individuală, prevede:
”(1) Libertatea individuală şi siguranŃa persoanei sunt inviolabile.
(2) PercheziŃionarea, reŃinerea sau arestarea unei persoane sunt permise numai în cazurile şi
cu procedura prevăzute de lege.
(3) ReŃinerea nu poate depăşi 24 de ore.
(4) Arestarea preventivă se dispune de judecător şi numai în cursul procesului penal.
(5) În cursul urmăririi penale arestarea preventivă se poate dispune pentru cel mult 30 de zile
şi se poate prelungi cu câte cel mult 30 de zile, fără ca durata totală să depăşească un termen
rezonabil, şi nu mai mult de 180 de zile.
(6) În faza de judecată instanŃa este obligată, în condiŃiile legii, să verifice periodic, şi nu mai
târziu de 60 de zile, legalitatea şi temeinicia arestării preventive şi să dispună, de îndată, punerea în
libertate a inculpatului, dacă temeiurile care au determinat arestarea preventivă au încetat sau dacă
instanŃa constată că nu există temeiuri noi care să justifice menŃinerea privării de libertate.
(7) Încheierile instanŃei privind măsura arestării preventive sunt supuse căilor de atac
prevăzute de lege.
(8) Celui reŃinut sau arestat i se aduc de îndată la cunoştinŃă, în limba pe care o înŃelege,
motivele reŃinerii sau ale arestării, iar învinuirea, în cel mai scurt termen; învinuirea se aduce la
cunoştinŃă numai în prezenŃa unui avocat, ales sau numit din oficiu.
(9) Punerea în libertate a celui reŃinut sau arestat este obligatorie, dacă motivele acestor
măsuri au dispărut, precum şi în alte situaŃii prevăzute de lege.
(10) Persoana arestată preventiv are dreptul să ceară punerea sa în libertate provizorie, sub
control judiciar sau pe cauŃiune.
(11) Până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătoreşti de condamnare, persoana este
considerată nevinovată.
(12) Nici o pedeapsă nu poate fi stabilită sau aplicată decât în condiŃiile şi în temeiul legii.
(13) SancŃiunea privativă de libertate nu poate fi decât de natură penală.”,
cu precizarea ca doar dispozitiile alin.1-10 vizeaza in mod direct principiul garantarii libertatii
persoanei.
Libertatea individuală, în contextul art. 23 din ConstituŃie, priveşte libertatea fizică a
persoanei, dreptul său de a se comporta şi mişca liber, de a nu fi reŃinut, arestat sau deŃinut decât în
cazurile şi după procedurile expres prevăzute de lege. Libertatea constă în a putea face tot ceea ce
nu ii restrange celuilalt individ exercitiul drepturilor. Aceste limite nu pot fi determinate decât de
către lege. Legea nu are dreptul să interzică decât acŃiunile periculoase pentru societate.
Totodată, în articol, se prevede că percheziŃionarea, reŃinerea sau arestarea unei persoane
sunt permise numai în cazurile şi cu procedura prevăzute de lege. Astfel, reŃinerea nu poate depăşi
24 de ore, iar arestarea preventivă se dispune de judecător şi numai în cursul procesului penal. În
cursul urmăririi penale arestarea preventivă a inculpatului se poate dispune pentru cel mult 30 de
zile şi se poate prelungi cu câte cel mult 30 de zile, fără ca durata totală să depăşească un termen
rezonabil, şi nu mai mult de 180 de zile. În faza de judecată instanŃa este obligată, în condiŃiile
legii, să verifice periodic, şi nu mai mult de 60 de zile, legalitatea şi temeinicia arestării preventive
şi să dispună, de îndată, punerea în libertate a inculpatului, dacă temeiurile care au determinat
arestarea preventivă au încetat sau dacă instanŃa constată că nu există temeiuri noi care să justifice
menŃinerea privării de libertate. Încheierile instanŃei privind măsura arestării preventive sunt
supuse căilor de atac prevăzute de lege.
Prin cazurile prevăzute de lege se deduc numai situaŃiile bine precizate, în care organele
1

Constituția României, Ed. Hamangiu, ediția a V-a, actualizată la 1 septembrie 2009, p. 12 ;
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judiciare competente pot proceda la percheziŃii, reŃineri sau arestări.
Articolul stipulează totodata că celui reŃinut sau arestat i se aduc de îndată la cunoştinŃă, în
limba pe care o înŃelege, motivele reŃinerii sau ale arestării, iar învinuirea, în cel mai scurt termen
şi numai în prezenŃa unui avocat, ales sau numit din oficiu.
Punerea în libertate a celui reŃinut sau arestat este obligatorie, dacă motivele acestor măsuri au
dispărut, iar persoana arestată preventiv are dreptul să ceară punerea sa în libertate provizorie, sub
control judiciar sau pe cauŃiune.
Tot in ConstituŃie se prevede că nici o pedeapsă nu poate fi stabilită sau aplicată decât în
condiŃiile şi în temeiul legii, iar sancŃiunea poate fi doar de natură penală.
Codul de procedură penală, modificat prin Legea 281/2003, în noua redactare prevede în art.
5 următoarele :
“(1) În tot cursul procesului penal este garantată libertatea persoanei.
(2) Nici o persoană nu poate fi reŃinută, arestată sau privată de libertate în alt mod şi nici nu
poate fi supusă vreunei forme de restrângere a libertăŃii decât în cazurile şi condiŃiile prevăzute de
lege.
(3) Dacă cel împotriva căruia s-a luat măsura arestării preventive sau s-a dispus internarea
medicală ori o măsură de restrângere a libertăŃii consideră că aceasta este ilegală, are dreptul, în tot
cursul procesului penal, să se adreseze instanŃei competente, potrivit legii.
(4) Orice persoană care a fost, în cursul procesului penal, privată de libertate sau căreia i s-a
restrâns libertatea, ilegal sau pe nedrept, are dreptul la repararea pagubei suferite, în condiŃiile
prevăzute de lege.
(5) În tot cursul procesului penal, învinuitul sau inculpatul arestat preventiv poate cere
punerea în libertate provizorie, sub control judiciar sau pe cauŃiune.”1
Se poate spune că dispoziŃiile din Codul de procedură penală privind principiul garantării
libertăŃii persoanei le-au anticipat pe cele constituŃionale si dupa cum rezulta din aceste dispoziŃii,
în legislaŃia română restrângerea libertăŃii persoanei poate interveni fie ca măsură preventivă luată
pe parcursul procesului penal, fie ca măsură privativă de libertate, dispusă în urma soluŃionării
cauzei penale de către instanŃa de judecată şi pusă în executare după rămânerea definitivă a
hotărârii judecătoreşti de condamnare.
GaranŃiile procesuale prin care se asigură respectarea acestui principiu se regăsesc în
dispoziŃiile din Codul de procedură penală (unele dintre ele, modificate şi completate prin Legea
nr.356/2006 şi prin O.U.G. nr.60/2006) prin care: sunt limitate expres cazurile în care se poate
dispune privarea de libertate sau restrângerea libertăŃii persoanei ca măsură preventivă pe
parcursul procesului penal (art.148 C.pr.pen.); este stabilită competenŃa organelor judiciare în
luarea măsurii preventive; este stabilită durata măsurilor preventive; este prevăzută posibilitatea
verificării legalităŃii luării măsurii preventive; este reglementată procedura specială a reparării
pagubei materiale sau a daunei morale în cazul condamnării pe nedrept sau al privării ori
restrângerii de libertate în mod nelegal (art.504-507 C. pr. pen.).
DeclaraŃia Universală a Drepturilor Omului a avut o însemnătate deosebită pentru elaborarea
şi dezvoltarea conceptului drepturilor omului pe plan naŃional şi internaŃional înscriind, chiar în
primul său alineat, ideea că „recunoaşterea demnităŃii inerente tuturor membrilor familiei umane şi
a drepturilor egale şi inalienabile constituie fundamentul libertăŃii, dreptăŃii şi păcii în lume”.
La nivel internaŃional, principala reglementare a libertaŃii persoanei se regaseşte în art. 5 din
ConvenŃia pentru apărarea Drepturilor Omului şi a LibertăŃilor fundamentale:
“1. Orice persoană are dreptul la libertate şi la siguranŃă. Nimeni nu poate fi lipsit de
libertatea sa, cu excepŃia următoarelor cazuri şi potrivit căilor legale :
a. dacă este deŃinut legal pe baza condamnării pronunŃate de un tribunal competent ;
1

Codul de procedură penală, Ed. Hamangiu, ediția a XX-a, actualizată la 1 septembrie 201, p. 5 ;
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b. dacă a făcut obiectul unei arestări sau deŃineri legale pentru nerespectarea unei hotărâri
pronunŃate de un tribunal, conform legii, ori în vederea garantării executării unei obligaŃii
prevăzute de lege ;
c. dacă a fost arestat sau reŃinut în vederea aducerii sale în faŃa autorităŃii judiciare
competente, atunci când există motive verosimile de a se bănui că a săvârşit o infracŃiune sau când
există motive temeinice ale necesităŃii de a-l împiedica să săvârşească o infracŃiune sau să fugă
după săvârşirea acesteia ;
d. dacă este vorba de detenŃia legală a unui minor, hotărâtă pentru educaŃia sa sub
supraveghere sau despre detenŃia sa legală, în vederea aducerii sale în faŃa autorităŃii competente ;
e. dacă este vorba despre detenŃia legală a unei persoane susceptibile să transmită o boală
contagioasă, a unui alienat, a unui alcoolic, a unui toxicoman sau a unui vagabond ;
f. dacă este vorba despre arestarea sau detenŃia legale ale unei persoane în scopul împiedicării
pătrunderii ilegale pe teritoriu sau împotriva căreia se află în curs o procedură de expulzare ori de
extrădare.
2. Orice persoană arestată trebuie să fie informată, în cel mai scurt termen şi într-o limbă pe
care o înŃelege, asupra motivelor arestării sale şi asupra oricărei acuzaŃii aduse împotriva sa.
3. Orice persoană arestată sau deŃinută în condiŃiile prevăzute de 1 c) din prezentul articol
trebuie adusă de îndată înaintea unui judecător sau a altui magistrat împuternicit prin lege cu
exercitarea atribuŃiilor judiciare şi are dreptul de a fi judecată într-un termen rezonabil sau
eliberată în cursul procedurii. Punerea în libertate poate fi subordonată unei garanŃii a prezentării
persoanei în cauză la audiere.
4. Orice persoană lipsită de libertatea sa prin arestare sau detenŃie are dreptul să introducă
recurs în faŃa unui tribunal, pentru ca acesta să statueze într-un termen scurt asupra legalităŃii
detenŃiei sale şi să dispună eliberarea sa dacă detenŃia este ilegală.
5. Orice persoană, victimă a unei arestări sau deŃineri în condiŃii contrare dispoziŃiilor acestui
articol, are dreptul la reparaŃii.”
Articolul vizează numai persoanele arestate sau deținute în vederea aducerii în fața autorității
judiciare competente, atunci când există motive clare cu privire la săvârșirea unei infracțiuni ori
când există motive temeinice de a crede în necesitatea de a împiedica aceste persoane să
săvârșească o infracțiune sau să se sustragă răspunderii penale după săvârșirea acesteia.
Constituirea României ca parte semnatară a Convenției atrage aplicabilitatea directă și
automată a acestui articol în judecarea cauzelor în plan intern.
Punerea în libertate poate fi subordonată unei garanŃii care să asigure prezentarea persoanei
în cauză la audiere.
Orice persoană lipsită de libertatea sa prin arestare sau reŃinere are dreptul să introducă un
recurs în faŃa unui tribunal, pentru ca acesta să statueze într-un termen scurt asupra legalităŃii
reŃinerii sale şi să dispună eliberarea sa, dacă reŃinerea este ilegală.
Orice persoană care este victima unei arestări sau a unei deŃineri în condiŃii contrare
dispoziŃiilor acestui articol are dreptul la reparaŃii.”
Reglementările sus-menționate abordează libertatea persoanei din aceeași perspectivă, anume
a unui drept inviolabil, garantat individului în tot cursul procesului penal. Atunci când însă
libertății persoanei i se aduce atingere prin percheziționare, reținere ori arestare, se realizează
numai în cazurile și cu procedura prevăzute de lege.
In toate acele cazuri in care organele judiciare ii aduc anumite limitari libertatii persoanei,
acestea nu pot fi stabilite sau aplicate decât în condiŃiile şi în temeiul legii, constituindu-se in
restrangeri ale libertatii persoanei prin mijloace legale, de drept procesual penal. Cu toate acestea,
orice restrângere adusă libertății de către organele judiciare necesită îndeplinirea anumitor cerințe
legale în care rezidă întreg catalogul drepturilor persoanei căreia i s-a restrâns dreptul pe de o
parte, și a obligațiilor organelor competente pe de altă parte (Spre exemplu obligația organului de a
înștiința persoana privată de libertate asupra motivelor arestării și corelativ, dreptul persoanei în

318

ConferinŃa StudenŃească Anuală „Nicolae Titulescu”. ŞtiinŃe juridice

cauză de a fi informată asupra motivelor).
Principiul legalității, ca garanție fundamentală a respectării libertății persoanei
Principiul legalității procesului penal (art. 2 C. proc. pen.) instituie regula conform căreia
procesul penal se desfășoară potrivit dispozițiilor prevăzute de lege. Ca o consecință, orice măsură
privativă de libertate este obligatoriu să fie aplicată conform prevederilor legii. Orice restrângere a
libertății persoanei care este realizată în mod legal, prin mijloace procesual- penale, se poate
materializa numai prin respectarea prevederilor stricte ale legii.
O astfel de limitare a dreptului la libertate al unui individ nu poate fi adusă în nicio altă
situație care nu a fost aplicată în cazurile expres prevăzute de lege. Totodată, esența respectării
libertății persoanei o constituie principiul legalității în sensul în care dacă unui individ i s-a
restrâns libertatea în mod illicit, prevederile legii impun o serie de drepturi de care poate dispune
persoana în cauza spre a i se soluționa cauza.
Cazurile în care o persoană poate fi privată de libertate
În principiu este cunoscut faptul că o persoană nu poate fi privată de libertate dar datorită
situațiilor intervenite de a lungul timpului s-au adoptat ori introdus legi, articole în care sunt
limitativ enumerate cazurile și condițiile în care o persoană poate fi privată de libertate .
În acest scop vom analiza în detaliu articolul 1481 din Codul de procedură penală .
Conținutul articolului menționat mai sus a fost substanțial modificat prin intervenția Legii
nr. 356/20062 şi a OUG nr. 60/20063 :
„Art. 148. CondiŃiile şi cazurile în care se dispune arestarea inculpatului.
(1) Măsura arestării preventive a inculpatului poate fi luată dacă sunt întrunite condiŃiile
prevăzute în art. 143 şi există vreunul dintre următoarele cazuri:
a) inculpatul a fugit ori s-a ascuns, în scopul de a se sustrage de la urmărire sau de la judecată,
ori există date că va încerca să fugă sau să se sustragă în orice mod de la urmărirea penală, de la
judecată ori de la executarea pedepsei;
a1)4 inculpatul a încălcat, cu rea-credinŃă, măsura obligării de a nu părăsi localitatea sau Ńara
ori obligaŃiile care îi revin pe durata acestor măsuri;
b) există date că inculpatul încearcă să zădărnicească în mod direct sau indirect aflarea
adevărului prin influenŃarea unei părŃi, a unui martor sau expert, ori prin distrugerea, alterarea sau
sustragerea mijloacelor materiale de probă;
c) există date că inculpatul pregăteşte săvârşirea unei noi infracŃiuni;
d) inculpatul a săvârşit cu intenŃie o nouă infracŃiune;
e) există date că inculpatul exercită presiuni asupra persoanei vătămate sau că încearcă o
înŃelegere frauduloasă cu aceasta;
f) inculpatul a săvârşit o infracŃiune pentru care legea prevede pedeapsa detenŃiunii pe viaŃă
sau pedeapsa închisorii mai mare de 4 ani şi există probe că lăsarea sa în libertate prezintă un
pericol concret pentru ordinea publică.
(2) În cazurile prevăzute în alin. (1) lit. a)-e), măsura arestării preventive a inculpatului poate
fi luată numai dacă pedeapsa prevăzută de lege este detenŃiunea pe viaŃă sau închisoare mai mare
de 4 ani."
Articolul 143 se referă la masura reŃinerii care poate fi luată de procuror ori de organul de
1

Codul de procedură penală, Ed. Hamangiu, ediția a XX-a, actualizată la 1 septembrie 2011, p. 225 ;
LEGE nr.356 din 21 iulie 2006; pentru modificarea şi completarea Codului de procedură penală, precum şi
pentru modificarea altor legi;
3
ORDONANłĂ DE URGENłĂ nr.60 din 6 septembrie 2006; pentru modificarea şi completarea Codului de
procedură penală, precum şi pentru modificarea altor legi;
4
Lit. a1 de la alin. (1) al art. I pct. 7 din OUG nr. 60/2006;
2
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cercetare penală faŃă de învinuit sau inculpat, insă numai după ascultarea acestuia în prezenŃa
apărătorului, dacă sunt probe sau indicii temeinice că a săvârşit o faptă prevăzută de legea penală.
Organul de cercetare penală este obligat să îl instiinteze îndată, pe procuror în legatură cu luarea
măsurii reŃinerii. Procurorul sau organul de cercetare penală va aduce la cunoştinŃă învinuitului sau
inculpatului că are dreptul să-şi angajeze apărător. De asemenea, i se aduce la cunoştinŃă că are
dreptul de a nu face nicio declaraŃie, atrăgându-i-se atenŃia că ceea ce declară poate fi folosit
împotriva sa.
Din textul celor doua articole prezentate mai sus rezultă o interdependenŃă evidentă: cazurile
prevăzute de art. 148 lit. a)-f) C.proc.pen. se regăsesc, în linii mari, între situaŃiile menŃionate de
articolul 5 alineatul (1) din ConvenŃie, acceptate cu unele nuanŃări şi de jurisprudenŃa CurŃii.
Alin. (1) lit.a) C proc.pen. instituie regula conform careia este necesar să existe dovezi că
învinuitul sau inculpatul a dispărut de la domiciliu sau de la locul de muncă ori a făcut pregătiri în
acest sens, în scopul de a se sustrage de la desfăşurarea procesului penal ori de la executarea
pedepsei; alin. ( 1) lit. a1) aduce in plus fata de lit. a) elementul de noutate al relei-credinte ;
alin.(1) lit. b) C.proc.pen. impune de asemenea, necesitatea existenŃei unor date suficiente că
învinuitul sau inculpatul a încercat să zădărnicească aflarea adevărului prin influenŃarea unui
martor sau expert (prin exercitarea oricărei presiuni) ; alin. (1) lit.c) şi d) C.proc.pen. se referă la
două aspecte şi au în vedere o persoană aflată în curs de urmărire penală sau de judecată care
pregăteşte săvârşirea unei noi infracŃiuni ori faŃă de care există date care justifică temerea că a
săvârşit cu intenŃie altă infracŃiune ; alin. (1) lit. e) prevede incercarea inculpatului de a constrânge
prin exercitare de presiuni persoana vătămată ori să o convingă prin mijloace frauduloase să
renunŃe la acuzaŃtiile aduse; alin. (1) lit.f) C.proc.pen., se porneşte de la pericolul social al
infracŃiunii de a cărei comitere este bănuit inculpatul, însă apare necesară şi existenŃa unor date şi
probe care să convingă judecătorul că pentru siguranŃa publică se impune privarea de libertate a
acestuia in cazul in care a săvârşit o infracŃiune cu pedeapsa inchisorii mai mare de 4 ani sau
detenŃiunea pe viaŃă.
Obligațiile ce le revin organelor judiciare pentru aplicarea justă a legii
Măsurile de restrângere a libertății persoanei se iau decât în cazuri prevăzute limitativ de lege,
în consecință pentru o aplicare cât mai corectă a legii iar în scopul unei funcționări eficiente a
sistemului juridic român, organele judiciare au o serie de obligații pe care trebuie să le respecte cu
strictețe. Acestea din urmă decurg din principiile fundamentale ale procesului penal român
aflându-se în relație de interdepenta.
Astfel, organele statului implicate în realizarea procesului penal trebuie în primul rând să
acționeze în conformitate cu litera legii, să folosească toate mijloacele necesare și legale pentru
aflarea adevărului, să garanteze libertatea persoanei, să asigure egalitatea persoanelor pe parcursul
procesului penal, să aplice prezumția de nevinovăție conform căreia “orice persoană este
considerată nevinovată până la proba contrarie“ , precum și până la soluționarea cauzei, “ să
manifeste un rol activ atât în inițierea procesului penal cât și în realizarea activităților de natură
penală, de judecată și punerea în executare a hotărârilor judecătorești “etc1.
Pentru funcționarea corespunzătoare a sistemului juridic și totodată respectarea drepturilor
individului este imperios necesară îndeplinirea îndatoririlor de către organele judiciare. Deși
problematica restrângerii libertății persoanei este controversată ea este esențială pentru realizarea
scopului principal al mecanismului juridic.
Drepturile de care dispune o persoană
Momentul în care faptele procesuale ori actele procedurale sunt realizate de către organele
judiciare în temeiul legalității procesului penal coincide cu nașterea unei serii de drepturi
1

Ion Neagu, Tratat de procedură penală, Partea generală, ediția a II-a, Ed. Universul Juridic, 2010, p. 87;
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apartinanadu-i persoanei căreia i s-a adus atingere libertății, drepturi corelative obligațiilor ce le
revin organelor judiciare în aplicarea justă a legii. Acestea pot fi împărțite în patru categorii de
drepturi de o vădită importantă: dreptul de a fi informat asupra motivelor arestării, drepturile
persoanei aflate în arestare preventive, dreptul de a introduce recurs în față unui tribunal în
legătură cu privarea de libertate, dreptul de a cere repararea prejudiciului cauzat prin privarea de
libertate.
Primul dintre aceste drepturi, respectiv dreptul de a fi informat asupra motivelor arestării,
enunță o garanție elementară, aceea ca orice persoană arestată trebuie să cunoască motivul arestării
sale. O astfel de persoană trebuie să să fie înștiințată în cel mai scurt timp și într-o limbă accesibilă
ei asupra motivelor juridice și de fapt ale privării sale de libertate, pentru a putea să discute
legalitatea arestării în fața instanței competente. În cazul în care persoana căreia i s-a restrâns
dreptul la libertate prin mijloace de drept procesual penal nu cunoaște limba în care se desfășoară
procesul i se va asigura din oficiu un traducător avizat .
Al doilea element care trebuie analizat se constituie în ansamblul drepturilor de care dispune
persoana aflată în arestare preventivă. Arestarea preventivă reprezintă privarea de libertate a unei
persoane prin arestarea sa. Ea este o măsură care face parte din categoria de măsuri procesuale
prevăzute de Codul de procedură penală și a cărei aplicare asigură normala desfășurare a
procesului penal, în vederea realizării scopului acestuia arestarea preventive constituie una dintre
măsurile preventive, alături de obligarea de a nu părăsi localitatea, obligarea de a nu părăsi țara și
reținerea Ea reprezintă o restrângere a libertății individuale (drept fundamental al omului), motiv
pentru care este amănunțit reglementată în secțiunea I, Cap. I, t. IV, C. proc. pen., partea generală.
Aceste dispoziții corespund unor prevederi din Constituția României și celor înscrise în unele
documente internaționale, consacrate drepturilor fundamentale ale omului (de exemplu, Convenția
europeană pentru apărarea drepturilor omului și libertăților fundamentale, ratificată de Parlamentul
României prin Legea nr. 30/1994).
Arestarea preventivă are două modalități : arestarea învinuitului (atunci când acțiunea penală
nu a fost pusă în mișcare) și arestarea inculpatului (când acțiunea penală a fost pusă în mișcare).
Arestarea preventivă este de competența judecătorului atât în faza de urmărire penală cât și a
judecății și se dispune numai dacă sunt întrunite condițiile prevăzute de Codul de procedura
penală. Cu privire la arestarea învinuitului, înainte de arestare, acesta este ascultat în prezența
apărătorului. Dosarul este prezentat instanței de judecată de către procuror cu propunerea de
arestare, care se soluționează în Camera de consiliu de către un singur judecător. Învinuitul și
apărătorul sunt prezenți la judecarea propunerii de arestare, unde prezența procurorului este
obligatorie. După ascultarea învinuitului judecătorul poate admite ori respinge propunerea de
arestare preventivă, prin încheiere motivată, împotriva căreia se poate declara recurs.
Arestarea învinuitului în timpul urmăririi penale nu poate depăși 10 zile iar arestarea
inculpatului poate fi luată numai în condițiile și cazurile prevăzute de lege( 148 C. proc. Pen.).
Durata arestării inculpatului în fază urmăririi penale nu poate depăși 30 de zile și se poate prelungi
cu cel mult 30 fără ca durata totală să depășească 180 de zile.
Mandatul de arestare se execută prin organele de poliție. Legea prevede obligativitatea
pentru organele judiciare de a duce, de îndată la cunoștință persoanei arestate motivele arestării.
De asemenea, când se dispune arestarea preventivă a învinuitului sau a inculpatului, procurorul sau
instanța de judecată încunoștințează despre aceasta, în termen de 24 de ore, un membru al familiei
acestuia ori o altă persoane pe care o desemnează învinuitul sau inculpatul, consemnându-se
aceasta într-un proces-verbal.
Măsurile preventive se revocă din oficiu sau la cerere și încetează de drept în condițiile
prevăzute de lege. Împotrivă acestor măsuri se poate face plângere la instanță căreia i-a revenit
competență să judece cauza, iar încheierile date în prima instanță, prin care se dispune luarea,
revocarea, înlocuirea sau încetarea unei măsuri preventive, pot fi atacate cu recurs ( termenul este
de 3 zile) de procuror sau inculpat.
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Codul de procedura penală prevede dispoziții speciale pentru minori. Astfel, minorilor reținuți
sau arestați preventiv li se asigură drepturi proprii și un regims pecial de deținere preventivă în așa
fel încât să nu prejudicieze dezvoltarea fizică, psihică sau morală a acestora ; despre reținerea ori
arestarea minorului se încunoștințează părinții, tutorele, alte persoane pe care le desemnează
aceștia ; în timpul reținerii sau arestării preventive minorii se țin separați de majori. Reținerea și
arestarea preventivă a minorului se iau în mod cu totul excepțional și numai dacă sunt îndeplinite
condițiile prevăzute de lege, iar durata lor este cu mult mai redusă decât față de cele luate
împotriva infractorilor majori. Reținerea minorului, între 14 și 16 ani, în cursul urmăririi penale nu
poate depăși 10 ore și se poate dispune numai dacă există date certe că acesta a comis o infracțiune
gravă.
Al treilea element îl constituie dreptul de a introduce recurs în fața unui tribunal în legătură cu
privarea de libertate.
Oricărei persoane private de libertate i se oferă dreptul de a introduce un recurs în faŃa unui
tribunal, pentru că aceasta să aibă posibilitatea de a-și demonstra nevinovăŃia cu toate probele
necesare, de a-și valorifica dreptul la libertate și a-și salva reputația.
Recursul reprezintă calea de atac ordinară prevăzută în Cap. III., t.II, C. proc. pen., partea
specială ; modalitate prin care persoana interesată își asigură repararea erorilor hotărârilor
judecătorești pronunțate în fond. Termenul de recurs este de 10 zile dacă legea nu dispune altfel,
termen care curge, de regulă de la pronunțare sau de la comunicarea copiei de pe dispozitiv. Părțile
pot renunța sau retrage recursul. De regulă, în soluționarea cauzei de către instanța de judecată, se
respectă principiul neagravarii situației unei părți în propriul recurs (lat. non reformatio in pejus)
altfel spus instanța îi oferă individului căruia i s-a restrâns libertatea posibilitatea de a expune și
argumenta în fața organului de judecată măsura în care i s-a adus atingere dreptului sau la libertate,
fără ca formularea lui să îi afecteze statutul juridic.
În ultimul rând, dreptul de a cere repararea prejudiciului cauzat prin privarea de libertate.
Dreptul la repararea pagubei este prevăzut în capitolul IV, t. IV C. proc. pen.partea specială, este
dreptul persoanei la repararea pagubei materiale sau a daunei morale în cazul condamnării pe
nedrept sau al privării ori restrângerii de libertate în mod ilegal. Potrivit legii persoana care a fost
condamnată definitiv are dreptul la repararea pagubei suferite, dacă în urma rejudecării cauzei s-a
pronunțat o hotărâre definitivă de achitare. De asemenea, are dreptul la repararea pagubei persoană
care, în cursul procesului penal, i s-a restrâns libertatea în mod ilegal precum și atunci când a fost
privată de libertate după ce a intervenit prescripția, amnistia sau dezincriminarea faptei. Legea
arată felul și întinderea reparației: “ La stabilirea întinderii reparației se ține seamă de durată
privării de libertate sau a restrângerii de libertate suportate, precum și de consecințele produse
asupra persoanei ori asupra familiei celui privat de libertate sau a cărui libertate a fost restrânsă.
Reparația constă în plata unei sume de bani sau, ținându-se seama de condițiile celui îndreptățit la
repararea pagubei și de natură daunei produse, în constituirea unei rente viagere ori în obligația că,
pe cheltuiala statului, cel privat de libertate sau a cărui libertate a fost restrânsă să fie încredințat
unui institut de asistentă socială și medicală. Persoanelor îndreptățite la repararea pagubei, care
înainte de privarea de libertate erau încadrate în muncă, li se calculează, la vechimea în muncă
stabilită potrivit legii, și timpul cât au fost private de libertate. Reparația este, în toate cazurile,
suportată de stat, prin Ministerul Finanțelor Publice. ”1. Cererea este de competența materială a
tribunalului.
Acțiunea pentru repararea pagubei poate fi pornită de persoana interesată, în termen de 18
luni de la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare sau de la data ordonanței de scoatere se
dub urmărire, iar după moartea acesteia poate fi continuată în condițiile prevăzute de lege.Cererea
se depune la tribunalul în a cărei rază teritorială domiciliază cel interesat și prin ea cheamă în
1

art 505 C.proc. pen, ediția a XX-a, actualizată la 1 septembrie 2011, Ed. Hamangiu, p. 386;
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judecată civilă statul. Dacă repararea pagubei, a fost acordată, statul are dreptul la acțiunea în
regres împotriva aceluia care, cu rea-credință sau din gravă neglijență a provocat situația
generatoare de daune.1
3. Concluzii
Din ceea ce am expus mai sus desprindem concluzia că legalitatea restrângerii libertății
persoanei se poate realiza exclusiv prin mijloace de drept procesual penal. Normele procesualpenale îi conferă restrângerii o importanță deosebită prin impactul social pe care îl are, devenind
astfel o măsură necesară, vitală justei funcționări a întregului mecanism juridic. Prin natura și
reglementarea ei, asigură respectarea drepturilor individului dar și relațiile sociale luate ca un tot,
atât în plan intern cât și la nivel internațional.
Prin intermediul studiului am încercat să conferim o imagine schematizată a aparatului juridic
român, însă societatea este într-o continuă dezvoltare, în consecință considerăm că reglementările
asupra cărora acest subiect are incidență directă necesită în mod constant o analiză atentă și
modificările corespunzătoare.
Referințe bibliografice:
 Constituția României, Ed. Hamangiu, ediția a V-a, actualizată la 1 septembrie 2009 ;
 Codul de procedură penală, Ed. Hamangiu, ediția a XX-a, actualizată la 1 septembrie
2011 ;
 Convenția pentru apărarea Drepturilor Omului și a Libertăților fundamentale (4
noiembrie 1950);
 Ion Neagu, Tratat de procedură penală, Partea generală, ediția a II-a, Ed. Universul
Juridic, 2010 ;
 Damaschin Mircea, Drept procesual penal, Ed. Wolters Kluwer, București, 2010;
 Nicolae Volonciu, Codul de procedură comentat, Ed. Hamangiu, 2007 ;
 Nicolae Volonciu, Tratat de procedură penală, Partea generală, Ed. Paideia ;
 http://www.apador.org/publicatii/manual-DO-proof.pdf
 http://www.ccr.ro/default.aspx?page=publications/buletin/2/radu

1
Codul de procedură penală Carol al II-lea reglementa problemele referitoare la despăgubirea persoanelor
deținute în prevenție pe nedrept, în cartea a VI-a, titlul II, Cap. 3, art. 657 și urm. Avea drept la despăgubire
persoana achitată printr-o hotarâre definitiva sau față de care s-a dat o ordonanța de neurmarire rămasă definitivă,
dacă a fost deținută preventiv și numai în cazul când faptul pretins nu s-a comis si nu a fost săvârșit de cel care a
fost deținut preventiv. Legea mai prevedea cazurile și condițiile în care nu se acordau despăgubiri.
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OBIECTUL PROBAȚIUNII. FAPTELE ȘI ÎMPREJURĂRILE CARE NU
POT FORMA OBIECTUL PROBAȚIUNII
Florentina-Petronela STAN1

Abstract
Judicial practice has proved that is necessary to clarify concepts and to establish guiding
principles in determining the nature of proof.
Due to the many disputes of doctrine on the subject of probation and the few important pieces
of legislation in this matter writing a paper on this topic is of great interest in theory and practice.
This paper aims to deal with the facts and circumstances which can not constitute the object
of probation(from a theoretical point of view) to analize the practical aspects of the case law as to
the nature of probation and also to propose some solutions to clarify the concepts.
Cuvinte cheie: obiectul probațiunii, faptele și împrejurările care nu pot forma obiectul
probațiunii, proba, faptul probator, sarcina probei.
1.Introducere
Domeniul acoperit de prezenta lucrare este Obiectul probațiunii. Faptele și împrejurările
care nu pot forma obiectul probațiunii. Prezenta lucrare are rolul de a dezbate problema obiectului
probațiunii, a faptelor și împrejurărilor care nu pot forma obiectul probațiunii, deoarece aceasta are
o relevanță deosebită in rezolvarea cauzelor penale.
Studiul are o importanță deosebită, pentru că, fară a știi care este obiectul probațiunii într-o
cauză penală, nu putem sa identificăm autorul unei infracțiunii, când a fost săvârșită fapta,
împrejurările care au condus la comiterea ei, scopul si mijloacele comiterii acesteia, cum urmează
a se proceda pentru ca aspectele faptice cuprinse în probă să producă efectele juridice
corespunzătoare în urma reținerii lor ca adevărate de către organele judiciare, iar obiectivele
lucrării sunt de a ne face sa înțelegem tot acest proces. Obiectivele sunt acelea de a cerceta în
profunzime problema probațiunii, în materie penală, deoarece, odata cu trecerea timpului, a
evoluției societații dorim să deslușim modul cum se desfășoară probațiunea în dreptul procesual
penal.
Lucrarea Obiectul probațiunii. Faptele și împrejurările care nu pot forma obiectul
probațiunii poate să ne aduca răspunsul la multe din întrebările puse în legatura cu modul de
soluționare a cauzelor penale.
Lucrarea a fost elaborată prin intermediul jurisprudenței, dar și a lucrărilor, articolelor de
specialitate pe această temă. Studiul a fost conceput în așa manieră încat să fie o continuare a
lucrărilor deja existente, fără de care nu s-ar fi putut elabora acesta, ele fiind de un ajutor
desăvârșit. Dorim cu ajutorul acestui studiu să le stârnim interesul și altor autori de a cunoaște mai
bine acest domeniu și de ce nu, să se nască noi lucrări, ele fiind cu siguranță un ajutor în acest
domeniu, al rezolvării cauzelor penale.
2.Conținutul propriu-zis al lucrării
I.Originile probațiunii
Rolul însemnat al probelor în administrarea justiției penale a determinat unii autori să afirme
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că întregul proces penal este dominat de problema probelor1. O asemenea opinie pare justificată,
deoarece, din momentul în care a fost declanșat procesul penal și până la soluționarea lui
definitivă, toate problemele fondului sunt rezolvate cu ajutorul probelor. Înfăptuirea justiției penale
depinde, în principal, de sistemul probelor. Aceasta este și explicația pentru care, de-a lungul
timpurilor, a existat o intensă preocupare pentru perfecționarea sistemelor de probațiune.
În istoria procesului penal pot fi distinse mai multe sisteme de probațiune, care corespund
unor concepții diferite despre adevăr și despre posibilitatea cunoașterii lumii înconjurătoare.
Sistemele de probațiune pot fi localizate în anumite epoci sau orânduiri sociale, ele reflectând
atitudinea claselor sociale dominare față de modul de administrare a justiției.
În orânduirea sclavagistă întanlim un sistem de probațiune empiric, caracterizat prin
posibilitatea de a trage concluzii din orice probă, indiferent dacă aceasta este sau nu este cea mai
concludentă în cauză.
În orânduirea feudală, sistemul empiric este înlocuit de cel religios, în care, în vederea aflării
adevărului, se recurge la „serviciile” divinității. Datele cu privire la rezolvarea cauzei erau
„transmise” de divinitate prin intermediul duelului judiciar, al ordaiilor și al jurământului religios
etc. Statul feudal centralizat a introdus sistemul probelor formale, în care valoarea probelor era
aprioric stabilită. În acest sistem, probele erau tarifate dinainte, cei care soluționau cauza având
doar sarcina de a respecta ierarhia probelor, fără vreo posibilitate de avaluare a forței lor de
dovadă2.
Mai târziu, sistemul formal este înlocuit cu sistemul sentimental și sistemul științific al
probelor. În cadrul sistemului sentimental judecătorii au libertatea să aprecieze probele, ei luând în
seamă numei pe acelea care le inspiră certitudini asupra adevărului real.
Fundamentându-și teoriile privind aflarea adevărului pe concepții filosofice agnostice, unii
juriști susțin teza aflării unui adevăr judiciar în procesul penal, ceea ce coincide cu un anumit grad
de probabilitate în cunoașterea aspectelor cauzei penale, în acest fel certitudinea judiciară
comportând, mod necesar, un anumit procent de nesiguranță3.
În sistemul știinșific al probelor se folosesc tehnici noi, socotite eficiente în aflarea adevărului
ca: narcoanaliza4, detectorul de minciuni (foarte utilizat în S.U.A). Unele dintre aceste metode
științifice sunt socotite metode incorecte de administrarea probelor.
În dreptul nostru a fost adoptat principiul liberei aprecieri a probelor. În acest sistem probele
nu au valoare mai dinainte stabilită- art. 63, alin.2.
În procesul penal desfășurat potrivit legislației din România, fiecărei probe i se acordă
importanța cuvenită în funcție de informațiile pe care aceasta le aduce în aflarea avedărului în
cauza penală.
1.Noțiunea de obiect al probațiunii
Una din cele mai importante probleme practice ale sistemului probator este problema
probațiunii, adică ce anume trebuie dovedit (factum probatum) pentru a putea fi soluționată o
anumită cauză penală. Astfel, in desfașurarea procesului penal este necesar sa se cunoască obiectul
și implicit limitele cercetării judiciare prin efectuarea probatorului.Probațiunea poate avea ca
obiect toate acele realități care sunt necesare pentru cunoasterea adevărului cu privire la o anumită
cauză penală.
1

Vintilă Dongoroz, Siegfried Kahane, George Antoniu, Constantin Bulai, Nicoleta Iliescu, Rodica Stănoiu,
Explicații teoretice ale Codului de procedura penală român.Partea generală, vol. I, Editura Academiei, București,
1975, p.168
2
În cadrul acestui sistem, mărturisirea inculpatului prima asupra tuturor probelor, fiind considerată regina
probelor, iar declarația unui singur martor nu avea nici o valoare (testis unus testis nullus)
3
P.E. Trousse, La preuve des infractions, în Revue de Droit penal et de Criminologie, nr. 8, 1959, p.731
4
R. S. Schmidit, La narcoanalyse et son application pratique, în Revista internațională de criminologie și
poliție tehnică, 1956, p.64
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În procesul penal invocarea și propunerea de probe, admiterea și administrarea lor, constituie
un ansamblu de acte procesuale al carui conținut și mecanism este reglementat de lege și care
poartă denumirea de probatoriu1. În cursul aceluiași proces și în toate fazele acestuia pot fi
efectuate seccesiv mai multe probatorii.
În doctrina dreptului procesual penal termenul de „probatoriu” este echivalent cu cel de
„probațiune”, ce desemnează activitatea procesuală prin care organele judiciare care stabilesc
elementele de fapt necesare pentru constatarea existenței sau inexistenței faptelor și împrejurărilor
care formeaza obiectul unei cauze penale2.
Probatoriul reprezintă axul cardinal în realizarea justiției penale, deoarece prin intermediul
acestuia se stabilește adevărul în orice cauză penală și se solutionează procesul penal. Probatoriul
se relevă a fi, totodată, un sistem de garanții pentru rezolvarea raportului juridic penal de conflict
supus cercetarii penale sau dedus judecații,în cadrul procesului penal. Structura, fascicolul
procesual al probatorului având o funcție procesuală proprie în desfașurarea sa este determinata de
o cauză care constituie obiectul probei. Aceste obiecte formează structura obiectivă a probatorului.
2.Obiectul probațiunii
Prin obiectul probațiunii se înțelege ansamblul faptelor și împrejurarilor de fapt ce trebuie
dovedite intr-o cauza penală pentru a fi legal si temeinic soltutionată3. În obiectul probațiunii se
includ numai faptele și împrejurarile de fapt, prin fapte, în sens de obiect al probațiunii, se înțeleg
fenomenele lumii materiale, normele juridice nu trebuie dovedite,întrucat ele se consideră
cunoscute de participanții la proces. De almiteri, toți destinatarii legii penale sunt prezumați a
cunoaște normele de drept de la data publicării lor ( nemo censetur ignorare legem ).
Ca urmare, nimeni nu poate proba că nu are cunoștință despre existența unei norme juridice,
nici că nu a luat cunoștință de conținutul său ori de sfera ei de aplicare, nici că a luat cunoștință
tardiv etc.; în procesul penal normele juridice române nu pot forma, deci, obiectul probațiunii. La
această regulă se poate ivi excepții in privința aplicării unor norme străine (de ex. potrivit art 520
c.pr. pen. dovadă că hotararea a fost pronunțată de instanța competentă se face pe baza certificării
autorității competente a statului străin). Procesul penal, ca și procesul civil, cu anumite
particularitați, poate fi redus la o conexiune între o stare de fapt determinantă și o normă de drept
corespunzatoare4.
În procesul penal nici acuzarea, prin probe , nici apararea, prin contraprobe, nu trebuie sa
dovedească decat starea de fapt pe temelia căreia s-a pus in mișcare și s-a exercitat acțiunea
penală, și din care se poate deduce in concret, nașterea, modificarea sau stingerea raportului juridic
penal de conflict. Poate constitui deci, obiect al probațiunii constatarea existenței sau inexistenței
infracțiunii, indentificare persoanelor care a savarșit-o,cunoașterea împrejurărilor necesare pentru
justa soluționare a cauzei.
Obiectul probațiunii ( thema probandum) constă atât într-un obiect generic cât și într-unul
abstract5.
Obiectul abstract al probațiunii are caracter general și trebuie dovedit în orice
1
Siegfried Kahane Explicații teoretice ale Codului de procedura penală român.Partea generală, vol I,
Editura Academiei,București,1975,p.173;Nicolae Volonciu, Tratat de procedura penală.Partea generală,
vol.I,Editura Paideia, Bucuresti 1996,p.341.
2
Grigore Theodoru, Tratat de drept procesual penal, Editura Hamangiu, București, 2008,p.332
3
Grigore Theodoru, Tratat de drept procesual penal, Editura Hamangiu, București, 2008,p.336
4
In doctrina dreptului procesual civil s-a spus că „orice proces poate fi redus la o conexitate între o stare de
fapt determinată si o normă de drept corespunzătoare”-Ilie Stoenescu, Drept procesual civil, Editura Didactică și
Pedagogică, București, 1966; Vasile Neagu, Dumitru Radu, Drept procesual civil, Editura Didactică si Pedagogică,
București,1970, p.135 si urm.
5
E. Florian, Diritto procesuale penale, Editura Torinese, Torino, 1939,p.282 apud N. Volonciu, Tratat de
procedură penală. Partea generală, vol. I, Editura Paideia, București, 1999,p.324-343.
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proces,incluzand elemente a căror existentă trebuie demonstrată de organele judiciare, cum ar fi:
împrejurările care il acuză sau îl apară pe inculpat, mobilul infracțiunii, împrejurările care
confirmă sau înlătură caracterul penal al faptei, urmarile infractiunii, circumstanțele atenuante sau
agravante, anumite date cu privire la părțile din proces, împrejurări care au favorizat comiterea
infracțiunii,etc.
Obiectul generic al probațiunii are un caracter specific fiecărei cauze penale in parte sau
fiecărei categorii de infracțiuni, fiind formate din faptele și împrejurările care trebuie dovedite
distinct, de la caz la caz. În acest sens , pot fi invocate în funcție de dosar admisibilitatea ori
inadmisibilitatea unei anumite probe, modul în care, într-un caz concret, o faptă ajută în activitatea
de dovedire, care fapte sau îmrejurări nu mai trebuie dovedite, etc.
Fac parte din obiectul generic al probațiunii faptele care privesc învinuirea, împrejurările
referitoare la agravarea sau atenuarea răspunderii penale, aspectele privind urmările
infracțiunii.1Așadar in raport cu obiectul probațiunii, folosirea mijloacelor de probațiune trebuie
să servească la stabilirea2:
a)în primul rând a existenței tuturor elementelor care constituie conținutul infracțiunii.
b)în al doilea rând, a tuturor împrejurărilor care relevă vinovăția sau nevinovăția învinuitului
sau inculpatului.
c)în al treilea rând,a circumstanțelor care agravează sau atenuează vinovătia învinuitului sau
inculpatului.
d)în al patrulea rând,a consecințelor infracțiunii, cunoașterea acestora fiind necesară uneori
pentru calificarea faptei (de exemplu: in cazul loviturilor) și întotdeauna pentru stabilirea
cuantumului despăgubirilor.
e)în al cincilea rând,a datelor referitoare la părți, îndeosebi interesează cunoșterea
inculpatului, mobilul faptei, gradul său de cultură, viata de familie, reputatia sa, toate acestea
având importanță pentru alegerea s dozarea pedepsei.
f)în al șaselea rând,a factorilor care au determinat, înlesnit sau favorizat savârșirea infracținii
(de exemplu: savârșirea unei delapidări a putut fi înlesnită de nefacerea sau de nefacerea la timp a
controalelor sau a controalelor superficiale pentru a se lua măsuri de îndreptare).Acesta este de
natură sa contribuie la înfapuirea rolului educativ al justiției prin aceea ca orientează acțiunea de
luare a măsurilor de combatere a infracțiunilor.
Conținutul obiectului probațiunii nu trebuie confundat cu conținutul probei.Conținutul probei
este ceea ce dă in vileag proba,adică datele informative sau elementele de informare pe care le
procură proba ( subtantia probations,factum probans ). Conținutul probei urmează sa corespundă
obiectului probațiunii, trebuind sa conduca într-o măsură oarecare la confirmarea sau infirmarea
acesteia din urmă. În caz contrar nu exista probe, ci numai aparența unei probe (de exemplu, un
martor declară că nu stie nimic despre faptul asupra căruia este întrebat )3.
Probațiunea judiciară penală este, in esenta sa, o activitate de cunoaștere a unor fapte umane
determinate, săvârșite anterior în spatiu și timp, cunoaștere care se desfașoară într-un cadru
instituționalizat prin lege, în scopul aflării adevărului și stabilirii relevanței legale a acestor fapte.
Aceasta presupune utilizarea unor metode si mijloce specific gândirii logice, cât și emiterea unor
judecăți de valoare menite a evidenția gradul lor într-un sistem probator închegat care sa stea la
baza convingerii intime a organelor judiciare chemate a aplica, reactiv, legile încurcate. Atât
Constituția României, Legea nr. 92/1992 pentru organizarea judecatorească, modificată, cât și
1

Nicolae Volonciu, Drept procesual penal, Editura Didactică si Pedagogică, București, 1972, p.158-159.
Vintilă Dongoroz, Kahane Siegfried, Antoniu George, Bulai Constantin,Iliescu Nicoleta, Stănoiu Rodica,
Explicații teoretice ale Codului de procedură penlă. Partea generală, Editura Academiei române,Vol. V,ed a II-a,
București, 2003,p.175-177
3
R.M. CORNESCU, Obiectul probațiunii judiciare în procesul penal, Studii și cercetări juridice, nr.3/1963,
p.485
2
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Codul de procedură penală republicat, prevăd că judecătorii sunt independent și se supun numai
legii,iar “aprecierea probelor se face de catre organul de urmarire penală și de instanta de judecata
potrivit convingerii lor, formată în urma examinarii tuturor probelor administrate și cunoscându-se
după conștiința lor” - art.63.al 2 c. pr. pen.
În cadrul probațiunii judiciare penale, aceste organe au de stabilit fapte concrete, consumate
sau întrerupte, circumscrise în spatiu și timp, urmând să procedeze la o cunoaștere indirect a
acestora, să meargă de la cunoscut la necunoscut, să deducă, firesc, cauza efectului socialmente
periculos, a modificărilor produse în realitatea obiectivă de acțiunea sau inacțiunea făptuitorului.
Datele și informațiile stabilite de organul judiciar în procesul probațiunii, prin intermediul
mijloacelor de proba- orale, scrise, obiecte materiale, probe științifice,etc., constituie informații
primare asupra cărora urmează a purta demersul logic, în scopul stabilirii unor informații derivate,
cu efect probator în procesul penal. În desfașurarea procesului penal, pentru rezolvarea
problemelor ce se ivesc in vederea soluționarii juste a cauzelor penale, trebuie efectuate numeroase
raționamente ale căror concluzii constituie judecăti de existenta și judecăți de valoare privind
activitățile procesuale și rezultatele obținute.
Aceste informații obținute de organele judiciare constituie dovezi primare în legatură cu
faptul concret de dovedit. Ele au o sursa externă în raport cu subiectul demersului cognitive care,
în cadrul procesului penal, le receptează, le consemnează și le conservă, urmand ca, ulterior să
proceseze atât la o verificare amănunțita a acestora, pentru a stabili valoarea lor de adevăr, cât și la
o detaliere, la o particularizare a elementelor lor intrinseci. Informațiile, din punct de vedere logic,
constituie premisele faptice și informative ale demersului logic, iar valoarea lor de adevăr este
conditionată, alaturi de gradul lor de previzie faptică, de legatura cu obiectul probațiunii și de
conștiința juridică a organului judiciar, de convingerea intimă a acelor organe1.
Gradul de precizie faptică a informațiilor primare creste proporțional cu prioritatea
raționamentului logic, legatura cu obiectul probațiunii demonstrând caracterul esențial,
semnificativ, sau neesențial al acestora in raport cu ceea ce trebuie dovedit. Cu cât legatura cu
obiectul probațiunii este mai stransă, cu atât capată mai mult un caracter esențial informația
derivată.
Desigur,concluziile logice își au importanta lor în sistemul informațiilor. Trebuie subliniat
însa că nici o persoana nu poate fi condamnată numai în baza unor concluzii logice, că rolul
primordial în procesul probațiunii judiciare îl au informațiile primare, dovezile care vin din afară și
care dau informații certe despre fapta săvârsită, persoana infractorului și vinovăția acestuia.
Până la efectuarea unor asemenea probe acționează, ca principiu al procesului penal și ca
regulă de bază, prezumtia de nevinovăție, în mecanismul probațiunii judiciare penale întregul
nostru sistem probatoriu influențat de prezumția de nevinovație, ca de altfel însăși desfășurarea
procesului penal, până la soluția finală dată cauzei.
Cunoașterea prin probațiunea judiciară presupune, așadar, mai multe etape ce ar putea să
cuprindă: dobandirea informațiilor primare prin mijloace prevăzute de lege; analiză și verificare în
sine a informațiilor primare sub aspectul indepedenței și completitudinii lor, verificarea
informațiilor primare prin raportarea lor practică, adică stabilirea valorii de adevăr sau de fals a
acestora; aplicarea regulilor demersului logic asupra informațiilor primare și elaborarea ipotezelor
(versiunilor), ca sistem de informații primare și derivate. Acestea presupune atât folosirea unor
raționamente inductive, cât și aplicarea unor deductive ( analitice sau sintetice ).
În procesul complex al probațiunii, interferența dintre convingerea intimă, cunoștiința
juridică, supunerea numai legii, pe fondul asigurării prezumției de nevinovăție este continuă și se
1

Ion Gh. Gorgăneanu, Convingerea intimă și mecanismul probațiunii penale, Revista de Drept Penal
nr.3/2000, p.41-48
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impune ca urmare a caracterului indirect al cunoașterii.
III.Faptele și împrejurările care formează obiectul probațiunii
În cadrul obiectului probațiunii se cuprind fapte sau împrejurari care au relevanță asupra
fondului cauzei și fapte sau împrejurări care privesc normala desfășurare a procesului penal1.
Dintre faptele sau împrejurările cu ajutorul cărora este soluționat fondul cauzei menționăm pe
cele privitoare la existența sau inexistența infracțiunii, identificarea făptuitorului, dovedirea
vinovăției faptuitorului și stabilirea răspunderii penale a acestuia.
Faptele sau împrejurările care vizează normala desfașurare a procesului penal nu au implicații
asupra fondului cauzei, dar este necesară dovedirea lor pentru a se constata dacă sunt sau nu
incidente anumite dispoziții legale care disciplinează cursul procesului penal. Constituie asemenea
fapte sau împrejurări, de exemplu, starea sănătății învinuitului sau inculpatului, când acesta susține
că este bonlav și cere suspendarea procesului penal, împrejurările privind necesitatea luării
masurilor asiguratorii sau măsurilor de siguranță etc.
În cadrul faptelor și împrejurărilor cu ajutorul cărora se rezolva fondul cauzei, un loc deosebit
îl ocupă faptele principale (res probandae) și faptele probatorii (res probantes)2.
Faptul principal (res probandae) îl constituie faptele ce formează obiectul cauzei penale infracțiunea și autorul ei; ca urmare trebuie dovedită săvârșirea cu vinovăție de catre învinuit sau
inculpat a faptei penale pentru care este urmarit sau judecat, ori dovedirea inexistenței faptului
principal. De exemplu, dacă nu se poate dovedi drect fapta lui X de sustragere a unor bunuri din
locuința lui Y, existența acestei fapte penale se deduce din împrejurarea că la locul faptei sau găsit
urme digitale, aparținând lui X, că acesta a înstrăinat lucruri care fuseseră sustrase de la Y.
Faptele probatorii (res probantes) pot conduce la constatarea atât a existenței cât și a
inexistenței infracțiunii; în acest sens, descoperirea la domiciliul suspectului a bunurilor sustrase
nu reprezintă faptul principal al cauzei,dar pot conduce la probarea săvârșirii infracțiunii prin
coroborarea cu alte fapte sau îmrejurări, cum ar fi, de exemplu, descoperirea la locul infracțiunii a
unor obiecte aparținând făptuitorului.
Faptele probatorii se mai numesc și indicii, adică fapte sau împrejurări care permit formularea
unor deducții logice privind aspecte ale rezolvării cauzei3. Din economia dispozițiilor legii, se
poate trage concluzia ca indiciile au o dublă funcționalitate. Pe de o parte, ele pot conduce la
stabilirea faptelor principale, deci au rolul de a ajuta la rezolvarea fondului cauzei, iar pe de altă
parte, ele pot conduce la luarea unor măsuri de care depinde buna desfășurare a procesului penal.
Pentru acesta din urmă rol a indiciilor, menționăm dispozițiile art. 143, în care se arată că măsura
reținerii poate fi luată și de organul de cercetare penală față de învinuit dacă sunt probe sau indicii
temeinice că a săvârșit o faptă penală.
Obiectul probațiunii cuprind fapte și împrejurări dintre cele mai variate, având o relevanță
informativă numai rapoartele concrete privitoare la problemele pe care le ridică rezolvarea unei
cauze penale. Pot exista dosare penale care au aceeași infracțiune ca obiect, faptele sau
împrejurările ce urmează a fi cuprinse în obiectul probațiunii sunt diferite, deoarece maniera de
comitere a infracțiunii poate fi alta în fiecare dosar penal.
IV. Faptele similare, auxiliare și negative
În literatura de specialitatese discută dacă în obiectul probațiunii se pot include și alte categori
1
Grigore Theodoru, Lucia Moldovan, Drept procesual penal, BUCUREȘTI, Editura Didactică si Pedagogică,
1979, p.117.
2
Ion Neagu, Tratat de Drept procesual penal, Editura Global Lex, București, 2002,p.336
3
În art.143 alin 3 se arată că sunt in indici temeinice atunci când din datele existente in cauză rezultă
presupunerea că persoana față de care se efectuează urmărirea penală a savarșit fapta.
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de fapte – cele similare și cele auxiliare.
Fapte similare se numesc faptele care sunt asemănătoare celor care formează obiectul
probațiunii într-o cauză penală, dar nu se află cu ele într-un raport de cauzalitate. Prin fapte
similare se înțeleg faptele de aceiași natură cu infracțiunea urmărită, savârșită de învinuit sau
inculpat anterior. Aceste fapte similare pot constitui obiectul principal al probațiunii dacă fac parte
dintr-o infracțiune continuată, sau din obișnuință, ce se urmărește sau se judecă, de asemenea, dacă
au format obiectul unei condișii definitorii cate determină existența recidivei. De exemplu,
împrejurarea ca infracțiunea a fost săvârșită după același modus operandi în care presupusul
făptuitor a comis anterior o infracțiune identică.
Faptele auxiliare constau din împrejurările care atestă exactitatea sau inexactitatea unor
probe, caracterul mincinos al declarației unui martor care susține că nu a fost de față la săvârșirea
infracțiunii, se poate constata prin dovedirea absenței din localiatate a martorului în ziua comiterii
faptei, prin executarea unei pedepse în penintenciar, prin internarea sa într-un spital, în condiții de
neexternare. Faptele auxiliare pot forma obiectul probațiunii, căci servesc, în mod implicit, la
constatarea exactă a faptului principal.
Există fapte care nu intră direct in obiectul probațiunii dintr- o anumită cauză. Pentru că se
referă la dovedirea împrejurărilor cauzei respective, totuși sunt importante pentru tragerea unei
concluzii în legatură cu probele administrate – de exemplu, faptele care probează falsitatea unui
înscris cu care s-a dovedit ceva sau împrejurările care atestă reaua credință din declarațiile unui
martor audiat în cauză.
Faptele negative nu intră, în general, în obiectul probațiunii, deoarece nu se pot proba.
Acestea sunt imprejurări care nu s-au petrecut, nu s-au realizat sau sunt inexistente, și ele nu pot fi
probate desigur în această modaliate, decât dacă sunt convertite în fapte pozitive.
Faptele negative pot fi dovedite daca sunt limitate și determinate, acesta permițând
transformarea lor în fapte pozitive. De exemplu, se poate proba că cineva în anunite condiții de
timp și loc , nu a efectuat o acțiune, prin dovedirea unui alibi – atunci când se demonstrează
prezența cuiva într-un loc la un anumit moment. Faptele negative se dovedesc în acest caz prin
fapte pozitive, care singure pot fi corelate cu împrejurarea negativă determinată.
V.Faptele negative nedeterminate
Mai sunt denumite în literatura de specialitate și fapte nedefinite, faptele negative
nedeterminate și nu pot să facă parte din obiectul probațiunii, deoarece dovedirea lor este
imposibilă.
Astfel, nu se poate dovedi neimplicarea unei persoane în comiterea unei infracțiuni prin
administrarea unor probe din care să rezulte că persoane respectivă nu a fost niciodata în
localitatea unde a fost săvârșită fapta penală sau că o persoană a efectuat toată viata, în fiecare zi, o
anumită activitate. În ceea ce privește legislația noastra permite dovedirea printr-un alt fapt negativ
concret sau printr-un alt fapt pozitiv concret. Împrejurările ca o persoană nu a luat parte la
săvârșirea unei infracțiuni poate fi dovedită prin relatările autorilor infracțiunii sau a martorilor, că
la săvârșirea infracțiunii nu a participat persoana în cauza; se poate dovedi și prin faptul pozitiv
concret că la data și ora săvârșirii faptei s-a aflat în alta parte, ceea ce exclude prezența sa la locul
faptei (alibiul).
Faptele negative nedeterminate nu pot fi dovedite niciodată datorită vastitătii lor ( non quis
negativa sed quis indefinita – nu pentru că sunt negative, ci pentru că sunt nedeterminate1), pentru
că nu dau posibilitatea unor corelașii de referință. Este imposibil de a dovedi ca cineva nu a folosit
1

Vintilă Dongoroz,Siegfried Kahane,George Antoniu,Constantin Bulai, Nicoleta Iliescu, Rodica Stănoiu,
Explicații teoretice ale Codului de procedura penală român.Partea generală, vol. I, Editura Academiei, București,
1975, p.211
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niciodată o armă de foc sau că nu a condus vreodată un anumit vehicul. Faptele negativ
determinate se exclud din obiectul probațiunii. Cu cât gradul de determinare a situației negative
crește, cu atât sporește și posibilitatea ca împrejurarea respectivă să poată fi dovedită și să intre în
anumite condiții în obiectul probațiunii într-o cauză.
VI. Faptele și împrejurările care nu pot forma obiectul probațiunii
Unele fapte si împrejurări, deși se referă la faptul principal, nu pot forma obiect al probațiunii
deoarece sunt contrare legii sau concepției noastre despre natură și societate.În vederea soluționării
unei cauze penale, în principiu, este admisă orice probă. Astfel,art.67 C.pr.pen. prevede că cererea
pentru admisibilitatea unei probe nu poate fi respinsă dacă proba este concludentă și utilă.
Această regulă prezintă însă și câteva excepții determinate fie de reglementările legale care
limitează admisibilitatea anumitor probe, fie de principiile noastre despre lume și societate, fie de
imposibilitatea practică de administrare a anumitor probe. În această categorie intră faptele și
împrejurările a căror dovedire este interzisă prin lege, cele care contravin concepției generale
despre lume și societate și faptele negative nedeterminate.
1.Faptele și împrejurările de fapt a căror dovedire este interzisă de lege
Sunt situații când legea interzice expres adimistrarea de probe în vederea dovedirii unor fapte
sau împrejurări. Astfel, potrivit art.207 C.pen., în cazul infracțiunilor de insultă și calomnie, proba
verității este admisibilă numai dacă afirmarea sau imputarea a fost săvârșită pentru apararea unui
interes legitim. Per a contrario, în ipoteza în care nu se dovedește că infracțiunea a fost săvârșită în
vederea apărarii unui interes legitim, proba verității este inadmisibilă, inculpatul neputând aduce
probe pentru demonstrarea veridicității celor afrimate.
Nu pot fi astfel dovedite faptele contrare prezumțiilor legale absolute, căci prin voința legii
aceste prezumții nu suferă proba contrară.Astfel, nu se pot dovedi că minorul care nu a împlinit
vârsta de 14 ani ar avea discernământ, deoarece Codul Penal (art. 99) îl consideră că nu răspunde
penal.
2.Faptele și împrejurările de fapt contrare concepției noastre despre lume și societate
Nu pot fi incluse în obiectul probațiunii faptele și împrejurările care vin în contradicție cu
cunoștințele științifice sau cu normele morale.
Astfel, nu se va admite dovedirea unor fapte sau împrejurări care, în concepția noastră, nu
sunt posibile - de exemplu, nu se poate admite că moartea unei persoane a fost provocată de stafii,
fantome sau farmece, acest fapt fiind inadmisibil de orice om normal.
Nu se poate concepe dovedirea unor fapte sau împrejurări contrare concepției noastre despre
natură și societate,cum ar fi existența stafiilor sau folosirea vrăjilor1.În același sens, nu poate fi
admisă proba că o persoană a savârșit o anumită infracțiune din cauza faptului că nu are suficiente
mijloace de trai2.
VII. Faptele și împrejurările care nu trebuie dovedite
Pot interveni în proces împrejurări a căror dovedire nu mai este necesară. Astfel, în lumina
dispozițiilor art. 62, în vederea aflării adevărului, organul de urmărire și instanșa de judecată sunt
obligate să lamurească sub toate aspectele cauza, pe bază de probe.
De la regula prevazută de art. 62 sunt și anumite excepții, care sunt generate de faptul că
legea sau cunoștințele nostre despre lume și societate consideră existente sau inexistente anumite
fapte și împrejurări, nemaifiind necesară dovedirea lor3.
1

În practica judiciară a fost respinsă drept contrară concepției noastre despre natură și societate,cererea unor
inculpați de a se constata că mama lor și-ar fi ucis soțul prin vrăji-a se vedea Tribunalul Suceava, decizia penală
nr.154 din 1978, în Revista Româna de Drept nr.2 din 1979,p. 65-66.
2
Ion Neagu,C.-S. Paraschiv, M. Lazăr,M. Damaschin, Drept procesual penal. Sinteze de teorie. Practică
judiciară, Editura Global Lex, București, 2001, p.262.
3
Grigore Theodoru, Drept procesual penal român. Partea generală, vol. II, Editura Cugetarea, Iași, 1996,
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Se mai pune problema dacă împrejurările cunoscute în mod direct de organele judiciare mai
trebuie dovedite. Răspunsul este afirmativ, judecătorul nu are dreptul de a ține seama în formarea
convingerii sale de împrejurările cunoscute de el în fața dezbaterilor, pentru că astfel s-ar putea
ajunge la arbitrariu, neputându-se stabili pe baze obiective modul în care s-a format convingerea
organului cu privire la faptele reținute.
În scopul aprecierii obiective a celor percepute de un judecător în legătură cu o infracțiune, el
trebuie ascultat ca martor, abținându-se de la judecarea cauzei. Acest punct de vedere se reflectă și
în art. 44 c. pr. pen. prin declararea ca incompatibil a judecătorului care a fost martor în cauză.
3. Concluzii
Principalele direcții abordate în lucrarea sunt acelea de a ajuta la întelegerea mai bine a
obiectului probațiunii, a faptelor și împrejurărilor care nu pot forma obiectul probațiunii și
consider ca am putut sa atingem obiectivele propuse. În activitatea judiciară trebuie determinată
importanța obiectului probațiunii, pentru a se putea stabili dacă faptele și îmrejurările invocate sunt
de natură de a ajuta la rezolvarea cauzei penale. Rezultatele obținute au fost acelea de a ajuta la
întelegerea procesului probațiunii.
Impactul preconizat este acela de a ajuta la întelegerea unor noțiuni în legătură cu obiectul
probațiunii dar și de a stârni interesul altor autori, să cerceteze și să aprofundeze această temă.
Sugestiile pentru viitoarele activități de cercetare în acest domeniul ar fi, în primul rând să
studieze jurisprudența din acest domeniu, studiile de specialitate, dar si articolele pe această
tematică, deoarece îi vor iniția in acest domeniu și ii va ajuta la obținerea rezultatului preconizat.
Pe de alta parte, următoarele cercetări trebuie să cuprindă o gamă largă de informații, în
special cele din probațiune, și să nu intre în sfera altor domenii, deoarece obiectul probațiunii poate
fi confundat cu obiectul probei.
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ÎNCĂLCAREA DREPTULUI LA IMAGINE PRIN NERESPECTAREA
PRINCIPIULUI PREZUMłIEI DE NEVINOVĂłIE
Cătălina IVAŞCU
Marian VRABIE

Abstract
The presumption of innocence is a fundamental principle in our country and an essential
value in the internal legislation and also for the European legal space. Under this presumption,
every person accused of committing a crime is considered innocent until found guilty by a final
decision of the court.
Throughout a criminal process, the media monitors the cause and by using the principle of
freedom of speech, it investigates the case, sometimes distorting the truth and influencing the
public opinion. Thus, the media could bring prejudices to the image of the person involved in the
case, to his dignity and so, the presumption of innocence will be affected.
Establishing the guilt with certainty implies finding the truth and providing the exact
circumstances of fact of the case which is closely related to the presumption of innocence.
Nowadays, the rumors are confused with news. The role of journalism is to present the facts
as they are, using credible information, obtained by ethical means, not defamatory information,
insulting photos or statements that will damage the image of the person under the presumption of
innocence.
Cuvinte cheie: principle, presumption of innocence, media influence, information, public
opinion.
1. Introducere
Obiectul studiului constă în analizarea principiului prezumŃiei de nevinovăŃie, principiu
conducător în întregul proces penal, la reglementarea acestuia pe plan extern şi pe plan intern,
precum şi nerespectarea acestuia prin declaraŃiile oficialilor statului şi ale mass-mediei, fapt ce
conduce de cele mai multe ori la violarea imaginii pe care persoana în cauză o are în cadrul
societăŃii .
Acestă temă prezintă o importanŃă deosebită, deoarece principiul prezumŃiei de nevinovăŃie
stă la baza drepturilor şi libertăŃilor cetăŃeneşti fundamentale iar obiectivul vizat de noi este acela
de a atrage atenŃia asupra echităŃii procesului penal în România, asupra impactului pe care îl are
nerespectarea acestuia.
Scopul studiului este de a clarifica aspectele de ordin procedural ce Ńin de procesul penal,
axându-ne pe acest principiu fundamental şi pe modalităŃile prin care autorităŃile statului şi massmedia înŃeleg să îl protejeze, implicit să garanteze dreptul persoanei la imagine.
Obiectivele studiu vor fi îndeplinite prin cercetarea documentelor şi jurisprudenŃei interne şi
internaŃionale, prin înŃelegerea şi dezvoltarea unor concepte ce au fost dezbătute în studii şi lucrări
de specialitate.
În prezent, literatura de specialitate a dezbătut această problematică, iar legiuitorul român a
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făcut un pas pozitiv în acest sens în anul 2003, simŃind nevoia să întărească importanŃa prezumŃiei
de nevinovăŃie, ridicând-o la nivelul de principiu fundamental.
Sunt însă, în continuare multe lacune referitoare la cum nerespectarea acestui principiu
dăunează imaginii unei persoane care este implicată într-un proces penal, neavând în momentul
actual o lege sau o regulă care să apere cu tărie acea imagine, reglementările venind mai mult din
jurisprudenŃa externă şi mai puŃin din cea internă.
2. ConŃinutul propriu-zis al lucrării
NoŃiunea de “prezumŃie de nevinovăŃie”
Pentru că o persoana poate fi acuzată fără a fi neapărat un infractor, un principiu elementar de
drept cere ca acuzaŃiile aduse să fie probate iar ca acuzatul să fie considerat nevinovat până la
hotărârea judecătorească definitivă.
PercepŃia publică este că respectarea prezumŃiei de nevinovăŃie revine doar instanŃelor de
judecată şi aceasta doar în timpul procesului penal. Însă, scopul pentru care a fost construit, iar
apoi consacrat acest principiu depăşeşte cu mult limitele stricte ale procesului, fie că este vorba de
faza de urmărire penală, fie că este vorba de faza de judecată desfăşurată în faŃa judecătorului. Mai
mult, prezumŃia subzistă şi după finalizarea procesului penal, atunci când acesta nu se finalizează
cu o hotărâre de condamnare.
În legătură cu declaraŃiile de vinovăŃie făcute înainte de orice procedură penală, declaraŃii
considerate incompatibile cu principiul prezumŃiei de nevinovăŃie, jurisprudenŃa a extins cerinŃa
respectării acestui principiu şi la atitudinea altor organe judiciare, precum şi a autorităŃilor nonjudiciare
Prin încălcarea principiului prezumției de nevinovăŃie se poate aduce atingere unor drepturi
fundamentale ale individului, precum dreptul la respectarea vieŃii private şi dreptul la imagine, iar
o încercare de salvgardare a acestui principiu poate intra în conflict cu dreptul la libertatea de
exprimare, drept ce reprezintă parte a realităŃii cotidiene şi constituie o garanŃie a funcŃionării
corecte a celei de “a patra puteri” care joacă un rol dominant în orice societate democratică, astfel
că, privite în această lumină, cele doua drepturi par a fi intr-o competiŃie.
Deoarece represiunea aparŃine statului si ea se înfăptuiește prin organe specializate, devine
evident că, fără această prezumŃie, acuzatul ar fi expus unor decizii de multe ori arbitrare, fără
posibilitate/drept de ripostă. PrezumŃia de nevinovăŃie tinde a proteja o persoană învinuită de
săvârșirea unei fapte împotriva unui verdict de culpabilitate care nu a fost stabilit în mod legal.1
Pentru a dovedi caracterul de principiu fundamental în procesul penal se impune o incursiune
istorică cu prezentarea principalelor documente care au consacrat prezumŃia de nevinovăŃie.
Originea principiului prezumŃiei de nevinovăŃie
Ideea nevinovătiei persoanei câtă vreme nu s-a pronunŃat împotriva sa o hotărâre
judecătorească de condamnare, precum si regula probarii culpabilităŃii, ca elemente componente
ale principiului prezumŃiei de nevinovăŃie, îşi află origini destul de îndepărtate, coborând pana la
Magna Charta Libertatum (1215), potrivit unor autori2, iar conform altor opinii3, isi are radacinile
in antichitate.
Actori incumbit probatio
1 Anastasiu Crisu, “Drept Procesual penal” ed. a II-a, 2011
2 S.M. Teodoroiu, J. Teodoroiu, ”PrezumŃia de nevinovăŃie si constituŃionalitatea unor norme procesuale”, Dr.
Nr.5/1995, p. 46.
3 François Quitard Morénas, The presumptions of Innocence in the French and Anglo-American Legal
Traditions
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Regula potrivit căreia cel care acuză poartă sarcina probării acuzației este prevăzută în unul
dintre cele mai vechi coduri de legi. Potrivit Codului lui Hammurabi (1792-1750 î.Hr.), oricine
aducea o acuzaŃie, trebuia să dovedeasca vinovăŃia celui in cauză. Dacă acuzaŃia se dovedea falsă,
reclamantul putea fi condamnat la moarte. În situaŃia în care reclamantul susținea că acuzatul se
află în posesia unor bunuri furate, Codul preciza că acesta trebuia să aducă martori care să
identifice bunurile furate, în caz contrar reclamantul, de asemenea putea fi condamnat la moarte.
În legea romană, sarcina probării era, de asemenea, atribuită reclamantului (actori incumbit
probation). Potrivit constituŃiei antoniniană, „acela care acuză, trebuie să aibă dovezi”. Dacă
reclamantul nu reuşea să probeze acuzaŃiile, acuzatul era achitat (actore non probante, reus
absolvitur) chiar dacă acuzatul păstra tăcerea sau nega acuzaŃiile, întrucât dovedirea trebuia făcută
de către cei care acuzau şi nu de către cei care negau.
În cauzele penale, dovada trebuia să fie fără echivoc, în special în cauzele în care viaŃa
acuzatului era la mijloc. Se considera că este mai bine să fie absolvit un vinovat decât a se risca să
fie condamnat un nevinovat la moarte (satius enim esse impunitum relinqui facinus nocentis quam
innocentem damnari). A acuza „reputaŃia, averea şi până la urmă statutul şi viaŃa cuiva”1 fără a
avea vreo dovadă de încălcare a legii se considera o infracŃiune foarte gravă. ConstituŃia
împăratului Valentinian reamintea reclamanŃilor că pot aduce o acuzaŃie numai dacă o puteau
susŃine cu martori credibili, documente sau fapte certe, fapte ce trebuiau a fi mai clare „decât
lumina zilei” (luce claroribus expedita). Dacă dovezile erau incomplete sau neconcludente,
beneficiul dubiului profita acuzatului (in dubio pro reo).
Non statim qui accusatur reus est
Până ce vinovăŃia va fi dovedită prin dovezi clare, societatea nu are niciun drept să-l trateze
pe acuzat ca pe un infractor. Simpla acuzare nu presupune că acea persoana este şi infractor,
protesta oratorul grec Demostene (352. Î. Hr.), „căci niciun om nu poate fi considerat vinovat până
ce nu a fost găsit vinovat şi condamnat”. Astfel, abia atunci când acuzatul este condamnat de către
un tribunal, acesta poate fi şi pedepsit, „căci numai atunci conştiinŃa ne permite să pedepsim
potrivit a ceea ce cunoaştem, iar nu înainte”. A nega acuzatului acest privilegiu existent din
momentul aducerii unei acuzaŃii şi până la condamnarea acestuia, înseamnă a încălca un principiu
elementar de drept.
Cu mult înainte de Magna Charta Libertatum, acuzatului i se garanta un drept de a fi audiat
înainte de a fi achitat sau condamnat. Un decret dat de către regele Ptolemeu al VIII-lea în anul
118 î.Hr., interzicea autorităŃilor să aresteze sau să închidă vreo persoană „pentru o datorie sau
dispută privată şi indica să fie aduşi suspecŃii „în faŃa magistraŃilor” pentru a fi judecaŃi „potrivit
decretelor si legilor”.
ConstituŃia împăratului Honorius amintea consulilor, praetorilor, senatorilor şi tribunilor că
cel acuzat de săvârşirea unei infracŃiuni grave nu ar trebui imediat considerat vinovat doar pentru
că acesta a fost acuzat, astfel un nevinovat nu va suferi în mod nejustificat vreo pedeapsă. (non
statim reus, qui accusari potuit, aestimetur, ne subjectam innocentiam faciamus).
Un adagiu similar, care a devenit parte a legislaŃiei francilor la sfârşitul secolului al VIII-lea,
când Charlemagne, rege al francilor şi împărat roman, a încorporat-o în unul dintre decretele sale,
era folosit de către canonişti ca regula juris, pentru a ilustra ideea că acuzatul nu ar trebui
considerat vinovat până la momentul condamnării, căci: nu acuzaŃia, ci condamnarea este cea care
îl numeşte pe vinovat (non statim qui accusatur reus est, sed qui convincitur criminosus)
În doctrină2 se consideră că formularea modernă a principiului prezumției de nevinovăŃie se

1 Codul Theodosian, 9.1.11
2
A se vedea Kenneth Pennington, Innocent Until Proven Guilty: The Origins Of a Legal Maxim
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datorează francezului Johannes Monachus1. Comentând asupra unui decret dat de către Papa
Boniface VII, de la sfârşitul secolului al XIII-lea, Monachus apără dreptul acuzatului la un proces
echitabil, căci orice persoană este prezumată nevinovată până la dovedirea vinovăŃiei (quilibet
praesumitur innocens, nisi probetur nocens). Acest principiu s-a răspândit cu repeziciune, astfel că
în secolul al XIV-lea, deja se preda în cateva facultati de drept.
Dobândirea autonomiei de principiu
Moment de referinŃă2 al instituirii prezumŃiei de nevinovătie ca regulă de drept este dată
legislaŃia S.U.A. Însă realitatea socială existentă la acel moment in S.U.A., făcea ca acest principiu
să fie la fel de puŃin respectat ca şi prevederea acestuia în legislaŃia şi jurisprudenŃa sistemelor de
drept antice. De altfel, constituŃia S.U.A. nu prevede acest principiu în mod expres, ci este relevat
de Amendamentele V, VI si XIV (adoptat la 9 iulie 1868), amendamente care cuprind elemente
componente ale principiului prezumŃiei de nevinovăŃiei.
În legislaŃia S.U.A., abia odată cu adoptarea Codului penal model, promulgat în 1962,
prezumŃia de nevinovăŃie avea să-şi dobândească autonomia, ca principiu de drept de sine stătător.
În art. 1 pct. 12 din Codul penal model se prevede că “nimeni nu poate să fie condamnat
pentru o infracŃiune, dacă fiecare dintre elementele acestei infracŃiuni nu este dovedit dincolo de
limitele îndoielii raŃionale. Dacă lipseşte o asemenea dovadă, acuzatul este presupus nevinovat”3.
Deşi ideea de prezumŃie de nevinovăŃie decurgea din ConstituŃia S.U.A., hotărârea din cazul
Coffin vs. Statele Unite este cea care a instituit-o ca drept al unei persoane acuzate de săvârşirea
unei infractiuni, instanŃa din acest caz prezentând în decizia sa şi o istorie detaliată a acestui
principiu. În 1895, Curtea Supremă a S.U.A. arăta că acest principiu s-a constituit odată cu
prezumŃia existentă în Deuteronom, potrivit căreia se considera că femeia a fost violată dacă
evenimentul a avut loc undeva „la Ńara”, întrucât, deşi „a strigat după ajutor”, nu era nimeni in
preajmă care să o ajute, astfel că aceasta era exonerată de la pedeapsa cu moartea.
Adesea invocată de către jurnaliştii francezi care denunŃau abuzul în procedura penală din
secolele 17 si 18, dreptul acuzatului de a fi prezumat nevinovat a primit „binecuvântarea regală”
când regele Louis XVI a numit-o „primul dintre toate principiile în materie penală” în DeclaraŃia
sa din Mai 1788, interzicând cu această ocazie ca suspecŃii să poarte garderoba închisorii şi
impunând de asemenea ca hotărârile de achitare să fie publicate.
În cadrul Adunării NaŃionale de la Paris din 22 august 1789, un tânăr deputat al nobilimii, pe
nume Adrien-Jean-Francois Duport, acuzând sistemul torturii şi arătându-se şocat de această
„uzanță barbară” de a pedepsi individul înainte de a fi condamnat, a propus ca prezumŃia de
nevinovăŃie să fie înscrisă în DeclaraŃia Drepturilor Omului şi ale CetaŃeanului.
Văzută ca un drept al suspectului de a fi tratat in mod uman, prezumŃia de nevinovătie a fost
menŃionată in Declaratia Drepturilor Omului şi Cetățeanului după cum urmează:
„Orice om este presupus nevinovat, până în momentul în care a fost declarat vinovat; dacă
se consideră necesar să fie arestat, orice act de constrângere, în afara celor necesare pentru
reținerea lui, trebuie să fie aspru pedepsit de lege.”
În ceea ce priveste originea si evoluŃia, citându-l pe André Gide “tot ce trebuia spus, a fost
1 A se vedea Walter Ullmann, The Defence of the Accused in the Medieval Inquisition, 1950. Ullmann se pare
că e primul cercetător modern care a evidenŃiat originea maximei: „nevinovat până la dovedirea vinovăŃiei”. Deşi
francez, importanta contribuŃie a lui Monachus în procedura penală este paradoxal ignorată in Franta. Adagiul lui
Monachus a intrat in “Cartea de citate Yale” in 2006.
2 A se vedea MateuŃ GheorghiŃă, Tratat de procedură penală, partea general, ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2007;
Ion Neagu, Tratat de procedură penală, partea generala, ediŃia a II-a, ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2010
3 A se vedea Ion Doltu “PrezumŃia de nevinovăŃie în legislaŃia română şi în unele legislaŃii ale statelor
Europei” Dreptul nr. 4/1998
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deja precizat”. Această scurtă vedere asupra originilor ideilor din spatele principiului “nevinovat
până la stabilirea vinovăŃiei” confirmă spusele acestuia.
O statuare semnificativă a acestei prezumŃii (de nevinovăŃie) este relevată (...) odată cu
înscrierea ei în documentele politico-juridice fundamentale relative la drepturile omului, cum sunt:
„DeclaraŃia Drepturilor Omului şi ale CetaŃeanului” din 1789, „DeclaraŃia Universală a Drepturilor
Omului” din 19481.
ConvenŃia europeana a drepturilor omului de la Strasbourg, elaborată ca o expresie a voinŃei
statelor europene de a asigura respectarea principiilor enunŃate în DeclaraŃia Universală a
Drepturilor Omului, proclamată de OrganizaŃia NaŃiunilor Unite la 10 decembrie 1948, prevede în
art. 6 parag. 2 că „orice persoană acuzată de o infracŃiune este prezumată inocentă până când
vinovăŃia sa va fi legal stabilită”. Încă din anul 1963, Comisia europeană a drepurilor omului a
afirmat valoarea de drept fundamental a prezumŃiei de nevinovăŃie2, fapt confirmat de Curte,
douăzeci de ani mai târziu3.
Din conŃinutul textului ConvenŃiei rezultă că prezumŃia de nevinovăŃie presupune înainte de
toate o „acuzaŃie in materie penală”, adică „o notificare oficilă, emanând de la o autoritate
competentă, cu privire la savârşirea unei fapte penale împotriva unui verdict de vinovăŃie ce nu a
fost stabilit încă in mod legal4.
PrezumŃia persistă în tot cursul procesului penal, ea înglobând nu numai faza de judecată, ci şi
cea de instrucŃie. În legătură cu aceasta, Comisia a hotărât ca art. 6 parag. 2 garantează oricărui
individ dreptul de a nu fi tratat de către reprezentanŃii vreunui stat ca vinovat de comiterea unei
infracŃiuni înainte ca un tribunal competent să-i stabilească vinovăŃia, conform legii5. În mod
evident, după o condamnare prezumŃia îşi pierde din valoare. Ea nu va înceta, însă, decât în
momentul în care decizia de condamnare devine definitivă. Aplicarea consecventă a acestui
principiu impune ca până la rămânerea definitivă a hotărârii de condamnare să nu se facă vreo
deosebire de tratament între persoanele trimise în judecată penală şi restul cetăŃenilor.
Acest drept, apreciat în lumina obligaŃiei generale a unui proces echitabil art. 6 parag.1,
exclude posibilitatea stabilirii vinovăŃiei în afara procedurilor penale desfăşurate în faŃa instanŃei
competente, indiferent de garanŃiile procedurale conferite în cadrul unor proceduri paralele şi de
consideraŃiile generale de celeritate a procedurii.
Curtea Europeană a arătat că este obligatorie interpretarea ConvenŃiei europene astfel încât să
fie garantate drepturi concrete şi efective, şi nu teoretice şi iluzorii, inclusiv în privinŃa dreptului
consacrat în art. 6 parag. 26. Aceste garanŃii trebuie acordate pe parcursul intregii proceduri
judiciare, vizând ansamblul procesului penal, de la primele acuzaŃii penale până la pronunŃarea
unei hotarâri definitive, care să se bucure de autoritate de lucru judecat.
PrezumŃia de nevinovăŃie, aşa cum este reglementată în art. 6 parag. 2 din ConvenŃie,
produce, în principal, două categorii de consecinŃe:

1 A se vedea S.M. Teodoroiu, J. Teodoroiu „PrezumŃia de nevinovăŃie şi constituŃionalitatea unor norme
procesuale”, Dreptul nr. 5/1995, p. 46.
2 Comisia, Raportul din 30 martie 1963, Austria c. Italiei, Amar, vol. VI, p. 783
3 C.E.D.O., 25 martie 1983, Minelli c ElveŃiei, Seria A, nr. 62.
4 C.E.D.O., 25 august 1987, Nolkenbockhoff c. Germaniei, Seria A, parag. 123, apud F.Saudre, J.-P.
Marguénaud, J. Andriantsimbazovina, A. Gouttenoire, M. Levinet, Les grands arrêts de la Cour européene des
Droits de l’Homme, 3e édition mise á jour, Presses Universitaires de France, 2003, p. 687-688.
5 Comisia europeană, decizia din 8 octombrie 1985, în Decisions et rapports de la Commission européene des
droits de l’homme nr. 44, p. 242.
6 A se vedea: CEDO, hotărârea din 13 mai 1980, în cauza Artico contra Italiei, parag. 33; CEDO, hotărârea
din 10 februarie 1995, în cauza Allenent de Ribemont contra FranŃei, parag. 35; CEDO. Hotărârea din 13 ianuarie
2005, în cauza Capeau contra Belgiei, parag. 20-23.
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a). În privinŃa organelor judiciare penale. Conform textului, acestea trebuie să facă dovada
imparŃialităŃii în întreaga lor activitate şi să salvgardeze drepturile procesuale ale acuzatului. Spre
exemplu, judecătorul trebuie să manifeste prudenŃă în rezumare actului de acuzare şi să
evidenŃieze, în mod obiectiv, atât argumentele acuzării, cât si cele ale apărării, la începutul
şedinŃei.
PrezumŃia de nevinovătie priveşte doar atitutindea judecătorului chemat să decidă asupra unei
acuzaŃii în materie penală, nu şi poziŃiile Ministerului Public sau ale părŃii civile. S-a considerat că
o campanie de presă care nu face altceva decât sa reproducă manifestările ostile în privinŃa unui
inculpat, oricât de regretabilă ar fi ea, nu trebuie să influenŃeze decizia judecătorului şi să afecteze
principiul prezumŃiei de nevinovăŃie1.
Într-o faimoasă decizie dată de Curtea europeană la 10 februarie 19952, s-a decis ca
„domeniul de aplicare a art. 6 parag. 2 nu se limiteză numai la încălcarea prezumŃiei din partea
unei autorităŃi judiciare, ci şi la atingerile ce emană de la alte autorităŃi publice”.
Această hotărâre admite ca art. 6 parag. 2 nu împiedică autoritaŃile să informeze publicul
asupra anchetelor penale în curs, însă el pretinde ca aceasta să fie facută cu toată discreŃia şi cu
toate rezervele pe care le impune respectul prezumŃiei de nevinovăŃie. Astfel, jurisprudența CurŃii
admite ca Parchetul să dea asemenea informaŃii în cursul urmaririi penale, însă cu condiŃia de a nu
face afirmaŃii din care să rezulte că persoana implicată este considerată vinovată de savarşirea
infracŃiunii. În ceea ce priveşte obligaŃiile ce revin presei în legatură cu respectarea prezumŃiei de
nevinovăŃie, s-a susŃinut ca „în anumite circumstanŃe, o campanie de presa dirijată contra unei
persoane urmărite penal, poate viola art. 6 parag. 2”3.
Curtea Europeană a stabilit: “presa joacă un rol eminent într-o societate democratică. Ea nu
trebuie, însă, să depăşească anumite limite, Ńinând în special de protecŃia reputaŃiei şi drepturilor
altuia.
b). În privinŃa acuzatului.
PrezumŃia de nevinovăŃie implică pentru acuzat dreptul de a propune probe în apărarea sa şi
acela de a nu depune mărturie contra lui însuşi. Acestea figurează în art. 14 parag. 3 din Pactul
internaŃional cu privire la drepturile civile şi politice, în care se arată că „orice acuzat are dreptul să
nu fie forŃat să depună mărturie contra lui însuşi sau să-şi recunoască vinovaŃia”. Curtea europeană
a decis că, în pofida faptului că art. 6 parag. 2 din ConvenŃie nu menŃionează expres dreptul la
tăcere şi dreptul de a nu contribui la propria incriminare, acestea sunt reguli internaŃionale
general recunoscute, care sunt de esenŃa noŃiunii de „proces echitabil” consacrat de art. 64).
În virtutea dreptului la tăcere, persoana bănuită de o infracŃiune este liberă să raspundă sau nu
întrebărilor care-i sunt puse, după cum consideră că este sau nu conform intereselor sale. Suspectul
sau acuzatul nu poate fi forŃat să depună mărturie contra lui însuşi sau să se recunoască culpabil.
Nerespectarea acestui drept a dat naştere unor situaŃii controversate. Spre exemplu în Anglia
secolului XVII exista așa numitul „jurământ ex officio”. Jurământul ex officio era folosit ca o armă
judiciara şi religioasş împotriva acuzatului. Reprezenta o formă de coerciŃie, de persecutare şi
1 Arrêt de la Cour de cassation belge, 7 mai 1996, Pasicrisie, I, p. 1441, apud H.-D. Bosly, D. Vandermeersch,
Droit de procédure pénale, 2e édition, La Charte, Brugge, 2001, p.22
2 C.E.D.O., 10 februarie 1995, Allenet de Ribemont c. FranŃei.
3J. Velu, R. Ergec, La convention européene des droits de l’homme, Bruylant, Bruxelles, 1990, p.578.
4 Principiul protecŃiei contra mărturiei acuzatului împotriva lui însuşi este, la fel ca prezumŃia de nevinovăŃie,
unul din elementele fundamentale ale dreptului la un process penal echitabil (Comisia Europeană a Drepturilor
Omului, 13 octombrie 1992, “Revue trimestrielle des droits de l’homme”, 1994, p.243). Prin hotărârea din 13 mai
1986, Curtea de asaŃie belgiană a stabilit că dreptul la tăcere al inculpatuui face parte din drepturile de apărare şi, cu
acest titlu, funcŃioneaă ca un principiu general de drept (Cour de Cassation., 13 mai 1986, “revue de droit pénal et
de criminologie”, 1986, p.905).
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obliga acuzatul să se auto-incrimineze. Jurământul avea un caracter religios şi se dădea de către
acuzat. Această împrejurare a dus la crearea „nemiloasei trileme1”, ce reprezenta situaŃia în care se
afla acuzatul.
Astfel, acesta se găsea prins între:
i) a da un juramant religios (care era luat foarte în serios în acea perioada, un jurământ fals
fiind considerat un păcat de moarte),
ii) a sfida Curtea prin tăcere, sau
iii) a se auto-incrimina.
Această practică avea sa fie stopată odată cu încoporarea dreptului de a nu se auto-incrimina
în manifestul „Acordul oamenilor liberi din Anglia” (publicat la 1 mai 1649) care preciza:
„nu va sta în puterea niciunei autorităŃi a pedepsi sau a dispune să fie pedepsită o persoană
ce refuză sa răspundă întrebărilor adresate împotriva sa în cauzele penale”.2
În anumite Ńări (Anglia, Israel, Norvegia si łările de Jos) suspectul, înainte de a fi interogat,
trebuie să fie avertizat de faptul că se bucură de dreptul de tăcere.
În sistemul belgian, în care lipseşte o asemenea regulă, s-a arătat că atunci când un inculpat a
ales să nu raspundă întrebarilor care-i sunt puse, judecătorul de instrucŃie îi poate adresa
observaŃiile pe care le crede utile, dar, în caz de refuz persistent, trebuie să se limiteze să constate
tăcerea inculpatului.
În doctrina europeană3, s-a exprimat părerea că dreptul la libertatea de exprimare, consacrat
de art. 10 din ConvenŃia europeana a drepturilor omului garantează, într-un mod tacit, „dreptul
negativ” de a nu fi forŃat să se exprime, ceea ce înseamna păstrarea tăcerii, sub rezerva restricŃiilor
prevăzute de art. 10 parag. 2. ObligaŃia de a depune mărturie contra voinŃei sale, sub constrângerea
unei amenzi şi sub orice altă forma de coerciŃie, constituie o ingerinŃă în aspectul negativ al
dreptului la libertatea expresiei care trebuie să fie necesară într-o societate democratică.
În consecinŃa, funcŃionalitatea prezumŃiei de nevinovăŃie se manifestă în câteva direcŃii
principale:
a) constituie o regulă fundamentală care garanteză împotriva arbitrariului în tragerea la
răspunderea penală;
b) asigură învinuitului sau inculpatului o egalitate de şanse în raporturile sale procesuale cu
organele judiciare şi cu celelalte parŃi;
c) este strans legată de aflarea adevarului şi dovedirea corectă a împrejurărilor de fapt ale
cauzei, pentru ca vinovăŃia să fie stabilită cu certitudine, întrucât orice dubiu profită inculpatului.
În asentimentul art.6 parag. 2 din ConvenŃia Europeană, Curtea Europeană a Drepturilor
Omului şi-a formulat jurisprudenŃa precizând conŃinutul de salvgardare privind prezumŃia de
nevinovăŃie, în legătură directă cu procedura penală4. Salvgardarea se referă în special la principiul
sarcinii probei în materie penală şi include dreptul de tăcere5.
Ar trebui observat faptul că art. 6 parag. 2 din ConvenŃie cuprinde o dimensiune temporală
dinamica. La prima vedere, aplicarea acestuia pare să fie condiŃionată de "acuzare", şi de faptul ca
salvgardarea rămâne valabilă până în momentul în care vinovăŃia "persoanei acuzate", este stabilit
1 Rubenfeld, Jed (2005). Revolution by Judiciary: the structure of American constitutional law. Harvard
University Press. pp. 33–35
2 John Lilburne (1 mai 1649) “Acord al oamenilor liberi din Anglia”
3 A se vedea O. Klees, De l’obligation de témoigner au droit au silence, “revue trimestrielle de droits de
l’homme”, p. 261.
4 A Spielmann and D. Spielmann, “Cour Européenne des Droits de l’Homme. Présomption d’innocence
(1982-1996)”, Annales du droit luxembourgeois, 1996, pp. 473 ff., esp. pp. 496 and 497.
5 Pentru o prezentare a tuturor aspectelor de salvgardare precizate de art. 6 parag.2 din ConvenŃie, a se vedea:
B. Repik, “Réflexions sur la jurisprudence de la Court européenne des droits de l’homme concernant la présomption
d’innocence”, Liber amicorum Marc-André Eissen, Brussels, Bruylant, Paris, L.G.D.J., 1995, pp. 331 ff.
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în mod legal. Prin urmare, este, fără îndoială, un drept garantat doar pentru o perioadă de timp
strict delimitată.
Cu toate acestea, o analiză a jurisprudenŃei de la Strasbourg indică faptul că domeniul de
aplicare al acestui principiu a fost extins treptat. Domeniu de aplicare, ce a fost extins dincolo de
limitele sale naturale, este stabilit treptat să se extindă şi mai mult ratione temporis, nu doar la
acele etape din cadrul unei proceduri în care persoana în cauză este doar "acuzată" (în sensul
restrâns al termenului, astfel cum a fost interpretat de jurisprudenŃă) ratione personae, ci şi asupra
persoanelor cărora le este cerut a respecta prezumŃia de nevinovăŃie1. Desigur, această salvgardare
privind prezumŃia de nevinovăŃie se referă în primul rând la starea de spirit şi atitudinea
judecătorului chemat să analizeze şi să determine o acuzaŃie penală. Cu toate acestea,
jurisprudenŃa, în special ce a CurŃii Europene a Drepturilor Omului, a extins această cerinŃă şi la
atitudinea altor organe judiciare, de asemenea şi asupra autorităŃilor non-judiciare, chiar şi în
legătură cu declaraŃiile de vinovăŃie facute înainte de orice procedură penală şi considerate
incompatibile cu art. 6 parag. 2.
Prin astfel de declaraŃii de vinovătie, salvgardarea privind prezumŃia de nevinovăŃie poate
intra în conflict cu dreptul la libertatea de exprimare garantat în conformitate cu art. 10 din
ConvenŃie, paragraful 2 care include următoarele precizări privind restricŃiile admise acestei
libertăŃi: "protecŃia reputaŃiei sau a drepturilor altora" şi "autoritatea şi imparŃialitatea puterii
judecătoreşti". Prin urmare, prezumŃia de nevinovăŃie constituie un aspect al unui proces echitabil,
care ar putea restrânge libertatea de exprimare şi dreptul la informaŃie.
Libertatea de exprimare a presei si prezumția de nevinovăŃie
Comisia Europeană a Drepturilor Omului a fost chemată să examineze un anumit număr de
cazuri ce puneau în discuŃie principiul prezumŃiei de nevinovăŃie în contextul informaŃiilor publice
furnizate de catre presă.
Comisia a subliniat faptul că unele campanii de presă sunt susceptibile de a interfera cu
activitatea justiŃiei şi sunt de natură a angaja răspunderea statului, în special în cazul în care o
autoritate a statului a fost responsabilă pentru o astfel de incalcare.
Problema respectării prezumŃiei de nevinovăŃie poate fi privită din două unghiuri diferite,
aceasta poate constitui obligaŃie negativă cât şi obligaŃie pozitivă.
ObligaŃie negativă
DeclaraŃiile organelor judiciare sau extrajudiciare, transmise de presă pot ridica probleme visà-vis de prezumŃia de nevinovăŃie şi, prin urmare, se poate atrage răspunderea statului în cauză.
În hotărârea din 10 februarie 1995, în cazul Allenet de Ribemont, (prima cauză în care s-a
constatat o încălcare a prezumŃiei de nevinovăŃie prin declaraŃiile publice ale autorităŃilor),
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a constatat înălcarea art. 6 parag. 2 din ConvenŃie, dar a
amintit că acest articol nu ar putea împiedica autorităŃile să informeze publicul cu privire la
investigaŃiile penale aflate in desfăşurare, dar că este necesar ca informarea să fie facută cu toată
discreŃia şi precauŃia necesare respectării prezumŃiei de nevinovăŃie. S-a constatat încălcarea
acestui principiu, pentru că după uciderea unui fost ministru şi membru al Parlamentului European,
Ministrul de Interne, asistat de către Directorul Departamentului de InvestigaŃii Criminale din
Paris, a Ńinut o conferinŃa de presă în care l-a numit pe dl. Allenet de Ribemont instigatorul crimei.
Astfel, în data de 29 decembrie 1976, dl Poniatowski, ministru de Interne, dl Ducret,
directorul departamentului de politie criminală din Paris şi comisarul Pierre Ottavioli, şeful
brigazii criminale, referindu-se la cercetările în curs cu privire la uciderea lui Jean de Broglie, l-au
numit pe dl Ribemont drept instigator al crimei. Două canale de televiziune franceze au transmis
1 Op. cit., p. 333
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conferinŃa de presă în cadrul programelor de ştiri. La 14 ianuarie 1977, Allenet de Ribemont a fost
învinuit de complicitate la omor calificat şi arestat preventiv. A fost eliberat la 1 martie 1977, iar la
21 martie a fost scos din cauza.
În acest prim scenariu, organele de presă nu sunt direct preocupate, deoarece încălcarea
dreptului la prezumŃia de nevinovăŃie este imputabilă autorităŃilor publice. S-ar putea spune că
acest caz nu poate ridica nicio problemă referitoare la libertatea de exprimare. Cu toate acestea,
poate fi remarcat faptul că, în hotărârea sa, Curtea Europeană a precizat că libertatea de exprimare
garantată de art. 10 din ConvenŃie a inclus libertatea de a primi şi de a difuza informaŃii si că art. 6
parag. 2 nu ar putea impiedica, prin urmare, autoritaŃile de la informarea publicului cu privire la
anchetele penale în curs. Cu toate acestea, luând în considerare acest caz, Curtea a constatat ca un
număr de funcŃionari superiori de politie l-au desemnat în mod clar pe dl Allenet de Ribemont ca
fiind unul dintre instigatori şi, prin urmare, ca un complice la crimă. Aceasta este, în mod evident,
o declaraŃie de vinovăŃie care, în primul rand, a încurajat publicul să creadă persoana în cauză
vinovată şi, în al doilea rand, a dus la pre-judecare în aprecierea faptelor de către autorităŃile
judiciare competente.
Această abordare a fost urmată de Curte în cazurile ulterioare.
ObligaŃie pozitivă
O încălcare a prezumŃiei de nevinovăŃie de către presă este de natură a angaja răspunderea
Statului potrivit ConvenŃiei dacă autorităŃile au eşuat în a lua măsuri adecvate pentru prevenirea
unor asemenea încălcări. În consecinŃă, revine autorităŃilor naŃionale să asigure garanŃii pozitive,
prin legislaŃie adecvată sau prin jurisprudenŃă, asupra prezumŃiei de nevinovăŃie.
Impactul mass-media este de aşa natură că opiniile pe care le transmit pot avea o influenŃă
puternică asupra publicului, care este de multe ori mai mare decat cea a deciziei judecătoreşti
definitive cu privire la o anumita acuzaŃie1.
O declaraŃie a oficialilor ce insinuează puternic vinovăŃia celui în cauză este de natură să
înfrângă prezumŃia de nevinovăŃie chiar înainte de începerea urmăririi penale în cauză, încă din
faza actelor premergătoare.
SubiecŃii cărora li se aplică direct această interdicŃie de pronunŃare în public cu privire la
vinovăŃia acuzatului, sunt reprezentaŃi în primul rând de magistraŃi, atât judecători cât şi procurori
cât şi de orice alt reprezentant al puterii publice, cât timp declaraŃiile acestora sunt făcute în
calitate de reprezentant al statului, însă, după cum s-a precizat anterior, nu se limitează numai la
acestea. Art. 6 parag. 2 nu poate fi invocat cu scopul de a opri autorităŃile din activitatea de
informare publică cu privire la anchetele penale în curs atât timp cât această informare este
efectuată cu toată grija şi rezerva necesară pentru a nu încălca prezumŃia de nevinovăŃie. În acest
sens Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei a elaborat recomandare Rec(2003)13 cu privire
la difuzarea informaŃiilor prin mass-media în legătură cu procedurile penale, în care pe lângă
statuarea dreptului publicului de a fi informat a instaurat şi o obligaŃia de abŃinere în sarcină
reprezentanŃilor statului de la a da publicităŃii informaŃii de natură a aduce atingere prezumŃiei de
nevinovăŃie sau echităŃii procedurilor judiciare.
AutorităŃile nu pot, în declaraŃiile publice, să folosească orice tip de vocabular, alegerea
termenilor fiind esenŃială pentru protejarea garanŃiilor în materie penală. În stadiul de început al
anchetei nu sunt permise declaraŃiile interpretabile, în catalogarea lor Ńinându-se cont de sensul
real al termenilor şi nu de sensul literal al acestora. Sensul real al termenilor se apreciază în
context, folosirea unei terminologii asemănătoare atât de către acuzat cât şi de către autorităŃi
putând duce la stabilirea acestuia. Pentru că această garanŃie trebuie să fie efectivă, afirmaŃiile
1 P. Wachsmann, Analyse écrite du projet de loi luxembourgeios sur la liberté d’expression dans les medias,
Strasbourg, Council of Europe, 7 May 2002, ATCM (2002) 8, pp. 10 and 11
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publice sub formă dubitativă sau interogativă nu sunt excluse de plano de la aplicarea art. 6 parag.
2 din ConvenŃie.
DeclaraŃiile oficialilor statului nu atrag o încălcare a prezumŃiei de vinovăŃie dacă sunt emise
în cadrul procedurii judiciare, în decizie motivată.
PrezumŃia de nevinovăŃie trebuie privită şi interpretată după standardul edictat de Curte
cu privire la interpretarea ConvenŃiei în general, şi anume o garanŃie a unor drepturi reale şi
efective spre deosebire de drepturile teoretice şi iluzorii. Prin prisma acestei interpretări prezumŃia
de nevinovăŃie poate fi încălcată nu numai de către judecător sau instanŃă dar şi de către alte
autorităŃi publice.
DeclaraŃiile oficialilor statului nu atrag o încălcare a prezumției de nevinovăŃie daca sunt
emise în cadrul procedurii judiciare, în decizie motivată.
Prezumția de nevinovăŃie trebuie privită şi interpretată după standardul edictat de Curte cu
privire la interpretarea ConvenŃiei în general, şi anume o garanŃie a unor drepturi reale şi efective
spre deosebire de drepturile teoretice şi iluzorii. Prin prisma acestei interpretări, prezumŃia de
nevinovăŃie poate fi încălcată nu numai de către judecător sau instanŃă dar şi de către alte autorităŃi
publice.
RelaŃionat la libertatea de exprimare garantată de art. 10 din ConvenŃie, Curtea aminteşte că
o parte importantă a acestui drept este libertatea de a primi şi da informaŃii iar art. 6 parag. 2 nu
poate să împiedice autorităŃile să informeze publicul cu privire la anchetele penale aflate în
desfăşurare. Cu toate acestea dreptul la informare este cenzurat de necesitatea de a da informaŃii cu
toată discreŃia şi grija necesară respectării prezumŃiei de nevinovăŃie.
Reiterând principiile enunŃate în cauza Allenet de Ribemont, Curtea a trasat încă un principiu
important în analizarea încălcării prezumŃiei de nevinovăŃie în hotărârea Butkevicius contra
Lituaniei. Făcând trimitere la cauza Daktaras contra Lituania, Curtea a subliniat încă o data
importanŃa alegerii termenilor folosiŃi de către oficialităŃi în declaraŃiile date, anterior existenŃei
unei hotărâri definitive ce stabileşte vinovăŃia acuzatului şi faptul că în analizarea încălcării
prezumŃiei de nevinovăŃie prin declaraŃiile publice ale oficialilor statului trebuie să se Ńină cont de
contextul şi circumstanŃele particulare în care declaraŃia a fost făcută. Indirect, se indică faptul că
amploarea declaraŃiilor, ocazia cu care au fost făcute aceste declaraŃii cât şi posibilitatea acestora
de a influenŃa publicul şi instanŃa sunt elemente ce trebuie să fie avute în vedere cumulativ şi
interdependent atunci când se discută o încălcare a art 6 parag. 2.
În acest sens este relevant un comunicat de presă dat publicităŃii de către unul dintre
organele de urmărire penală din sistemul de drept român şi anume Parchetul de pe lângă Înaltă
Curte de CasaŃie şi JustiŃie.
„Din dosarul 1/D/P/2004 procurorii DirecŃiei de Investigare a InfracŃiunilor de Criminalitate
Organizate şi Terorism - Biroul Teritorial Braşov au dispus la data de 15 decembrie 2004, prin
ordonantă motivată, începerea urmăririi penale şi punerea în mişcare a acŃiunii penale fată de
inculpatul DIACONESCU EMIL ALEXANDRU pentru săvarsirea infracŃiunilor de omor deosebit
de grav, tâlhărie şi nerespectarea regimului armelor şi muniŃiilor.
Procurorii, în colaborare cu lucrători ai Inspectoratul PoliŃiei JudeŃene Braşov, în cadrul
activitătii de urmărire penală efectuată, au administrat până în prezent probe de natură a contura
vinovăŃia inculpatului.
Astfel, pe baza unei expertize ADN efectuată de specialişti ai Institutului NaŃional de
Criminalistică din cadrul Inspectoratului General al PoliŃiei Române a fost identificat profilul
genetic al inculpatului, stabilindu-se că DIACONESCU EMIL ALEXANDRU este autorul
dublului asasinat săvârşit la data de 6 decembrie 2004 asupra victimelor SUSANU DAGA şi
CISTIAN MANUELA, farmaciste la SC THEA SRL Braşov.
Inculpatul a fost reŃinut pe o perioadă de 24 de ore, urmând a fi prezentat Tribunalului Braşov
în vederea emiterii unui mandat de arestare preventivă pe o perioadă de 29 de zile.
Cercetările continuă în cauză pentru stabilirea tuturor imprejurărilor în care s-a comis fapta,
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precum şi pentru identificarea tuturor participanŃilor. (5.12.2004)” .
Acest comunicat se înscrie în tiparul contextual în care o infracŃiune deosebit de gravă atrage
atenŃia publică având în vedere faptul că inculpatul este suspectat de săvârşirea infracŃiunilor de
omor deosebit de grav şi tâlhărie. Comunicatul PICCJ încalcă prezumŃia de nevinovăŃie a
inculpatului pe următoarele considerente:
i) deşi cauza este încă în fază de urmărire penală din comunicat reiese clar că vinovăŃia
inculpatului a fost dovedită temeinic în acest sens făcându-se trimitere la o probă care în opinia
generală face o dovadă absolută cu privire la identitatea făptuitorului: probă ADN;
ii) nicăieri în comunicat nu se aminteşte şi nici măcar nu se insinuează că există posibilitatea
existenŃei unei nevinovaŃii în ceea ce îl priveşte pe inculpat spunându-se doar că până în prezent
există probe de natură să contureze vinovăŃia inculpatului şi că pe baza expertizei ADN inculpatul
este autorul dublului asasinat;
iii) comunicatul este construit astfel încât ideea centrală a vinovăŃiei este conturată clar
sprijinindu-se pe argumente probatorii.
Astfel, prin acest comunicat public, făcut de o autoritate publică, s-a putut contura clar
vinovăŃia infractorului, prezumŃia de nevinovăŃie nefiind prezentă şi neputând apăra persoana şi
imaginea persoanei până la proba contrarie şi anume dovedirea clară a vinovăŃiei.
Curtea Europeană a Drepturilor Omului precizează că deşi autorităŃile judiciare nu sunt
responsabile de acŃiunile întreprinse de presă şi deşi există un drept al autorităŃilor să informeze cu
privire la procedurile judiciare aflate în desfăşurare, acest drept se rezumă la enunŃarea unor
elemente obiective din cadrul procedurii şi trebuie să fie lipsite de orice apreciere subiectivă şi
personală şi de orice pre-judecare cu privire la vinovăŃia acuzatului.
În anumite cauze, declaraŃiile oficialilor statului au fost determinate de calitatea celor acuzaŃi,
care fie erau persoane de notorietate publică, fie aveau funcŃii importante în aparatul de stat.
AtenŃia publicului şi mediatizarea, indirect şi posibilitatea de a aduce atingere prezumŃiei de
nevinovăŃie, au fost determinate nu atât de infracŃiunea săvârşită, care de obicei era fie o
infracŃiune economică, fie o infracŃiune de serviciu ci de senzaŃionalul pe care o persoană publică
îl poate induce anchetei penale.
Uneori, opinia publică poate avea un impact foarte mare în soluŃionarea unei cauze, astfel se
poate recurge la strămutarea judecării cauzei penale. Conform art. 55 Cod de procedura penală,
Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie strămută judecarea unei cauze de la instanŃa competentă la o altă
instantă egală în grad, în cazul în care imparŃialitatea judecătorilor ar putea fi ştirbită datorită
împrejurărilor cauzei, duşmăniilor locale sau calităŃii părŃilor, când există pericolul de tulburare a
ordinii publice ori când una dintre părŃi are o rudă sau un afin până la gradul al patrulea inclusiv
printre judecători sau procurori, asistenŃii judiciari sau grefierii instanŃei.
În cursul judecăŃii strămutarea poate fi cerută de partea interesată, de procuror sau de
ministrul justiŃiei.
În România, opinia publică este puternic interesată de infracŃiunile de luare de mită sau trafic
de influenŃă, pe un fond al mediatizarii lor puternice, al persoanelor care sunt suspectate de astfel
de infracŃiuni, al politicii statului care le expune ca infracŃiuni de maxim interes şi largă raspândire
la orice nivel şi ca reacŃie faŃă de lipsa de condamnări în acest domeniu. În acest context orice caz
relaŃionat la o infracŃiune de corupŃie stârneşte exaltarea opiniei publice şi expunerea în massmedia are, cu rapiditate, efectul unei condamnări populare a celui suspectat.
In declaraŃiile publice, folosirea frazelor scurte, concise, afirmative, cu conŃinut enunŃiativ şi
declarativ clar, cu verbe puternice din punct de vedere semantic în ceea ce priveşte rezonanŃa faŃă
de receptor, utilizarea timpului prezent, a modului indicativ, evitarea conditionalului optativ,
evitarea nuanŃării termenilor, toate acestea duc la formarea certitudinii existenŃei vinovăŃiei şi a
gradului de adevăr pe care îl au declaraŃiile.
În unele hotărâri vinovăŃia este enunŃată direct, în alte cauze vinovăŃia este indicată prin
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exprimarea certitudinii organului statului cu privire la acest aspect.
Înfrângerea prezumŃiei de vinovăŃie prin tonul şi modul de construcŃie al întregului discurs
poate fi sintetizat din analiza cauzelor reprezentative în mai multe categorii:
a. fie se doreşte consolidarea unui discurs prin enunŃări largi şi complete a faptelor, cu detalii
ce au un impact puternic asupra publicului, cu datarea exactă a faptelor pe care acuzaŃii „le-au
savarşit”, cu expunerea întregului proces de executare a infracŃiunii,
b. fie se încearcă construirea unui discurs emoŃional, prin punerea în discuŃie a
comportamentului anterior al acuzaŃilor, prin prezentarea trăsăturilor determinante de caracter şi
punerea în opoziŃie a acestor trăsături îndoielnice cu caracterul ireproşabil al victimei infracŃiunii.
AutorităŃile naŃionale nu se feresc ca în cursul urmăririi penale să declare că cel anchetat este
vinovat de comiterea infracŃiunii, de multe ori nu depun niciun minim de diligenŃă în evitarea
termenilor sensibili pentru opinia publică şi cu o mare încărcătură emoŃională, nu consideră că o
detaliere exhaustivă a faptei ce i se impută acuzatului şi a modului de executare a presupusei
infracŃiuni ar putea influenŃa opinia publică în a-l considera pe inculpat ca vinovat, nu se feresc în
a comunica pe larg cazuri care în societatea românească actuală sunt de mare interes şi în care
există o predispoziŃie generală în a dori o condamnare şi uneori recunosc că sunt influenŃate şi
reacŃionează la presiunea mediatică.
Este necesar că la nivel de sistem să existe o strategie unică a expunerii acestor instituŃii în
mass-media şi a modului de formulare a comunicatelor privind anchetele penale în curs dacă
aceste comunicate sunt destinate informării opiniei publice.
Presa joacă un rol esenŃial într-o societate democratică, având ca scop comunicarea, cu
respectarea datoriilor şi responsabilităŃilor proprii, a informaŃiilor şi ideilor referitoare la orice
problemă de interes general.
În executarea sarcinilor, presa nu trebuie să depăşească anumite limite, îndeosebi în ceea ce
priveşte reputaŃia şi drepturile celorlalŃi, precum şi necesitatea de a împiedica divulgarea unor
informaŃii considerate confidenŃiale.
Libertatea de exprimare a ziariştilor nu trebuie confundată cu arbitrarul, superficialitatea,
tendenŃiozitatea ori alte asemenea manifestări neprofesionale, subiniindu-se faptul că principiul de
bază a oricărei evaluări etice a ziariştilor este că trebuie să se facă o distincŃie clară între „ştiri”
(fapte şi date) şi „păreri” (opinii care exprimă gânduri, idei, convingeri, sau judecăŃi de valoare ale
mijloacelor de informare în masă, ale editorilor sau ale ziariştilor) evitându-se orice fel de confuzie
între ele.
Orice om are dreptul la propria imagine, să dispună de ea însăşi astfel încât se poate spune că
dispune şi de imaginea sa aşa cum doreşte. Dreptul la propria imagine comportă facultatea pentru
individ de a se opune publicării imaginii sale fără consimŃământul sau, cu atât mai mult are dreptul
să îşi păstreze o imagine bună, iar ceilalŃi membrii ai societăŃii să îl perceapă drept persoana pe
care el şi-o afişează.
În cadrul procesului penal, această imagine poate fi cu ușurință zdruncinată, mai ales când
este vorba de o persoană de „notorietate” iar declarațiile presei nu sunt doar unele de informare în
legătură cu ce se presupune că a săvârşit persoana, ci accentuează așa zisa vinovăŃie până la a
inventa şi arunca păreri de natură a rezolva cazul, a face încadrarea juridică, chiar şi anii de
inchisoare pe care va trebui să îi execute, nemaiŃinând cont de faptul că persoana se prezumă a fi
nevinovată, că aceasta are dreptul să se apere, să îşi protejeze imaginea şi integritate.
Potrivit „Codului deontologic al jurnalistului” adoptat de Clubul Român de Presă:
Art.1
”Ziaristul are datoria primordială de a relata adevărul, indiferent de consecinŃele pe care
le+ar putea avea asupra sa, obligaŃie ce decurge din dreptul constitutional al publicului de a fi
informat”.
Art.2
“Ziaristul poate da publicităŃii numai informaŃiile de a căror veridicitate este sigur, după ce,

Cătălina Ivaşcu, Marian Vrabie

345

în prealabil le-a verificat, de regulă, din cel puŃin 2 surse credibile”.
Art.3
“Ziaristul nu are voie să prezinte opiniile sale drept fapte. Ştirea de presă trebuie să fie
exactă, obiectivă şi să nu conŃină păreri personale”.
Art.5
„Ziaristul va da publicităŃii punctele de vedere ale tuturor părŃilor implicate în cayul unor
păreri divergenŃe. Nu se vor acuzaŃii fără să se ofere posibilitatea celui învinuit să-si exprime
punctul de vedere. Se va avea în vedere respectarea principiului prezumŃiei de nevinovăŃie astfel
încât nici un individ nu va fi catalogat drept infractor până când o instanŃă juridică nu se va
pronunŃa. Se va evita publicarea comentariilor si luărilor de poziŃie asupra unor cauze aflate pe
rol în justiŃie. Aceasta nu exclude relatările obiective asupra faptelor în evoluŃia lor. Ziaristul nu
se substituie instituŃiilor şi puterilor publice” (Consiliul de Onoare al Clubului Român de Presă).
De cele mai multe ori, motivând că informaŃiile pe care le expun sunt de interes public, massmedia încalcă regulile caracteristice profesiei.
“Prin decizia C.N.A. privind protecŃia demnităŃii umane şi a dreptului la propria imagine nr.
80 din 13 august 2002, data in temeiul art. 3, alin. (1), art. 10 alin. (3) lit. e), art. 17 alin (1) lit. d)
şi art. 49 din Legea audiovizualului nr. 504/2002, s-a dispus în art. 5 că “orice persoană acuzată
sau cercetată pentru săvârşirea unei infracŃiuni este prezumată nevinovată atâta timp cât nu a fost
condamnată printr-o hotărâre penală definitivă”, iar respectarea prezumŃiei de nevinovăŃie este
obligatorie în orice program audiovizual”1
În cauza Notar contra României, statul roman, recunoscând implicit lacunele din cadrul
sistemului intern, s-a angajat să acorde ex gratia suma de aproximativ 50.000 euro, în vederea unei
rezolvări pe cale amiabilă a cauzei, după ce identitatea reclamantului a fost dezvăluită în cadrul
unei emisiuni de televiziune, în cursul căreia a fost identificat drept autor al unei infracțiuni, deși
vinovăŃia sa nu fusese încă stabilită în mod legal.
3. Concluzii
Considerăm că tot ceea ce Ńine de declaratiile publice ale oficialilor statului, declaraŃiile massmedia, trebuie să fie făcute în conformitate cu legea, cu principiile morale, trebuie să fie facute
pentru a arăta adevărul.
În virtutea principiului prezumŃiei de nevinovăŃie, suspectul va fi considerat nevinovat până la
momentul hotărârii judecătoreşti definitive, caz în care această prezumŃie este răsturnată.
De asemenea, individul acuzat va fi considerat nevinovat, ca o măsură de salvgardare a
principiului, si în condiŃiile în care acesta a fost achitat pe motiv de insuficienŃă a probelor, de
dubiu sau pentru că „nu s-a putut dovedi” vinovăŃia2.
Libertatea presei şi libertatea persoanei sunt două libertăŃi fundamentale, recunoscute şi
garantate ca atare de documentele internaŃionale în materia drepturilor omului, constituŃiile şi
legislaŃiile naŃionale ale statelor democratice.
"Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viaŃa particulară a
persoanei şi nici dreptul la propria imagine"3.
Protejarea prezumției de nevinovăŃie cere ca suspecŃii să nu fie prematur predaŃi publicului,
spre judecată morală, adeseori definitivă.
Raportul dintre libertatea presei şi prezumția de nevinovăŃie, ca aspect al libertăŃii individuale
1

A se vedea Monitorul Oficial nr. 619 din 21 august 2002
“nedovedit” este un verdict valabil în jurisprudenŃa instanŃelor din ScoŃia. În legislaŃia ScoŃiei, un proces
se poate finaliza cu unul din următoarele verdicte: unul de condamnare, şi anume “vinovat” şi două de achitare,
“nevinovat” şi “nedovedit”.
3
Art. 30, alin. 6 din ConstituŃia României
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si drept uman fundamental, şi-a găsit o anumită rezolvare în cadrul jurisprudenŃei CurŃii Europene
a Drepturilor Omului.
Considerăm că, cel puŃin pe plan european, despre o autonomie a principiului prezumŃiei de
nevinovăŃie, se poate vorbi numai din perspectiva oferită de către ConvenŃia Europeana a
Drepturilor Omului, respectiv art. 6 parag. 2 si jurisprudenŃa incidentă acestor prevederi.
ReferinŃe bibliografice:
 →
Bianca Selejan-GuŃan, “ProtecŃia europeană a drepturilor omului” ed. C.H.
BECK 2011
 →
Codul deontologic al ziaristului, Clubul Român de Presă;
 →
ConvenŃia Europeana a Drepturilor Omului;
 →
C. Niculeanu, „PrezumŃia de nevinovăŃie, Studiu comparativ asupra unor
prezumŃii în materie penală şi în domeniul răspunderii civile delictuale”, în Dreptul, nr. 10/1998,
pag. 68.
 →
Dănişor, D.C., Drept constituŃional şi instituŃii politice, editura C.H. Beck,
Bucureşti, 2007
 →
Doru Pavel, “ConsideraŃii asupra prezumŃiei de nevinovăŃie” R.R.D. nr. 101978
 →
Ion Gh. Gorgăneanu, PrezumŃia de nevinovăŃie, 1996;
 →
Gal Veronica, “PrezumŃia de nevinovăŃie in legislaŃia română şi in ConvenŃia
Europeană a Drepturilor Omului”;
 →
Ion Doltu, “PrezumŃia de nevinovăŃie in legislaŃia românească şi în unele
legislaŃii ale statelor Europei”, Dreptul, nr. 4, 1998, pg. 77
 →
J. Velu, “La protection transnationale des droits de l’homme”, ed. Kluwer et
Bruylant, 1986
 →
John Keane “Mass-media si democraŃia” ed. Institutul european, 2000
 →
James Buchanan, “Limitele libertăŃii, între anarhie si Leviathan”, ed. Institutul
european, 1997
 →
Lancranjan Alexandra Carmen, „Încălcarea prezumŃiei de nevinovăŃie prin
declaraŃii oficiale ale reprezentanŃilor statului”;
 →
MateuŃ Gh. Tratat de procedură penală. Partea generală, editura C.H.Beck,
 Bucureşti, 2007;
 →
Mihail Udroiu, ProtecŃia europeană a drepturilor omului, Tratat, Editura
C.H.Beck, 2008;
 →
Neagu Ion, “Tratat de procedură penală. Partea generală, ed. a II-a, ed.
Universul
 Juridic, 2011
 →
S. Trechsel “Human Rights in Criminal proceedings”
 →
S.M. Teodoroiu, J. Teodoroiu, “PrezumŃia de nevinovăŃie si constituŃionalitatea
unor norme procesuale” în Dreptul, nr. 5/1995
 →
V. Paşca, “PrezumŃia de nevinovăŃie şi Ńinuta inculpatului în cursul procesului
penal”
 →
A. S. Tulbure, “PrezumŃia de nevinovăŃie, ContribuŃii la integrarea europeana”,
R.E.D. Sibiu, 1996

Nadia Cantemir, Alin Pop

347

PRINCIPIUL LOIALITÃłII ADMINISTRÃRII PROBELOR – UN
ELEMENT DE NOUTATE ÎN PROIECTUL CODULUI DE PROCEDURÃ
PENALÃ
Nadia CANTEMIR1
Alin POP 2

Abstract
În contextul adoptării noului Cod de procedură de penală ne-am propus să punem în lumină
consacrarea în mod expres de către legiuitor a unui nou concept, respectiv principiul loialității
administrării probelor în procesul penal.
În acest scop, dorim să analizăm această prevedere raportându-ne la actuala reglementare,
sub aspectul menținerii, modificării și introducerii unor noi dispoziții legale.
Totodată supunem discuției identificarea „ratio legis” ascunsă în spatele alineatelor.
Cuvinte cheie: noul Cod de procedură penală, probă, principiul loialității, legalitate, metode
de obținere a probelor, mijloace de probă prevăzute exemplificativ.
I. Conceptul de probã şi de mijloace de probã. ApariŃia şi evoluŃia instituŃiei în sistemul
românesc şi în celelalte sisteme.
Analizând etimologic, cuvântul „probã” provine din latinescul probo, -are, -avi, -atum care
semnificã „a dovedi” sau de la „probatio” care înseamnă dovadã.
În literatura de specialitate s-a încercat a se da numeroase definiŃii privind proba şi
probaŃiunea; astfel:
Jeremy Bentham, un cunoscut filosof şi jurist susŃinea cã „probele sunt mijloacele de care ne
servim în descoperirea adevãrului şi aceste mijloace pot fi bune sau rele, complete sau
incomplete”.
Mittermaier defineşte proba ca fiind: „totalitatea motivelor producãtoare de certitudine”.
Juristconsultul francez Jean Domat afirmã în sens larg cã proba este „ceea ce încredințează
spiritul de un adevãr” şi considerã cã dovada reprezintã ceea ce convinge mintea de existenŃa unui
adevăr.
Unul dintre cei “Şapte ÎnŃelepŃi” ai Greciei antice, Solon, considera cã probele erau motivele
raŃionale spre a se afirma sau nega ceva.
Aşadar, pentru a nu se aduce atingere principiului aflãrii adevărului consacrat în C.P.P. prin
art. 3, organele de urmãrire penalã şi instanŃele de judecatã sunt obligate sã lãmureascã cauza sub
toate aspectele pe bazã de probe.
Acest concept nu a putut fi lãsat la aprecierea celui care aplicã norma de drept. Astfel,
legiuitorul a simțit nevoia sã defineascã această noțiune în mod explicit în C.P.P. prin art. 63:
„constituie probă orice element de fapt care serveşte la constatarea existenŃei sau inexistenŃei unei
infracŃiuni, la identificarea persoanei care a sãvârşit-o şi la cunoașterea împrejurărilor necesare
pentru justa soluŃionare a cauzei”.1
Un cunoscut autor – Ayrault- susŃinea faptul cã „legile sunt precum fluviile: pentru a le
cunoaşte ce sunt nu trebuie observat urmele pe care au trecut, ci izvorul lor de origine”. Nu
1
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întâmplãtor am redat aceasta pentru cã în niciun domeniu influenŃa trecutului asupra prezentului nu
este mai mare decât în legi.
Aşadar, în legislaŃia anticã, la greci, mijloacele de probã în materie penalã erau în numãr de
trei: martorii, tortura şi proba prin apa fiartã. Martorii erau datori sã se înfãŃişeze în persoană
înaintea acuzatorului şi ambele pãrți, atât acuzatorul cât şi acuzatul aveau dreptul sã-şi aibã
martorii lor. Fiecare martor era obligat sã presteze jurãmânt în mod solemn, sub pedeapsa: dacã
refuzã, acesta era amendat cu 1000 drahme1 sau supus la torturã. Originea torturii o gãsim în
sclavagism. Sclavii erau consideraŃi a fi nedemni de a mãrturisi de bunã voie în instanŃã şi astfel
mãrturiile acestora se luau în urma unor prealabile torture cu biciul şi roata. Cu timpul tortura a
fost aplicatã şi oamenilor liberi. Oratorul Isocrate susŃinea cã „nimic nu indicã mai bine adevărul
decât tortura. Un martor poate sã mintã, dar în mijlocul torturii adevãrul singur vorbeşte”.
În cadrul procesului penal de tip acuzatorial, concepŃiile empirice şi mistice ofereau organelor
judiciare posibilitatea sã aprecieze probele într-un mod liber. Mai mult de atât, datele cu privire la
rezolvarea cauzei erau “transmise” de divinitate prin intermediul duelului judiciar, al ordaliilor şi
al jurãmântului religios1.
În procesul de tip inchizitorial era incidentă teoria probelor formale în care acele aspecte
formale cantitative sau calitative determinau anticipat soluŃionarea cauzei în conformitate cu
concepŃiile şi interesele promovate prin norma juridică.
Întorcându-ne la sistemul românesc, în Codul de procedurã penală al lui Carol al II-lea din
anul 1936 era reglementatã în Titlul al VII-lea instituŃia mijloacelor de probaŃiune ( art. 137- art.
184). Astfel, în cadrul dispoziŃiilor generale legiuitorul a ales tehnica enumerãrii exemplificative a
mijloacelor de probã. Astfel, în art. 137 C.P.P. proba în materie penalã se face prin următoarele
mijloace: procese-verbale, înscrisuri, martori, informatori, expertize etc. şi orice alte mijloace
neoprite de lege. Onus probandi în acŃiunea penalã revenea ca şi în actuala reglementare
Ministerului Public sau pãrții care după lege avea dreptul de a pune în mişcare sau de a o exercita.
Judecãtorii apreciau probele administrate şi luau hotãrâri după intima convingere.
În Codul de procedurã penalã din anul 1936 se confunda noŃiunea de probã şi mijloc de
probã, nefăcându-se o deosebire necesarã între aceste instituŃii. Astfel, Capitolul al III-lea din titlul
al VII-lea era intitulat „probe scrise”, dar se referea la procese-verbale şi înscrisuri, care sunt în
realitate mijloace de probã.
În Codul de procedurã penalã din 1948 se păstreazã majoritatea reglementărilor din cel
anterior. Ca element de noutate apare posibilitatea ca judecătorul sã încuviinŃeze probe care nu
sunt introduse în scopul vădit de a tergiversa judecarea cauzei. De asemenea, aceştia puteau limita
părŃilor numãrul martorilor, atunci când era disproporŃionat cu importanŃa sau nevoile pricinii
respective.
II. NoŃiuni. Clasificarea mijloacelor de probã. ComparaŃie între reglementãrile actuale
din Codului de procedurã penalã şi cele din Noul Cod de procedurã penalã.
Titlul al III-lea din codul de procedurã penalã în vigoare denumit „Probele şi mijloacele de
probã“ a fost modificat în lumina noilor reglementãri în titlul IV – „probele, mijloacele de probã şi
procedeele probatorii”. În mod just era necesarã o atare completare pentru o acurateŃe juridicã,
întrucât legiuitorul instituie prevederi cu privire la procedeele probatorii în cadrul titlului al IIIlea.
În conformitate cu dispoziŃiile articolului 63 alineatul 1 C.P.P. constituie probă orice element
de fapt care serveşte la constatarea existenŃei sau inexistenŃei unei infracŃiuni, la identificarea
persoanei care a sãvârşit-o şi la cunoaşterea împrejurãrilor necesare pentru justa soluŃionare a
cauzei. În noul C.P.P legiuitorul a simŃit nevoia sã pãstreze aceeaşi definiŃie datã probelor înserând
1

I. Neagu, Tratat de procedură penală, ed. Universul Juridic 2008 p.429.

Nadia Cantemir, Alin Pop

349
1

ca element de noutate „şi care contribuie la aflarea adevãrului în procesul penal” . În literatura de
specialitate2, s-a arãtat pe bunã dreptate cã practic în cuprinsul articolului 97 alineatul 1 au fost
contopite prevederile 62, 63 şi 64 din actualui cod. Această soluŃie este criticabilã întrucât aflarea
adevărului reprezintã rezultatul clarificãrii pricinii penale, sub toate aspectele, în urma
administrãrii probelor. Mai mult de atât, aflarea adevarului se îndeplineşte în urma identificãrii
acelor elemente de natură informativã cu privire la fapta dedusã judecãŃii, la identitatea
făptuitorului şi la toate celelalte împrejurãri necesare justei soluŃionãri a cauzei.
Mijloacele de probã sunt acele mijloace prin care se constatã elemente de fapt ce pot servi ca
probã3. În noul cod proba se obŃine în procesul penal prin mijloace de probã. În opinia noastrã,
actuala reglementare este mult mai precisă şi nuanŃată. Simplificarea este de naturã sã creeze
confuzii de naturã conceptualã între cele douã instituŃii: probã şi mijloacele de probã. În mod
evident, elementele de fapt existã deja şi acestea sunt constatate de cãtre persoanele abilitate de
lege ( spre exemplu organele de urmarire penalã, organele de constatatre prevăzute în articolul 214
si 215 din C.p.p.) și nu sunt efectiv obŃinute prin mijloacele de probã.
Legiuitorul enumerã în articolul 64 din C.P.P. în mod limitativ mijloacele de probã, astfel:
declaraŃiile învinuitului sau ale inculpatului, declaraŃiile părŃii vătămate, ale părții civile și ale
părții responsabile civilmente, declarațiile martorilor, înscrisurile, înregistrãrile audio sau video,
fotografiile, mijloacele materiale de probã, constãrile tehnico-ştiinŃifice, constatãrile medico-legale
şi expertizele.
În noul Cod de procedurã penalã cadrul mijloacelor de probã cuprinde conform dispoziŃiilor
articolului 97 alineatul al doilea: declaraŃiile suspectului sau ale inculpatului, declaraŃiile persoanei
vãtãmate, declaraŃiile părŃii civile sau ale părŃii responsabile civilmente, declaraŃiile martorilor,
înscrisuri, rapoarte de expertizã, procese-verbale, fotografii, mijloace materiale de probã, orice alt
mijloc de probã care nu este interzis de lege.
Prin acestã ultimã literã a articolului 97 alineatul al doilea se modificã radical sistemul
mijloacelor de probã, în sensul cã se adoptã iar caracterul exemplificativ , organul judiciar putând
adãuga orice alte mijloace de probã cu condiŃia ca acestea sã nu fie interzise prin lege. Spunem
“iar” întrucât codurile de procedurã penalã din anii 1936, respectiv 1948 instituiau acelaşi sistem al
caracterului exemplificativ.
Cu toate acestea ne raliem opiniilor deja exprimate în doctrină4, în sensul cã opŃiunea
legiuitorului este una criticabilã din mai multe motive. Astfel, în ceea ce privește enumerarea
existentă în articolul 64 din actuala reglementare, putem spune cã este una nu limitativã și nici
exemplificativã, ci, chiar mai mult de atât, este una completã. Opinăm astfel întrucât legiuitorul a
prevãzut toate mijloacele de probã posibile. Or, în atare condiŃii, nu poate fi conceput un alt mijloc
de probã neinterzis de lege. Aşadar, nu putem vorbi de noŃiunea de “limitare” care sã excludã alte
mijloace de probã pentru simplul fapt cã acestea nu exista.
Modalitatea cea mai simplã şi clarã ar fi următoarea: legiuitorul sã corecteze actuala eroare
din articolul 64 alineatul 1 din C.P.P. în sensul de a menŃine reglementarea dinaintea adaugãrii
mijloacelor de probã ( fotografii şi înregistrãri audio-video) adãugate prin legea 141/1996 pentru
modificarea şi completarea C.P.P. în vigoare5. Aceste adãugiri au denaturat practic conceptul de
“mijloc de probã” întrucât au fost introduse printre acestea procedee de probaŃiune.
Pentru a se institui sistemul reglementat în noua lege procesual penalã, ar fi fost imperios
necesar sã se dea alte definiŃii noŃiunilor de mijloace de probã şi de procedee de probaŃiune,
1

A se vedea art. 97 alin. 1 noul C.pr.pen.
Pt. detalii G. Antoniu, „Observații la proiectul noului Cod de procedură penală (II)”, Revista de drept penal
nr. 1/2009, p.9.
3
A se vedea art. 64 alin. 1 C.pr.pen.
4
A se vedea G. Antoniu, op. cit., p.9.
5
Publicată in “Monitorul oficial al Romaniei”, partea I, nr. 289 din 14 noiembrie 1996.
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precum şi sã se combatã cu argumente ştiinŃifice caracterul exhaustiv al enumerãrii mijloacelor de
probã din art. 64 alin. 1 din Codul de procedurã penalã în vigoare1.
A fost introdus în noul cod un articol la poziția 98 intitulat „Obiectul probaŃiunii”. Astfel,
constituie obiect al probei:
- existenŃa infracŃiunii şi sãvârşirea ei de cãtre inculpat; faptele privitoare la rãspunderea
civilã, atunci când existã parte civila;
- faptele şi împrejurãrile de fapt de care depinde aplicarea legii;
-orice altã împrejurare necesarã pentru justa soluŃionare a cauzei2.
Aceasta nouã prevedere este uşor inutilã având în vedere faptul cã dispoziŃii similare existau
deja în actualul art. 63.
Sarcina administrãrii probelor în procesul penal revine conform disp. art. 65 C.P.P. organului
de urmãrire penalã şi instanŃei de judecatã. Se pare cã onus probandi în noua reglementare (art. 99)
aparŃine în principal procurorului. Considerăm cã formularea este incompletã, lipsind în mod
evident instanța de judecatã. În completare este menŃionatã sarcina probei în acŃiunea civilã, în
sensul cã aparŃine părŃii civile ori, după caz, procurorului care exercitã acŃiunea civilã în cazul în
care persoana vătămatã este lipsitã de capacitate de exercițiu sau are capacitate de exercițiu
restrânsã. Apreciem ca redundantă această prevedere a legiuitorului având în vedere faptul cã
această chestiune este reglementată în Codul de procedurã civilã.
Tot aici a fost introdus alineatul al doilea care reglementeazã faptul cã suspectul sau
inculpatul beneficiazã de prezumŃia de nevinovaŃie, nefiind obligat sã îşi dovedeascã nevinovăŃia
şi are dreptul de a nu contribui la propria acuzare. Acest text este ușor confuz, în opinia noastrã art.
66 alin. 2 din prezentul cod este mult mai clar şi explicit întrucât atunci când există probe de
vinovăție învinuitul sau inculpatul are dreptul sã-şi probeze lipsa de temeinicie. BineinŃeles, se va
înlocui noŃiunea de învinuit cu aceea de suspect.
Articolul 100 din noul Cod de procedurã reglementeazã instituŃia denumitã „Administrarea
probelor”. Formularea este ușor vicioasã întrucât alin. 1 şi 2 se referă practic la acelaşi principiu,
respectiv administrarea probelor în cursul urmãririi penale cât şi în cursul judecãŃii. PertinenŃa,
concludența şi utilitatea probei din actualul cod este tratată în mod analitic în noile dispoziții,
prevăzându-se toate ipotezele de fapt când o probã contravine dispozițiilor legale.
Principiul loialitãŃii administrãrii probelor constituie obiect de discuŃie în ultimul capitol al
prezentei lucrãri.
Astfel, la finele acestei secŃiuni vom analiza art. 103 consacrat în Noul Cod de procedurã
penalã sub denumirea de „Aprecierea probelor”.
Această noŃiune existã şi în prezentul cod în art. 63 alin. 2 C.P.P. Este schimbatã formularea,
însă în esență, exprimã aceeaşi idee şi anume cã probele nu au o valoare dinainte stabilitã prin lege
şi acestea sunt supuse liberei aprecieri a organelor judiciare în urma evaluãrii tuturor probelor
administrate în cauzã. Discutabilã este însã sintagma folosită în alin. al doilea „dincolo de orice
îndoialã rezonabilă”. Astfel, condamnarea unui inculpat se dispune doar atunci când instanŃa are
convingerea cã acuzaŃia a fost doveditã dincolo de orice îndoialã rezonabilã. Printr-o atare
prevedere planeazã un iz de superficialitate asupra aflãrii adevărului în cadrul procesului penal,
denaturându-se astfel cunoscutul principiu res iudicata pro veritate habetur.
III. Principiul loialitãŃii administrării probelor.
Noțiunea de “loialitate” reprezintã un derivat al adjectivului latin “legalis” şi poate fi definitã
ca “ fidelitatea de a-Ńi Ńine promisiunile, de a respecta regulie ce Ńin de onoare, de probitate”3.
1

A se vedea G. Antoniu, op. cit., p.10.
A se vedea disp. Art. 98 Noul c. pr. pen.
3
Le Petit Robert, Editura Robert, Paris 2010, p. 569.
2
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O definiŃie din doctrina franceză aratã cã loialitatea reprezintã „o manierã de a căuta probe
conforme cu respectul drepturilor individuale şi al demnitãŃii justiŃiei”.
Astfel, prin loialitate înțelegem acea trăsãturã a acŃiunii de strângere a probelor a cãrui scop
final este pronunŃarea unei hotãrâri penale legitime cu respectarea drepturilor omului şi a
demnitãŃii actului de justiŃie.
Principiul loialitãŃii în administrarea probelor interzice a se utiliza stratageme, tertipuri sau
manopere ale cãror scopuri finale sã fie administrarea cu rea-credinŃã a mijloacelor de probă. De
asemenea este interzisã provocarea comiterii unei infracŃiuni în vederea obŃinerii unui mijloc de
probã dacã prin aceste mijloace se aduce atingere demnitãŃii persoanei, drepturilor acesteia la un
proces echitabil sau la viață privatã.
În doctrina franceză2 s-a arătat ca deşi acest principiu nu este prevãzut de lege, acesta a fost
“descoperit” de jurisprudenŃă pentru a fi respectatã etica judiciarã.
Acest principiu a prins contur şi în legislaŃia româna, prin art. 101 din Noul Cod de procedurã
penalã. Astfel:
- primul alineat se referã la modul de a obține probe: „este oprit a se întrebuința violenŃe,
ameninŃãri ori alte mijloace de constrângere, precum şi promisiuni sau îndemnuri în scopul de a se
obŃine probe”;
Aşadar, de-a lungul fazei de urmărire penalã, în timpul efectuãrii tuturor actelor, nu pot fi
exercitate presiuni, acte de violențã sau proferate ameninŃãri cu violenŃa sau cu dispunerea unor
măsuri interzise de lege faŃã de persoana audiatã. De asemenea, organele de urmãrire penalã nu pot
promite avantaje de orice naturã la care persoana audiată nu este îndreptăŃitã.
ConvenŃia Europeana a Drepturilor Omului interzice interogatoriile ce implicã folosirea
forŃei, strategiile de intimidare, prelungirea peste limitele normale a anumitor proceduri tocmai
pentru a obŃine depoziŃii sau mãrturisiri. Toate aceste modalitãŃi aduc atingere art.6 ( dreptul la un
proces echitabil) şi art. 3 din ConvenŃie ( interzicerea torturii, a tratamentelor inumane sau
degradante).
Legalitatea şi loialitatea procedurilor presupune şi interdicŃia supunerii invinuitului sau
inculpatului la rele tratamente cu ocazia administrãrii probatoriului. Curtea Europeana a
Drepturilor Omului a analizat3 într-una din cauzele deduse spre judecare, condamnarea pronunŃată
faŃă de un reclamanat, prin utilizarea în cadrul urmãririi penale a mijloacelor de probã obŃinute cu
încălcarea dispoziŃiilor art. 6 parag. 1, 2 si 3 lit. d) din ConvenŃia europeană. Utilizarea în cadrul
procesului penal a unor mijloace de probã obŃinute prin încălcarea art. 3 ridicã serioase întrebãri
cu privire la echitatea acestei proceduri întrucât în acest articol este consacrată una dintre valorile
fundamentale ale realitãŃii democratice. Indiferent de gravitatea infracŃiunii comise (lupta
impotriva terorismului sau a criminalitãŃii organizate). Conventia europeanã interzice în mod
absolut utilizarea torturii, tratamentelor inumane sau degradante, neexistând nicio derogare în
aceste situaŃii.
În cauza Jalloh contra Germaniei4 s-a apreciat ca administrarea forŃată de cãtre poliŃişti, sub
supravegherea unui medic, a unor substanŃe vomitive, unei persoane private de libertate sub
acuzația de trafic de droguri, în scopul de a o face sã regurciteze o pungã de droguri pe care acesta
o înghițise, nu pentru scopuri terapeutice, ci tocmai pentru obŃinerea de mijloace de probã ce
puteau fi obŃinute şi prin alte mijloace, reprezintã un tratament inuman şi degradant, de naturã a
inspira sentimente de fricã, de inferioritate, ce aduce o gravă atingere integritãŃii fizice şi psihice a
reclamantului.
1

P. Bouzat, La loyaute dans la recherché des preuves, editura Melanges Hugueney, Syrey, 1964, p.172.
J. Pradel, Procedure penale, 10e edition, Cujas, Paris, 2000, p. 390-391.
3
CEDO, hotărârea din 2003, in cauza HULKI GUNES contra Turciei, parag. 85.
4
CEDO, hotărârea Marii Camere din 11 iulie 2006, în cauza Jalloh contra Germaniei, parag. 104.
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Încãlcarea dreptului la tăcere şi privilegiul împotriva autoincriminãrii poate afecta legalitatea
şi loialitatea administrãrii probelor în procesul penal. Dreptul de a nu contribui la propria
incriminare (reglementat la nivelul ConvenŃiei europene) prespune că mijloacele de probe au fost
administrate fãrã a se recurge la presiuni, constrângeri sau încălcarea voinŃei inculpatului. Sfera
acestui drept nu se limitează doar la situaŃiile în care cel acuzat a fost supus la presiuni, ci
protejeazã libertatea acestuia de a da declaraŃii sau de a alege sã păstreze tãcerea în faŃa organelor
de poliŃie. Aceastã libertate de alegere este încălcată atunci când acuzatul alege sã pãstreze tãcerea
în timpul interogatoriului şi organele de urmãrire penalã utilizeazã o stratagemã pentru a obŃine o
declaraŃie de la acesta sau alte declaraŃii incriminatoare şi care apoi sunt folosite ca probe în
procesul penal.
Curtea europeană a reŃinut că reclamantul a ales sã se prevaleze de dreptul la tãcere cu ocazia
audierii de cãtre organele de cercetare penalã. În acest context, un informator al poliŃiei a fost
introdus în celula sa în scopul de a-l face sã furnizeze informaŃii cu privire la infracŃiunea de care
era acuzat. Probele obŃinute în aceastã manierã care au avut un caracter marcant în acuzare, nu au
fost obŃinute în mod spontan şi în absenta oricãrei provocãri, ci au fost determinate de întrebările
insistente ale informatorului. Aceastã modalitate echivaleazã practic cu un interogatoriu în care cel
acuzat a fost lipsit de prezenŃa unui avocat. Curtea apreciazã că reclamantul a fost subiectul unei
presiuni psihologice, informaŃiile astfel obŃinute au fost considerate ca fiind administrate împotriva
voinŃei acuzatului şi prin utilizarea lor în proces s-a încălcat dreptul la tãcere al acestuia şi dreptul
de a nu se autoincrimina, fiind violat astfel art. 6 parag. 11 din ConvenŃie.
Întrebuințarea de violenŃe pentru obŃinerea unei declaraŃii în procesul penal de cãtre organul
de cercetare penalã are consecinŃe nu numai asupra declaraŃiei, care nu poate fi folositã în procesul
penal, fiind un mijloc de probã obŃinut în mod nelegal, dar conturează şi existenŃa elementelor
constitutive ale infracŃiunii de cercetare abuzivă (prev. în art. 280 Noul cod penal, care şi-a
modificat puŃin conŃinutul „întrebuinŃarea de promisiuni, ameninŃãri sau violenŃe împotriva unei
persoane urmãrite sau judecate într-o cauza penalã, de cãtre un organ de cercetare penalã, un
procuror sau un judecãtor, pentru a o determina sã dea ori sã nu dea declaraŃii, sã dea declaraŃii
mincinoase ori sã-şi retragã declaraŃiile, se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani şi interzicerea
exercitãrii dreptului de a ocupa o funcŃie publica”2). InstanŃa a reŃinut cã, la 17 iulie 2001,
inculpatul, care avea calitatea de ajutor de şef de post la PoliŃia comunei H., a întrebuinŃat violenŃe
asupra minorului P.F., în exercitarea activitãŃii de cercetare penalã, în vederea obŃinerii declaraŃiei
de recunoaştere a unei fapte de furt sãvârşite la 16 iulie 2001. Prin modalitatea, mijloacele,
împrejurările şi urmãrile concrete ale faptei sãvârşite de cãtre inculpat s-a adus atingere activitãŃii
de înfăptuire a justiției, constrângerea fiind incompatibilã cu principiul aflãrii adevãrului ce
guverneazã procesul penal. De asemenea, este lezat şi principiul loialitãŃii care interzice
întrebuinŃarea oricãror metode şi mijloace de constrângere în scopul de a se obŃine probe.
Acest prim alineat al principiului loialitãŃii nu reprezintă un element de noutate în Noul cod
de procedurã penal întrucât acesta este reglementat şi în prezentul cod la art. 68 alin. 1.
- cel de-al doilea alineat se referã la modalitatea în care trebuie sã recurgã ascultarea
martorilor sau inculpaŃilor/suspecŃilor: „Nu pot fi folosite metode sau tehnici de ascultare care
afecteazã capacitatea persoanei de a-şi aminti şi de a relata în mod conștient şi voluntar faptele
care constituie obiectul probei. Interdicția se aplicã chiar dacã persoana ascultatã îşi dã
consimŃãmântul la utilizarea unei asemenea metode sau tehnici de ascultare”;
Reprezintã un element de noutate acest alineat întrucât în actualul cod de procedurã penalã nu
este instituiã o asemenea interdicŃie.

1
2

A se vedea art 6 parag. 1 din Convenția europeană.
A se vedea disp. Art. 270, Noul cod penal.
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Este interzisă astfel utilizarea narcoanalizei , metoda psihanaliticã de investigaŃie a
subconstientului în condiŃii de narcoza, atunci când este audiat un martor/suspect/inculpat. Este de
asemenea interzisã utilizarea hipnozei pentru aceleaşi scopuri. Aceste modalitãŃi de obŃinere a
declaraŃiilor şi de furnizare a anumitor informaŃii încalcă grav drepturile şi libertãŃile persoanei.
Nu poate fi folositã tehnica administrãrii scopolaminei2 sau serul adevărului, penthotalului
sau a altor produse narcoanalitice ori tehnicile hipnozei întrucât prin toate acestea se anihileazã
voința subiectului supus examinãrii și se scoate în evidență matricea infracŃională prin furnizarea
de cãtre subiect a informaŃiilor deŃinute ca urmare a percepŃiei personale a faptelor infracŃionale şi
redarea lor examinatorului. Odată primit în corp, serul adevărului face ca persoana sã-şi piardã
orice voinŃã, sã devinã extrem de cooperantã și vorbăreaŃã.
Prin folosirea acestor mijloace se aduce atingere dreptului la tãcere al inculpatului sau
suspectului. Este interesant faptul cã doctrina de specialitate susŃine cã dacã un martor consimte,
poate fi supus hipnozei, sub rezerva valorii probante pe care judecãtorul ar putea-o acorda unui
astfel de mijloc de probã. Remarcãm faptul cã în doctrina francezã3 este interzisã audierea de
martori sub hipnoză în lipsa acordului expres al acestora, dar se interzice absolut audierea unui
suspect prin acesta metodã. În Noul Cod de procedurã penalã aceasta interdicŃie se referã la “orice
persoanã” indiferent dacã aceasta şi-a dat consimŃãmântul sau nu în vederea obŃinerii unui astfel de
mijloc de probã.
- alin. 3 consacră o altã interdicŃie, tot cu trimitere la organele judiciare şi la comportamentul
acestora cu ocazia strângerii probelor. Astfel: „Este interzis organelor judiciare penale sau altor
persoane care acționeazã pentru acestea sã provoace o persoanã sã sãvârşeascã ori sã continue
sãvârşirea unei fapte penale, în scopul obŃinerii unei probe”.
Aceastã interdicŃie existã şi în prezentul cod de procedurã penalã în cadrul art. 68 alin al
doilea, însã în noua reglementare a suferit anumite modificãri.
AcŃiunea organelor de urmãrire penalã nu trebuie sã supunã suspectul/inculpatul unei
constrângeri, caracterizatã printr-o provocare la sãvârşirea unei infracŃiuni ori sã anihileze voinŃa
acestuia sau sã aboleascã libertatea sa de acțiune4 . Organele de urmãrire penalã care au
suspiciunea cã o anumitã persoanã participã la o infracŃiune sau pregãteşte sãvârşirea unei
infracŃiuni, trebuie sã-i ofere acestuia doar o “tentaŃie obişnuitã”5, o oportunitate ce nu are caracter
excepŃional de a încãlca legea.
JurisprudenŃa francezã opereazã cu noŃiunea de “provocare poliŃieneascã”. S-a apreciat cã
trebuie reŃinutã drept provocare poliŃieneascã care determinã inadmisibilitatea mijloacelor de
probã administrate încălcându-se garanŃiile procesului echitabil și a principiului loialitãŃii
activitatea unui organ de poliție, chiar strãin, de a oferi utilizatorilor de internet conectarea la un
site pedo-pornografic6.
Principiul loialitãŃii administrãrii probelor a fost analizat în jurisprudenŃa ConvenŃiei
europene şi cu privire la provocarea poliŃieneascã sau a agenŃilor provocatori. Agenții provocatori
sunt agenŃi infiltraŃi ai statului sau orice persoană care îşi desfășoarã activitatea fiind coordonat sau
supravegheat de cãtre organele de cercetare penalã sau procuror. Aceştia îşi depãşesc limitele
legale permise în scopul de a stopa activitatea infracționalã a unei persoane, provocând-o pe
aceasta sã comită anumite infracŃiuni în vederea administrãrii de probe în acuzare.
Aceastã interdicție a provocãrii sãvârşirii unei infracŃiuni este cât se poate de justã. Statul prin
1

A se vedea Dicționarul Explicativ al Limbii Române, ed. Univers enciclopedic, Bucuresti 2011.
Alcaloid toxic care în doză mică are efect sedativ, hipnotic, apărând simptome de apatie ca slăbirea voinței;
până în anul 1950 era folosit la interogarea agenților secreți, Wikipedia.
3
L. Kennes, La prevue en matiere penale, editura kuwer, 2005, p. 415-426.
4
M. Udroiu Teza de doctorat Administrarea probelor în cadrul procesului penal, Bucuresti, 2011, p.213.
5
J. Buisson, Procedure penale, op. cit., p.434.
6
J. Buisson, procedure penale, op. cit., p. 435.
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organele sale nu poate sã-şi depășeascã competența de a aplica legea instigând o persoană sã
sãvârşeascã o infracŃiune (pe care în alte condiŃii nu se ştie dacã ar fi comis-o), pentru ca apoi tot
statul sã declanșeze mecanismele procesului penal împotriva tragerii la rãspundere penalã a
acestuia. Prin aceastã interdicŃie este protejatã societatea împotriva provocărilor provenite din
partea organelor statului, precum şi integritatea sistemului justiŃiei penale care ar fi compromisã în
situaŃia în care instanŃele ar trebui sã pronunŃe hotãrâri pe baza unor astfel de probe rezultate din
practici inacceptabile ale reprezentanŃilor statului însãrcinaŃi cu aplicarea legii1.
Curtea Europeana subliniazã faptul cã organele de urmărire penalã întâmpinã dificultãŃi în
desfãşurarea activitãŃii de strângere a probelor în vederea descoperirii infracŃiunilor, cu precădere
în cadrul luptei împotriva corupŃiei. Pentru a duce la bun sfârşit aceastã activitate apeleazã tot mai
des la agenŃi infiltraŃi, informatori, acŃiuni sub acoperire (în dreptul intern se operează cu noŃiunea
de “flagrant”). Astfel, pentru a se stârpi flagelul infracŃional se autorizeazã folosirea tehnicilor
speciale de investigare pentru obŃinerea de dovezi în acest domeniu cu condiŃia sã nu se aducã
atingere drepturilor şi obligaŃiilor care decurg din convenŃiile internaŃionale multilaterale.
În dreptul intern, în anumite legi speciale există derogãri cu privire la interdicŃia “provocãrii’.
Astfel:
- Art. 261 din Legea 78/2000 pentru prevenirea, descoperirea şi sancționarea faptelor de
corupŃie, republicată, în cazul în care existã indicii temeinice şi concrete cã s-a sãvârşit sau cã se
pregãteşte săvârşirea de cãtre un funcŃionar a unei infracŃiuni de luare de mitã, de primire de
foloase necuvenite, sau de trafic de influenŃã, procurorul poate autoriza folosirea investigatorilor
sub acoperire (lucrători operativi din cadrul poliŃiei judiciare, anume desemnaŃi în acest scop în
condiŃiile legii) sau a investigatorilor cu identitate reala ( lucrători operativi din cadrul poliŃiei
judiciare), în scopul descoperirii faptelor, identificãrii fãptuitorilor şi obŃinerii mijloacelor de
probã. Aceşti investigatori pot fi autorizaŃi sã promită, sã ofere sau ,după caz, sã dea bani ori alte
foloase, unui funcŃionar, în condiŃiile prevazute în art. 254, 256, 257.
- Conform dispoziŃiilor cuprinse în Legea 143/2000 privind prevenirea şi combaterea
traficului şi consumului illicit de droguri, republicatã, Parchetul de pe langã Înalta Curte de CasaŃie
şi JustiŃie poate autoriza, la solicitarea instituŃiilor sau organelor legal abilitate, efectuarea de
livrări supravegheate, cu sau fărã substituirea totală sau parțialã a drogurilor sau precursorilor.
PoliŃiștii din formaŃiunile de specialitate care acționeazã ca şi investigatori acoperiŃi, precum şi
colaboratorii acestora pot procura droguri, substanŃe chimice, esenŃiale şi precursori, cu autorizarea
prealabilã a procurorului, în vederea descoperirii activitãŃilor infracŃionale şi a identificãrii
persoanelor implicate în aceste activitãŃi 2.
Este interesant cum va fi “gestionatã” aceastã problemã în practicã şi în doctrina de
specialitate odată cu aplicarea Noului cod de procedurã penalã, având în vedere faptul cã prin
dispoziŃiile art. 101 alin. 3 legiuitorul a prohibit expres utilizarea acestor metode.
Curtea Europeana a apreciat într-o speŃã dedusã spre soluționare că cei doi poliŃiti nu s-au
limitat sã examineze de o manieră pur pasivã activitatea reclamantului, ci au exercitat asupra
acestuia o influenŃã de natură sã-l provoace sã comitã infracŃiunea. Astfel, activitatea desfășuratã
de către cei doi ofiŃeri depăşeşte natura activitãŃii unor agenŃi infiltraŃi, deoarece chiar ei au
provocat sãvârşirea infracŃiunii şi nu reieșea faptul cã fărã intervenŃia lor fapta tot ar fi fost comisã.
În fapt, poliŃiştii în timpul desfãşurãrii unei activitãŃi sub acoperire au încercat iniŃial sã
achiziŃioneze cannabis de la numitul V.S. ( suspectat a fi un mic dealer de droguri), iar faŃã de
imposibilitatea acestuia de a procura acest drog i-au solicitat procurarea de heroinã. În acest
context, V.S. i-a condus pe poliŃişti la casa reclamantului, care a acceptat sã le procure cantitatea
1

A se vedea A. Ashworth, M. Readmayne, The criminal process, op. cit., p. 260.
A se vedea art. 20-22 din Legea 143/2000 privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de
droguri, republicată.
2
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de 20 de grame de heroinã, fiindu-i înmânată suma de bani necesară. Reclamantul a procurat 20 de
grame de heroinã de la J.P.O., care la rândul său le-a obŃinut de la o terŃã persoanã. Heroina a fost
adusã de reclamant la domiciliul lui V.S. unde se aflau și cei doi poliŃişti, care cu ocazia primirii
drogurilor şi-au declinat calitatea şi l-au reŃinut pe reclamant pentru sãvârşirea infracŃiunii de trafic
de droguri.
Pentru a considera drept “provocare” activitatea poliŃiştilor, instanŃa europeana a Ńinut cont de
următorii factori: reclamantul nu avea cazier judiciar, nu exista vreo anchetă preliminară deschisă
împotriva sa, nu erau indicii din care sã rezulte faptul cã acesta avea vreo înclinare spre traficul de
droguri, înainte de a fi abordat de poliŃie, drogurile nu a fost gãsite la locuinŃa acestuia ci au fost
procurate de la un terŃ. Curtea apreciazã cã aceastã intervenŃie şi folosirea ei în cadrul desfãşurãrii
procesului penal îl priveazã pe reclamant ab initio şi definitiv de un process echitabil, fiind
încălcate prevederile art. 6 parag. 1 din ConvenŃie.
Pentru a fi decelatã aceastã problemă finã trebuie a se face distincŃia între acŃiunea agenŃilor
provocatori – acŃiunea organelor judiciare şi a colaboratorilor acestora creând intenŃia criminală
care anterior nu existã – şi cazurile în care inculpatul avea deja predispoziŃia de a comite
infracŃiuni. Doi factori sunt foarte importanți pentru a se face distincŃia: inexistenŃa unor probe din
care sã rezulte suspiciunea cã reclamantul era deja implicat în traficul de droguri sau într-o
activitate infracŃională şi faptul indubitabil că organele judiciare sau colaboratorii l-au instigat la
comiterea acelei infracŃiuni.
Dacă persoana suspectată de sãvârşirea sau pregãtirea sãvârşirii unei acŃiuni privind traficul
de droguri, traficul de persoane, infracŃiuni de coruptie etc., profitã de “oportunitatea” care îi este
oferitã de cãtre investigatorii sub acoperire, în împrejurãri din care rezultă farã echivoc cã acesta ar
fi acŃionat în acelasi mod dacã “oportunitatea” ar fi fost oferită de o altã persoanã, nu se va reŃine
existenŃa provocãrii.1
În schimb, dacã prin activitatea desfãşuratã de organele judiciare şi colaboratorii acestora,
suspectul a fost determinat sã comită o infracŃiune pe care altfel, în absența manoperelor dolosive
utilizate de cãtre organele statului, nu ar fi sãvârşit-o, probele astfel obŃinute nu vor putea fi
folosite întrucât s-a încãlcat principiul legalitãŃii şi loialitãŃii administrãrii probelor.
IV. Concluzii
În cursul său de procedurã penalã, profesorul Traian Pop aratã cã un cod de procedurã penalã
bun trebuia sã prezinte următoarele calitãŃi: simplitatea, calitatea și realitatea. Se ştie cã o lege care
nu este clar redactatã poate produce numeroase confuzii în practica judiciarã. Norma, formulatã
confuz, imprecis, echivoc, poate deveni chiar o sursã de erori în soluŃionarea unui dosar.
Putem afirma cã elementul de noutate consacrat în noul cod de procedurã penalã – principiul
loialitãŃii nu înseamnă altceva decât a folosi probe obŃinute în mod loial, onorabil, precum şi a
asigura administrarea acestora într-o manierã conformã.
PrezumŃia de nevinovaŃie reprezintã provocarea cu care acuzarea se confruntã în cadrul
desfãşurãrii procesului penal şi aceasta trebuie sã se realizeze într-o manieră legalã și loialã.
Principiul egalității armelor implicã acordarea posibilitãŃii adversarului de a riposta şi a se apãra
prin folosirea aceloraşi arme, arme ce trebuie a fi utilizate dupã aceleaşi reguli, respectiv legalitate
și loialitate. Aşadar, acest concept nu reprezintã altceva decât o modalitate interactivă între apãrare
şi acuzare.
Unul dintre cele mai importante principii ale dreptului procesual penal, principiul aflãrii
adevãrului nu poate fi respectat dacã loialitatea administrãrii probelor nu şi-a pus amprenta asupra
întregii probaŃiuni.

1

A se vedea Î.C.C.J., secția penală, decizia nr. 5169/2003, disponibilă pe site-ul www.sjc.ro.
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PERCHEZIłIA DOMICILIARĂ
Andrei MOTELICĂ1

Abstract
The article focuses on key elements as well as the legal issues concerning the domiciliary
search, as a legal process of discovery and retrieval of inscriptions and material evidence in the
Romanian legislation. Also noted are the matters concerning the inviolability of the domicile as
well as tactical forensics elements that affect the procedures of searching residences. Such
regulations are crucial in order to prevent any sort of abuse that may occur during a residential
search conducted by the authorities.
Cuvinte cheie: percheziŃie domiciliară, inviolabilitatea domiciliului, probe, tactică
criminalistică, organele judiciare.
1. Introducere. ImportanŃa percheziŃiilor
Termenul de percheziŃie provine din latinescul perquiro, situm, quitere, care înseamnă a
căuta, a cerceta cu îngrijire, pretutindeni şi reprezintă o instituŃie ce desemnează o activitate
deosebit de importantă în cadrul procesului penal2.
PercheziŃia reprezintă activitatea procedurală prin care se urmăreşte descoperirea şi ridicarea,
din anumite locuri sau de la anumite persoane, a obiectelor, valorilor sau inscrisurilor ce conŃin sau
poartă urme ale unei infracŃiuni şi care pot servi la aflarea adevărului3.
Ca şi activitate procedurală, percheziŃia este uneori indispensabilă pentru aflarea adevărului şi
implicit soluŃionarea cauzelor penale, deoarece ajută la strângerea mijloacelor materiale de probă
necesare pentru stabilirea faptei precum şi a împrejurărilor în care s-a săvârşit fapta.
Mijloacele materiale de probă mai sunt denumite şi ‘martori muŃi’ deoarece deseori prezintă
situaŃia de fapt mai exact decât martorii adevăraŃi care pot fi influenŃaŃi sau chiar şi de rea-credinŃă.
Potrivit prevederilor art. 94 din Codul de procedură penală ‘obiectele care conŃin o urmă a faptei
săvârşite, precum şi orice alte obiecte care pot servi la aflarea adevărului’ sunt mijloace materiale
de probă. De asemenea conform art. 95 intră în categoria mijloacelor de probă şi corpurile delicte
care sunt definite ca fiind ‘ obiectele care au fost folosite sau fost destinate să servească la
săvârşirea unei infracŃiuni, precum şi obiectele care sunt produsul infractiunii (art. 95 C.p.p.).
Trebuie să menŃionăm şi definiŃia dată de profesorul V. Manzini percheziŃiilor. ‘cercetări
materiale, efectuabile coercitiv, îngăduite prin excepŃiile de la garanŃiile normale ale libertăŃii
individuale, în scopul de a asigura procesului lucruri care pot servi ca probă sau de a aresta pe
inculpat sau pe altă persoană suspectată de infracŃiune sau evadată’4.
2. Cadrul legislativ
DispoziŃiile Codului de procedură penală privind percheziŃia au fost iniŃial modificate şi
completate prin Legea nr. 281/2003 publicată în ‘Monitorul oficial al României’, partea I, nr. 468
din 1 iulie 2003. Prin OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 109/2003 publicată în ‘ Monitorul
oficial al Romaniei’, partea I, nr. 478 din 26 octombrie 2003, dispoziŃiile privind percheziŃia din
1
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Acest studiu a fost elaborat sub coordonarea conf. univ. dr. Mircea Damaschin.
G. Coca, M. Coca, PercheziŃia studii de drept comparat, RDP 3/2007 pg. 125-132.
3
N.Văduva, PercheziŃia. Unele observaŃii, RDP 1/2005 pg. 92-94.
4
V. Manzini, Trattato di Diritto processual penal, Vol. III, ed. Tipografia NaŃionala, Cluj, 1947, pg. 480.
2
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Codul de procedură penală au fost încă o dată modificate pentru a fi puse în acord cu Legea de
revizuire a ConstituŃiei publicată în ‘Monitorul oficial al României’ partea I nr. 669/2003
Deoarece prin percheziŃie se pot procura probe indispensabile soluŃionării cauzelor penale,
legiuitorul a permis folosirea constrângerii reale sau personale în efectuarea acesteia, având ca
efect restrângerea unor drepturi şi libertăŃi fundamentale constituŃionale, precum libertatea
individuală, inviolabiliatea domiciliului, inviolabilitatea secretului corespondenŃei cât şi a dreptului
de proprietate personală. Prevederile constituŃionale în materia percheziŃiei sunt diferite după cum
este vorba de percheziŃie corporală sau percheziŃie domiciliara.
În cazul efectuării percheziŃiei corporale, ConstituŃia face trimitere în art. 23 alin. (2), la
cazurile şi procedura prevăzute de lege, urmând a se conforma exigenŃelor generale din art. 531 din
ConstituŃie cu privire la restrângerea exerciŃiului unor drepturi sau al unor libertăŃi.
În ceea ce priveşte percheziŃia domiciliară, ConstituŃia cuprinde în art 27. Alin (3) şi (4)
exigenŃe specifice- dispunerea de către un judecător şi efectuarea în condiŃiile şi în formele
prevăzute de lege, interzicerea percheziŃiilor pe timp de noapte cu excepŃia infracŃiunilor flagrante.
La acestea se adaugă exigenŃele generale constituŃionale cuprinse în art. 53 din ConstituŃie. În alin
(2) sunt prevăzute toate excepŃiile de la principiul inviolabilităŃii domiciliului:
a. executarea unui mandat de arestare sau a unei hotărâri judecătoreşti;
b. înlăturarea unei primejdii privind viaŃa, integritatea fizică sau bunurile unei persoane;
c. apărarea securităŃii naŃionale sau a ordinii publice;
d. prevenirea răspândirii unei epidemii.
În Codul de procedură penală percheziŃia este reglementată alături de ridicarea de obiecte şi
înscrisuri în art 100-111 din secŃiunea VIII intitulată sugestiv ‘Ridicarea de obiecte şi înscrisuri.
Efectuarea perchezitiilor’.
Ultima modificare a Codului de procedura penală a intervenit prin adoptarea Legii 356/2006
privind modificarea şi completarea Codului de procedura penală şi a altor legi.
3. Clasificarea percheziŃiilor:
PercheziŃia, în funcŃie de legătură cu derularea unui proces penal, poate fi2:
Judiciară ( corporală, domiciliara şi asupra vehiculelor);
Extrajudiciara (percheziŃia vamală, percheziŃia efectuată la accesul într-o instituŃie
publică, aeroport, complex sportiv etc.)
În funcŃie de obiectul lor, percheziŃiile judiciare pot fi:
Domiciliare;
Corporale;
Asupra vehiculelor
De menŃionat faptul că percheziŃia domicliară poate fi dispusă doar de către judecător pe
când cele corporale şi asupra vehiculelor pot fi dispuse, în funcŃie de situaŃie de organul de
cercetare penală, procuror sau judecător.
În ceea ce priveşte percheziŃiile extrajudiciare ele fac parte din realitatea socială a societăŃii în
care trăim, fiind, putem spune percheziŃii de ordin administrativ, necesare de exemplu pentru bună
functionare a unei instituŃii, buna organizare a unui eveniment sportiv, controlul ieşirilor şi
intrărilor la graniŃă, respectarea regimului privind obiectele care pot fi introduse pe aeroport şi
implicit într-un mijloc de transport aerian.
1
Potrivit art.53 din ConstituŃie, restrângerea drepturilor poate fi dispusă numai daca este necesară intr-o
societate democratică, iar măsura sa fie proporŃională cu situaŃia care a determinat-o, sa fie aplicată in mod
nediscriminatoriu şi să nu aduca atingere existenŃei dreptului.
2
Neagu I., Tratat de procedură penală Partea generală, ediŃia a II-a editura Universul juridic, 2010 pg. 508.
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4. Procedura efectuării percheziŃiei
Având în vedere dispoziŃiile art. 100 alin. (1)1 C.proc.pen. se disting două situaŃii în care se
poate dispune percheziŃia că procedeu probatoriu: a) dacă persoana căreia i s-a cerut un obiect sau
un înscris tăgăduieşte existenŃa sau deŃinerea acestuia; b) dacă există indicii temeinice cu privire la
posibilitatea descoperirii şi strângerii probelor prin efectuarea unei percheziŃii.
În prima situaŃie se vizează obiecte sau înscrisuri identificate de organul judiciar, care au
fost solicitate în prealabil şi care au fost nepredate de bunăvoie de persoană care le deŃine şi care
tăgăduieşte existenta sau deŃinerea acestora. Se remarcă existenŃa unei condiŃii prealabile ce
trebuie să fie îndeplinită în cazul în care organul judiciar cunoaşte identitatea obiectelor ce pot
servi ca mijloc de probă, şi anume aceea de a le fi solicitat spre predare persoanei care le deŃine, iar
această persoană să nu le predea de bunăvoie. De asemenea textul art. 100 nu face vreo referire cu
privire la calitatea persoanei. Însă având în vedere că percheziŃia domiciliară se poate dispune doar
după începerea urmăririi penale, persoană va putea avea calitatea de învinuit sau inculpat iar în
cazul percheziŃiei corporale persoană ar trebui să aibă minim calitatea de făptuitor.
A doua situaŃie vizează percheziŃionarea în vederea descoperirii de noi mijloace de probă.
Textul prevede şi două garanŃii pentru că această măsură să nu fie disproporŃională în raport cu
situaŃia care a determinat-o, şi anume existenŃa unor indicii temeinice2 şi de asemenea necesitatea
folosirii acestui procedeu pentru descoperirea de noi mijloace materiale de probă.
O situaŃie nereglementată de Cod dar care este des intâlnită in practică este aceea a
percheziŃionării domiciliului unei persoane care nu este cercetată pentru savârsirea unei infracŃiuni.
Această ipoteză se regăseste in situaŃia in care autorizaŃia de percheziŃie domiciliară vizeaza un
imobil care aparŃine altei persoane decât a inculpatului dacă există indicii temeinice că bunurile
care reprezintă obiectul material al infracŃiunii se află in locaŃia respectivă. A interpreta restrictiv
art. 100 C . proc . pen. în sensul autorizării percheziŃionării numai a domiciliului sau reşedinŃei
inculpatului, înseamnă a lipsi de eficienŃă textul, deoarece, prin depozitarea bunurilor în alte locaŃii
decât cele aparŃinând inculpatului, ar deveni imposibilă autorizarea acestei măsuri necesare pentru
descoperirea şi strângerea de probe în cauză3. În ceea ce priveşte percheziŃia autovehicului putem
spune că intenŃia legiuitorului a fost de includere în aria de aplicare a percheziŃiei corporale
rezultând toate consecinŃele acesteia. Cu toate acestea în cazul în care autovehiculul este amenajat
pentru a fi locuit, sau este utilizat în mod efectiv ca şi domiciliu, percheziŃia acestuia se va dispune
potrivit reglementărilor din cadrul percheziŃiei domiciliare.
Dispunerea percheziŃiei. Având în vedere reglementările art. 100 alin. (3), (4), şi (6) C.proc.
pen. percheziŃia domiciliară nu poate fi dispusă decât după începerea urmăririi penale, putând fi
dispusă oricând în cadrul procesului penal. Cu toate acestea în privinŃa alin. (6) au fost formulate
rezerve în privinŃa faptului că percheziŃia domiciliară nu poate fi dispusă înainte de începerea
urmăririi penale. În circumstanŃele constatării flagrante a săvârşirii unei infracŃiuni, obligativitatea
existenŃei actului procesual cu privire la începerea urmăririi penale reprezintă o piedică
insurmontabilă în vederea realizării unei activităŃi probatorii eficiente4. Autorul concluzionează că
în ipoteza unor infracŃiuni flagrante este posibilă efectuarea unor percheziŃii domiciliare chiar dacă
1
Art. 100 PercheziŃia. ‘’(1) Cand persoana căreia I s-a cerut sa predea vreun obiect sau vreun inscris dintre
cele arătate in art. 98 tăgăduieşte existenŃa sau deŃinerea acestora, precum si ori de cate ori există indicii temeinice
ca efectuarea unei percheziŃii este necesară pentru descoperirea si strângerea probelor, se poate dispune efectuarea
acesteia.’’(Art, 100 este reprodus astfel cum a fost modificat prin art. 1 pct.5 din O.U.G.nr. 109/2003.
2
Potrivit art. 68¹ C.proc. pen. ‘’Indiciile temeinice sunt datele existente in cauză din care rezultă presupunerea
rezonabilă ca persoana faŃa de care se efectuează acte premergătoare sau acte de urmărire penală a săvârşit fapta.’’(
art. 68¹ a fost introdus prin art. 1 pct. 36 din legea nr, 356/2006).
3
N. Volonciu, A. Barbu, Codul de procedură penală comentat, Editura Hamangiu 2007 pg. 201.
4
M. Damaschin, Drept procesual penal, Editura Wolters Kluwer, 2010 pg 218.
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urmărirea penală nu a fost încă declanşată. Această opinie este corectă din punctul meu de vedere
deoarece din prisma operativităŃii măsurilor ce ar trebui luate pentru începerea urmăririi penale ar
fi întârziat foarte mult întregul proces de tragere la răspundere penală, iar aflarea adevărului în
cadrul procesului penal ar fi periclitată, autorul infracŃiunii putând să se debaraseze de obiectele
incriminatorii până la autorizarea începerii urmăririi penale şi până la emiterea autorizării de
percheziŃie, deplasarea echipei operative în teren etc.
De asemenea conform alin. (3)1 percheziŃia domiciliara poate fi dispusă numai de judecător
prin încheiere motivată, în cursul urmăririi penale, la cererea procurorului, sau în cursul judecăŃii.
Dispunerea de către judecător a percheziŃiei domiciliare reprezintă o garanŃie ce asigură
imparŃialitatea pronunŃării cu privire la necesitatea, legalitatea şi oportunitatea acestei măsuri care
indiscutabil afectează sau mai bine spus diminuează libertăŃile fundamentale. În fiecare caz în
parte se va aprecia necesitatea acestei măsuri cât şi oportunitatea care va Ńine cont dacă nu este
posibilă obŃinerea probelor şi implicit aflarea adevărului pe altă cale. Tot din prevederile art. (3) se
deduce faptul că în timpul urmăririi penale organul competent sau partea vătămată nu va putea
solicita direct instanŃei percheziŃia domiciliului inculpatului, această solicitare trebuind să fie
adresată procurorului, acesta fiind singurul care poate cere instanŃei autorizarea percheziŃiei.
PercheziŃia domiciliară se dispune în cursul urmăririi penale în camera de consiliu fără să fie
citate părŃile iar participarea procurorului este obligatorie. Nu se citează părŃile din simplul motiv
că o astfel de citare ar lipsi acest procedeu de eficienŃa necesară, practic măsura în sine ar putea să
devină lipsită de efect. Autorizarea de percheziŃie poate fi folosită o singură dată, acest lucru
neînsemnând că va fi interzisă o percheziŃie ulterioară în baza altei autorizări de percheziŃie,
practica percheziŃiilor repetate fiind un procedeu recunoscut de literatura de specialitate2 în ceea ce
priveşte elementele de tactică criminalistică în cauză.
O altă menŃiune importantă este faptul că nu constituie percheziŃie domiciliară, în baza art.
100, ridicarea de obiecte conŃinând droguri, dacă aceastea au fost descoperite de către lucrătorii de
poliŃie într-o locuinŃă în urma unei sesizări pentru tulburarea liniştii publice3.
În baza încheierii judecătorul emite de îndată autorizaŃia de percheziŃie ce trebuie să cuprindă
conform art. 100 alin. 4¹:
a) Denumirea instanŃei;
b) Data, ora şi locul emiterii;
c) Numele, prenumele şi calitatea persoanei care a emis autorizaŃia de percheziŃie;
d) Perioada pentru care s-a emis autorizaŃia;
e) Locul unde urmează a se efectua percheziŃia;
f) Numele persoanei la domiciliul sau reşedinŃa căreia se efectuează percheziŃia;
g) Numele învinuitului sau inculpatului
Timpul de efectuare a percheziŃiei. Articolul 103 C.proc.pen. este o dezvoltare a alin, (4)
din art. 27 din ConstituŃie care interzice în mod expres percheziŃiile pe timp de noapte cu excepŃia
infracŃiunilor flagrante. Orele prin care legiuitorul a delimitat noaptea de zi sunt fixe: 6,00-20,00
indiferent de anotimp, timpul prohibit fiind între orele 20,00-6,00. Interzicerea efectuării
percheziŃiei pe timp de noapte are la baza raŃiunea ca pe timpul zilei există mai multe garanŃii
decât pe timpul nopŃii împotriva abuzurilor autorităŃilor, abuzuri care nu ar tulbura numai persoana
vizată ci şi alte persoane afectate în mod colateral de efectuarea percheziŃiilor la ore din noapte.
În studiile de specialitate s-a observat pe bună dreptate ca şi Codul nostru a adoptat ca şi
vechea reglementare (Codul din 1936) în privinŃa timpului percheziŃiei, un sistem legal, în sensul
1

Alin. (3) al art. 100 a fost modificat prin art. 1 pct.52 din Legea nr. 356/ 2006.
E. Stancu, Tratat de Criminalistică, Editura Universul Juridic 2010, pg 507.
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că , indiferent de variaŃiile date de anotimp, este determinat timpul în care se poate face
percheziŃia: între orele 6,00-20,00. Acest sistem este preferabil celorlalte, fiindcă este simplu, clar,
invariabil şi adecvat activităŃii justiŃiei1.
PercheziŃia poate avea loc şi pe timpul nopŃii atunci când vizează o infracŃiune flagrantă,
percheziŃia unui local public sau atunci când este vorba de o percheziŃie începută în intervalul
6,00-20,00 care se prelungeşte pe timpul nopŃii. În această ultimă situaŃie se impune prelungirea
percheziŃiei deoarece ar lipsi de eficientă percheziŃia, în caz contrar practic organele de cercetare
fiind obligate să suspende percheziŃia, fapt care ar periclita cu siguranŃă aflarea adevărului în
procesul penal putând face ca percheziŃia dispusă să devină inutilă prin neîndeplinirea scopului în
baza căreia a fost autorizată.
În ceea ce priveşte posiblitatea efectuării percheziŃiilor în localuri publice, textul Codului de
procedura penală, permite acest lucru, interpretând că norma constituŃională vizează doar locaŃii în
care se desfăşoară viaŃa privată a unei persoane, fie ea fizică sau juridică, nu şi locaŃii în care se
desfăşoară activităŃi publice ale unei persoane2. Cu toate acestea există reŃineri cu privire la această
reglementare3.
Procedura si efectuarea percheziŃiei propriu-zise. Conform art. 104 organul judiciar care
efectuează percheziŃia trebuie ca în prealabil să se legitimeze şi să prezinte autorizaŃia de
percheziŃie.
PercheziŃia domiciliara şi ridicarea de obiecte şi înscrisuri se face în prezenŃa persoanei de la
care se ridică obiectele sau înscrisurile iar în lipsa acesteia, în prezenŃa unui reprezentant, membru
de familie sau vecin cu menŃiunea că aceştia trebuie să aibă capacitate de exerciŃiu. În cazul în care
persoana la care se face percheziŃia este reŃinută sau arestată este de preferat ca aceasta să fie adusă
pentru a asista la percheziŃie iar dacă acest lucru nu este posibil percheziŃia se va face tot în
prezenŃa unui reprezentant, membru de familie sau vecin. Este interzisă efectuarea altor acte din
aceeaşi cauză care prin natura lor ar împiedica persoana de la care se ridica obiecte sau alte
înscrisuri să asiste la percheziŃie.
Pentru a exista garanŃia că percheziŃia se desfăşoară cu respectarea legii este necesară
prezenŃa unor martori asistenŃi la operaŃiunile de percheziŃionare şi de ridicare a obiectelor şi a
altor înscrisuri. Este necesar ca aceşti martori asistenŃi să fie imparŃiali şi nu se vor folosi ca şi
martori asistenŃi persoane care se găsesc în locul percheziŃionat în momentul descinderii sau
persoane care ajung la locul percheziŃionat după începerea percheziŃiei. Acest procedeu de
recrutare a martorilor asistenŃi este periculos pentru strângerea de probe şi implicit aflarea
adevărului deoarece aceşti martori asistenŃi selectaŃi într-un mod superficial ar putea avea un
anumit interes în soluŃionarea cauzei penale, ar putea fi complici cu inculpatul, etc. Este de
imaginat situaŃia periculoasă care ar putea avea loc în cazul în care martorii asistenŃi ar fi complici
cu persoana inculpată, iar în timpul percheziŃiei ar fi descoperite obiectele sau înscrisurile căutate
sau noi mijloace materiale de probă.
Organul judiciar va ridica doar obiectele,înscrisurile şi probele care au legătură cu fapta
săvârşită. În cazul în care sunt descoperite obiecte care nu au legătură cu fapta săvârşită dar în
acelaşi timp sunt interzise de la deŃinere se vor ridica de asemenea . Organele de cercetare din
echipa operativă vor depune toate diligenŃele pentru ca detalii din viaŃa personală a persoanei
percheziŃionate şi care nu au legătură cu cauza să nu devină publice, fapt ce ar putea afecta
nejustificat imaginea respectivei persoane.
Conform art. 108 C. pr.pen. se întocmeşte un proces-verbal de percheziŃie şi de ridicare a
1
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obiectelor şi inscrisurilor. Procesul-verbal încheiat cu această ocazie constituie un mijloc de probă
scris cu privire la faptele şi împrejurările constatate cu ocazia efectuării percheziŃiei. Procesul
verbal trebuie să fie întocmit cât mai detaliat, astfel încât să cuprindă informaŃii atât în ceea ce
priveşte procedura de desfăşurare a percheziŃiei: locul, timpul, participanŃi, condiŃiile în care au
fost ridicate obiectele şi înscrisurile, dacă acestea erau ascunse sau la vedere, care era starea lor
materială, etc.; cât şi în ceea ce priveşte rezultatele percheziŃiei: faptele şi împrejurările constatate,
precum şi enumerarea completă a obiectelor şi inscrisurilor ridicate ori încredinŃate spre păstrare.
O copie de pe procesul-verbal va fi lăsată persoanei de la care s-au ridicat obiecte sau alte
înscrisuri, iar în lipsa acesteia reprezentantului, membru de familie, celui cu care locuieşte, vecin,
custode. Scopul înmânării unei copii a procesului-verbal şi custodelui este acela de a-i permite
cunoaşterea exactă a limitelor răspunderii sale.
Obiectele şi înscrisurile care constituie mijloc material de proba se ataşează la dosar iar în
cazurile în care mărimea, natură sau forma acestora nu permite ataşarea la dosar vor fi fotografiate
iar fotografiile în cauză vor fi cele ataşate. În cazul în care se constată că obiectele sau înscrisurile
ridicate nu au legătură cu cauză sau că temeiul în baza căruia au fost ridicate nu este legal se vor
restitui de îndată persoanei de la care au fost ridicate.
În privinŃa duratei păstrării acestor obiecte sau înscrisuri legea menŃionează faptul că acestea
sunt păstrate până la soluŃionarea definitivă a cauzei penale. Există şi posibilitatea restituirii
anticipate, cu obligaŃia proprietarului de a le păstra până la soluŃionarea definitivă a dosarului,
pentru a nu periclita aflarea adevărului şi pentru a le putea pune la dispoziŃia organelor judiciare în
cazul în care acestea le solicită.
5. Concluzii
PercheziŃia este un procedeu de descoperire şi de ridicare a inscrisurilor şi a mijloacelor
materiale de probă vital pentru aflarea adevărului într-o cauză penală şi implicitit pentru
soluŃionarea cauzelor penale.
Consider că cel mai bine concluzionează importanta percheziŃiei opinia exprimată în literatura
de specialitate1 “În conflictul dintre dreptul ‘social’ sau ‘procesual’ de percheziŃie şi dreptul
individual asupra persoanei şi domiciliului, s-a dat preferinŃa dreptului social sau procesual; adică,
în mod excepŃional, libertatea persoanei trebuie să sufere limitare, atingere în caz de percheziŃie
personală, iar inviolabilitatea domiciliului, în caz de percheziŃie domiciliara. A trebuit să se
impună acest sacrificiu dreptului individual asupra persoanei şi domiciliului, în interesul
descoperirii şi asigurării probelor de vinovăŃie sau a prinderii infractorilor şi deci în interesul
pedepsirii infracŃiunilor, sau al apărării sociale; acestui interes procesual şi în acelaşi timp acestui
interes social superior a trebuit să se supună dreptul individual, căci dacă pentru aceste interese
superioare este sacrificată libertatea individuală prin deŃinerea preventivă(măsura procesual penală
cea mai gravă), era inevitabil să se admită şi un sacrificiu mai mic al dreptului individual prin
percheziŃii”.
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EXTRĂDAREA APARENTĂ
Elena-Mădălina JUCĂLEA1

Abstract
A more efficient prevention and combat against transnational and domestic crime can only be
achieved under the condition of a normal judicial cooperation between the states of the world.
To respect the obligations assumed through the international treaties and conventions to
whose it is party, Romania transposed into its national law a series of specific rules related to the
international cooperation in criminal matters, fully contributing to the conjugate efforts of the
states of the world agains crime.
In time the most common and used form of international judicial cooperation in criminal
matters has been the extradion.
For serious international crimes, the institution of extradition has a different legal procedure
called apparent extradition. This one is distinguished from the actual extradition because it
involves a rapport between a state and an international institution. In other words, handing over a
person it is not granted at the request of another sovereign state, but at the request of an
international criminal court.
The source of apparent extradition it is not an extradition treaty or the domestic law, but the
status of the international criminal court in cause. As a consequence, this procedure it is not ruled
neither under any conditions of substance or form, nor regarding the effects of the extradition law.
Cuvinte cheie : extrădare aparentă, crime internaŃionale grave, instituŃii jurisdicŃionale
penale speciale, legea specială, Noul Cod penal
1. Introducere
În ultimii ani, criminalitatea la nivel mondial a cunoscut noi forme de manifestare, unele de o
violenŃă ieşită din comun, autorii acestor fapte reuşind în multe situaŃii să se sustragă răspunderii
penale, dipărând din Ńara în care au comis aceste fapte şi ascunzându-se în diferite state ale lumii.
Acest fenomen, al disparŃiei din Ńară a celor care au săvârşit diferite infracŃiuni pe teritoriul
României sau împotriva intereselor statului român, este prezent şi la noi, organele judiciare
implicate întâmpinând mari greutăŃi în prinderea unor asemenea categorii de făptuitori.
Necesitatea prevenirii şi combaterii cu mai multă eficienŃă a criminalităŃii a determinat luarea
unor măsuri concrete de către statele lumii, măsuri care s-au materializat şi în perfecŃionarea
legislaŃiei în domeniul activitătii de cooperare judiciară internaŃională în materie penală.
În consens cu tendinŃele intenaŃionale în acest domeniu şi consecventă obligaŃiilor asumate
prin convenŃiile şi tratatele ratificate, România a transpus în legislaŃia internă o serie de prevederi
menite să contribuie la asigurarea cooperării judiciare internaŃionale în materie penală.
În afara instrumtentelor internaŃionale ratificate de România, actul normativ intern ce
reglementează această activitate este Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară
înternaŃională în materie penală, completată şi modificată succesiv prin mai multe acte normative.
Cea mai veche si importantă formă de cooperare judiciară internaŃională în materie penală,
care a fost folosită în decursul timpului, fiind de mare actualitate chiar şi în această perioadă, este
extrădarea.
1
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În doctrină s-a subliniat că „ extrădarea, ca formă de asistenŃă juridică internaŃională, este
actul prin care statul pe teritoriul căruia s-a refugiat o persoană urmarită penal sau condamnată
într-un alt stat remite, la cererea statului interesat, pe acea persoană pentru a fi judecată sau a
executa o pedeapsă la care a fost condamnată”.1
Într-o opinie recentă, s-a afirmat că, „extrădarea este una dintre formele cooperării
internaŃionale în materie penală, putând fi definită ca fiind procedura prin care un stat suveran
(statul solicitat) acceptă să predea, la cererea unui alt stat (statul solicitant), o persoană care se află
pe teritoriul său şi care este urmărită penal sau trimisă în judecată pentru o infracŃiune ori este
căutată în vederea executării unei pedepse în statul solicitant”. 2
Extrădarea este o instituŃie utilă în lupta împotriva fenomenului infracŃional. Fără utilizarea ei
nu s-ar putea înfăptui sancŃionarea prin aplicarea legii penale în temeiul principiului teritorialităŃii,
în cazurile în care, după săvârşirea infracŃiunii pe teritoriul Ńării, infractorul a reuşit să-l părăsească.
De asemenea, nu s-ar putea realiza aplicarea legii penale în temeiul principiilor personalităŃii şi
realităŃii legii penale.
InstituŃia extrădării cuprinde o problemă cu însemnătate la nivel mondial, respectiv extrădarea
aparentă, adică predarea către un tribunal internaŃional. Aceasta a luat naştere din cauza faptului
că, în diferite colŃuri ale globului, erau săvârşite, tot mai des, crime internaŃionale. Or, actorii
internaŃionali nu puteau asista pasiv, cu indiferenŃă, la uciderea cu sânge rece a miilor de copii,
femei, bărbaŃi nevinovaŃi, într-un cuvânt a populaŃiei civile, „vinovată” doar pentru că s-a născut
altfel: Ńinea de o anumită etnie, rasă, naŃionalitate, că avea o anumită convigere sau orientare
politică, religioasă sau alte motive aberante invocate de criminalii internaŃionali.
2. ConŃinutul propriu-zis al lucrării
Codul penal actual al României nu prevede expres extrădarea aparentă, însă aceasta îşi are
temeiul în Legea nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internaŃională în materie penală unde
se stipulează: „Când cererea de predare este formulată în baza unor acte internaŃionale speciale,
cum sunt statutele tribunalelor penale internaŃionale, remiterea pentru urmărire şi judecată a
persoanelor învinuite de săvârşirea unor crime grave se examinează printr-o procedură legală
distinctă.”3
În acelaşi sens, prezenta lege specială mai precizeză: „Cooperarea cu un tribunal penal
internaŃional sau o organizaŃie internaŃională publică, in conformitate cu dispoziŃiile în materie ale
unor instrumente internaŃionale speciale, cum sunt statutele tribunalelor penale internaŃionale, se
examinează printr-o procedură legală distinctă, prevederile prezentei legi putand fi aplicate in mod
corespunzător, în completare, dacă este necesar. ’’4
Nu constituie o extrădare în sensul legii interne cererea formulată de o instanŃă penală
internaŃională privind remiterea unui infractor acuzat de comiterea unor crime grave. Această
procedură, denumită uneori extrădare aparentă , se deosebeşte de extrădarea propriu-zisă prin cel
puŃin două elemente:
- ea nu presupune un raport între două state, ci între un stat şi o organizaŃie/instanŃă
internaŃională;
- ea nu îşi are izvorul într-o convenŃie de extrădare sau în legea internă, ci în statutul instanŃei
penale internaŃionale respective.Pe cale de consecinŃă, această procedură nu este guvernată nici
sub aspectul condiŃiilor de fond sau de formă şi nici în ceea ce priveşte efectele de legea privind
1
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extrădarea.
Ministerul JustiŃiei este autoritatea centrală română competentă să primească cererile CurŃii
Penale InternaŃionale, să le transmită neîntârziat spre rezolvare organelor judiciare române
competente şi să comunice CurŃii Penale InternaŃionale documentele aferente.
La nivel internaŃional, au fost constituie instituŃii jurisdicŃionale penale speciale, întrucât
lumea de astăzi, cu sângeroasele ei conflicte e zguduită deseori de orori şi atrocităŃi, de exterminări
şi ucideri în masă, ce provoacă o vie şi profundă emoŃie în comunitatea internaŃională. Astfel de
acte ce pot fi calificate ca fiind cele mai grave crime internaŃionale – genocid, crime împotriva
umanităŃii, crime de război, crime de agresiune – sunt în genere comise de guvernanŃii aflaŃi la
putere sau de responsabili aflaŃi în etajele imediate ale ierarhiei puterii. Ori această elită a puterii,
trebuie să ştie ca este o justiŃie, o lege şi pentu ei şi mai presus de ei. Prin urmare, comunitatea
internaŃională, prin vocea organizaŃiilor internaŃionale, a solicitat forurilor de conducere înfiinŃarea
tribunalelor penale internaŃionale ad-hoc cu o competernŃă teritorială limitată la spaŃiul statului în
cauză, iar în cazul în care nu se localiza cu exactitate săvârşirea crimelor, se solicita competenŃa
unor tribunale speciale ad-hoc. Acestea au competenŃă specială şi o durată temporară de activitate,
limitată la soluŃionarea cauzelor pentru care au fost create. Din această categorie de instituŃii
jurisdicŃionale au facut parte: Tribunalul Militar InternaŃional de la Nurnberg, Tribunalul penal
internaŃional pentru judecarea şi pedepsirea persoanelor vinovate de încălcarea dreptului
internaŃional umanitar pe teritoriul fostei Iugoslavii, Tribunalul internaŃional penal pentru
pedepsirea persoanelor responsabile de comiterea crimelor de genocid şi alte violări grave ale
dreptului umanitar pe teritoriul Ruandei sau al statelor învecinate.
Însă această situaŃie nu mai putea continua, datorită multiplicării faptelor de gen, astfel încât
prin înfiinŃarea CurŃii Penale InternaŃionale, instituŃie jurisdicŃională permanentă, cu competenŃă
obligatorie pentru statele-părŃi la Statutul acesteia, s-a considerat că se va realiza atât prevenŃia, cât
şi represiunea acestora.
Conform prevederilor statutare, Curtea Penală InternaŃională are competenŃa de a judeca acele
crime care au fost săvârşite pe teritoriile statelor PărŃi sau care au fost săvârşite de către cetăŃenii
unui asemenea stat.
Curtea are, de asemenea, competenŃă, atunci când un stat, care nu este parte la Statut, acceptă
jurisdicŃia CurŃii asupra crimelor comise pe teritoriul său ori asupra crimelor săvârşite de către un
cetăŃean al său.
Curtea poate avea jurisdicŃie, în urma extrădării de către un stat, care nu este Parte, a unei
persoane care nu este cetăŃean al acelui stat, dar care a comis o crimă pe teritoriul acestuia;
extrădarea către Curte este similară cu extrădarea către alt stat, acesta fiind un exerciŃiu de
suveranitate. Un asemenea transfer trebuie, totodată, să fie realizat în concordanŃă cu normele
internaŃionale privind drepturile omului şi libertăŃile fundamentale.
Statele PărŃi au aşadar, conform Statutului de la Roma, obligaŃia de a preda CurŃii indivizii
despre care se presupune că au comis crime aflate în jurisdicŃia acesteia.
Statutul face distincŃia dintre termenul de predare, care înseamnă „predarea unei persoane din
controlul Statului, în cel al CurŃii” şi termenul de extrădare, care înseamnă „predarea unei persoane
de un stat celuilalt”, aşa cum prevede tratatul, convenŃia sau legislaŃia internă, adică unui alt stat
suveran, în timp ce Curtea este o instituŃie jurisdicŃională, creată conform normelor internaŃionale,
cu consimŃământul statului în cauză.
Potrivit art. 89 din Statut, „Curtea poate transmite o cerere pentru arestarea şi predarea unei
persoane împreună cu materialul care susŃine cererea, oricărui stat pe teritoriul căruia se poate afla
persoana şi va solicita cooperarea acelui stat pentru arestarea şi predarea unei asemenea pesoane.”
Statele PărŃi vor fi de acord cu cererile de arestare şi predare.
Când persoana a cărei predare este solicitată sesizează o instanŃă naŃională cu o contestaŃie
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fondată pe principiul non bis in idem, după cum se prevede la art. 20 , statul solicitat consultă
imediat Curtea pentru a şti dacă a existat în speŃă o decizie asupra admisibilităŃii. Dacă s-a decis că
această cauză este admisibilă, statul solicitat dă curs cererii. Dacă decizia asupra admisibilităŃii
este în curs de a fi luată, statul solicitat poate amâna executarea cererii până când Curtea va statua.
Statele părŃi autorizează transportul pe teritoriul lor, conform procedurilor prevăzute de
legislaŃia lor naŃională, al oricărei persoane transferate CurŃii de către un alt stat, în afară de cazul
în care tranzitul prin teritoriul lor ar obstrucŃiona sau întârzia predarea. Dacă persoana reclamată
face obiectul urmăririi sau executării unei pedepse în statul solicitat pentru o altă crimă decât cea
pentru care se cere predarea sa CurŃii, statul solicitat, după ce a decis să dea curs cererii CurŃii, se
consultă cu aceasta.
Curtea poate să invite orice stat care nu este parte la acest Statut sa ofere asistenŃă, pe baza
unui acord ad hoc, acord cu un astfel de stat sau orice altă bază corespunzătoare. Atunci când un
stat care nu este parte la acest Statut, care a intrat într-un acord ad hoc sau un acord cu Curtea, nu
reuşeste să coopereze cu cererile conform unui asemenea acord, Curtea poate informa Adunarea
Statelor PărŃi sau, când Consiliul de Securitate înaintează cazul CurŃii, Consiliul de Securitate
JurisdicŃia CurŃii Penale InternaŃionale nu violează drepturile şi libertăŃile fundamentale ale
indivizilor, pentru că este obligată să respecte aceste drepturi, în interpretarea şi aplicarea oricărei
norme juridice pe care o utilizează şi pentru că, în primul rând, este obligată să evite discriminarea
bazată pe sex, vârstă, rasă, culoare, convingeri religioase, politice, naŃionalitate, origine etnică sau
socială etc.
Este interesant de notat faptul că majoritatea sistemelor judiciare care interzic extrădarea,
permit statelor să-şi exercite jurisdicŃia asupra crimelor săvârşite de cetăŃenii lor, oriunde în lume.
În mod similar, Curtea Penală InternaŃională are doar o jurisdicŃie complementară, iar
jurisdicŃiile naŃionale sunt competente să judece şi nu sunt, aşadar, obligate să predea presupuşii
criminali CurŃii. Acesta este motivul pentru care nu există nici un conflict constituŃional real.
Curtea va judeca numai atunci când nici un alt stat nu va fi dispus să o facă. Dacă un stat nu
doreşte să predea o asemenea persoană, trebuie doar să efectueze o anchetă autentică la nivel
naŃional. ObligaŃia Statelor PărŃi de a coopera cu instituŃia CurŃii, în vederea anchetării şi urmăririi
crimelor aflate sub jurisdicŃia ei, este generală; deşi, pe cale de consecinŃă, obligaŃia de a preda un
presupus criminal CurŃii este generală, statul solicitat poate beneficia de unele excepŃii, conform
Statutului de la Roma.
Prin urmare, Curtea nu poate rezolva cererea de predare sau asistenŃă, care ar cere statului
solicitat să acŃioneze în neconcordanŃă cu obligaŃiile sale conform dreptului internaŃional, referitor
la statutul sau imunitatea diplomatică a unei persoane sau proprietăŃi a unui terŃ stat, în afară de
cazul în care Curtea poate obŃine, mai întâi, cooperarea acelui terŃ stat pentru renunŃarea la
imunitate. În mod similar, Curtea nu poate rezolva cererea de predare, care ar cere statului solicitat
să acŃioneze în neconcordanŃă cu obligaŃiile sale conform acordurilor internaŃionale, potrivit cărora
consimŃământul unui stat transmiŃător este necesar pentru predarea unei persoane din acel stat
1

ART. 20 din Statutul CurŃii Penale InternaŃionale
Non bis in idem
.
1. Cu excepŃia dispoziŃiilor contrare ale prezentului statut, nimeni nu poate fi judecat de Curte pentru actele
constitutive de crime pentru care a fost deja condamnat sau anchetat de aceasta
.
2. Nimeni nu poate fi judecat de catre o altă instanŃă pentru o crimă prevazută la art. 5 pentru care a fost deja
condamnat sau achitat de către Curte
.
3. Oricine a fost judecat de către o altă instanŃă pentru un comportament căzând de asemenea sub prevederile art. 6,
7 sau 8 nu poate fi judecat de către Curte decât dacă procedura în faŃa altor instanŃe:
:
a) avea ca scop să sustragă persoanele în cauza responsabilităŃii penale pentru crime ce Ńin de competenŃa Curtii; sau
b) nu a fost condusă în mod independent sau imparŃial, cu respectarea garanŃiilor prevăzute de dreptul internaŃional,
ci într-un mod care, în circumstanŃele date, era incompatibil cu intenŃia de a acŃiona persoana în justiŃie.
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CurŃii, în afară de cazul în care Curtea poate obŃine cooperarea statului transmiŃător pentru a-şi da
consimŃământul la predare.
Aceste două situaŃii se referă, de fapt, la cetăŃenii unui
stat terŃ. Statul primitor este obligat să nu-i predea pe aceştia CurŃii, atunci când ei beneficiază de
imunitate diplomatică (şefi de stat, agenŃi diplomatici) sau atunci când, datorită angajamentelor
luate în acordurile bilaterale, consimŃământul unui stat transmiŃător este necesar pentru predarea
unei persoane din acel stat, CurŃii. Asemenea persoane pot fi şi chiar ar trebui judecate de statele
lor, pe teritoriile în care nu beneficiază de imunitate diplomatică; pot fi judecaŃi şi de statul
primitor, care îşi ia angajamentul de a nu-i preda CurŃii sau de a nu-i extrăda..
Un stat poate, de asemenea, să extrădeze o persoană statului care solicită acest lucru, în loc de
o preda pe aceasta CurŃii, dacă are obligaŃia internaŃională de a o preda respectivului stat .1
De observat că, potrivit dispoziŃiilor articolului 11 din Statut, Curtea Penală InternaŃională are
competenŃă numai pentru crimele săvârşite după intrarea în vigoare a Statutului, respectiv după
data de 1 iulie 2002, pentru Statele PărŃi.
Se enunŃă, aici, absenŃa caracterului retroactiv al CurŃii. Este vorba, bineînŃeles, despre o
condiŃie de acceptare sine qua non a Statutului CurŃii Penale InternaŃionale de către totalitatea
1

ART. 90 din Legea 111/2002 pentru ratificarea Statutului CurŃii Penale InternaŃionale
Cereri concurente
.
1. Dacă un stat parte primeşte de la Curte, conform art. 89, o cerere de predare şi primeşte, de asemenea, de la
un alt stat o cerere de extrădare a aceleiaşi persoane pentru acelaşi comportament penal, care constituie temeiul
crimei pentru care Curtea solicita predarea acestei persoane, el avizează despre aceasta Curtea şi statul solicitant.
2. Când statul solicitant este un stat parte, statul solicitat dă prioritate cererii CurŃii în cazul în care:
a) Curtea a decis, în aplicarea art. 18 şi 19, că afacerea care priveşte cererea de predare este admisibilă Ńinând
seamă de ancheta condusa sau de urmăririle angajate de statul solicitant în legatură cu cererea de extrădare a
acestuia; sau
.
b) Curtea nu a luat decizia vizată la alin. a) ca urmare a notificării statului solicitat prevazute la paragraful 1.
3. Când Curtea nu a luat decizia vizată la paragraful 2 lit. a), statul solicitat poate, dacă doreste, să înceapă
instrumentarea cererii de extrădare a statului solicitant, asteptând să se pronunŃe Curtea, după cum se prevede la lit.
b). El nu extrădeaza persoana câtă vreme Curtea nu hotărăşte că este inadmisibilă cauza. Curtea se pronunŃă
conform unei proceduri accelerate
.
.
4. În cazul în care statul solicitant nu este parte la prezentul statut, statul solicitat, dacă nu are o obligaŃie
internaŃională de a extrăda pe interesat către statul solicitant, dă prioritate cererii de predare către Curte, dacă aceasta
a hotărât că era admisibilă cauza
.
5. Cand cauza la care se referă paragraful 4 nu a fost judecată ca fiind admisibilă de către Curte, statul
solicitat poate, dacă doreşte, să inceapă să instrumenteze cererea de extrădare a statului solicitant.
6. În cazul în care paragraful 4 se aplică, dar statul solicitat nu este Ńinut de o obligaŃie internaŃională de a
extrăda persoana către statul solicitant care nu este parte, statul solicitat stabileşte dacă este cazul să remită persoana
CurŃii sau sa o extrădeze către statul solicitant. În decizia sa el Ńine seamă de toate considerentele pertinente, mai
ales:
a) ordinea cronologică a cererilor;
;
b) interesele statului solicitant, îndeosebi, după caz, faptul că săvârşirea crimei a avut loc pe teritoriul său,
precum şi cetăŃenia victimelor şi a persoanei reclamante;
;
c) posibilitatea ca statul solicitant să procedeze, ca urmare, la predarea persoanei către Curte .
.
7. Dacă un stat parte primeşte de la Curte o cerere de predare şi primeşte, pe de altă parte, de la un alt stat o
cerere de extrădare a aceleiaşi persoane pentru un comportament penal diferit de cel care constituie crima pentru
care Curtea cere predarea:
:
a) statul solicitat dă prioritate cererii CurŃii dacă nu este Ńinut de o obligaŃie internaŃională să extrădeze
persoana către statul solicitant;
;
b) dacă este Ńinut de o obligaŃie internaŃională să extrădeze persoana către statul solicitant, statul solicitat fie
remite această persoană CurŃii, fie o extrădează către statul solicitant. În alegerea sa el Ńine seamă de toate
considerentele pertinente, mai ales de cele care sunt enunŃate la paragraful 6, dar acordă o importanŃă deosebită
naturii şi gravităŃii referitoare la comportamentul penal în cauză.
.
8. Când, ca urmare a unei notificări primite în aplicarea prezentului articol, Curtea a judecat o cauza ca
inadmisibilă, însă extrădarea către statul solicitant a fost ulterior refuzată, statul solicitat informează Curtea asupra
acestei decizii.
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statelor. Era oricum inimaginabilă varianta în care Curtea să aibă competenŃa de a judeca crimele
comise în Algeria între anii 1960- 1962, crimele comise în Vietnam sau în anumite Ńări din Africa.
Trebuie amintit faptul că unul din principiile fundamentale ale unui stat de drept este caracterul
neretroactiv al legii sale penale şi că nu ar fi avut nici un sens ca Statutul CurŃii Penale
InternaŃionale să încalce acest principiu.
În sfârşit, o competenŃă retroactivă a CurŃii ar fi contribuit la redeschiderea a numeroase «
cutii ale Pandorei » şi ar fi dezlănŃuit, într-un sfârşit de secol marcat de o inflaŃie a actelor de
căinŃă, numeroase plângeri, în mare parte poate chiar justificate, dar care ar fi dăunat eficacităŃii şi
chiar credibilităŃii CurŃii.
Noul Cod penal în raport cu Codul penal în vigoare
Noul Cod penal aduce midificări importante în ceea ce priveşte reglementarea în materia
extrădarii. Sub aspect terminologic, în noul text s-a renunŃat la folosirea termenului de „convenŃie”
în favoarea celui de „tratat”. Această modificare se explică prin necesitatea de a se pune de acord
reglementarea din legea penală română cu ConvenŃia de la Viena din 1969 pentru dreptul
tratatelor, precum şi cu Legea 590/2003 referitoare la tratate. Atât în convenŃia menŃionată cât şi în
legea arătată, este folosit termenul de „tratat” ca reprezentând denumirea generica pentru toate
actele juridice intenaŃionale dintre state, fără a se distinge privitor la denumirea acestora
(convenŃie, acord etc).
În raport cu actuala reglementare a extrădării (art. 9 din Codul penal în vigoare1), care
prevede posibilitatea acordarii extrădării şi în temeiul legii, art. 142 din Noul Cod penal care
reglementează extrădarea a fost reformulat. Astfel, s-a prevăzut că extrădarea poate fi acordată sau
solicitată în temeiul unui tratat internaŃional la care România este parte, ori pe bază de
reciprocitate, în condiŃiile legii. În felul acesta, în acord cu dispoziŃiile art. 19 din ConstituŃia
României, a fost exclusă posibilitatea acordării sau solicitării extrădării în temeiul legii, aşa cum
prevede textul actual al art. 9 din Codul penal în vigoare. Pe de altă parte textul a fost completat
pentru a reglementa predarea unei persoane către un tribunal penal internaŃional. Această
procedură se deosebeşte fundamental de extrădare întrucât predarea unei persoane nu mai este
acordată la cererea unui alt stat suveran, ci la cererea unui tribunal internaŃional. În acest caz
tribunalul intenaŃional este asimilat unei organizaŃii căreia, prin actul ratificării statutului său,
statul solicitat trebuie să-i predea o persoană determinată. Tribunalul devine astfel parte, cu toate
drepturile şi obligaŃiile aferente. Sub acest aspect trebuie precizat că prin Legea nr. 111/2002,
România a ratificat Statutul de la Roma al CurŃii Penale InternaŃionale.3

1
În art. 9 din Codul penal al României se prevede : „extrădarea se acordă sau poate fi solicitată pe bază de
convenŃie intenaŃională, pe bază de reciprocitate şi în lipsa acestora, în temeiul legii.”
Textul de lege susmenŃionat stabileşte şi ordinea de prioritate a reglementărilor privind extrădarea şi anume:
- prin convenŃii intenaŃionale încheiate de România
- pe bază de reciprocitate (în lipsa convenŃiilor)
- în temeiul legii interne
2
ART. 14 Extrădarea
(1) Extrădarea poate fi acordată sau solicitată în temeiul unui tratat internaŃional la care România este parte
ori pe bază de reciprocitate, în condiŃiile legii.
(2) Predarea sau extrădarea unei persoane în relaŃia cu statele membre ale Uniunii Europene se acordă sau se
solicită în condiŃiile legii.
(3) Predarea unei persoane către un tribunal penal internaŃional se acordă în condiŃiile legii.
3
Până în februarie 2012, 120 state au ratificat Statutul de la Roma – ceea ce reprezintă mai mult de jumătate
din comunitatea internaŃională. Din cele 120 de state participante, 42 sunt state europene. În acelaşi timp, 36 de Ńări
au semnat dar nu au ratificat Statutul CPI, printre acestea se numără Armenia, Azerbaidjan, Turcia, Belarus,
Vatican, Monaco, FederaŃia Rusă şi Ucraina, fiind unicele state europene care nu sunt parte la acest statut.
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3. Concluzii
Extrădarea reprezintă cea mai veche formă de cooperare judiciară internaŃională în materie
penală cunoscută şi aplicată de către majoritatea statelor lumii din cele mai vechi timpuri.
Încă de la sfârsitul secolului al XIX, România a încheiat diferite convenŃii bilaterale cu alte
state ale lumii, instrumente juridice internaŃionale prin care se angaja să contribuie la prevenirea şi
combaterea criminalităŃii.
Consecventă obligaŃiilor asumate prin ratificarea instrumentelor juridice internaŃionale,
România a transpus în legislaŃia sa internă o serie de norme juridice specifice activităŃilor de
cooperare judiciară internaŃională în materie penală, contribuind în mod direct la activitatea
generală de prevenire şi combatere.
Asemenea tendinŃei generale manifestate la nivelul Europei, prin modificarea şi completarea
ConstituŃiei şi ulterior prin legea specială, statul român şi-a modificat substanŃial poziŃia în ceea ce
priveşte extrădarea propriilor cetăŃeni, admiŃând această procedură.
De subliniat că, evenimentele petrecute în mai multe părŃi ale lumii arată faptul că
impunitatea a devenit o sursă pentru iniŃierea conflictelor armate, deci un obstacol pentru
restabilirea păcii. De aceea, eliminarea impunităŃii nu este singurul obiectiv al justiŃiei, ci şi
promovarea idealurilor de pace şi de siguranŃă în lume. Pentru a răspunde la aceste situaŃii, au fost
create tribunalele penale ad-hoc care au funcŃionat în condiŃii istorice şi social-juridice speciale,
fiind expresia unor crize pe care omenirea a gestionat-o cu mari dificultăŃi.
Tribunalele ad-hoc, având o jurisdicŃie limitată, nu au avut ocazia să consfinŃească o
jurisprudenŃă extinsă în raport cu multiplele conflicte care au avut loc în cadrul unei perioade lungi
de timp. O curte permanentă poate însă sprijini dezvoltarea constantei în domenii precum,
principiile generale ale legii penale, procedură şi pedepsire.
Statutul de la Roma tinde să răspundă nevoii de a avea o justiŃie eficientă, care să corecteze
punctele slabe observate în activitatea Tribunalelor ad-hoc. De aceea, principalul instrument al
justiŃiei penale internaŃionale în Mileniul al treilea este Curtea Penală InternaŃională - prima
jurisdicŃie internaŃională penală cu caracter permanent din istoria omenirii.
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ASPECTE TEORETICE ŞI DE PRACTICĂ JUDICIARĂ PRIVIND
SUSPENDAREA URMĂRIRII PENALE
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Abstract
This article aims to present theoretical and legal practice aspects on suspension of
prosecution.
The right of defense of each person must be respected. Thus, during the criminal investigation
for compliance with this right, the suspension of criminal prosecution for the disease occurs
accused / defendant that if mediation procedure triggers.
The suspension of criminal prosecution means a temporary interruption of trial or following
the occurrence of serious illness of the accused/defendant, which prevents him from taking part in
the trial-related activities, illness confirmed by a forensic expert or as a result of their initiation of
mediation.
If the criminal investigation body notice that has stopped due of suspension, send the file to
prosecutor to dispose resume prosecution.
Cuvinte cheie: suspendare, urmărire penală, boală gravă, mediere, învinuit/inculpat.
Introducere
În fiecare fază procesuală sunt rezolvate probleme de a căror soluŃie depinde trecerea
dosarului penal în faza următoare.
Cele trei faze ale procesului penal în care diverse acte şi măsuri sunt concretizate şi
materializate în anumite activităŃi reglementate de lege sunt: urmărirea penală, judecata şi
executarea hotărârii.
Urmărirea penală, datorită finalităŃii şi funcŃiunii sale proprii, ocupă un loc deosebit. Aceasta
este o fază obligatorie a cauzelor penale, ca excepŃie, procesul penal are formă atipică, în sensul că
lipseşte urmărirea penală, în cazul extinderii acŃiunii penale atunci când în cursul judecăŃii se
descoperă în sarcina inculpatului date cu privire şi la alte acte materiale care intră în conŃinutul
infracŃiunii pentru care a fost trimis în judecată.
Prin suspendarea urmăririi penale se înŃelege întreruperea temporară a procesului penal fie ca
urmare a existenŃei unei boli grave a învinuitului sau inculpatului, care îl împiedică să ia parte la
activitatea procesuală, boală constatată printr-o expertiză medico-legală, fie ca urmare a
declanşării procedurii de mediere.
Medierea în materie penală, asigură o comunicare între victimă şi infractor, având ca scop
determinarea acestuia din urmă să înŃeleagă şi să accepte prejudiciul pe care l-a creat victimei şi să
ajute la repararea acestuia. Se evită astfel, un proces penal care implică resurse şi se poate ajunge
la o soluŃie convenabilă şi pentru societatea din care fac parte părŃile implicate, prejudiciul produs
victimei şi reabilitarea infractorului în cadrul societăŃii.
În cazul în care organul de cercetare penală constată că a încetat cauza de suspendare,
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litra_mihaitza@yahoo.com). Acest studiu a fost elaborat sub coordonarea Conf. univ. dr. Micu Bogdan Florin;
∗∗
Student, Facultatea de Drept, Universitatea “Nicolae Titulescu” din Bucureşti. (e-mail:
ursaru.alexandru@yahoo.com);
∗

372

ConferinŃa StudenŃească Anuală „Nicolae Titulescu”. ŞtiinŃe juridice

înaintează dosarul procurorului pentru a dispune reluarea urmăririi penale.
III. Urmărirea penală
Conform art. 200 C.pr.pen., urmărirea penală are ca obiect strângerea probelor necesare cu
privire la existenŃa infracŃiunilor, la identificarea făptuitorilor şi la stabilirea răspunderii acestora,
pentru a se constata dacă este sau nu cazul să se dispună trimiterea în judecată1.
În vederea realizării obiectului urmăririi penale organele de urmărire penală pot lua anumite
măsuri în vederea bunei desfăşurări a procesului (reŃinerea, obligarea de a nu părăsi localitatea,
aplicarea unui sechestru asigurător etc.); acestea îşi concretizează activitatea în acte de urmărire
penală, care pot fi acte procesuale sau de dispoziŃie şi acte procedurale prin care sunt aduse la
îndeplinire dispoziŃiile cuprinse în actele procesuale.
Sub aspectul desfăşurării în timp, urmărirea penală se situează între doua limite, o limită
iniŃială şi o limită finală.
Limita iniŃială începe odata cu începerea urmăririi penale şi marchează începutul raporturilor
juridice procesuale între subiecŃii ce participă la rezolvarea cauzei penale, ea corespunzând cu
declanşarea procesului penal.
Actele de începere sunt : proces-verbal, rezoluŃie, ordonanŃă.
Limita finală constă în trimiterea sau netrimiterea în judecată.
Activitatea de urmărire penală se desfăşoară de către procurori şi de către organele de
cercetare penală (art. 201 alin. 1 C.pr.pen.).
Supravegherea urmăririi penale reprezintă un complex de activităŃi specifice desfăşurate de
către procuror, pentru ca în cursul urmăririi penale să se respecte legea şi să se afle adevărul,
respectiv, să fie lămurită cauza sub toate aspectele pentru strângerea probelor necesare atât în
favoarea cât şi în defavoarea învinuitului sau inculpatului, în vederea realizării scopului urmăririi
penale2.
Prin mod de sesizare a organului de urmărire penală se înŃelege mijlocul prin care acesta ia
cunoştinŃă, în condiŃiile legii, despre săvârşirea unei infracŃiuni, determinând obligaŃia acestuia de
a se pronunŃa cu privire la începerea urmăririi penale referitoare la acea infracŃiune.
Plângerea reprezintă încunoştinŃarea făcută de o persoană fizică sau de o persoană juridică,
referitoare la o vătămare ce i s-a cauzat prin infracŃiune.
DenunŃul reprezintă încunoştinŃarea făcută de către o persoană fizică sau persoană juridică
despre săvârşirea unei infracŃiuni
Sesizarea din oficiu reprezintă modalitate de sesizare internă care constă în posibilitatea
(dreptul şi obligaŃia) organului de urmărire penală de a se autosesiza, ori de câte ori află, pe altă
cale decât prin denunŃ sau plângere, că s-a săvârşit o infracŃiune.
Urmărirea penală se poate desfăşura numai faŃă de învinuit, în cauzele penale mai simple şi
dacă nu este necesară privarea de libertate a învinuitului pe o durată mai mare de 10 (zece) zile; în
această ipoteză, la finalizarea urmăririi penale se va dispune punerea în mişcare a acŃiunii penale şi
trimiterea învinuitului în judecată în calitate de inculpat. Urmărirea penală se poate desfăşura faŃă
de inculpat, în cauzele penale complexe, când există probe temeinice că făptuitorul poate fi
învinovăŃit de săvârşirea infracŃiunii, ceea ce determină punerea în mişcare a acŃiunii penale,
precum şi posibilitatea privării de libertate a inculpatului pe o durată de cel mult 180 de zile.
IV. Suspendarea urmăririi penale
Buna desfăşurare a urmăririi penale presupune participarea învinuitului sau a inculpatului la
efectuarea a numeroase acte de urmărire penală. O astfel de participare se impune, pe de o parte,
1
2

Damaschin Mircea, Drept procesual penal, Editura Wolters Kluwer, Bucureşti, 2010, p.322.
Damaschin Mircea, Drept procesual penal, p.340.
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pentru ca acesta să-şi organizeze o apărare eficientă, iar pe de altă parte, pentru efectuarea unor
activităŃi procesuale care presupun în mod obligatoriu prezenŃa învinuitului sau inculpatului. Asfel,
prezentarea materialului de urmărire penală se face numai faŃă de învinuit sau inculpat; de
asemenea, confruntările învinuitului sau inculpatului cu alte părŃi sau persoane din cauză presupun,
în mod necesar, prezenŃa efectivă a acestuia1.
łinând seama de cazurile în care prezenŃa învinuitului sau inculpatului este obligatorie la
unele acte de urmărire penală, precum şi împrejurarea că în toate situaŃiile absenŃa învinuitului sau
inculpatului de la efectuarea unor acte de urmărire penală ar prejudicia interesele apărării,
legiuitorul a creat în cuprinsul art. 239-241 C.pr.pen. instituŃia suspendării urmăririi penale, dacă
învinuitul sau inculpatul nu poate lua parte la urmărirea penală din motive neimputabile2.
Prin suspendarea urmăririi penale se înŃelege întreruperea temporară a procesului penal fie ca
urmare a existenŃei unei boli grave a învinuitului sau inculpatului, care îl împiedică să ia parte la
activitatea procesuală, boală constatată printr-o expertiză medico-legală, fie ca urmare a
declanşării procedurii de mediere.
Suspendarea urmăririi penale nu presupune încetarea tuturor activităŃilor în cauza penală
respectivă. Astfel, potrivit art. 241, în timpul cât urmărirea penală este suspendată, organul de
cercetare penală continua să efectueze toate actele a căror îndeplinire nu este împiedicată de lipsa
învinuitului sau inculpatului. Astfel, organul de cercetare penală poate preceda în continuare la
audierea martorilor sau a celorlalte părŃi, în cauza penală pot fi efectuate expertize dacă sunt
necesare3.
V. Suspendarea urmăririi penale în cazul existenŃei unei boli grave a învinuitului sau
inculpatului
În cazul în care se constată că învinuitul sau inculpatul nu se poate prezenta la chemarea
facută datorită bolii de care suferă, iar aceasta este de o durată îndelungată, organul de cercetare
penală dispune efectuarea unei expertize medico-legale, spre a se verifica gravitatea bolii şi dacă
aceasta nu poate lua parte la efectuarea actelor care-l privesc.
CerinŃa de a se constata starea sănătăŃii învinuitului sau inculpatului printr-o expertiză
medico-legală nu poate fi suplinită cu prezentarea unui certificat medical eliberat de un medic sau
chiar de medicul legist. Boala poate fi temporară, de lungă durată, curabilă sau incurabilă, dar
gravitatea ei se apreciază prin împiedicarea învinuitului sau inculpatului de a participa la
efectuarea actelor de cercetare penală.
S-a apreciat, astfel, că nu se poate dispune suspendarea urmăririi dacă boala de care suferă
învinuitul sau inculpatul nu l-a împiedicat pe acesta să frecventeze în mod obişnuit localurile
publice4.
Suspendarea urmăririi îşi găseşte justificarea în necesitatea suspendării prescripŃiei
răspunderii penale, precum şi în necesitatea asigurării dreptului de apărare a învinuitului sau
inculpatului. În practica organelor noastre judiciare s-a arătat că suspendarea procesului penal se
poate dispune chiar dacă starea de boală gravă în care se află inculpatul este rezultatul propriei sale
activităŃi.
Procurorul se pronunŃă asupra suspendării prin ordonanŃă. Aceasta trebuie să cuprindă, pe
lângă menŃiunile obişnuite, datele privitoare la persoana învinuitului sau inculpatului, fapta de care
este învinuit, cauzele care au determinat la suspendarea şi masurile luate în vederea însănătoşirii
1
Neagu Ion, Tratat de procedură penală. Partea specială, ediŃia a II-a, Editura Universul Juridic, Bucureşti,
2010, p. 114.
2
MateuŃ GheorghiŃă, Procedură penală, Partea specială, volumul I, Editura Lumina Lex, p.166.
3
Neagu Ion, Tratat de procedură penală, p. 115.
4
Theodoru Grigore, Tratat de drept procesual penal, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2007, p.599
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învinuitului sau inculpatului1.
Când dintre mai mulŃi învinuiŃi sau inculpaŃi numai unul suferă de o boală gravă, iar
disjungerea cauzei este posibilă, suspendarea în raport de toŃi împricinaŃii2 este greşită. chiar dacă
există vreunul din cazurile de conexitate sau indivizibilitate.
În cazurile în care, printr-o expertiză medico-legală psihiatrică, se constată că inculpatul
suferă de o boală psihică ce nu-i permitea acestuia, în momentul săvârşirii faptei, să-şi dea seama
de acŃiunile sale, din cauza alienaŃiei mintale, organul de urmărire penală va trebui să dispună
scoaterea de sub urmărire penală, şi nu suspendarea urmăririi penale.
Măsura suspendării se comunică şi părŃii civile, care poate părăsi cadrul procesului penal şi se
poate adresa cu acŃiune, în vederea reparării prejudiciului cauzat prin infracŃiune, instanŃei civile.
Organul de cercetare penală este obligat să se intereseze periodic dacă mai subzistă cauza
care a determinat suspendarea urmăririi penale. În cazul în care organul de cercetare penală
constată că a încetat cauza de suspendare, înaintează, potrivit art. 271, dosarul procurorului pentru
a dispune reluarea urmăririi penale3.
Când urmărirea penală se efectuează de către procuror, acesta emite o ordonanŃă de reluare a
urmăririi penale şi continuă efectuarea actelor de urmărire. Continuarea urmăririi penale nu mai
este posibilă dacă între timp a intervenit unul din cauzele prevăzute în art. 10, urmând să se
pronunŃe scoaterea de sub urmărire sau încetarea urmăririi penale. Învinuitul sau inculpatul poate
cere, totuşi, continuarea urmăririi, în caz de amnistie, prescripŃie, retragerea plângerii prealabile
sau nepedepsire4, procedându-se potrivit dispoziŃiilor prevăzute în art. 13.
VI. Suspendarea urmăririi penale în caz de mediere
Înainte de a intra în analiza problemei suspendării urmăriri penale în cazul intervenirii
procedurii de mediere vom face câteva precizării.
Medierea reprezintă o modalitate de soluŃionare a conflictelor pe cale amiabilă, cu ajutorul
unei terŃe persoane specializate, în calitate de mediator, în condiŃii de neutralitate, imparŃialitate,
confidenŃialitate şi având consimŃământul părŃilor. Medierea se bazează pe încrederea pe care
părŃile o acordă mediatorului, ca persoană aptă să faciliteze negocierile dintre ele şi să le sprijine
pentru soluŃionarea conflictului, prin obŃinerea unei soluŃii reciproc convenabile, eficiente şi
durabile.5
DispoziŃiile din legea medierii în cazul proceselor penale se aplică cu precădere în pricinile ce
au ca obiect cercetarea unor infracŃiuni pentru care, potrivit legii, împăcarea părŃilor sau retragerea
plângerii prealabile înlătură răspunderea penală.
Medierea se poate aplica şi în cazul celorlalte cauze penale pentru soluŃionarea acŃiunii civile.
Medierea poate interveni pe tot parcursul procesului penal în faza de urmărire sau de
judecată, în acest studiu ne vom concentra asupra analizei suspendării urmăririi penale atunci când
parŃile aleg să-şi rezolve diferendul pe calea medierii, pentru că această procedură este
eminamente facultativă.
Urmărirea penală se suspendă de la data prezentării de către părŃi a contractului de mediere.
În cadrul acestei proceduri, fiecare parte are dreptul la asistenŃă juridică, iar în cazurile unde
se impune, şi de un interpret. În cazurile cu minori, datorită regimului special pe care legiuitorul îl
acordă minorilor, procedura de mediere trebuie să se desfăşoare cu respectarea dispoziŃiilor
prevăzute de legea penală.
1

Neagu Ion, Tratat de procedură penală, p. 115.
Volonciu Nicolae, Tratat de procedură penală. Partea generală, Editura Paideia, Bucureşti, p. 77
Neagu Ion, Tratat de procedură penală, p. 116.
4
Theodoru Grigore, Tratat de drept procesual penal, p.600.
5
Legea nr.192 din 16 mai 2006 privind medierea si organizarea profesiei de mediator.
2
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Suspendarea încetează atunci când procedura de mediere se încheie cu rezolvarea sau nu a
diferendului, dar nu mai târziu de 3 luni, acest termen fiind termenul maxim în care medierea
poate avea loc, orice depăşire declanşează reluarea urmăririi penale din oficiu.
După terminarea procedurii, mediatorul are obligaŃia de a transmite organului judiciar o copie
a procesului verbal de închidere a procedurii de mediere. Dacă din procesul verbal de mediere se
constată că părŃile nu s-au împăcat, procesul penal va fi reluat din oficiu.
Medierea poate avea loc şi inainte de începerea procesului penal, caz în care partea vătămată
nu mai poate sesiza organul de cercetare penală.
Atunci când procedura de mediere este iniŃiată chiar în termenul de introducere al plângerii
prealabile, termenul se suspenda până la închiderea procedurii.
Dacă părŃile se împacă, nu va mai fi nevoie de intervenŃia organelor de cercetare penală, acest
lucru însemnand de fapt degrevarea activitatii de urmarire penală. Însă, dacă părŃile nu s-au
împăcat, partea vătămată este liberă să sesizeze organele de cercetare penală în termenul legal de
introducere a plângerii penale, termen care îşi va relua cursul de la data închiderii procedurii de
mediere.
V. Medierea în dreptul penal român şi cel din Republica Moldova
Medierea în materie penală, asigură o comunicare între victimă şi infractor, având ca scop
determinarea acestuia din urmă să înŃeleagă şi să accepte prejudiciul pe care l-a creat victimei şi să
ajute la repararea acestuia. Se evită astfel, un proces penal care implică resurse şi se poate ajunge
la o soluŃie convenabilă şi pentru societatea din care fac parte părŃile implicate, prejudiciul produs
victimei şi reabilitarea infractorului în cadrul societăŃii.
În ceea ce privesc prevederile legii care reglementează procedura medierii în Republica
Moldova, în cuprinsul art. 35 se prevede ca în situaŃia săvârşirii unor infracŃiuni în care împăcarea
părŃilor are ca rezultat înlăturarea răspunderii penale, părŃile implicate în procesul de mediere pot
beneficia de aportul unui mediator a cărui remuneraŃie va fi achitată de către stat.
În România, procesul penal se suspendă (urmărirea penală sau judecata), în urma prezentării
de către una dintre părŃi a contractului de mediere incheiat (art.70 alin. 1 din Legea 192/2006).
Legea 134-XVI din 2007 din Republica Moldova cu privire la mediere prevede la art. 32 alin
6 că procesul de mediere nu substituie şi nu suspendă procesul penal. Declanşarea procedurii
medierii nu influenŃează procesul penal care va continua în paralel.
În ceea ce priveşte problema suspendării sau a nesuspendării procesului penal în urma
declanşării procedurii de mediere, legislaŃia română este mai practică, având în vedere că medierea
este o soluŃie alternativă a procesului penal de soluŃionare a conflictelor. Continuarea în paralel a
ambelor proceduri, care au acelaşi scop final, duce doar la efectuarea unor cheltuieli în plus şi la
bulversarea părŃilor implicate în conflict.
Legea privind medierea din Republica Moldova, spre deosebire de cea din România, prevede
expres, la art. 36, obligaŃia organelor de urmărire penală şi a instanŃei de judecată să pună la
dispoziŃia mediatorului (înainte de începerea procedurii de mediere), cu acordul părŃilor,
materialele necesare, fără ca prin aceasta să aducă prejudicii desfăşurării urmăririi penale sau a
judecăŃii. Mediatorul poartă răspunderea în cazul divulgării informaŃiilor puse la dispoziŃie de către
organele judiciare (principiul confidenŃialităŃii). Inserarea acestor prevederi în actul normativ
constituie garanŃii în plus pentru rezolvarea corectă şi nepărtinitoare a cauzei penale de către
mediator, facilitându-i acestuia accesul la informaŃii obiective.
În legislaŃia ambelor state se prevede faptul că procedura medierii se încheie printr-un act
întocmit de către mediator (proces-verbal în legislaŃia română dupa care se comunică o copie a
organului judiciar dacă procesul penal era început sau acord de împăcare a părŃilor în legislaŃia din
Republica Moldova care va fi însoŃit de un raport întocmit de către mediator prin care se prezintă
măsurile aplicate şi rezultatul medierii şi care vor fi prezentate organelor judiciare).
LegislaŃia din Republica Moldova prevede, în mod expres, că instanŃa de judecată sau organul
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de urmărire penală au obligaŃia să verifice veridicitatea acordului de împăcare, dacă acesta a fost
incheiat în cunoştinŃă de cauză de către părŃi şi totodată dacă pe parcursul desfăşurării procedurii
de mediere s-au respectat drepturile părŃilor şi dacă procedura s-a desfăşurat conform procedurilor
stabilite prin actele normative în vigoare. PrezenŃa părŃilor este obligatorie1.
Concluzii
Buna desfăşurare a urmăririi penale presupune participarea învinuitului sau a inculpatului la
efectuarea a numeroase acte de urmărire penală. O asftel de participare se impune, pe de o parte,
pentru ca acesta să-şi organizeze o apărare eficientă, iar pe de altă parte, pentru efectuarea unor
activităŃi procesuale care presupun în mod obligatoriu prezenŃa învinuitului sau inculpatului.
Suspendarea urmăririi îşi găseşte justificarea în necesitatea suspendării prescripŃiei
răspunderii penale, precum şi în necesitatea asigurării dreptului de apărare a învinuitului sau
inculpatului.
InstituŃia suspendării urmăririi penale apare ca o garanŃie a respectării dreptului la apărare
pentru inculpatul/invinuitul care nu îşi poate exercita acest drept, dar această instituŃie nici nu
poate fi folosită cu rea-credinŃă de către indivizi cu ,,ştate vechi” în domeniul infracŃional.
Rezultă că expertiza medico-legală este garanŃia că această instituŃie nu va fi folosită în mod
abuziv.
În opinia noastră, o singură critică poate fi adusă, şi anume atunci când procurorul hotărăşte
reluarea urmăririi penale, această decizie fiind pur discreŃionară deoarece acesta nu îsi
fundamentează această hotarâre, neavând la bază niciun temei.
De aceea, credem că pe viitor ar trebui ca procurorul, atunci când consideră că motivele de
suspendare au încetat să mai existe, decizia lui să fie susŃinută de o expertiză medico-legală ca o
consecinŃă a principiului simetriei.
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VIAłA INTRAUTERINĂ – ÎNTRE CONTROVERSĂ ŞI REALITATE
Ana-Maria GHEORGHIU1
Lavinia-Ioana LUNGU2

Abstract
The last decade’s scientific discoveries are assaulting the conservative gates of Law. Answers
to questions like “When does life begin?” are no longer philosophical or religious speculations,
but scientific-proven certainties. Law has to respond to these challenges, among which we include
intrauterine life regulations. The controversies surrounding this concept are numerous and
difficult, both in national and international jurisprudence. In order to solve them, one has to find
balance between the right to life of the fetus and the right of the mother to freely decide over her
own body and own reproductive capacity. The paper aims to reveal the necessity of a coherent
legislation, in connection with the chapter “Fetal Aggressions” of the New Criminal Code. The
transformation of the fetus in a passive subject of crimes, in order to protect his right to life and
physical integrity will have a strong impact over the national criminal law.
Cuvinte cheie: viaŃă intrauterină, vătămarea fătului, avort, dreptul la viaŃă, conceptul de
„născut-viu”
1. Introducere
Complexitatea domeniului reglementării vieŃii intrauterine reiese din faptul că acesta
constituie o sursa bogată în controverse, a căror încercare de rezolvare este fascinantă. Semnele de
întrebare se ridică la tot pasul, iar răspunsurile primite sunt neclare şi neunitare. Dreptul la viaŃă al
fătului pare a se afla într-o anticameră a incertitudinii.
Obiectivele pe care lucrarea de faŃă îşi propune să le atingă vizează răspunsul la întrebarea Când începe protecŃia legala a vieŃii? - raportată la momentul concepŃiei şi la cel al naşterii. În
acest sens este prezentat statutul copilului nenăscut din punct de vedere istoric, privind astfel
evoluŃia ocrotirii acestuia încă din Antichitate şi până în zilele noastre, în legislaŃiile statelor
moderne. Tot în acest cadru al obiectivelor se urmăreşte găsirea unui echilibru în problematica
dreptului mamei de a dispune de propriul corp şi dreptul fătului la viaŃă. Analiza infracŃiunii de
“Vătămare a fătului” prezintă modalităŃile şi momentele în care se poate aduce atingere sănătăŃii,
vieŃii şi integrităŃii corporale a fătului şi copilului nou-născut, de lege futura, în statul român.
Viitoarea reglementare penala română este susŃinuta şi de o vastă jurisprudenŃă internaŃionala şi a
CurŃii Europene a Drepturilor Omului, care va avea importanŃă în coeziunea reglementării
domeniului în România.
Pentru a răspunde eficient obiectivelor propuse, lucrarea de faŃă abordează materia vieŃii
intrauterine dintr-o perspectivă comparată, prin alternarea şi îmbinarea legislaŃiei, doctrinei,
jurisprudenŃei naŃionale şi internaŃionale.
Domeniul vizat este unul vast, ce interconectează păreri ale cercetătorilor în domeniul
dreptului, medicinei, sociologiei. Acestea par să nască însă mai multe divergenŃe, stadiul
cunoaşterii, astfel îngreunat, fiind caracterizat prin lipsă de unitate, mai ales în legislaŃia penală, şi
prin plasarea fătului într-o poziŃie aproape discriminatorie.
1
Student, Facultatea de Drept, Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti; (e-mail:
gns_anamaria@yahoo.com). Acest studiu a fost elaborat sub coordonarea asist. univ. dr. Alexandra-Cristina Jipa
2
Student, Facultatea de Drept, Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti (e-mail:
lavinialungu11@yahoo.com)
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ImportanŃa lucrării rezidă în faptul că arată cum prudenŃa instanŃelor internaŃionale şi tăcerea
textelor de lege nu este întotdeauna benefică, mai ales când obiectul disputei îl reprezintă dreptul
la viaŃă al copilului nenăscut. De asemenea este importantă şi stabilirea necesităŃii unei infracŃiuni
precum cea de Vătămare a Fătului, prin intermediul căreia să se completeze golurile legislative.
2. ConŃinutul propriu-zis al lucrării:
I. Când începe viaŃa? ViaŃa intrauterină versus viaŃa extrauterină
Apărarea vieŃii intrauterine trebuie să aducă în discuŃie momentul de la care fătul beneficiază
de protecŃie legală asemenea persoanei, precum şi condiŃiile pe care acesta trebuie să le
îndeplinească în acest sens. Pornind de la acest lucru se observa că normele de drept au la baza
anomalii, prezumŃii, ficŃiuni. În ceea ce priveşte ultima categorie, adagiul latin infans conceptus
pro natur habetur, quotiens de commodis eius agitur1 poartă o semnificaŃie deosebită pentru tema
în cauză. Această regulă se referă în principal la posibilitatea fătului, care nu posedă personalitate
legală până la naştere, de a moşteni pe antecesorii săi. Fătul este astfel considerat ca născut, când
interesul său o cere. Analizând acest adagiu putem afirma că dreptul civil recunoaşte personalitatea
juridică a produsului de concepŃie, atunci când este necesar a-i proteja, de regulă, drepturile
patrimoniale. Printr-un raŃionament a fortiori mai extins, am putea deduce că aceeaşi ficŃiune
operează şi în dreptul penal, în scopul protejării unui drept fundamental, inerent oricărei fiinŃe
umane, şi anume viaŃa.
ConstituŃia României, în articolul 22 din Capitolul II – Drepturile şi libertăŃile fundamentale
atestă că „Dreptul la viaŃă, precum şi dreptul la integritate fizică şi psihică ale persoanei sunt
garantate.” Statul este deci obligat să protejeze viaŃa oricărui individ. Dar când începe viaŃa?
Răspunsul aparent la această întrebare îl putem găsi în Preambulul ConvenŃiei cu privire la
Drepturile Copilului, ratificată de România prin Legea nr.18/1990, care afirmă următoarele: „dată
fiind lipsa sa de maturitate fizică şi intelectuală, copilul are nevoie de protecŃie şi de îngrijire
speciale, inclusiv de o protecŃie juridică adecvată, atât înainte cât şi după naşterea sa.”
Dacă în sintagma „protecŃie juridică adecvată” putem încadra şi dreptul la viaŃă, atunci, acesta
ar trebui recunoscut din momentul începerii vieŃii intrauterine.
Putem vorbi despre viaŃă intrauterină din momentul uniunii celor 2 celule reproductive,
ovulul şi spermatozoidul, uniune ce produce ovulul fecundat sau zigotul. Aceasta noua celulă,
conŃine cei 46 cromozomi intrinseci şi are un cod genetic propriu, diferit de cel al părinŃilor săi. Un
reputat profesor2 de genetică fundamentală, atunci când a fost întrebat dacă această primă celulă,
din momentul concepŃiei, poate fi deja considerată o fiinŃă umană cu propria sa personalitate,
distinctă de cea a mamei a răspuns că este ştiinŃific demonstrat că toate caracteristicile genetice ale
unui individ se regăsesc in ovulul fecundat, care se va dezvolta în mod progresiv, în concordanŃă
cu ele.
Mai mult, printre concluziile ConferinŃei InternaŃionale asupra Avortului, Washington, 1967,
la care au luat parte reputaŃi chimiști, obstetricieni, ginecologici şi geneticieni din lume se numără
şi următoarea: „Majoritatea membrilor acestei comisii nu au putut descoperi un moment situat
între întâlnirea spermatozoidului cu ovulul şi naşterea copilului în care să se poate afirma că ceea
ce s-a conceput nu avea viaŃă umană. Schimbările care intervin în momentul când embrionul are
şase săptămâni, în momentul când fătul are şase luni şi când noul născut are o săptămână sau
când ajunge la vârsta adultă nu sunt decât diferite faze ale unui singur proces de dezvoltare şi de
1
Nasciturus pro iam natur habetur, quotiens de commodis eius agitur este o altă variantă a adagiului. Cel mai
notoriu caz de aplicare a acestei reguli îl priveşte de regele John I al FranŃei, fiul postum al lui Louis X, care a
moştenit tronul in utero.
2
Jerome Lejeune, profesor de genetică fundamentală la Universitatea din Paris, membru al Academiei de
ŞtiinŃe Paris şi al SocietăŃii Regale de Medicină din Londra
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maturizare.”
Desigur şi momentul începerii vieŃii intrauterine este marcat de controverse, unii cercetători
vorbind despre „brain birth1” sau depăşirea termenului în care zigotul se poate divide, formând
astfel 2 entităŃi separate, în cazul gemenilor.
În ciuda celor prezentate mai sus, doctrinarii dreptului penal, analizând prevederile legii
române, afirmă contrariul. Conform unor autori2, dreptul la viaŃă începe să existe în momentul în
care procesul fiziologic al naşterii a luat sfârşit, când copilul este expulzat şi începe viaŃa sa
extrauterină. AlŃii3 arată că momentul crucial este cel al existenŃei concomitente a respiraŃiei şi
circulaŃiei, sau cel puŃin a uneia dintre ele, deşi există şi posibilitatea declanșării respiraŃiei
intrauterine, în cazul ruperii premature a membranelor.
Concluzia este una singură – dreptul la viaŃă este protejat numai în cazul copilului născut.
Fătului nu i se recunoaşte posibilitatea a fi subiect pasiv al vreunei infracŃiuni, vătămarea sa, daca
a fost soldată cu avort, fiind reglementată doar ca circumstanŃă agravantă.
Sistemul anglo-saxon este guvernat de o regulă asemănătoare, cea a „născutului viu”.
Conform acestei norme cutumiare, o persoană nu poate fi Ńinută responsabilă pentru vătămări ale
fetusului în uterul mamei decât dacă şi când acesta se naşte viu.
II. Statutul fătului – Persoană, Proprietate sau Sui generis?
În scopul de a maximiza sau minimaliza protecŃia ce poate fi oferită fătului, specialiştii în
drept au propus numeroase teorii privind statutul acestuia.
Printre cele mai incipiente teorii se numără cea a fătului ca apendice al mamei, conform
căreia copilul nenăscut este pars viscerum matris şi nu are niciun fel de existenŃă juridică.
La întrebarea este fătul o persoană, răspunsul este evident condiŃionat de ceea ce se înŃelege
prin persoană. Conform unor opinii, personalitatea este o caracteristică atribuită unei entităŃi prin
atitudinea pe care alŃi subiecŃi o manifestă faŃă de această entitate. Deci statutul moral al fetusului
nu Ńine neapărat de calităŃile sale, ci de modul în care noi alegem să îl privim. Dacă prin persoană
se înŃelege o entitate capabilă să exercite un raŃionament uman adult, atunci cu siguranŃă, fătul nu
este o persoană, dar la fel am putea spune şi despre copilul abia născut. Specialiştii atrag totodată
atenŃia spre potenŃialul fătului de raŃionalitate şi libertate care este deja şi specific uman. Se
vorbeşte şi despre condiŃiile personalităŃii, printre care se numără raŃionalitatea, starea de
conştiinŃă, abilitatea de a fi reciproc, comunicarea verbală, conştiinŃa de sine. Dar sunt aceste
condiŃii cumulative sau este de ajuns ca una singură să fie întrunită?
Un alt semn de întrebare îl ridică diferenŃa dintre persoană, în sensul general al cuvântului şi
persoană în sensul legal, posesoare de drepturi şi obligaŃii. Curtea Suprema din statul
Massachusetts a rezolvat această dilemă printr-un silogism simplu: toate fiinŃele umane sunt
persoane fizice4, fetuşii sunt fiinŃe umane, rezultă deci că fetuşii sunt persoane fizice.
Charles M. Kester5 identifică faptul că atribuirea personalităŃii este condiŃionată de o
determinarea biologică. În mod tradiŃional, legea conferă statut legal fiecărui corp uman capabil de
funcŃionare independentă şi integrată. IniŃial, dovada acestei funcŃionării era considerată
satisfăcută prin naştere, dar astăzi s-a demonstrat că fătul este capabil să funcŃioneze în acest mod
cu mult timp înaintea naşterii. Acelaşi autor consideră că posesia unui cod genetic unic nu este
suficientă pentru a da statutul de viaŃă umană, din moment ce şi cadavrele posedă unul. Mai mult
1

Naşterea creierului, momentul aflat în jurul vârstei de 8 săptămâni, când creierul începe să emită primele
semnale electrice de activitate.
2
V. Dongoroz, V. Dobrinoiu, I. Pascu
3
Valerian Cioclei
4
„Prin noŃiunea de persoană fizică se desemnează omul, privit ca titular de drepturi subiective civile şi de
obligaŃii civile.” Gabriel Boroi, Drept Civil. Partea generală. Persoanele
5
Charles M. Kester, Is there a person in that body?: an argument for the prioritz of persons and the need for
a new legal paradigm, Georgetown Law Jurnal
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zigotul se poate dezvolta în mai multe fiinŃe umane sau în niciuna. Kester consideră viabilitatea1 ca
fiind criteriul determinant pentru stabilirea personalităŃii, deoarece din acel moment fătul poate
supravieŃui atât în uter, cât şi în afara lui.
În cele din urmă, decizia de a conferi sau nu personalitate fătului Ńine de nevoile, dorinŃele şi
interesele grupului dominant în societate.
O altă teorie plasează fătul în sfera proprietăŃii, proprietate care nu deŃine drepturi intrinseci,
ci doar sugerează o sumă de drepturi şi libertăŃi pe care o persoană le are faŃă de acea proprietate.
Această teorie a dat naştere unei jurisprudenŃe interesante cu privire la soarta embrionilor îngheŃaŃi
aparŃinând unui cuplu în America, soŃia dorind să îi doneze, iar soŃul să îi distrugă. InstanŃele au
decis iniŃial în favoarea soŃiei, afirmând că embrionii sunt fiinŃe umane din moment concepŃiei,
însă în apel i s-a dat câştig de cauză soŃului, deoarece altfel ar fi fost violat dreptul acestuia din
urmă de a nu procrea, când nicio sarcină nu a avut loc.
Fătul a mai fost catalogat şi drept o fiinŃă sui generis, argumentul principal în favoarea acestei
teorii fiind unicitatea acestuia şi faptul că diferă de orice altă formă de viaŃă umană, necesitând
astfel o protecŃie specială.
În cele din urmă este preferabil ca produsul concepŃiei să fie dotat cu un statut juridic adecvat,
care să recunoască nici mai mult, nici mai puțin decât originea omului și demnitatea umană. Fătul
nu poate fi considerat un lucru, sau proprietate2, întrucât este, o persoană prin destinație3 sau mai
exact o persoană potențială.
III. Copilul nenăscut versus Femeia însărcinată
Probabil că unul dintre scopurile dreptului este acela de a rezolva conflictele de interese. Dar
care este soluŃia atunci când în opoziŃie se află dreptul fătului la viaŃă, respectiv dreptul femeii
însărcinate la libertate reproductivă? Răspunsul iese din tiparele dreptului, intrând în religie,
morală, filozofie.
Legitimitatea avortului este susŃinută prin argumente variate. În primul se vorbeşte despre
dreptul pe care îl are o persoană la intimitate şi la neintervenŃie în viaŃa sa privată şi de familie,
drept protejat de numeroase documente de drept internaŃional precum DeclaraŃia Drepturilor
Omului (articolul 12), Pactul privind Drepturile Civile şi Politice (articolul 17), ConvenŃia
Europeană privind Drepturile Omului şi LibertăŃile fundamentale (articolul 8). Acest drept asigură
autonomie în deciziile ce privesc viaŃa intimă, privată a persoanelor. Curtea Europeană a
Drepturilor Omului, în cazul Paton v. Regatul Unit a reiterat dreptul femeii la intimitate în ceea ce
priveşte viaŃa sa reproductivă. Curtea a conferit şi un drept prioritar femeii, susŃinând că decizia
acesteia o subminează pe cea a soŃului care dorea să i se acorde dreptul de a fi consultat cu privire
la avort.
În al doilea rând este pus în ecuaŃie şi dreptul la integritate fizică, asociat în mod curent cu
respectul faŃă de demnitatea, libertatea şi securitatea persoanei. Acest drept presupune implicit şi
pe acela de a nu fi supus unor invazii nedorite ale corpului. Un guvern care impune unei femei
însărcinate să ducă la capăt o sarcină îşi apropriază trupul acesteia pentru a satisface nevoile altuia,
adică ale copilului nenăscut.
În al treilea rând, Actul Final al ConferinŃei InternaŃionale privind Drepturile Omului din
1968 statuează că părinŃii au dreptul fundamental să determine în mod liber şi responsabil câŃi
copii urmează să aibă.
1

Se consideră ca limită a viabilităŃii un făt cu o greutate de 1 500 gr şi o talie de 40 cm, conform prof.
Vladimir Beliş. Se poate considera viabil un copil care poate supravieŃui independent, după moartea mamei sale.
2
Conform Recomandării Adunării Parlamentare a Consiliului Europei, nr. 874/1979, “Copiii nu trebuie să
mai fie considerați proprietatea părinților, ci trebuie să fie recunoscuți ca indivizi având propriile lor drepturi și
nevoi”.
3
Jean-Francois Renucci, Tratat de drept european al Drepturile Omului, Bucureşti, Ed. Hamangiu, 2009
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În concluzie, aceleaşi acte, care par, prin formulări precum „dreptul la viaŃă al tuturor”, să
protejeze viaŃa fătului, conferă indirect femeii însărcinate dreptul de a întrerupe sarcina nedorită.
Dar, în timp ce avortul este permis fără restricŃii în peste 50 de Ńări, specialiştii în drept aduc
în prim-plan îndatorirea de grijă (duty of care) pe care orice mamă ar trebui să o aibă faŃă de
copilul ei, născut sau nenăscut. Această teorie a dat naştere unei jurisprudenŃe interesante în Statele
Unite. În cazul Whitner v. State, o femeie s-a declarat vinovată şi a fost condamnată pentru
neglijenŃă criminală, deoarece copilul său, la naştere, avea cocaină în metabolism, deoarece mama
folosise această substanŃă în ultimul trimestru de sarcină. O altă femeie a fost condamnată pentru
omucidere faŃă de copilul său nenăscut, după ce s-a împuşcat în uter. În 1998, Ayana Landon era
judecată pentru omor după ce, un avort auto-indus s-a soldat cu moartea fiului ei născut viu.
Aceste cazuri evidenŃiază faptul că graniŃa dintre avort şi omor este una subŃire în America –
diferenŃierea constă în mijloacele folosite pentru a ajunge la acelaşi rezultat. Actele materne care
reprezintă o alegere reproductivă sunt protejate conform Roe v. Wade, dar actele care dăunează
unei sarcini pe care mama intenŃionează să o ducă la termen pot fi pedepsite în numele intereselor
fătului. În cazul mult controversat Roe v. Wade, Curtea Supremă a cuprins în dreptul femeii la
viaŃă privată şi posibilitatea ca, în urma consultării unui doctor, femeia însărcinată să poată recurgă
la întreruperea sarcinii. Aceeaşi Curte Supremă a împărŃit sarcina după cum urmează, corelând cu
aceasta şi interesul statului în protecŃia vieŃii fătului: primul semestru – statul nu poate interveni
contra deciziei unei femei de a pune capăt sarcinii sale; al doilea semestru – interesul statului faŃă
de făt creşte; al treilea semestru – viabilitatea este deja atinsă, în consecinŃă statul are acum un
interes justificat pentru protejarea vieŃii copilului nenăscut, avortul putând avea loc doar pentru a
salva viaŃa sau sănătatea mamei.
În consideraŃia aceleaşi îndatoriri de grijă se pune întrebarea dacă mama poate fi obligată să
se supună unei operaŃii pentru a salva viaŃa sau sănătatea copilului ei, de exemplu în cazul unui făt
cu spina bifida, care poate fi operat încă din uter. Un răspuns vine tot din America, unde instanŃa a
statuat că un copil nenăscut nu este o persoană separată de mama sa. Dreptul său la asistenŃă
medicală nu poate fi prioritar faŃă de drepturile mamei.
Putem observa că în această confruntare a intereselor, tendinŃa statelor este aceea de a nu
recunoaşte autonomia copilului nenăscut şi de a acorda prioritate drepturilor femeii. Mai mult
Comitetul Drepturilor Omului, în 1996, ca urmare a evaluării unui raport despre statul Peru s-a
arătat îngrijorat din cauza legilor restrictive peruviene privind avortul. Comitetul a subliniat faptul
că neincriminarea avortului chiar şi în cazuri de viol a dus la o rată ridicată a mortalităŃii materne,
femeile căutând să pună capăt sarcinilor nedorite prin mijloace empirice. Se arată totodată că
femeile peruviene pot fi considerate astfel subiecte ale unor tratamente inumane.
IV. Perspectiva istorică asupra evoluŃiei protecŃiei vieŃii intrauterine
În culturile şi civilizaŃiile antice, statutul legal al copilului este legat de avort, infanticid sau
de contextul atacurilor îndreptate împotriva femeilor însărcinate.
Legile evreieşti în materie au ca izvor următorul pasaj din Exodul: „Dacă se ceartă doi
oameni şi lovesc pe o femeie însărcinată şi o fac să nască înainte de vreme, fără altă nenorocire,
să fie pedepsiŃi cu gloabă, pusă de bărbatul femeii, şi pe care o vor plăti după hotărârea
judecătorilor.”
În ceea ce îi priveşte pe greci, jurământul lui Hipocrat interzicea avortul: ”Nu îi voi da unei
femei remedii abortive.” Plato, la fel ca si Aristotel pare să susŃină avortul eugenic, recomandând
legi care să interzică naşterea de copii deformaŃi. Aristotel face aceeaşi recomandare şi pentru
cuplurile care aveau copii în exces.
Digestele împăratului Ulpian incriminau avortul: „Dacă este dovedit că o femeie a făcut
violenŃe asupra pântecelui său pentru a obŃine un avort, guvernatorul provinciei o va trimite în
exil, pentru că l-a lipsit pe soŃul său de copii.” Cu toate acestea avortul nu era condamnat în mod
general, un copil nenăscut fiind doar un spes animantis (care are speranŃa de a trăi) şi nu un infans.
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În ciuda prohibiŃiilor, se pare că romanii aveau o atitudine degajată faŃă de avort, la care se
recurgea din motive economice, dar şi senzuale, pentru a păstra frumuseŃea femeii.
În timpul feudalităŃii Biserica creştină a combătut avortul în toate cazurile, socotind că
întreruperea sarcinii este un păcat.
În legislaŃia română, atât Codul Penal de la 1864 cât şi cel de la 1936 au incriminat avortul.
Liberalizarea avortului s-a realizat prin decretul 469/1957, care a restrâns mai mult sfera de
aplicare a articolului 482 din Codul Penal al lui Carol al II-lea. În Codul menŃionat anterior avortul
era considerat delict, iar tentativa se pedepsea. Articolul 484 indică cazurile în care întreruperea
sarcinii nu era incriminată sub forma avortului medical – viaŃa femeii era în pericol iminent şi
avortului eugenic – unul dintre părinŃi suferă de alienaŃie mintală şi există certitudinea că aceeaşi
boală va afecta şi copilul. Decretul 469 legifera ceea ce se numea avort la cerere. Întreruperea
cursului sarcinii se putea efectua la solicitarea femeii însărcinate, intervenŃia urmând să aibă loc
numai în instituŃii medico-sanitare de stat.
Tot un Decret a fost acela care, în 1966, a interzis femeilor din România să practice avortul.
Această iniŃiativă comunistă era fundamentată pe ideea că o creştere demografică atrage după sine
şi creşterea puterii unui stat. Decretul 770 interzicea tuturor femeilor să întrerupă sarcinile, cu
câteva excepŃii: sarcina punea viaŃa femeii într-un pericol care nu putea fi înlăturat altfel, unul
dintre părinŃi suferea de o boală transmisibilă ereditar, mama prezenta invalidităŃi grave, femeia
avea peste 45 de ani sau născuse deja 4 copii, pe care îi avea în îngrijire, sarcina era urmare a unui
viol sau incest. Întreruperea sarcinii se putea efectua doar în primele 3 luni ale sarcinii. În mod
excepŃional avortul era permis şi până în 6 luni dacă se constata o stare patologică gravă care
punea în pericol viaŃa femeii. În plus, femeile care munceau era supuse regulat unor controale
ginecologice.
Potrivit Centrului de Statistică şi Documentare Medicală, aproximativ 10.000 de femei au
murit între anii 1966 şi 1989 din cauza avorturilor autoprovocate sau empirice. Decretul şi-a atins
scopul, cel puŃini iniŃial. În 1967 numărul de naşteri era dublu faŃă de anul precedent.
Juriştii din acea vreme catalogau avortul drept „o manifestare antisocială, o faptă social
periculoasă, realizată în mod ilicit şi care aduce atingere acelor relaŃii sociale de a căror
existenŃă şi normală desfăşurare este intim legat fenomenul natalităŃii.1” Obiectul juridic special al
acestei infracŃiuni includea atât relaŃiile sociale privind natalitatea cât şi cele privind apărarea vieŃii
intrauterine a copilului conceput, chiar şi fără voinŃa mamei.
După RevoluŃia din 1989, Consiliul Provizoriu de Uniune NaŃională emite Decretul din 26
decembrie, care abrogă Decretele 770/1966 şi 441/1985, precum şi articolele 185-188 din Codul
Penal ce conŃineau dispoziŃii care incriminau avortul. Întreruperea cursului sarcinii devine permisă
în primele 3 luni de sarcină, numai în unităŃi spitaliceşti. Perioada de permisivitate este mărită la 6
luni dacă viaŃa femeii este în pericol sau dacă unul dintre părinŃi suferă de o boala gravă,
transmisibilă ereditar sau care poate duce la malformaŃii congenitale grave.
Deşi această liberalizare a avut ca scop protejarea sănătăŃii şi vieŃii femeii, s-a observat că
după adoptarea actului normativ, multe întreruperi de sarcină se desfăşurau în afara instituŃiilor
medico-legale, de persoane neautorizate, uneori chiar şi fără consimŃământul femeii însărcinate.
Aceste practici s-au soldat cu vătămări grave sau moartea gravidelor. Ca urmare a acestor realităŃi,
avortul a fost reintrodus în Codul Penal şi modificat prin legea nr. 140/1996.
Conform legislaŃiei în vigoare, articolul 185 – Avortul – incriminează fapta de „Întrerupere a
cursului sarcinii, prin orice mijloace, săvârşită în vreuna din următoarele împrejurări: a) în afara
instituŃiilor medicale sau a cabinetelor medicale autorizate în acest scop; b) de către o persoană
1

Vintilă Dongoroz, Siegfried Kahane, Ion Oancea, Iosif Fedor, Nicoleta Iliescu, Constantin Bulai, Rodica
Stănoiu, Victor Roşca, ExplicaŃii teoretice ale Codului Penal Român – Partea Specială, Ed. Academiei, 1971, pag.
251-253
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care nu are calitatea de medic de specialitate; c) dacă vârsta sarcinii a depăşit 14 săptămâni.”
Este important de menŃionat faptul că obiectul juridic special îl constituie relaŃiile sociale
referitoare la viaŃa intrauterină a produsului de concepŃie , dar şi la viaŃa şi sănătatea femeii
însărcinate. Autorii de drept penal1 desemnează obiectul juridic al infracŃiuni de avort ca fiind unul
complex, care protejează în primă instanŃă viaŃa, integritatea corporală şi sănătatea femeii
însărcinate, precum şi libertatea acesteia de a duce la bun sfârşit o sarcină şi de a naşte, iar în
subsidiar fiind acordată protecŃie şi noului născut, care are dreptul să se nască normal, fără
malformaŃii. Doctrina mai adaugă şi relaŃiile privind evoluŃia demografică. Cu toate acestea
calitatea de subiect pasiv nu este recunoscută decât gravidei, nu şi fătului, deşi pericolul principal
priveşte viaŃa şi dezvoltarea acestuia.
V. InfracŃiunea de Vătămare a Fătului
ImportanŃa acordată protecŃiei vieŃii în devenire de către Uniunea Europeană, precum şi
progresele la nivel medical înregistrate în ultima perioadă au determinat legiuitorul român să
realizeze un cadru legal specific, ce vine să asigure un nivel ridicat de ocrotire a vieŃii cu privire la
produsul de concepŃie în Capitolul IV din Noul Cod Penal, denumit Agresiuni asupra fătului. Aici
au fost cuprinse 2 infracŃiuni şi anume: Întreruperea cursului sarcinii (articolul 201) care reia
infracŃiunea de Avort prevăzută în legislaŃia anterioară, precum şi infracŃiunea de Vătămare a
Fătului2 (articolul 202), ce completează golul legislativ.
Articolul 202 cuprinde în conŃinutul său variante speciale ale infracŃiunilor de ucidere,
vătămare corporală, ucidere sau vătămare corporală din culpă a copilului nenăscut, având ca
subiect pasiv circumstanŃiat fătul şi la un moment determinat – în timpul naşterii, respectiv în
timpul sarcinii.
Prin intermediul acestei incriminări este asigurată ocrotirea vieŃii în devenire, pe durata unei
perioade rămasă neacoperită în reglementarea anterioară şi anume, momentul declanşării
procesului naşterii, în care nu mai putem discuta despre întreruperea cursului sarcinii, şi momentul
încheierii acestui proces, în care copilul nou-născut poate fi subiect pasiv al infracŃiunii. InstanŃele
româneşti nu au considerat că s-a comis infracŃiunea de omor în acest interval, spre deosebire de
situaŃia existentă în alte reglementări europene (Germania), unde jurisprudenŃa a reŃinut
infracŃiunea de omor şi pentru aceste situaŃii. Avem în vedere, în intervalul anterior menŃionat,
infracŃiuni care pot privi cazuri de culpă medicală în asistarea naşterii, având ca urmare moartea
sau vătămarea fătului, precum şi infracŃiuni intenŃionate. Totodată, au fost incriminate faptele de
violenŃă îndreptate asupra mamei pe durata sarcinii, care nu au fost comise cu intenŃia de a provoca
avortul şi nici nu au avut acest rezultat, dar au condus la lezarea fătului şi în final la vătămarea
corporală sau chiar la moartea copilului după naştere. La baza redactării textului au stat dispoziŃiile
1

Valerian Cioclei, Drept Penal, partea specială, InfracŃiuni contra persoanei, Bucureşti, Ed. Universul
Juridic, 2007, pag. 137-139
2
Articolul 202. Vătămarea Fătului: (1) Vătămarea fătului, în timpul naşterii, care a împiedicat instalarea vieŃii
extrauterine se pedepseşte cu închisoarea de la 3 la 7 ani. (2) Vătămarea fătului, în timpul naşterii, care a cauzat
ulterior copilului o vătămare corporală, se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani, iar dacă a avut ca urmarea
moartea copilului pedeapsa este închisoarea de la 2 la 7 ani. (3) Vătămarea fătului în timpul sarcinii, prin care s-a
cauzat copilului o vătămare corporală, se pedepseşte cu închisoarea de la 3 luni la 2 ani, iar dacă a avut ca urmare
moartea copilului pedeapsa este închisoarea de la 6 luni la 3 ani. (4) Vătămarea fătului săvârşită în timpul naşterii de
către mamă aflată în stare de tulburare psihică se sancŃionează cu pedeapsa prevăzută în alin. (1) şi alin. (2), ale
cărei limite se reduc la jumătate. (5) dacă faptele prevăzute în alin. (1)-(4) au fost săvârşite din culpă, limitele
speciale ale pedepsei se reduc la jumătate. (6) Nu constituie infracŃiune faptele prevăzute în alin (1)-(3) săvârşite de
un medic sau de persoană autorizată să asiste naşterea sau să urmărească sarcina, dacă acestea au fost săvârşite în
cursul actului medical, cu respectarea prevederilor specifice profesiei şi au fost făcute în interesul femeii gravide sau
al fătului, ca urmarea a riscului inerent exercitării actului medical. (7) Vătămarea fătului în perioada sarcinii de către
femeia însărcinată nu se pedepseşte.
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codului penal spaniol, respectiv articolele 157-158.
Obiectul juridic special al infracŃiunii este reprezentat de relaŃiile sociale privitoare la
ocrotirea fătului în momentul naşterii, precum şi relaŃiile sociale ce privesc integritatea corporală,
sănătatea sau viaŃa copilului după naştere, împotriva faptelor săvârşite în timpul naşterii sau chiar
în timpul sarcinii. Obiectul material îl constituie corpul fătului sau al copilului asupra căruia a fost
îndreptată activitatea incriminată.
Subiectul activ al infracŃiunii este nemijlocit, putând fi orice persoană cu capacitate penală.
ParticipaŃia este posibilă sub forma coautoratului, instigării şi complicităŃii. Pentru fapta prevăzută
în alineatul (4) subiectul activ este calificat, în persoana mamei aflată în stare de tulburare psihică.
Subiectul pasiv este circumstanŃiat, fiind necesar să aibă calitatea de făt, aflat în timpul
sarcinii sau în procesul naşterii. În alineatele (2) şi (3) avem în vedere caracterul progresiv al
infracŃiunii, acŃiunea desfăşurată asupra fătului putându-se răsfrânge şi asupra copilului.
Elementul material se poate realiza printr-o acŃiune (lovire, compresiune taraco-abdominală,
etc.), cât şi prin inacŃiune sau atitudine omisivă (neacordarea oricăror îngrijiri medicale pentru făt,
etc.) Incriminarea prevede o condiŃie de timp – fapta trebuie să fie săvârşită în timpul naşterii sau
în timpul sarcinii. Daca lezarea are loc după naştere, fapta va constitui infracŃiunea prevăzută în
articolul 202 Cod Penal, respectiv uciderea sau vătămarea nou-născutului de către mamă1 sau
violenŃă în familie (articolul 199). Dacă are loc expulzarea produsului concepŃiunii, fapta săvârşită
în timpul sarcinii constituie infracŃiunea de întrerupere a cursului sarcinii şi tentativă la aceasta,
dacă nu se reuşeşte întreruperea cursului sarcinii. În condiŃiile în care nu se reuşeşte întreruperea
cursului sarcinii, ca urmare a manoperelor abortive, are loc ulterior naşterii, o vătămare corporală
sau moartea copilului. Dacă se provoacă atât vătămarea corporală a femeii însărcinate, cât şi
vătămarea ulterioară naşterii a copilului, ca urmare a manoperelor abortive, se va reŃine un concurs
ideal de infracŃiuni între întreruperea cursului sarcinii şi vătămarea fătului.
Urmarea imediată a infracŃiunii este distinctă în raport cu fiecare variantă normativă. Pentru
varianta existentă în alineatul (1) este necesară împiedicarea vieŃii extrauterine, pe când variantele
normative prevăzute în alineatele (2) şi (3) presupun naşterea copilului, iar producerea unei
vătămări corporale sau chiar a morŃii copilului să aibă loc ca urmare a acŃiunii asupra fătului în
timpul naşterii sau sarcinii.
Raportul de cauzalitate trebuie să existe între acŃiunea făptuitorului şi rezultatul produs.
În ceea ce priveşte latura subiectivă, pentru variantele normative prevăzute în alineatele (1)(3), fapta se săvârşeşte cu intenŃie directă sau indirectă. Pentru fapta incriminată în alineatul (4)
subzistă starea de tulburare a mamei, care trebuie demonstrată printr-o expertiză medico-legală,
asemănător infracŃiunii de ucidere sau vătămare a nou-născutului de către mamă. Varianta
prevăzută la alineatul (5) este atenuată, având ca formă de vinovăŃie culpa.
Tentativa şi actele preparatorii sunt posibile, dar nu se pedepsesc.
În conŃinutul infracŃiunii, legiuitorul a introdus o cauză justificativă, respectiv în alineatul (1)(3), în cazul în care fapta este săvârşită de către un medic sau de o persoană autorizată, dacă a avut
loc în cursul actului medical, cu respectarea prevederilor specifice profesiei şi a interesului femeii
gravide sau al fătului. În alineatul (7) este prevăzută o cauză de nepedepsire în favoarea femeii
însărcinate care săvârşeşte fapta în timpul sarcinii. Această cauză însă nu operează dacă fapta este
comisă în timpul naşterii.
Sub aspectul dreptului comparat, în Statele Unite, din perspectiva infracŃiunilor asupra fătului
se face distincŃie între feticidul de persoana a 2-a (second party foeticide) sau avortul, care este
permis şi feticidul de persoana a 3-a (third party foeticide), atunci când fătul este vătămat de alte
persoane în afară de mamă. Această diferenŃiere are la bază faptul că mama deŃine un interes privat
în privinŃa sarcinii ei, în timp ce o a treia persoană nu ar putea sa aibă un astfel de interes. Un caz
1

InfracŃiune ce a înlocuit pruncuciderea incriminată în articolul 177, actualul Cod Penal

Ana-Maria Gheorghiu, Lavinia-Ioana Lungu

385

notoriu în America este Keeler v. Superior Court of Amador County. SoŃii Keeler erau divorŃaŃi,
iar fosta doamna Keeler a rămas însărcinată cu un alt bărbat. Atunci când domnul Keeler a aflat
despre sarcină şi-a urmărit fosta soŃie şi a atacat-o cu intenŃia de a ucide fătul. În urma agresiunii,
fătul a fost examinat în uter - murise în urma unei fracturi craniene la 34-36 săptămâni de sarcină.
Domnul Keeler a fost acuzat de omor cu premeditare conform Codului Penal din California. În
apel, Curtea Supremă din California a aderat la regula „născutului viu”, afirmând că termenul de
fiinŃă umană din Codul Penal nu poate fi atribuit decât unei persoane în viaŃă, respectiv unui copil
care s-a născut viu.
De lege futura, în România, această faptă va fi încadrată în infracŃiunea de vătămarea a
fătului, alineatul (3), teza a doua – vătămarea fătului ce avut ca urmare moartea copilului, deoarece
făptuitorul a prevăzut şi a urmărit producerea rezultatului. Aceasta infracŃiune poate veni în
concurs cu alte fapte penale, precum vătămarea corporală a mamei.
MulŃi jurişti condamnă această diferenŃiere între persoanele care pot vătăma viaŃa copilului
nenăscut. Din moment ce avortul (realizat cu intenŃie de către mamă) este recunoscut fără restricŃii
în primul trimestru şi limitat doar de câteva condiŃii în cel de al doilea, pe ce temei ar putea fi
incriminată moartea fătului cauzată în urma unui accident de maşină, deci din culpă, de către o
persoană care nici măcar nu ştia că femeia este însărcinată?
Dacă fapta menŃionată anterior s-ar produce în România, după intrarea în vigoare a Noului
Cod Penal, aplicând principiul teritorialităŃii legii penale, şoferul care a provocat accidentul şi a
cauzat vătămarea fătului sau chiar moartea acestuia, ar urma să fie pedepsit pentru infracŃiunea de
vătămare a fătului pe alineatul (3), coroborat cu alineatul (4), adică pentru vătămarea fătului în
timpul sarcinii, din culpă. Această infracŃiune ar urma să fie reŃinută în concurs ideal cu
infracŃiunea de vătămare corporală din culpă asupra femeii însărcinate. Dacă intervine moartea
copilului nenăscut, se pune problema dacă aceasta poate fi considerată ca provocare a avortului,
urmând ca vătămarea din culpă asupra femeii să se agraveze corespunzător. În opinia noastră,
agravarea nu ar trebui să opereze în acest caz, întrucât s-ar ajunge la o dublă incriminare a aceleași
fapte.
VI. Reglementarea VieŃii intrauterine în dreptul internaŃional
Sub aspectul reglementărilor de drept internaŃional, „este de remarcat că niciun text
convenŃional, cu excepŃia ConvenŃiei Inter-americane a Drepturilor omului, nu prevede când
începe dreptul la viaŃă şi când se termină.1” Această „scăpare” a născut numeroase controverse în
comunitatea internaŃională, iar jurisprudenŃial putem constata o practică neunitară. Ezitarea de a
înclina definitiv balanŃa în favoarea dreptului la viaŃă al fătului sau în favoarea libertăŃii de
reproducere a femeii se datorează faptului că statele nu au o politică unitară în această privinŃă.
Aspectele economice, sociale, etice, medicale influenŃează deopotrivă atitudinea statelor, victoria
aparŃinând perspectivei cu o influenŃă mai puternică. În majoritatea Ńărilor din Europa, în Statele
Unite şi Japonia, poziŃia generală faŃă de avort a fost, încă de pe timpul celui de-al Doilea Război
Mondial, una de liberalizare. Există totuşi şi excepŃii majore de la această politică, mai ales în
statele în care influenŃa Bisericii Catolice este puternică, cum ar fi Irlanda sau Polonia. FranŃa însă,
o altă Ńară catolică a liberalizat această procedură.
DeclaraŃia Universală a Drepturilor Omului, documentul care a inspirat toate convenŃiile
internaŃionale ce abordează această temă, vorbeşte în Preambulul său despre „drepturile egale şi
inalienabile ale tuturor membrilor familiei umane” şi statuează în Articolul 3 că „Orice fiinŃă
umană are dreptul la viaŃă, la libertate şi la securitatea persoanei sale.” La data conceperii
DeclaraŃiei, în 1948, avortul nu era o majoră problemă legală sau politică. Majoritatea Ńărilor îl
1
Raluca Miga Beşteliu, Catrinel Brumar, ProtecŃia InternaŃională a Omului, Bucureşti, Ed. Universul Juridic,
2010, pag. 132
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interziceau, excepŃie făcând doar cazurile în care trebuia prevenită moartea mamei. Este clar totuşi
că, redactorii acestui document au dorit să opteze pentru cea mai largă şi cuprinzătoare exprimare
posibilă.
Al doilea instrument internaŃional ca importanŃă în materia drepturilor omului, Pactul
internaŃional privind Drepturile Civile şi Politice, atestă în articolul 6 că „Dreptul la viaŃă este
inerent persoanei umane. Acest drept trebuie ocrotit prin lege. Nimeni nu poate fi privat de viaŃa
sa în mod arbitrar.” Mai mult, alineatul 5 al aceluiaşi articol prevede că „O sentinŃă de
condamnare la moarte nu poate fi pronunŃată pentru crime comise de persoane sub vârsta de 18
ani şi nu poate fi executată împotriva unor femei gravide.” Această interzicere de executare a unei
pedepse capitale asupra femeii însărcinate vine să întărească ideea că viaŃa unei fiinŃe umane
inocente trebuie salvată. Această concepŃie este atât de adânc înrădăcinată în conştiinŃa penală a
statelor, încât în majoritatea cazurilor, pedeapsa este comutată.
Aşa cum am menŃionat anterior în lucrare, ConvenŃia privind Drepturile Copilului conŃine
reglementări care îndeamnă statele să ofere protecŃie legală adecvată copilului, atât înainte, cât şi
după naştere. Articolul 1 al ConvenŃiei defineşte copilul ca fiind „orice fiinŃă umană sub vârsta de
18 ani, exceptând cazurile în care legea aplicabilă copilului stabileşte limita majoratului sub
această vârstă.” Este clar că acest articol nu exclude explicit copilul nenăscut, în opinia noastră
observându-se o preferinŃă pentru viaŃă, în toate formele sale, şi nicidecum contrariul.
Comitetul Drepturilor Omului1, a dus la declanşarea a numeroase controverse privind
drepturile copilului nenăscut. Comentariile sale asupra rapoartelor din Polonia, Nepal, Chile, Peru,
Malta, au găsit aceste state responsabile de încălcarea Pactului, deoarece nu au legalizat avortul şi
au făcut recomandări pentru schimbarea legislaŃiei. În ceea ce priveşte Polonia, Comitetul a
declarat în 2004 că legile restrictive incită femeile la căutarea unor metode nesigure, care le pun în
primejdie viaŃa şi sănătatea. Recomandări asemănătoare a făcut şi Comitetul privind eliminarea
oricăror forme de discriminare împotriva femeilor, atenŃionând şi asupra lipsei de informare în
probleme precum controlul fertilităŃii şi planificarea familială.
În ceea ce priveşte instrumentele de protecŃie regională, ConvenŃia Inter-americană cuprinde
cea mai generoasă reglementare, stipulând în articolul 4 că „Fiecare persoană are dreptul să îi fie
respectată viaŃa. Acest drept va fi protejat de drept şi, în general, din momentul concepŃiei.”
Dintre instrumentele ce alcătuiesc sistemul african de protecŃie a drepturilor omului se
distinge Protocolul privind Drepturile Femeii în Africa, intra în vigoare în 2005. Protocolul este
singurul document de acest tip care renunŃă la preferinŃa pentru viaŃă, în favoarea unei
reglementări referitoare la dreptul la avort. Articolul 14, alineatul 2 (c) stipulează că „Statele PărŃi
vor lua toate măsurile necesare pentru a proteja drepturile reproductive ale femeilor prin
autorizarea avortului medical în caz de atac sexual, viol, incest, şi când continuarea sarcinii ar
pune în pericol sănătatea fizică sau mentală a mamei, ori viaŃa mamei şi a fetusului.” Se poate
afirma totuşi că, numeroasele condiŃionări şi plasarea referinŃei la avort în contextul drepturilor
reproductive nu articulează în mod concret un drept la avort ci, caută cel mult să impună statelor
părți obligaŃia de a autoriza avortul în situaŃiile limitativ prevăzute. În plus Protocolul nu interzice
formularea de rezerve, orice stat parte putând să deroge în acest fel de la dispoziŃiile acestui
articol, reglementarea avortului nefiind nici obiectul şi nici scopul tratatului.
Analizând prevederile anterior menŃionate, observăm că acesta par să ofere preemŃiune
dreptului la viaŃă, în timp ce dreptul la avort nu cunoaşte o reglementare explicită. Datorită
prudenŃei comunităŃii internaŃionale în a tranşa definitiv conflictul de interese, este dificil să intuim

1

Mecanism de monitorizare a drepturilor omului, creat în baza articolului 28 al Pactului privind drepturile
civile şi politice, este compus din 18 experŃi. Îşi exercită controlul prin intermediul rapoartelor statale periodice,
putând să adreseze statelor părŃi propriile rapoarte şi comentarii generale.
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în ce direcŃie va evolua acesta. Considerăm că iniŃiativa unuia dintre judecătorii CurŃii
InternaŃionale de JustiŃie, de a promova crearea unui Raportor Special O.N.U. care să urmărească
drepturile copiilor nenăscuŃi, poate acŃiona ca un catalizator, spre rezolvarea controverselor.
Practica2 mecanismelor de monitorizare a Drepturilor Omului, mai ales a celor jurisdicŃionale,
relevă totuşi o preferinŃă pentru protejarea intereselor mamei, ale cărei drepturi la intimitate,
libertate, protecŃie împotriva relelor tratamente, sănătate şi viaŃă pot fi periclitate de o reglementare
naŃională a avorturilor mult prea restrictivă.
VII.
Reglementarea vieŃii intrauterine în Uniunea Europeană. JurisprudenŃa CurŃii
Europene a Drepturilor Omului
Atât ConvenŃia Europeană pentru apărarea Drepturilor Omului şi a LibertăŃilor
fundamentale, cât şi numeroasele sale protocoale nu fac nicio menŃiune expresă privind dreptul la
viaŃă a copilului nenăscut sau dreptul la avort. Articolul 2 al ConvenŃiei prevede că „Dreptul la
viaŃă al oricărei persoane este protejat prin lege. Moartea nu poate fi cauzată cuiva în mod
intenŃionat, decât în executarea unei sentinŃe capitale3 pronunŃate de un tribunal, când
infracŃiunea este sancŃionată cu această pedeapsă prin lege.”
Printre primele cazuri aduse în faŃa CurŃii Europene a Drepturilor Omului, ce au ca obiect
drepturile copilului nenăscut, s-a intitulat Bruggemann şi Scheuten c. Republica Federală a
Germaniei. Comisia4 a decis în 1977 că decizia statului vest-german de a interzice avortul după 12
săptămâni nu a violat dreptul femeii de intimate, protejat de articolul 85 al ConvenŃiei, intitulat
Dreptul la Respectarea VieŃii Private şi de Familie.
Au urmat două cazuri în care Comisia a deliberat împotriva unui soŃ din Regatul Unit – Paton
v. Regatul Unit şi împotriva unui partener domestic din Norvegia – R.H. v. Norvegia, care
susŃineau că Articolul 2 al ConvenŃiei protejează viaŃa copiilor nenăscuŃi ai căror taŃi sunt. Negarea
acestei pretenŃii a fost motivată în felul următor: „Dacă Articolul 2 ar acoperi şi protecŃia
fetusului, în absenŃa unei limitări exprese, această protecŃie fiind văzută ca un absolut, avortul ar
urma implicit să fie interzis, chiar şi atunci când continuarea sarcinii implică un risc serios pentru
viaŃa femeii însărcinate. Aceasta însemnă că „viaŃa nenăscută” a fetusului ar fi considerată ca
având o valoarea superioară faŃă de viaŃa mamei sale.”
Curtea Europeană a Drepturilor Omului a deferit marjei de apreciere a Statelor şi puterii
discreŃionare a acestora reglementarea drepturilor fătului, invocând legislaŃia neunitară în domeniu
din Uniune. Curta a dat această soluŃie în cazul Vo c. FranŃa din 2004. În spetă, inculpata de
origine vietnameză, pe numele său Thi-Nho Vo, s-a prezentat la spital pentru a face examinarea
1

Judecătorul Ibegbu, Drepturile Copilului Nenăscut în Dreptul InternaŃional – studiu în două volume
Cazul Baby Boy, în care un grup de persoane, dorind să se împotrivească liberalizării avortului în Statele
Unite a adresat o petiŃie Comisiei Inter-americane pentru Drepturile Omului, în numele unui fetus avortat, denumit
Baby Boy. Deoarece SUA nu erau parte la ConvenŃie, petiŃia a fost analizată sub imperiul DeclaraŃiei Americane
privind Drepturile Omului, care protejează dreptul la viaŃă, dar fără prevederea generoasă „în general, din momentul
concepŃiei”. Cu toate acestea membrii comisiei au atras atenŃia că dispoziŃia anterior menŃionată nu este una
neechivocă, termenul „în general”, presupunând existenŃa şi a unor situaŃii speciale în care nimeni nu se poate
prevala de protecŃie absolută.
3
Pedeapsa cu moartea a fost abolită prin Protocolul 13, adoptat în 202. Protocolul a fost ratificat de 35 de
state.
4
Până în anul 1998. Consiliul Europei utiliza un sistem în două etape, în care un caz era întâi prezentat
Comisiei, şi apoi dacă nu îşi găsea rezolvarea totală, urma să fie deferit CurŃii.
5
„(1) Orice persoană are dreptul la respectarea vieŃii sale private şi de familie, a domiciliului şi a
corespondenŃei sale. (2) Nu este admisă ingerinŃa unei autorităŃi publice în exercitarea acestui drept decât dacă
aceasta este prevăzută de lege şi constituie, într-o societate democratică, o măsură necesară pentru securitatea
naŃională, siguranŃa publică, bunăstarea economică a Ńării, apărarea ordinii şi prevenirea faptelor penale,
protecŃia sănătăŃii, a moralei, a drepturilor şi a libertăŃilor altora.”
2
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medicală pentru luna a 6-a de sarcină. În aceeaşi zi, o altă femeie numită Thi Thanh Van Vo, era
programată pentru scoaterea unui sterilet. În urma confuziei de nume şi datorită faptului că
reclamanta nu vorbea aproape deloc limba franceză, doctorul a început să efectueze operaŃiunea de
scoatere a steriletului asupra acesteia, fără o examinare prealabilă. Doctorul a străpuns astfel sacul
amniotic, fapt care s-a soldat cu pierderea unei cantităŃii importante de lichid amniotic, vital
sarcinii. Ulterior descoperirii erorii, nivelul lichidului amniotic nu a revenit la normal, iar sarcina a
fost întreruptă pe motive medicale. Medicul nu a putut fi pedepsit, deoarece Codul Penal Francez
nu prevede posibilitatea unei infracŃiuni de omor din culpă asupra fătului, aşa că cei doi soŃi Vo şiau îndreptat pretenŃiile către Curte. Reclamanta şi-a bazat cererea pe motivele că protecŃia oferită
de statul francez fătului este insuficientă, deoarece acesta nu e este protejat ca subiect pasiv
împotriva omorului din culpă, FranŃa neîndeplinindu-si astfel obligaŃiile inerente articolul 2 al
ConvenŃiei. Curtea însă a declarat că nu a existat nicio violare a acestui articol, aşa cum s-a
explicat mai sus. Reclamantei i-au fost acordate despăgubirile pe care nu reuşise să le obŃină în
FranŃa, Curtea considerând că acestea sunt un „remediu eficient”.
Un alt caz care, în opinia noastră prezintă importanŃă pentru lucrarea de faŃă, este Tysiac c.
Polonia. Disputa între reclamantă şi statul polonez are la bază dreptul acesteia la avort, într-un stat
în care întreruperea sarcinii este permisă doar înainte de 12 săptămâni şi pentru următoarele
motive: viaŃa şi sănătatea mamei sunt puse în pericol, testele prenatale arată că există un risc
ridicat ca fătul să se nască suferind de o boală foarte gravă sau incurabilă, există motive puternice
pentru care se poate crede că sarcina este rezultatul unui act criminal.
Alicja Tysiac suferea de miopie severă, care a fost catalogată drept dizabilitate medie. Înainte
de a rămâne însărcinată în 2000, mai dăduse naştere la 2 copii, prin cezariană, pe care îi creştea
singură. Unul dintre doctorii oftalmolog pe care i-a consultat s-au pronunŃat că sarcina poate
agrava ireversibil vederea reclamantei. Temându-se că slăbirea substanŃială a vedereii sale deja
precare sau chiar pierderea vederii îi va înrăutăŃi viaŃa, Tysiac a ales să pună capat sarcinii.
Doctorii care au consultat-o, însă destul de sumar, au ales să nu îi ofere certificatul medical care iar fi permis să avorteze. Reclamanta a dat naştere prin cezariană unui copil perfect sănătos, însă
ulterior vederea i-a fost grav deteriorată, doctorii sugerându-i să înveŃe braille. Reclamanta nu s-a
mai putut ocupa de creşterea şi educarea copiilor săi, ea însăşi având nevoie de ajutor constant.
În martie 2001 Tysiac a depus plângere penală împotriva doctorului care a refuzat să îi emită
certificatul de avort, considerându-l pe acesta vinovat de starea sa precară de sănătate. InstanŃele
din Ńară însă nu i-au dat dreptate.
Curtea europeană decis că a avut loc o încălcare a articolului 8 al ConvenŃiei, deoarece
Polonia nu şi-a îndeplinit în mod corespunzător obligaŃia de a securiza reclamanta în ceea ce
priveşte respectul efectiv pentru viaŃa sa privată, acordându-i acesteia daune substanŃiale.
Din analiza celor 2 cazuri prezentate rezultă că dreptul la viaŃă al fătului nu este în mod
absolut protejat de ConvenŃia Europeană a Drepturilor, acesta fiind lăsat la aprecierea statelor. Iar
în ceea ce priveşte concurenŃa acestuia cu dreptul la avort, Curtea europeană, pare să ofere mai
multă atenŃie protecŃiei intimităŃii şi sănătăŃii femeii însărcinate. În încercare de a îşi menŃine
obiectivitatea, Curtea s-a pronunŃat mult mai prudent în cazul A, B, C c. Irlandei1.
În încheiere considerăm a fi oportună prezentarea opiniei separate la decizia CurŃii din cazul
Tysiac, a judecătorului Borrego Borrego: „Toate fiinŃele umane se nasc libere şi egale în drepturi.
Curtea a decis că o fiinŃă umană s-a născut ca urmare a unei violări a ConvenŃiei Europene
privind Drepturile Omului. Conform acestui argument, există un copil polonez, în prezent de 6
ani, al cărui drept de a fi născut contravine ConvenŃiei.”
1

Instanța europeană observă că, dacă este clar că art. 8 nu ar putea fi interpretat ca recunoscând dreptul la
avort, interdicția avortului în Irlanda atinge fără doar și poate dreptul reclamantelor la respectarea integritații lor
fizice și mentale.
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3. Concluzii
ViaŃa intrauterină constituie o temă de studiu potenŃată de numeroase controverse şi de o
realitate nu tocmai favorabilă pentru copilul nenăscut, care a fost subiectul unor diferite aprecieri
în literatura de specialitate. Aceste aprecieri se îndreaptă în două direcŃii: cea în care protejarea
fătului presupune transformarea acestuia în subiect pasiv al unor infracŃiuni contra persoanei şi
aceea în care se urmăreşte ocrotirea drepturilor la intimitate şi libertate ale femeii.
În momentul de faŃă, prin legislaŃia penală a României, fătul nu beneficiază de un statut care
să îi confere o deplinătate a drepturilor. Dar această omisiune a fost acoperită de legiuitorul român
prin concentrarea tuturor posibilelor agresiuni asupra copilului nenăscut în infracŃiunea de
Vătămare a Fătului. Trebuie menŃionat faptul că statul român este printre singurele state1 din
Europa care incriminează şi atingerea adusă fătului sub forma de vinovăŃie a culpei, ce tinde spre o
maximizare a protecŃiei acordate.
DirecŃia spre care se îndreaptă comunitatea internaŃională nu este în definitiv concretizată. Se
observă totuşi o susŃinere efectivă a drepturilor mamei. Uniunea europeană a ales să lase aceste
probleme la aprecierea statelor membre. Curtea Europeană a Drepturilor Omului, se află într-o
poziŃie delicata, acesta trebuind să ofere o soluŃie care implică o triplă condiŃionare: a dreptului la
viaŃă a fătului, a dreptului mamei la respectarea vieŃii private şi de famlie şi a intereselor
comunităŃii europene.
Introducerea infracŃiunii de Vătămare a Fătului în Codul Penal va avea în primul rând impact
asupra tuturor persoanelor care vor trebui să se conformeze în faŃa naşterii unui nou subiect de
drept, şi anume fătul. Un alt aspect care priveşte impactul acestei incriminări se referă la
susceptibilitatea normei de a favoriza natalitatea în România.
Cercetările viitoare în domeniul vieŃii intrauterine ar trebui să implice embriologia, şi
conferirea unui statut adecvat embrionului, chiar în cazul când acesta nu se află înăuntrul mamei.
Specialiştii vorbesc despre drepturile copilului la un patrimoniu genetic nemodificat2, care să ofere
ocrotire în faŃa manipulării embrionului în scopuri ştiinŃifice.
Mai mult, nu ar fi exagerat să aducem în discuŃie o viitoare gestionare a vieŃii intrauterine
proporŃională cu dezvoltarea demografică şi cu diminuarea resurselor alimentare şi energetice ale
Terrei, Ńinând cont de exemplul Chinei.
Conchidem prin a susŃine că societatea datorează respect copilului nenăscut, statul trebuind să
garanteze un cadru legal care să ofere protecŃie vieŃii în devenire, conform principiului in dubio,
pro vita, deoarece faptul că există viaŃă înainte de naştere este o realitate şi nu ar trebui să fie o
controversă.
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CRITICA RAłIUNII PENALE ÎN DOMENIUL VIEłII SEXUALE
Liliana-Dorina MANEA1
Adrian VRĂBETE2

Abstract
The study ”Critics of the legal incrimination regarding sexual life” represents a judgeful
approach to articles. 197-204 of the criminal code in force, which incriminate various sexual
behaviours such as: rape, sexual intercourse with a minor, seduction, sexual perversion, sexual
corruption, incest and harrasment.
Based on the legal content we try to emphasize those items that the legislature seems to have
lost sight of during the elaboration of legal rules, elements that generate disputes in
doctrine, controversy about the interpretation or legal classification and shortcomings of law in
it’s mission to face present and future legal practice. In the light of various specialised articles
and pieces of writings, we will express points of view on the assumptions of the specialised
literature that either aroused our indignation or apreciation,trying to show a critical view and to
reveal the lacks of a criminal code of which our freedom depends. Through
practical interpretation of the text, we will try to bring to light the true willing of Romanian
legislature, the application of criminal law, and also issues remained unresolved at the present
time.
Sexual criminality represents an important segment of the criminal general phenomenon
worthy of specialised legal, psychological or medical concern because of the
serious implications involved, both at the individual and society level. Therefore, many authors
have considered approaching the issue in their work.
In this context, we make a separate approach to each of the seven offenses making up the
chapter related to sexual life from the criminal code , the approach does not exclude
the interdependence and complementarity
between
them, given
either by the
same
elements which criminalize behavior (eg. "sex of any kind "- both for rape and sexual intercourse
with a minor), the quality of subjects(eg.teachers, tutors, doctors etc.), the way of comiting the
offense or the purpose of comitting it.
Cuvinte cheie: infracŃiuni privitoare la viaŃa sexuală, valori sociale ,controverse în practica
judiciară, critici, încadrare juridică.
1. Introducere:
ViaŃa şi libertatea sexualã reprezintã o componentã importantã a unei societaŃi, indiferent
dacã ne referim la prezent sau la trecut, la gradul de evoluŃie culturalã, la stadiul dezvoltãrii
tehnicii sau pur şi simplu la tradiŃie, atât de importantă în anumite regiuni. Cele douã se află într-o
strânsă legătură însă precizăm că societatea, fiind un exponent al raŃiunii, are atât dreptul cât mai
ales obligaŃia de a tempera viaŃa sexuală, care este un corespondent al instinctului în toată această
ecuaŃie. În acest sens, apreciem pentru început interesul legiuitorului de a proteja mănunchiul de
valori legate de viaŃa sexuală, manifestat prin dedicarea unui capitol distinct în cadrul Titlului al IIlea din Codul penal intituluat “InfracŃiuni privitoare la viaŃa sexualã”.
1
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Cum simplul act al legiferãrii nu este niciodată de ajuns, fiind necesar ca normele să fie în
permanenŃã corelate cu necesităŃile impuse de practică sau de doctrină, ne vom opri aici cu vorbele
de apreciere, nu că n-am găsi destule, însă nu acesta este scopul lucrãrii. Precizãm că actualele
critici nu sunt menite a lovi un Cod ce şi-a făcut la un moment dat datoria iar în prezent este
asteptat să părăsească scena juridică, ci dimpotrivă, el reprezintă elemente constructive,
complinitoare, pentru crearea unei politici penale viguroase în domeniul protecŃiei vieŃii sexuale.
Prezentul studiu propune o abordare criticã a articolelor 197-204 din Codul penal în vigoare.
Pornind de la conŃinutul legal, vom încerca să punem în evidenŃă acele elemente pe care legiuitorul
pare să le fi pierdut din vedere în redactarea normelor, elemente ce generează dispute în doctrină,
controverse legate de interpretare sau încadrare juridică şi nu în ultimul rând neajunsuri în a
acoperi cazuistica cu care se confruntă sau se poate confrunta practica judiciară. Prin prisma
explicaŃiilor literaturii de specialitate, ne vom exprima punctul de vedere asupra ipotezelor care, fie
ne-au stârnit indignarea, fie apecierea, datorită desluşirilor expuse, încercând să arătăm o viziune
critică şi să scoatem la iveală lipsurile unui act normativ de care libertatea noastră depinde într-o
măsură mai mică sau mai mare. Prin interpretarea concretă a textului, vom încerca să aducem la
lumină voinŃa legiuitorului român şi modul de aplicare al legii penale, dar şi problemele rămase
nerezolvate şi la ora actuală.
Criminalitatea sexuală reprezintă un segment preocupant al fenomenului criminal general,
datorită implicaŃiilor grave pe care le presupune, atât la nivelul individului cãt si al societatii.
Tocmai de aceea, numerosi autori au considerat să trateze această problematicã în lucrări de
specialitate de o întindere considerabilă sau doar în articole ce tratează punctual aspectele
controversate.
În acest context, vom face o abordare separată a fiecărei din cele şapte infracŃiuni ce
alcătuiesc acest capitol, abordare ce nu exclude interdependenŃa şi complementaritatea dintre ele,
dată fie de elemente materiale ce incrimineaza acelaşi tip de comportament, fie de calitatea
subiectilor ori de modalitatea de săvârsire sau scopul urmărit.
2. ConŃinutul propriu-zis
Violul.
Art. 197. Violul. (1) Actul sexual, de orice natură, cu o persoană de sex diferit sau de acelaşi
sex, prin constrângerea acesteia sau profitând de imposibilitatea ei de a se apăra ori de a-şi
exprima voinŃa, se pedepseşte cu închisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi.
(2) Pedeapsa este închisoarea de la 5 la 18 ani şi interzicerea unor drepturi, dacă:
a) fapta a fost săvârşită de două sau mai multe personae împreună;
b) victima se află în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau în tratamentul făptuitorului;
b¹) victima este membru al familiei;
c) s-a cauzat victimei o vătămare gravă a integrităŃii corporale sau a sănătăŃii.
(3) Pedeapsa este închisoarea de la 10 la 25 de ani şi interzicerea unor drepturi, dacă
victima nu a împlinit vârsta de 15 ani, iar dacă fapta a avut ca urmare moartea sau sinuciderea
victimei, pedeapsa este închisoarea de la 15 la 25 de ani şi interzicerea unor drepturi.
(4) AcŃiunea penală pentru fapta prevăzută în alin. (1) se pune în mişcare la plângerea
prealabilă a persoanei vătămate.
(5) Abrogat.
Libertatea sexuală este considerată un atribut esential al existenŃei umane, violul fiind una
dintre cele mai importante infracŃiuni contra vieŃii sexuale cu un puternic impact asupra societăŃii
şi contrar voinŃei lui Dumnezeu de înmulŃire a omenirii. Pe de altă parte, din punct de vedere
medical, viaŃa sexuală înseamnă sănătate psihică şi fizică, echilibru şi maturitate, bineînŃeles
manifestată între limitele normale şi legale. ConŃinutul legal al acestei infracŃiuni a fost, nu de
puŃine ori, principalul subiect al dezbaterilor literaturii de specialitate. Modelul incriminat de
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legiuitorul român reprezintă un model pur teoretic, dinamica realitătii sociale şi practica a surprins
numeroase distorsiuni ale acestuia, ducând în numeroase cazuri la soluŃii diferite în practica
judiciară, însă fără intenŃia de ,,discriminare din punct de vedere sexual”. Doctrina penală, dar şi
cei nevoiŃi să aplice legea şi-au îndreptat interesul spre interpretarea textului legal pentru o cât mai
corectă determinare a conŃinutului legal al infracŃiunii de viol. Controversele nu au întârziat să
apară, acesta fiind şi principalul motiv al analizei ce urmează cu privire la infracŃiunea de viol.
,,Actul sexual”.
În lipsa unei definiŃii a Codului penal, a fost necesară o delimitare concretă a noŃiunii de ,,act
sexual de orice natură”, regăsită în conŃinutul constitutiv al infracŃiunii de viol, pe de-o parte şi
noŃiunile de „perversiuni sexuale" şi „acte cu caracter obscen", pe de altă parte. Sigmund Freud în
lucrarea „Psihanaliză şi sexualitate" menŃionează că actele de perversiune sexuală constituie
„componente ale vieŃii sexuale ale oamenilor sănătoşi, care rareori lipsesc şi care sunt judecate ca
şi alte intimităŃi, căci la nici un om sănătos nu trebuie să lipsească un element oarecare de
perversitate".1
DicŃionarul explicativ al limbii române, dar şi literature medicală de specialitate au
reprezentat un mijloc de definire a acestor noŃiuni care uneori se suprapun şi întrepătrund.
InfracŃiunea de viol a fost reglementată pornind de la ideea de act de penetrare, astfel încât în
conŃinutul său se va include raportul sexual – în înŃelesul pe care această sintagmă l-a cunoscut în
mod tradiŃional în dreptul nostru, acela de conjuncŃie a organului sexual masculin cu cel feminin –,
actul sexual oral şi respective actul sexual anal, indiferent dacă în aceste ultime cazuri este vorba
de un act heterosexual sau homosexual.
Violul acoperă toate actele de penetrare, indiferent dacă au fost comise de agresor asupra
victimei sau dacă victima a fost obligată să facă acest lucru.2
Conform principiului egalităŃii în faŃa legii, toate persoanele au vocatie egală de a fi judecate
de aceleaşi instante judecatoresti, dupa aceleaşi reguli de procedura, fără privilegii şi fără
discriminare.3 Însă, în practica judiciară acest lucru nu s-a întâmplat în mod constant, astfel
asistăm la soluŃii contradictorii ale instanŃelor judecătoreşti cu privire la aplicarea aceleiaşi legi.
În acest sens aducem în discuŃie decizia nr. 258 din 4 aprilie 2002, prin care Curtea de Apel
Braşov a statuat că prin faptul că inculpatul a forŃat-o pe partea vătămată să întreŃină un raport
sexual normal şi apoi sex oral şi anal, a comis atât infracŃiunea de viol, prev.de art. 197 alin. (1)
C.pen., cât şi infracŃiunea de perversiuni sexuale, prev.de art. 201 alin. 4 C.pen., infracŃiuni aflate
în concurs real, şi nu o singură infracŃiune de viol, care să includă şi actele sexuale nefireşti.
În contradicŃie cu decizia expusă mai sus, Curtea Supremă de JustiŃie, în decizia nr. 361 din
24 ianuarie 2003, are o altă optică şi menŃine o hotărâre judecătorească prin care Tribunalul Alba a
condamnat pe inculpat pentru comiterea infracŃiunii de viol, prevăzut de art. 197 alin. (2) C.pen.,
pentru că, prin violenŃă, a întreŃinut raporturi sexuale normale şi orale cu partea vătămată.
Prin decizia nr. 321 din 29 aprilie 2002, Curtea de Apel Suceava a statuat că se impune
reŃinerea unui concurs între viol – art. 197 alin (1) C. pen. – şi perversiune sexuală – art. 201 alin
(4) – în cazul întreŃinerii cu partea vătaămată (băiat) a unui act sexual oral şi act sexual anal, după
care inculpatul i-a introdus acestuia în anus mânerul unei perii de păr , mimând actul sexual.4
Pentru a asigura aplicarea unitară a prevederilor legii penale, Înalta Curte de CasaŃie şi
JustiŃie, constituită în SecŃii Unite, s-a pronunŃat asupra acestei controverse prin Decizia nr. III din
1

Sigmund Freud, „Psihanaliză şi sexualitate", Ed. ŞtiinŃifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1994.p. 82
Mirela Gorunescu, ,,InfracŃiunile privitoare la viaŃa sexuală – între Codul penal în vigoare şi Noul Cod
penal”, Analele UniversităŃii “Constantin Brâncuşi” din Târgu Jiu, Seria ŞtiinŃe Juridice, Nr. 2/2010, p.101.
3
Art. 16 alin (1) din ConstituŃia României: ,, CetăŃenii sunt egali în faŃa legii şi a autorităŃilor publice, fără
privilegii şi fără discriminări.”
4
www.jurisprudenta.com
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23 mai 2005 cu privire la înŃelesul ce trebuie atribuit actelor la care se referă art. 197 alin. (1) şi
art. 198, precum şi art. 201 C. Penal:
În acest mod, considerăm că s-a pus punct soluŃiilor contradictorii din practica judecătorească
care au constituit un punct de plecare pentru exercitarea recursului în interesul legii clarificând
acest aspect interpretat diferit de către instanŃele judecătoreşti.
Victima este membru al familiei.
Codul penal prevede că violul este realizat în varinta agravantă atunci cand victima este
membru al familiei.
Calitatea de rudă apropiată nu determină prin ea însăşi – ca în cazul celei de soŃ – existenŃa
infracŃiunii de viol în variantă agravată, ci numai sub existenŃa dublei condiŃii, şi anume dacă
aceasta locuieşte sau gospodăreşte împreună cu faptuitorul.1
Din cele expuse reiese faptul că persoana care este rudă apropiată cu făptuitorul, dar care nu
îndeplineşte şi cea de-a doua condiŃie, si anume să locuiască sau să gospodărească împreună cu
acesta, nu intră sub ocrotirea legii penale în cazul infracŃiunii de viol în această variantă agravată.
Astfel, apare situaŃia săvârşirii violului de catre inculpat asupra propriei fiice care, aceasta din
urmă, nu mai locuieşte sau gospodăreşte cu tatăl său, iar pedeapsa aplicată va fi cea prevăzută
pentru forma tip a infracŃiunii de viol şi nu cea pentru varinta agravată de la litera b¹), însă se va
reŃine violul (simplu sau agravat, cu exceptia circumstanŃei incriminate în art. 197 alin. (2) lit. b¹)
din Codul penal) în concurs cu infracŃiunea de incest prevăzută de art. 203 din Codul penal în
cazul savârşirii unui raport sexual deoarece fiica este rudă în linie directă cu făptuitorul în situaŃia
prezentată. Ori, interpretând dispoziŃiile Codului penal, fapta inculpatului de savârşirea a unui
raport sexual asupra propriei sale fiice care nu mai locuieşte sau gospodăreşte cu tatăl său va fi
sancŃionată cu închisoarea de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi, sporită până la maximul ei
special la care se poate adăuga un spor de până la 5 ani, dacă acest maxim nu este îndestulător.2
După cum se observă, pedeapsa maximă a închisorii nu poate depaşi 15 ani. În ceea ce ne priveşte,
observăm o disproporŃie vădită între maximul pedepsei ce se poate aplica în cazul săvârşirii unui
raport sexual asupra propriei fiice (care nu locuieşte sau gospodăreşte cu făptuitorul) şi maximul
pedepsei închisorii ce se poate aplica pentru o aceiaşi faptă în cazul în care fiica inculpatului
locuieşte sau gospodăreşte cu făptuitorul, şi anume pedeapsa închisorii de până la 23 de ani şi
interzicerea unor drepturi.3 Nu putem gasi o justificare raŃională a acestei diferenŃe şi considerăm
că dubla condiŃie existentă în cazul rudelor apropiate de a locui sau gospodări cu făptuitorul nu
contribuie la realizarea în totalitate a scopului legii penale, ci mai mult ridică multe semne de
întrebare cu privire la această diferenŃiere de tratament penal, cu nimic justificată.
O altă categorie de persoane, potenŃiale victime par a fi omise de legiuitorul român, şi anume
cele care locuiesc şi gospodăresc cu făptuitorul, dar care nu sunt rude apropiate în sensul legii
penale. Aceasta este situaŃia afiniilor (socri, cumnaŃi) care, nu de puŃine ori, locuiesc împreună cu
o familie, precum şi categoria copiilor celuilalt soŃ care locuiesc cu făptuitorul. Este de ramarcat
faptul că există situaŃii în care vor fi incidente prevederii agravantei de la art. 197 alin. (2) lit.b): ,,
victima se află în îngrijirea, ocrotirea, educarea, paza sau în tratamentul făptuitorulu.”, spre
exemplu copiii celuilalt soŃ care locuiesc cu făptuitorul.
În doctrina de specialitate şi practica judiciară au existat numeroase discuŃii cu privire la
existenŃa unui concurs între infracŃiunea de viol si cea de incest. Problema se diversifică datorită
1

Ilie Pascu, Mirela Gorunescu, Drept penal. Partea specială, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2010, p.193.
Art. 34 alin. (2) din C. pen.
InfracŃiunea de viol, în modalitatea raportului sexual, prevăzută de art. 197 alin. (1) din C.pen. raportat la
alin. (2) lit. b¹) în concurs cu infracŃiunea de incest prevăzută de art. 203 din C. pen. cu aplicarea prevederilor art. 34
alin. (2) cu privire la pedeapsa principală în caz de concurs de infracŃiuni săvârşite de persoana fizică.
2
3
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condiŃionării agravantei din art. 197 alin. (2) lit. b¹) de a locui sau gospodări împreună cu
făptuitorul. Au existat opinii conform cărora incestul este absorbit în infracŃiunea de viol, însă
aceste infracŃiuni se vor reŃine in concurs, bineînŃeles având în vedere existenŃa agravantei de la
art. 197 alin. (2) lit.b¹), a diferenŃei dintre elementul material al infracŃiunii de viol si cel al
infracŃiunii de incest, şi anume ,,actul sexual”, respective ,,raportul sexual”, precum şi rudele în
gradul prevăzut de art. 203 din C. pen..
În sensul concursului de infracŃiuni s-a pronunŃat şi Înalta CurŃe de CasaŃie şi JustiŃie, SecŃiile
Unite, prin Decizia nr.17/2008) admiŃând recursul în interesul legii declarat de procurorul general
al Parchetului de pe lângă Inalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie.
După cum am arătat, prin membru al familiei se înŃelege şi soŃul care poate fi subiect pasiv al
infracŃiunii de viol. Calitatea de soŃ nu este condiŃionată, ca în cazul rudelor apropiate, ca aceasta
să locuiască sau să gospodărească împreună cu făptuitorul. În interpretăriile anterioare1 ale
Codului penal s-a arătat că existenŃa căsătoriei presupune consimŃământul la raporturi sexuale între
soŃi, neexistând infracŃiunea de viol în cazul săvârşirii unei asemenea fapte de către soŃ asupra
soŃiei, acesta fiind punctul de vedere al doctrinei de la momentul respectiv. Odată cu noile
reglementări, dispoziŃia expresă privind incriminarea violului asupra soŃului a înlăturat orice
argument al neexistenŃei infracŃiunii de viol într-o asemenea situaŃie, ba mai mult, legiuitorul
român prevede ca variantă agravată a violului savârşit asupra soŃului.
ExistenŃa căsătoriei nu poate şi nu trebuie să transforme femeia într-un ,,obiect neînsufleŃit”,
aflat în orice moment la dispoziŃia bărbatului, în vederea satisfacerii nevoilor trupeşti2. De
remarcat este faptul că, ,,astăzi” ne trezim în prezenŃa unei norme penale, chiar în variantă
agravată, prin care se restrânge expres manifestarea abuzivă a soŃului sau soŃiei în privinŃa vieŃii
lor sexuale, în timp ce ,,ieri” aceasta nici macar nu exista. Ca simpli cetăŃeni, apare întrebarea de
unde această determinare şi revoltă a legiutorului român de a pedepsi mai aspru exercitarea, până
mai acum ceva timp, a unui ,,drept” dobândit prin căsătorie. La o simplă cercetare mai amănunŃită
asupra problemei, observăm că în celelalte legislaŃii europene nu există o dispoziŃie expresă a
incriminării violului între soŃi, ceea ce ne-ar putea întări convingerea existenŃei unui exces de zel
manifestat tocmai într-un act normativ. Prin existanŃa violului în formă agravată (art. 197 alin. (2)
lit b¹)) soŃul este pus pe acelaşi plan cu rudele apropiate ale făptuitorului care locuiesc şi
gospodăresc cu acesta. Considerăm că nu exista termen de comparaŃie între săvârşirea unui viol
asupra soŃiei şi între săvârşirea violului asupra propriei fiice, întradevăr, ambele de o josnică
manifestare, inacceptabilă, însă nu poate fi omis faptul că, în timp ce un act sexual cu soŃia este un
lucru firesc şi normal, un act sexual cu propria fiică este în mod cert un fapt cutremurător şi
intolerabil.
Odată cu intrarea în vigoare a Noului Cod Civil3 este reglementată logodna ca stare de fapt
existentă între bărbat şi femeie ce poate exista înaintea încheierii căsătoriei.
Realitatea sociala ne oferă şi alt mod de convieŃiuire între un bărbat şi o femeie, şi anume
concubinajul, care în numeroase cazuri a înlocuit cu prioritate căsătoria, împrumutând de la
aceasta toate elementele necesare pentru asigurarea unei atmosfere de supravieŃuire. Codul penal
nu a surprins aceste doua situaŃii, cât se poate de reale si actuale, care uneori pot dura chiar toată
viaŃa şi astfel, violul nu va intra sub incidenŃa legii penale în varianta agravată, ci va îndeplini
condiŃiile variantei tip ale acestei infracŃiuni, chiar dacă, în fapt, ne aflăm în aceeaşi situaŃie ca în
cazul căsătoriei.
1
V. Dongoroz, S. Kahane, I. Oancea, I. Fodor, N. Iliescu, C. Bulai, R. Stănoiu, V. Roşca, ,,ExplicaŃii teoretice
ale Codului Penal Român” Vol. III, Partea Specială, Ed. Academiei, Bucureşti, 1971, pag. 351.
2
Valerian Cioclei, ,,ViaŃa sexuală şi politica penală”, Ed. Holding Reporter, 1994. p 49.
3
Legea nr. 17/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil (extras), Republicat în
Monitorul Oficial nr. 505 din 15 iulie 2011.

396

ConferinŃa StudenŃească Anuală „Nicolae Titulescu”. ŞtiinŃe juridice

Ca o ultimă problemă referitoare la varianta agravată a infracŃiunii de viol (art. 197 alin. (2)
lit. b¹)), nu putem să nu observăm stricteŃea legii penale manifestată fără alternative în cadrul
căsătoriei. Mai exact, acŃiunea penală pentru fapta săvârşită se pune în mişcare din oficiu fără ca
împăcarea părŃilor să aibă vreo consecinŃă juridică. Am putea numi acest fenomen ,,o grijă
exagerată” a legiuitorului român, Ńinând cont că într-o căsătorie există în proporŃie mai mare
posibilitatea ca între părŃi să intervină împăcarea. Cu privire la acest aspect, suntem rezervaŃi în a
ne ralia acestei abordări, orientându-ne cu precădere reglementării existente în cazul altor
infracŃiuni, spre exemplu, în cazul art.181 alin. (3) cu privire la vătămare corporală săvârşită
asupra membrilor familiei, acŃiunea penală se pune în mişcare şi din oficiu, însă împăcarea părŃilor
îşi produce efectele, înlaturând răspunderea penală.
Tentativa violului care a avut ca urmare moartea sau sinuciderea victimei.
În documentarea cu privire la această controversă referitoare la existenŃa sa, încadrarea
juridică, tentativa unei fapte praeterintenŃionate, limitele pedepselor, separarea faptei în părŃi
componente, dreptul la viaŃă sau dreptul la libertate sexuala, pe lânga faptul că ni s-a întărit
convingerea cu privire la: ,,câŃi jurişti, atâtea opinii”, considerăm că legiuitorul, prin incriminarea
violului care a avut ca urmare moartea sau sinuciderea victimei în variantă agravată cu limitele
pedepsei închisorii cele mai mari, nu a avut în vedere realizarea sau nerealizare efectivă a actului
sexual, ci gravitatea faptei este dată de moartea sau sinuciderea victimei atunci cand se stabileşte
intenŃia în raport cu actul sexual. Ca un efect direct al acestei opinii, infracŃiunea
preaterintenŃionată se realizează întotdeauna în formă consumată, iar limitele pedepselor1 vor
rămâne aceleaşi, fără alte artificii juridice.
Actul sexual cu un minor.
Art. 198. - Actul sexual cu un minor. (1)Actul sexual, de orice naturã, cu o persoanã de
sex diferit sau de acelaşi sex care nu a împlinit vârsta de 15 ani se pedepseşte cu închisoare de la
3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi.
(2)Cu aceeaşi pedeapsã se sancŃioneazã actul sexual, de orice naturã, cu o persoana de sex
diferit sau de acelaşi sex între 15-18 ani, dacã fapta este sãvârsitã de tutore sau curator ori de
cãtre supraveghetor, îngrijitor, medic curant, profesor sau educator, folosindu-se de calitatea sa,
ori dacã fãptuitorul a abuzat de încrederea victimei sau de autoritatea ori influenŃa sa asupra
acesteia.
(3)Dacã actul sexual, de orice naturã, cu o persoana de sex diferit sau de acelaşi sex, care
nu a împlinit vârsta de 18 ani, a fost determinat de oferirea sau darea de bani ori alte foloase de
cãtre fãptuitor, direct sau indirect, victimei, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 12 ani si
interzicerea unor drepturi.
(4)Daca faptele prevazute în alin. 1-3 au fost sãvârsite în scopul producerii de materiale
pornografice, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 15 ani si interzicerea unor drepturi, iar dacă
pentru realizarea acestui scop s-a folosit constrângerea, pedeapsa este închisoarea de la 5 la
18 ani si interzicerea unor drepturi.
(5)Când fapta prevazuta în alin. 1 a fost săvârşită în împrejurãrile prevãzute în art.197 alin.
2 lit. b) ori dacã faptele prevãzute în alin. 1-4 au avut urmãrile prevãzute în art. 197 alin. 2 lit. c),
pedeapsa este închisoarea de la 5 la 18 ani şi interzicerea unor drepturi.
(6)Daca fapta a avut ca urmare moartea sau sinuciderea victimei, pedeapsa este închisoarea
de la 15 la 25 de ani si interzicerea unor drepturi.

1
Art. 197 alin. (3) teza II din C. pen.: ,,…dacă fapta a avut ca urmare moartea sau sinuciderea victimei,
pedeapsa este închisoarea de la 15 la 25 de ani şi interzicerea unor drepturi.”
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Sexul este considerat, pe bunã dreptate, ca fiind o activitate cât se poate de serioasã, cu
implicaŃii profunde ce pot marca întreaga viata din multe puncte de vedere şi care cere
discernãmânt şi asumarea unor responsabilitãŃi. Şi tocmai fiindcã, pentru a pãşi în viaŃa sexualã,
este nevoie de maturitate fizicã, psihicã si emoŃionalã şi, fiindcã nu oricine poate sã dea dovadã de
aşa ceva la o vârstã fragedã, existã legi care au grijã ca, mãcar panã la o anumitã vârstã, tânãrul sã
aibã timpul necesar dezvoltãrii fizice, psihice, emoŃionale şi acumulãrii de informaŃie.
Actul sexual cu un minor şi violul.
Considerãm cã, pentru început, este nevoie de o delimitare între cele douã infracŃiuni
asemãnãtoare în aparenŃã dar atât de diferite în realitate. Având acelaşi element material, „actul
sexual de orice naturã”, cele douã se diferenŃiazã sub aspectul fundamental al consimŃãmântului.
Dacã la prima infracŃiune, actul sexual este acceptat de minor, având însã cunoştinŃa şi
reprezentarea a ceea ce face, la viol nu existã o asemenea acceptare, subiectul pasiv fiind
constrâns, sau profitându-se de imposibilitatea lui de a se apãra sau de a-şi exprima voinŃa.
De cele mai multe ori, în practica judiciarã, inculpatii, în cazurile de viol cu un minor sub 15
ani (aşadar la alin.1) solicitã schimbarea încadrarii juridice în act sexual cu un minor, motivând cã
rezultã, dintr-o materialitate a faptelor tendenŃios interpretatã, un consimŃãmânt care în realitate nu
existã. În fapt, datoritã superioritãŃii şi autoritãŃii exercitate de adult asupra minorului avem de-a
face cu o respingere din partea acestuia a actului sexual care nu se manifestã violent. Astfel, şi în
cazul în care minorul plânge, spre exemplu, în timpul actului, sau refuzã evident participarea la
acesta fãrã însã a putea înfrânge voinŃa autorului iar mai apoi nu povesteşte nimic întrucât este
ruşinat sau i se spune cã va fi certat de pãrinŃi, vom avea de-a face tot cu infracŃiunea de viol,
pentru cã lipseste consimŃãmântul. De asemenea, în doctrinã s-a exprimat pãrerea cã, dacã vârsta
subiectului pasiv este prea micã, încadrarea ar trebui fãcutã pe art. 197 violul, întrucât faptuitorul
profitã de imposibilitatea minorului de a-şi exprima voinŃa. Pe bunã dreptate cã o asemenea pãrere
este justã însã legea nu stabileste o vârsta minimã care sã diferenŃieze, chiar şi cu consimŃãmânt,
cele douã infracŃiuni. Deşi legea nu arată limita minimă de la care persoana de sex diferit sau de
acelaşi sex este susceptibilă să devină subiect pasiv al de viol în loc de act sexual cu un minor este
admis în jurisprudenŃă şi literatura juridică de specialitate că această limită este în legătură cu
momentul când victima dobândeşte capacitatea de raport sexual, adică pubertatea sexuală
(menstruaŃia), reprezentând o chestiune de fapt în raport cu datele particulare în fiecare speŃã.1 Este
adevarat, o asemenea pãrere ar putea fi adesea valabilã însã considerãm că ea nu trebuie
transformatã într-o cutumã referitoare la aceastã infracŃiune, ci este necesar ca fiecare instanŃã în
parte sã aibã în vedere starea psiho-somaticã a minorului, individualizatã prin intermediul
medicilor şi psihologilor, pentru a stabili dacã acesta avea reprezentarea faptelor sale. Acest aspect
nu are legatură cu noŃiunea de discernamant, întrucât pana la 14 ani prezumŃia este absolutã, ci
presupune identificarea stadiului de dezvoltare al minorului.
Moralitatea victimei
Dacã este normalã şi laudabilã intenŃia legiuitorului de a proteja în mod absolut viaŃa sexualã
a minorului panã la o anumitã vârstã, stabilitã la 15 ani, în privinŃa celorlalte variante asimilate sau
agravate ale art.198 avem unele rezerve. Considerãm ca erau necesare anumite prevederi care nu
neapãrat sã exonereze subiectul activ ci mãcar sã stabileascã limite mai reduse ale pedepsei. Este
vorba de acele prevederi de la alin. 2, 3 si 4 care incrimineaza actul sexual cu un minor ce are o
vârstã mai mare de 15 ani, în anumite situaŃii. Vorbim deja de un minor care, dacã are
discernãmânt, poate rãspunde penal, care dupã 16 ani se poate casatori, dobândind astfel
capacitate deplinã de exerciŃiu, aşadar un minor care are o anumitã rãspundere în ceea ce-l priveşte
1
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şi în ceea ce priveşte relaŃia sa cu societatea. Este adevarat, indiferent dacã minorul a provocat
infracŃiunea sau chiar dacã anterior a mai avut numeroase relaŃii sexuale consimŃite în condiŃii
legale, fapta profesorului, tutorelui sau celorlalte persoane mentionate la alin. 2, de avea relatii
sexuale cu un minor folosindu-se de calitatea sa, este blamabilã. O astfel de persoanã are o
responsabilitate faŃa de educarea şi evolutia sa, însã nu există o egalitatea între aceastã faptã şi cea
de la alin.1, aşa cum a considerat legiuitorul prin expresia ”cu aceeasi pedeapsa se
sanctioneazã…”.În plus, o asemenea faptã nu poate fi realizatã decât cu concursul unor aspecte ce
Ńin de educaŃia minorului sau de anturajul sãu, şi mai putin de influenŃa ori abuzul de încrederea
victimei al fãptuitorului.Fapta prevazutã la alin.3 (determinatã de oferirea sau darea de bani ori alte
foloase victimei), este incriminatã inclusiv cand minorul “care nu a implinit 18 ani”practicã
prostituŃia1.Limita maximã a pedepsei în acest caz escaladeazã de la 10 la 12 ani.
Printr-un simplu exerciŃiu de imaginaŃie putem deduce cã legiutorul a considerat ca fiind mai
grav un act sexual cu o tanarã care se prostitueazã in vârstã 16 ani decât un act sexual cu o minorã
virginã de 10 ani.
Dacã tot suntem la variantele agravate ale acestei infracŃiuni, se impune sã abordãm
problematica alin.4 teza a-II-a (dacã pentru realizarea acestui scop - producerea de materiale
pornografice- s-a folosit constrângerea) valabilã şi în cazul infracŃiunii de perversiune sexualã.
Considerãm cã o asemenea dispozitie este lipsitã de aplicabilitate practicã întrucât nu poate fi
conceputã constrângerea îndreptatã doar împotriva scopului producerii materialelor pornografice,
fãrã a pierde implicit şi consimŃãmântul dat la realizarea actului sexual. O asemenea faptã
degenereazã automat în infracŃiunea de viol, care nu are ca variantã agravatã vreo prevedere legatã
de materiale pornografice, acest aspect rãmânând sã conteze eventual ca un factor în planul
individualizãrii pedepsei.
Vârsta subiectului activ.Dacã pentru una din calitãŃile de la alin.2, este nevoie de o anumitã
vârstã a subiectului activ, infracŃiunea putând fi sãvârşitã doar de o persoana maturã, în cazul
variantei tip şi a celorlalte, orice persoanã care rãspunde penal poate fi subiect activ2. Pentru a
evalua consecintele acestei nelimitãri de vârstã, ne putem imagina o “scurtã poveste de
dragoste”.Junele Romeo, în varsta de 14 ani si o luna, întreŃine un act sexual cu tânăra Julieta , în
vârstã de 14 ani fără o luna. Inevitabil, parinŃii fetei aflã de cele întamplate şi reclamã fapta. Ce
soluŃie se va adopta ? Ar trebui Romeo întemniŃat? Legea asa o cere. Exemplul este poate exagerat
în privinŃa vârstei subiectului activ însã, dacã autorul ar avea 15,16 sau 17 ani nu credem cã fondul
problemei ar fi modificat prea mult. Art.198 are rolul de a proteja minorul faŃã de persoane care
datoritã vârstei şi experienŃei lor de viaŃã, sunt în mãsura sã profite de pe urma imaturitãŃii şi lipsei
sale de experienŃã. Altfel, textul nu-si gaseste nicio justificare.Considerãm cã este necesar ca
legiuitorul sã fixeze o limitã minimã de vârstã în privinŃa subiectului activ sau sã diferenŃieze
limitele pedepsei în funcŃie de vârstã. E adevãrat, o asemenea dispoziŃie ar putea fi interpretatã ca
o încalcare a principiului egalitãŃii în faŃa legii penale. Pe de altã parte, speŃa de mai sus reprezintã
o ilustrare a unei direcŃii greşite de orientare a actualei politici penale relative la protecŃia vieŃii
sexuale a minorului. Aceste dispute par sã fie înlãturate prin reglementãrile din noul Cod penal,
legiuitorul întelegând sã diferentieze gravitatea faptei în raport cu vârsta autorului, pentru că doar
aşa putem vorbi de un “prejudiciu” al minorului. Astfel, fapta nu va fi pedepsita dacă diferenta de
varsta este de cel mult 3 ani.
SeducŃia.
Art.199 SeducŃia. (1) Fapta aceluia care, prin promisiuni de căsătorie, determină o
persoană de sex feminin mai mică de 18 ani de a avea cu el raport sexual, se pedepseşte cu
închisoare de la unu la 5 ani.
1
2
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(2) Împăcarea părŃilor înlătură răspunderea penală.
Prezentându-se cu un titlu ce poate duce cu gândul la scenarii telenovelistice, bãrbaŃi şarmanŃi
şi tinere îmbătate de iubire, această infracŃiune reprezintă în fapt o expresie a dorinŃei legiuitorului
de a proteja consimŃământul tinerelor fete obŃinut prin specularea dorinŃei acestora de a avea, de la
o vârsta fragedă, o familie frumoasă şi fericită întemeiată după obiceiurile spaŃiului mioritic şi
anume, prin căsătorie. Cu atât mai mult - a considerat legiuitorul - este nevoie de o intervenŃie a
dreptului penal, cu cât tinerele în cauză au fost dispuse, nu-i aşa, să sacrifice o bună parte din
inocenŃa sau, dacă nu este cazul, din încrederea lor pentru realizarea acestui deziderat. Privită sub
acest aspect, seducŃia ar putea fi considerată chiar o varietate a înşelăciunii, sintagma „sedus şi
abandonat“ fiind aici apropiată celei de „minŃit şi cu banii luaŃi“. Ce-i drept, asemănarea este una
satirică aşa că departe gândul nostru de a face vreo propunere de lege ferenda în vederea contopirii
celor două fapte.
În doctrină, această infracŃiune a fost mai degrabă criticată decât lăudată iar practica judiciarã
în această nişă este aproape inexistentă. Trebuie însă să reamintim că, până la intrarea în vigoare a
noului Cod penal, care exclude o astfel de reglementare, discutăm de o normă în vigoare,
susceptibilă de a produce efectele prevăzute în conŃinutul legal. Aşadar, asta avem cu asta lucrăm,
şi de aceea vom analiza această infracŃiune în primul rând sub aspectul conŃinutului iar mai apoi al
oportunităŃii existenŃei sale.
Incriminarea raportului sexual.
Dacă în privinŃa celorlalte infracŃiuni ce întregesc acest capitol legiuitorul a intervenit în
schimbarea conŃinutului legal introducând expresia mult mai cuprinzãtoare de „act sexual de orice
natură”, aici reglementarea a ramas „pe stil vechi”, constând într-un raport sexual (include doar
actele având aptitudinea fiziologică de a procrea) cu toate că s-ar fi impus o abordare mai largă.
Obiectul juridic al acestei infracŃiuni îl constituie libertatea şi inviolabilitatea sexuală a persoanei
de sex feminin care nu a împlinit vârsta de 18 ani1 însă, este protejată şi libertatea
consimŃământului minorei la raportul sexual.2 De ce ar fi mai puŃin gravă o faptã ce se încadrează
în prevederile art. 199 C. pen. realizată printr-un act sexual anal sau oral, când acestea ar putea
produce efecte chiar mai grave asupra fizicului şi psihicului? Există fără doar şi poate o vătămare a
libertatii şi inviolabilităŃii sexuale şi în acest caz, vorbim tot de o viciere a consimŃământului.
Moralitatea victimei.
Poate una din cele mai importante scăpări ale art.199 constă în omiterea unor date despre
starea anterioarã sau moralitatea victimei, menite a da un plus de consistenŃă acestei infracŃiuni şi a
orienta corespunzator politica penală ocrotită de acest articol .
Este inadmisibil ca legiuitorul să pună egalitate între situaŃia unei fete virgine, a cărei
inocenŃă şi naivitate poate fi păcălită cu usurinŃă şi cea a unei fete care în prealabil poate a mai fost
căsătorită sau a avut relaŃii consimŃite cu alŃi barbaŃi. Sub acest aspect,legislaŃia noastrã e depăşită
de cea turcă, atât sub aspectul conŃinutului cât şi al limitelor de pedeapsă. Astfel, art. 423 din
Codul penal turc prevede : Acela care a sedus o virgină în varstă de peste 15 ani prin promisiuni
de căsătorie va fi pedepsit cu închisoare de la 6 luni la 2 ani.
Iată cum, o legislaŃie conservatoare şi deosebit de sensibilă la ocrotirea vieŃii sexuale datorită
orientării religioase, prevede o reglementare mai precisă şi chiar o pedeapsă mai puŃin aspră. Până
şi legislaŃiile anterioare din spaŃiul românesc prevăd în privinŃa seducŃiei pedepse mult mai reduse
în comparaŃie cu limitele actuale (de la 1-5 ani). Astfel Codul penal de la 1936 prevedea
1
2
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închisoarea de la 1-3 ani iar legislatia din Bucovina de la 1 luna la 3 luni plus daune pentru partea
desonorată. Prevederi asemanãtoare se regãsesc şi în Codul penal italian, care circumstanŃiază
subiectul activ în persoana unui bărbat însurat, unde pedeapsa nu depăşeşte 2 ani de zile. Nu poate
fi acceptată părerea legiuitorului, care prin limitele de pedeapsă stabilite pentru această infracŃiune,
aduce seducŃia la un pericol social generic egal cu uciderea din culpă, spre exemplu, sau mai mare
decât al abuzului de încredere sau al ultrajului în varianta tip.
Corelarea C.pen. cu Legea nr. 288/2007.
Legea 288/2007 pentru modificarea şi completarea Legii 4/1953 - Codul familiei, printre
altele, a stabilit noi reglementări referitoare la condiŃiile în care minorii pot să se căsătorească,
determinând o lipsă de armonie a prevederilor C.pen. cu cele din Dreptul familiei.
Până atunci, vârsta minimã pentru încheierea căsătoriei era diferenŃiată în funcŃie de sex: 18
ani pentru bărbat şi 16 pentru femeie. În mod excepŃional, pentru motive temeinice, minora se
putea căsători şi înainte de împlinirea vârstei minime, de la 15 ani, dar cu încuviinŃarea dată de
preşedintele consiliului judeŃean sau de primarul general al Municipiului Bucuresti1. În prezent,
vârsta minimã de căsătorie este de optsprezece ani.
Pentru motive temeinice, minorul care a împlinit vârsta de şaisprezece ani se poate căsători în
temeiul unui aviz medical, cu încuviinŃarea părinŃilor săi ori, dupã caz, a tutorelui şi cu autorizarea
DirecŃiei Generale de Asistentă Socială şi ProtecŃia Copilului în a cărei rază teritorială îşi are
domiciliul.2
Aşadar, în doctrină s-a exprimat părerea că dispoziŃiile referitoare la seducŃie din C.pen. nu ar
fi aplicabile în cazul minorei între 15 si 16 ani deoarce aceasta nu se poate căsători. Considerăm că
aceastã parere este criticabilă întrucât C.pen. face vorbire doar de o promisiune de căsătorie, nu de
una valabil încheiată şi, mai mult, o astfel de interpretare s-ar impune când o limită minimă nu este
stabilită de cod. Urmând firul aspectelor practice ale unei asemenea păreri, de ce o promisiune de
căsătorie ce determină un raport sexual, formulată la 15 ani şi 11 luni ai minorei, urmând să se
împlinească actul marital la 16 ani şi o zi, ar trebui lasată în afara dispoziŃiilor C.pen.? Mai mult,
acceptând implicaŃiile acestui act normativ în C.pen., ce decizie se va lua în cazul unor etnii sau
comunităŃi minoritare ce-şi orânduiesc viaŃa dupã datini proprii, pentru care noŃiunea de căsătorie
este una diferită faŃă de cea înŃeleasă de Legea nr. 288/2007. Aceştia, mai rar ajung în faŃa
ofiŃerului de stare civilã pentru a oficia un asemenea act .Oare ar fi mai puŃin imorală fapta unui
tânăr rrom care întreŃine un raport sexual cu o tânară de 15-18 ani determinat de promisiunea
mincinoasă de a o duce în faŃa bulibaşei şi a staborului pentru binecuvantare? Cu siguranŃă că nu.
A fi sau a nu fi...
Într-un final, după ce am întors aceastã normă juridică pe toate părŃile constatând obstacole de
aplicare şi lacune de interpretare, se impune să aducem o ultimă şi principală critică acestui text de
lege, reprezentată chiar de introducerea sa în Codul penal. Considerăm că legiuitorul şi-a acordat
dreptul de a reglementa aspecte pe un teritoriu unde nu este bine să intervină. Cu siguranŃă că fapta
subiectului activ este reprobabilă din punct de vedere moral însă, între imoral şi penal nu putem
pune întotdeauna semnul de egalitate. Şi dacă tot vorbim de imoralitatea făptuitorului, ce l-ar
împiedica pe acesta ca, sub presiunea iminenŃei legii penale, să accepte îndeplinirea promisiunii
fãcute, cu gândul de a desface cãsatoria ulterior, prevalându-se de dispozitiile art.199 C.pen.
Constatăm că, în ansamblu, esenŃa acestei infractiuni este de sorginte socialistă, asigurând o
protecŃie exacerbatã a vieŃii de familie. Sub acest aspect seducŃia se aseamană cu o mai veche
prevedere din conŃinutul infracŃiunii de viol, ce stabilea ca o cauză de nepedepsire căsătoria dintre
1
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autor si victimă , dând posibilitatea constituirii în mod imoral a unor familii. Oricât de mult şi-a
dorit legiuitorul de la 1968 încurajarea „celulei de bază a societaŃii”2 şi oricât de lăudabil ar fi acest
demers, căsătoria nu trebuie să reprezinte un refugiu în faŃa pedepsei sau o obligaŃie rezultată în
urma unei „convenŃii” în care una din părŃi s-a „obligat” la raport sexual iar cealaltă parte a fost de
rea-credinŃă. Drept urmare, n-ar fi exclusã nici deschiderea unei acŃiuni civile alăturate celei penale
pentru daune-interese.
În concluzie, avem în faŃă un articol ce exprimă o voinŃã juridică depăşită după cei peste 40
de ani de existenŃă, infracŃiunea de seducŃie ducându-ne astfel cu gândul la faptul că acest cod a
rămas în vigoare un pic prea mult, o reîmprospătare a politicii penale impunându-se numaidecât.
Perversiunea sexuală.
Art.201 Perversiunea sexuală. (1) Actele de perversiune sexuală săvârşite în public sau
dacă au produs scandal public se pedepsesc cu închisoare de la unu la 5 ani.
(2) Actele de perversiune sexuală cu o persoană care nu a împlinit vârsta de 15 ani se
pedepsesc cu închisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea unor drepturi.
(3) Cu aceeaşi pedeapsă se sancŃionează şi actele de perversiune sexuală cu o persoană
între 15-18 ani, dacă fapta este săvârşită de tutore sau curator ori de către supraveghetor,
îngrijitor, medic curant, profesor sau educator, folosindu-se de calitatea sa, ori dacă făptuitorul a
abuzat de încrederea victimei sau de autoritatea ori influenŃa sa asupra acesteia.
(3¹) Dacă actele de perversiune sexuală cu o persoană care nu a împlinit vârsta de 18 ani au
fost determinate de oferirea sau darea de bani ori alte foloase de către făptuitor, direct sau
indirect, victimei, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 12 ani şi interzicerea unor drepturi.
(3²)Dacă faptele prevăzute în alin. 2, 3 şi 3 au fost săvârşite în scopul producerii de
materiale pornografice, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi,
iar dacă pentru realizarea acestui scop s-a folosit constrângerea, pedeapsa este închisoarea de la
5 la 18 ani şi interzicerea unor drepturi.
(4) Actele de perversiune sexuală cu o persoană în imposibilitate de a se apăra ori de a-şi
exprima voinŃa sau prin constrângere se pedepsesc cu închisoare de la 3 la 10 ani şi interzicerea
unor drepturi.
(5) Dacă fapta prevăzută în alin. (1)-(4) are ca urmare vătămarea gravă a integrităŃii
corporale sau a sănătăŃii, pedeapsa este închisoarea de la 5 la 18 ani şi interzicerea unor
drepturi, iar dacă are ca urmare moartea sau sinuciderea victimei, pedeapsa este închisoarea de
la 15 la 25 ani şi interzicerea unor drepturi.
Capitolul privitor la viata sexuală din Codul penal a reprezentat încă de la început o nereuşită
a legiuitorului de la 1968, aducându-i-se numeroase critici Ńinând de interpretarea dispoziŃiilor,
inechitatea pedepselor, lipsa raŃiunii incriminarii s.a. SoluŃia încercată a fost rezolvarea punctuală a
problemelor, rezultând de aici un soi de cârpeală generată de prea grabita legiferare. Astfel,
infractiunea de faŃă a iesit cea mai „şifonată” dupa un lung şir de abrogări, republicări şi explicŃii
doctrinare contrare, exprimându-se chiar ideea că acest text de lege să fie abrogat în contextul
renunŃării la art. 200 C. pen.3 rolul său sancŃionator fiind preluat de alte articole.
Acte de perversiune sexuală - necesitatea explicării noŃiunii.
La fel ca în cazul violului, exprimarea folosită de legiuitor pentru elementul material al
acestei infracŃiuni a creat mai degrabă confuzie decât lumină, astfel că o bună perioadă s-a
1

Extras din art.197 C.pen., anterior modificarilor aduse prin art.1. pct.1 din OUG 89/2001
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considerat că cele două infracŃiuni acoperă, pană la un moment dat, acelaşi tip de comportament.
Evident că nu s-a pus problema reŃinerii unui concurs de infracŃiunii ci a unui concurs de texte1
însă discuŃiile contradictorii din doctrină nu au făcut un bine, fiind departe de a le numi
constructive. S-a impus , mai devreme sau mai târziu, o intervenŃie a ÎCCJ pentru a orândui
corespunzător lucrurile.
Astfel, s-a hotărât ca actele de perversiune sexuală reprezintă celelalte practici sexuale, faŃă
de cele desemnând modalitatea de realizare a violului, care, fiziologic, nu sunt apte să producă
orgasm şi, deci, nu pot fi considerate ,,acte sexuale" în accepŃiunea legii. Constituie exemplu al
unor asemenea acte mângâierile obscene, fetişismul, voyeurismul, exhibiŃionismul şi bestialitatea.
De asemenea, introducerea oricăror obiecte sau părŃi ale corpului, afară de organul sexual , în anus,
constituie elementul material al acestei infracŃiuni. Prin natura ei, perversiunea sexuală constă în
practicarea de acte nefireşti privind viaŃa sexuală, diferite de cele cu caracter homosexual,
concretizate în manifestări aberante ale instinctului sexual, prin care nu se urmăreşte realizarea
unui raport sexual, ci doar obŃinerea excitaŃiei sexuale nefinalizate2.
„Scandal public” - o exprimare scandalos de imprecisă.
Legiuitorul a considerat de cuviinŃă că este necesar să intervină reacŃiunea penală numai
atunci când actele de perversiune sexuală au fost săvârşite în public sau au produs scandal public.
Până la un anumit punct acest lucru este în totalitate adevărat şi corect întrucat legiuitorul nu poate
şi nici nu trebuie să reglementeze ce este moral şi normal în viaŃa sexuală, consumată în intimitate,
a două persoane majore.
Dacă în privinŃa condiŃiei de ,,loc public”, art. 152 C.pen. este edificator, nu acelaşi lucru
putem spune despre scandal public, care nu îsi gaseşte o reglementare precisă. Cu privire la acest
aspect, doctrina a avut în general o poziŃie unitară însă vagă, susŃinând că aceasta înseamnă că prin
modul lor de savârşire aceste acte au provocat un sentiment de repulsie, de revoltă în conştiinŃa
celor din jur şi s-au manifestat în acte de protest public, chiar daca nu s-au luat imediat măsuri
concrete.3 O problemă reală apare însă cu aplicarea alin. (4) al acestui articol deoarece s-a
considerat că este necesară condiŃia de „loc public” sau „scandal public” şi atunci când actele de
perversiune sexuală sunt realizate prin constrângere sau cu o persoană în imposibilitatea de a se
apăra ori de a-şi exprima vointa. Dacă nu este realizată această condiŃie, făptuitorul va putea fi tras
la raspundere, eventual, pentru o altă infracŃiune (coruptie sexuală, loviri sau alte violente).
Considerăm discutabilă această părere întrucât din dispoziŃiile legale rezultă că varianta tip (alin.1)
incriminează doar o modalitate de săvârşire a actelor de perversiune sexuală (în public sau care a
produs scandal) şi nu leagă existenŃa acestora de “scandal” sau “loc public”. Mai mult, acceptând
această idee ar însemna să fim de acord cu o gravă şi de neiertat discrepanŃă între litera şi spiritul
legii iar în plan practic am da posibilitatea unor psihopaŃi de a-şi satisface fanteziile ciudate in
condiŃiile alin. (4), punându-se la adăpostul legii prin simpla renunŃare la publicitatea actelor.
Pentru a împăca ambele tabere s-a afirmat că pentru a produce scandal public este suficient ca
acestea să devină cunoscute chiar de la om la om, într-o asemenea situaŃie, caracterul penal
depinzând de spiritul clevetitor şi iscoditor al celor care alcătuiesc acest “telefon fără fir”, soluŃie
inadmisibilă. Mai mult, ca şi în cazul violului, o asemenea experienŃă are repercursiuni dintre cele
mai nefaste asupra subiectului pasiv, implicând un dublu traumatism: atât fizic cât şi psihic.
Victima traversează stări de auto-culpabilizare şi resimte cele întamplate ca pe o povară rusinoasă,
fiind înteleasa tendinŃa acesteia de a păstra o oarecare discreŃie. În aceste condiŃii apare ca cinică
această părere ca o persoana într-o astfel de situaŃie trebuie să-şi mediatizeze suferinŃa şi ruşinea.
1

Ion Dumitru, „InfracŃiuni privitoare la viaŃa sexuală.Modificări recente”, în R.D.P. nr. 3/2002, p.58.
http://www.legalis.ro - I.C.C.J., SecŃiile Unite, Decizia nr 3/2005.
3
Codul penal comentat şi adnotat op.cit.,p.230.
2
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AlŃii au considerat că este îndeplinită condiŃia prin simpla aducere la cunoştinŃa organelor a
faptei comise de inculpat provocând astfel un sentiment de repulsie celor care, astfel, au luat
cunoştinŃă de ele1. Şi această souŃie pare greu de acceptat punând pe acelaşi loc scandalul public şi
plângerea înaintată organelor.
Este adevărat, atât părerile pro cât şi contra pot fi susŃinute sau atacate însă, în fapt, avem de a
face fie cu o scăpare din partea legiuitorului, fie cu o exprimare nefericită pe care acesta a
considerat că practica o va desluşi prin regulile generale de interpretare a normelor juridice.
Nicidecum nu se poate vorbi de o intentie în sensul acesta, folosind daca era cazul expresii ca
“fapta prevazuta la alin.(1) săvârşită în urmatoarele condiŃii...”, asa cum a mai facut-o la vătămarea
corporală. Astfel, este necesar ca instanŃele, în luarea unor decizii să aibă în vedere principiul
unităŃii între litera şi spiritul legii pentru a evita soluŃiile dogmatice, abuzul sau arbitrarul precum
şi principiul supremaŃiei voinŃei legiuitorului2. De asemenea trebuie să reamintim că o normă
juridică trebuie interpretată în sensul aplicării şi nu al ocolirii ei.
Aceeaşi discuŃie contradictorie poate fi purtată şi în privinŃa alin.(2), (3), (3¹), (3²), referinduse la actele de perversiune sexuală în condiŃiile actului sexual cu un minor (art.198), concluzia ce
se impune fiind aceeaşi. Dacă actul sexual de orice natură este incriminat în astfel de condiŃii,
trebuie avut în vedere ca şi perversiunea sexuală poate avea efecte la fel de nefaste asupra fizicului
şi psihicului minorului şi astfel se impune intervenŃia legii penale indiferent dacă actul a fost
consimŃit sau dacă îndeplineşte condiŃia de loc sau scandal public.
Utilitatea incriminarii perversiunii sexuale.
Se observă tendinŃa legiuitorului de a renunŃa la aspectul ce vizează actul în sine, în favoarea
aspectului ce vizează actul privit din exterior. Astfel, infracŃiunea a fost concepută în primul rând
ca un act consimŃit şi mai apoi unul constrâns. Acest aspect, combinat cu o exprimare ce putea fi
aleasă mai cu grijă a generat neînŃelegerile expuse mai sus. Alin. (1) al acestei infracŃiuni,
incriminând perversiunea nonagresivă, apare ca o variantă specială a infracŃiunii prevăzute de art.
321 (ultrajul contra bunelor moravuri). Amândouă au drept condiŃie scandalul public sau
săvârşirea în loc public, diferenŃa fiind că art. 201 particularizează elementul material legându-l de
viaŃa sexuală însă, din moment ce scandalul s-a produs, deci sentimentele de pudoare şi decenŃă au
fost lezate, ce importanŃă mai poate avea natura sexuală a respectivelor acte. Cu atât mai mult nu
se justifică o incriminare într-un articol distinct cu cât limitele de pedeapsă sunt identice, de la 1 la
5 ani. În ce priveşte natura valorilor ocrotite, este limpede că acestea nu au legatură cu viaŃa
sexuală, sentimentele de pudoare şi decenŃă ale celorlalŃi membrii ai societăŃii sunt ocrotite
independent de viaŃa sexuală a acestora şi chiar de opŃiunile lor sexuale.3
Variantele agravate ale perversiunii sexuale prevăzute de alineatele (2), (3) şi (4) se referă la
acelaşi tip de comportament realizat în modalitătile violului sau actului sexual cu un minor. În
aceste împrejurări problema utilitaŃii incriminării perversiunii în variantele agravate trebuie
raportată la examinarea elementului material al violului sau al actului sexual cu un minor.
Noul Cod penal înlatură astfel de discuŃii, partajând rolul sancŃionator dupa cum avem de a
face cu un comportament consimŃit sau agresiv. Astfel, se introduce în conŃinutul violului şi al
actului sexual cu un minor ,,orice alte acte de penetrare…anală”, referindu-se la penetrări altele
decât cu organul sexual. De asemenea se incriminează agresiunea sexuală ca fiind o
corespondenŃă a fostei perversiuni constând în „actul de natură sexuală, altul decât cel prevăzut la
viol, realizat prin constrângere”4, nemenŃionând vreun scandal sau un anume loc.
1

C.A. Bucureşti, SecŃia a II-a penală, decizia nr. 333/1996 în RDP nr. 4 /1996, p.156.
Costică Voicu „Teoria generală a dreptului”, Ed. Universul Juridic, Bucuresti, 2008, p.220.
3
Valerian Cioclei, „Critica ratiuni penale”, Ed. C.H. Beck, Bucuresti, 2009, p.73.
4
Art. 218, 219 şi 220 din Noul Cod penal (Legea 286/2009).
2
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FaŃă de toate argumentele prezentate anterior, considerăm că soluŃia legislativă cea mai
normală şi care se impunea de mai mult timp ar fi abrogarea integrală a art. 201 C.pen. Precizăm
că o asemenea soluŃie ar aduce o coerenŃă absolut necesară în materia infracŃiunilor privitoare la
viaŃa sexuală, fără să existe riscul de a lăsa nesancŃionate fapte ce trebuie să cadă sub incidenŃa
legii penale.După cum am arătat anterior, lipsa variantei tip va putea fi suplinită de art. 321, iar
lipsa variantelor agravate de o cosmetizare a elementului material al infracŃiunilor de la art.197 şi
198.
Rezolvarea problemelor ridicate de art. 201 C. pen. nu ar reprezenta decât pasul ce se impune
în vederea stabilirii unei coerenŃe incriminatorii în domeniul vieŃii sexuale.
CorupŃia sexuală
Art. 202. CorupŃia sexuală. (1) Actele cu caracter obscen săvârşite asupra unui minor sau în
prezenŃa unui minor se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.
(2) Când actele prevăzute la alin. (1) se săvârşesc în cadrul familiei, pedeapsa este
închisoarea de la unu la 7 ani.
(2¹) Dacă faptele prevăzute în alin. (1) şi (2) au fost săvârşite în scopul producerii de
materiale pornografice, maximul special al pedepsei se majorează cu 2 ani.
(3) Ademenirea unei persoane în vederea săvârşirii de acte sexuale cu un minor de sex
diferit sau de acelaşi sex se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani.
CorupŃia sexuală, pe cât de expresivă, pe atât de ineficientă, pare a fi introdusă printre
celelalte infracŃiuni grave privitoare la viaŃa sexuală, numai pentru ,,a face numărul” sau doar
pentru că ,,sună bine”. Lăsând gluma, nu considerăm lipsită de importanŃă protecŃia minorilor cu
privire la viaŃa sexuală, însă această formă de protecŃie lipsită de eficienŃă în realitate, nu ne
conferă deloc un plus de siguranŃă. ExistenŃa sau inexistenŃa acestui articol par a fi echivalente, dar
mult mai benefică ar fi înlăturarea sa în întregime şi preocuparea legiuitorului român de a acoperii
lacunele deja existente prin intermediul celorlate infracŃiuni.
,,Actele cu caracter obscen”.
Dacă în privinŃa actelor sexuale de orice natură sau a actelor de perversiune sexuală s-a
stabilit o delimitare precisă, acelaşi lucru nu se poate spune şi în cazul actelor obscene.
Interpretarea doctrinei ne oferă o posibilă viziune asupa ,,actelor cu caracter obscen”, însă această
lămurire este numai aparentă, deoarece în unele situaŃii ori ne plasăm în afara realităŃii, ori nu mai
putem găsi aplicabilitatea infracŃiunii de coruptie sexuală, faptele încadrăndu-se în conŃinutul
constitutiv al altei infracŃiuni.
În ciuda acestui caracter de ambiguitate, putem stabili o limită superioară a actelor cu caracter
obscen, mai exact, până la săvârşirea unui act sexual ori a unui act de perversiune sexuală.
Lucrurile nu sunt atât de clare cum pot părea la o primă privire, deoarece varianta tip a infracŃiunii
prevede două variante alternative de săvârşire ( asupra unui minor sau în prezenŃa unui minor)
care, după părerea noastră nu sunt deloc echivalente, iar gradul de pericol social este cu mult
diferit atunci când anumite gesturi, fapte, atitudini sunt săvârşite asupra minorului în comparaŃie
cu situaŃia săvârşirii acestora în prezenŃa unui minor. Limita superioară stabilită pentru
determinarea actelor cu caracter obscen, o găsim ineficintă pentru varianta alternativă ,,în prezenŃa
unui minor”, căci un act sexual săvârşit cu intenŃie de alte doua persoane în prezenŃa unui minor va
constitui tot infracŃiunea de corupŃie sexuală.
Necesitatea incriminării unui astfel de comportament nu o considerăm deloc fundamentată, ba
mai mult, percepem această infracŃiune ca ,,o mamă extrem de protectoare”. În viaŃa de zi cu zi a
fiecărei persoane suntem expuşi, ca vreun sau că nu vrem, minori sau majori, unor fapte, gesturi,
atitudini, nuditate fără a ne numi ,,corupŃi sexual” şi fără a simŃi nevoia pedepsirii făptuitorului. În
acest fel, ar însemna ca toŃi minorii sa fie cel puŃin o dată corupŃi sexual până la vărsta majoratului,
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iar închisorile să fie pline de condamnaŃi pentru corupŃie sexuală.
Subiectul pasiv şi subiectul activ.
Din reglementarea Codului penal reiese că subiect activ poate fi un major dar şi un minor care
răspunde penal, însă subiectul pasiv este întotdeauna un minor. De remarcat este faptul că se pot
ivi cazuri în care subiectul activ să aibă o vârstă mai mică decât subiectul pasiv, astfel minorul de
17 ani şi 11 luni să fie corupt sexual de către un minor în vârstă de 16 ani. Am putea spune că
suntem în prezenŃa unei infracŃiuni de neînŃeles, unde raŃiunea existenŃei sale este aspru combătută
de situaŃii reale şi actuale. Probabil, acesta este principalul temei al existenŃei unui număr atât de
mic al cazurilor de corupŃie sexuală.
Cu privire la prima variantă agravata a acestei infracŃiuni1, considerăm că legiuitorul prin
sintagma ,,în cadrul familiei” a avut în vedere noŃiunea de ,,membru al familiei” prevăzută la art.
149¹ din C. pen..Prin urmare, toate deficienŃele şi lacunele prezentate în cadrul infracŃiunii de viol
par a avea aplicabilitate şi în cazul infracŃiunii de corupŃie sexuală.
Ademenirea unei persoane.
Fapta incriminată la art. 202 alin. (3) pare a fi ruptă total de infracŃiunea de corupŃie sexuală,
iar legătura sa cu aceasta, şi anume că precede săvărşirea de acte sexuale cu un minor, nu justifică
includerea ei în cadrul infractiunii de corupŃie sexuală. La o primă lecturare a conŃinutului legal,
observăm ca suntem chiar în prezenŃa unei instigări la săvârşirea infracŃiunii de act sexual cu un
minor, însă aceasta constituie o infracŃiune de sine stătătătoare numai dacă îndemnul nu a fost
urmat. Dacă persoana ar da curs îndemnului şi a comis acte sexuale cu un minor, fapta va constitui
instigare la infracŃiunea comisă. Subiectul activ sau subiectul pasiv al acestei infractiuni nu mai
este calificat, iar actul de executare constă în a ademeni o persoană în vederea săvârşirii de acte
sexuale cu un minor de sex diferit sau de acelaşi sex. Din cele prezentate considerăm că această
infracŃiune şi-ar gasi locul în cadrul infractiunii de act sexual cu un minor, deja mult prea stufoasă,
neavând o legătură concretă cu infracŃiunea de corupŃie sexuală.
Incestul
Art. 203. Incestul. Raportul sexual între rude în linie directă sau între fraŃi şi surori se
pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 7 ani.
Din timpuri străvechi au existat civilizaŃii, spre exemplu Egiptul antic, unde incestul era la
modă, mai ales în cadrul familiilor regale. Există însă şi opusul acestui fenomen, Codul lui
Hammurabi, în urmă cu aproape 4000 de ani, prevedea pedeapsa cu moartea pentru incest.
Legiuitorul român, determinat probabil de canoanele religiei, de descopeririile stiinŃifice,
potrivit cărora relaŃiile sexuale consangvine duc la degenerarea speciei umane, dar mai ales de
moralitatea imperios necesară în cadrul unei familii, in contextul unei societăŃi moderne şi
raŃionale, a considerat utilă incriminarea unor astfel de practici. Altfel, lasându-le nesancŃionate şi
nesancŃionabile, grevate pe o stare de sărăcie, promiscuitate, condiŃii necorespunzatoare de locuit,
incultură sau alcoolism pot duce la o perimare a societatii . Drept urmare, constatăm că obiectul
juridic al acestei infractiuni este unul complex , cuprinzând două aspecte ce nu se află, sau nu ar
trebui să se afle, într-un raport de subsidiaritate. Pe de o parte amintim normalitatea, tradusă ca o
componentă ce trebuie să fie conformă cerinŃelor biologice şi, pe de alta parte, moralitatea
relaŃiilor sexuale.

1
Art. 202 alin. (2): ,,Când actele prevăzute la alin. (1) se săvârşesc în cadrul familiei, pedeapsa este
închisoarea de la unu la 7 ani”
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Raportul sexual- singura activitate incriminată.
Fără doar şi poate acceptăm incestul ca o reglementare necesară, nu pentru ca ea are sau ar fi
avut vreo misiune de a combate un fenomen social de amploare ci pentru că normalitatea şi
moralitatea trebuie să izvorască în primul rând din lege. Cu toate acestea, se observa la o
amănunŃită analiză, că, în contra a ceea ce argumentam mai sus, legiuitorul a considerat că
normalitatea privită din punct de vedere biologic este componenta principală şi moralitatea cea
secundară. Drept urmare, elementul material al acestei infractiuni pare a fi ineficient în a acoperi
întreaga sfera a relatiilor sexuale. Cum doctrina şi practica au acceptat că raportul sexual
desemnează doar acele relaŃii intime având aptitudinea fiziologică de a procrea, rezultă că actele
sexuale orale, anale sau perversiunile sunt lăsate în afara legii penale. Aici, moralul este atât de
grav încalcat încât s-ar fi impus o reacŃie a legiuitorului care să întregească conŃinutul acestei
incriminări.
Ce-i drept, raportul sexual în conditiile art. 203 este atât imoral cât şi periculos biologic în
vreme ce restul actelor sunt doar imorale. În consecintă, legiuitorul ar fi trebuit să propună un
obiect juridic cu conŃinut alternativ, fiind de ajuns lezarea uneia dintre cele două componente
pentru a avea infractiunea de incest.
,,Rudele” în cadrul infracŃiunii de incest.
Literatura de specialitate şi practica judiciară s-au pronunŃat cu privire la noŃiunea folosită
pentru determinarea subiecŃilor infracŃiunii de incest: ,,între rude în linie directă sau între fraŃi şi
surori” că legiuitorul a avut în vedere definiŃia de la art. 149 din C. pen1. Însă legea nu foloseşte
expresia “rude apropiate”, ceea ce ne duce la o interpretare diferită. Prin rude apropiate se înŃelege
şi persoanele devenite prin adopŃie astfel de rude, ori infracŃiunea de incest incriminează doar
raportul sexual datorită considerentelor de ordin biologic. Astfel, peroanele devenite prin adopŃie
rude apropiate nu au o legătură de sânge cu făptuitorul, iar pericolul social nu mai este
realizat.Dacă avem în vedere obiectul juridic special al acestei infracŃiuni: unitatea şi stabilitatea
familiei, întemeiată pe moralitate şi stabilitate sub aspectul relaŃiilor dintre membri săi, atunci ar fi
incluse şi persoanele devenite prin adopŃie sub ocrotirea infracŃiunii de incest. Cel de-al doilea
raŃionament ni se pare a fi mai adecvat demnităŃii sociale, însă expresia ,, între rude în linie directă
sau între fraŃi şi surori” ar trebui extinsă, în acest caz, şi asupra persoanelor adoptate.
Cine răspunde pentru incest?
Incestul prezintă doua categorii sub care poate fi săvârşit: incest agresiv şi incest nonagresiv,
dupa cum nu a existat consimŃământ, respectiv a existat consimŃământ la raport sexual din partea
ambilor subiecŃi. În prima categorie se va realiza un concurs de infracŃiuni între viol şi incest, fie
un concurs între incest şi act sexual cu un minor. În cadrul incestului nonagresiv nu se mai
suprapune nicio infracŃiune, se va realiza incestul pur şi simplu, două persoane majore consimt ,,să
încalce legea”. Dacă fapta este săvârşită de catre o persoană majoră cu un minor sub vârsta de 18
ani, acesta din urmă va răspunde numai pentru infracŃiunea de incest (minorul care raspunde
penal), iar persoana majoră va îndeplini, în plus, şi condiŃiile art. 198. alin. (2). O situaŃie aparte
apare în cazul în care ambii subiecŃi sunt minori cu vărsta cuprinsă între 14 şi 15 ani şi cu
consimŃământul lor întreŃin raport sexual incestuous, dacă aceştia au avut discernământ în
momentul comiterii faptei vor raspunde atât pentru incest, dar şi pentru act sexual cu un minor, în
concurs ideal. Dar cu ce este mai grav un raport sexual al unui minor de 14 ani şi 11 luni cu sora sa
geamănă decât un raport sexual al minorului de 16 ani cu mama sa, spre exemplu? Răspunsul nu îl
1
Art. 149 alin. (1): ,,Rude apropiate sunt ascendenŃii şi descendenŃii, fraŃii şi surorile, copiii acestora, precum
şi persoanele devenite prin adopŃie, potrivit legii, astfel de rude.”
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deŃinem, însă considerăm că în 1968, legiuitorul nu a avut în vedere şi existenŃa acestei posibilităŃi.
HărŃuirea sexuală
Art. 203¹. HărŃuirea sexuală. HărŃuirea unei persoane prin ameninŃare sau constrângere, în
scopul de a obŃine satisfacŃii de natură sexuală, de către o persoană care abuzează de autoritatea
sau influenŃa pe care i-o conferă funcŃia îndeplinită la locul de muncă se pedepseşte cu
închisoarea de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.
Cu toŃii cunoaştem existenŃa acestei infracŃiuni, dar puŃini dintre noi ne-am gândit oare cum
am reacŃiona dacă am fi victimele unei astfel de fapte. Ne resemnăm, renunŃăm la locul de muncă,
cedăm presiunilor efectuate asupra noastră sau încercăm să ne gasim dreptatea pe cale legală?!
Femei, bărbaŃi toŃi putem deveni victimele unei astfel de infracŃiuni. Oare cum v-a reacŃiona
societatea când un bărbat susŃine că a fost hărŃuit sexual? Care v-a fi atitudinea populaŃiei faŃă de
această faptă, ne afectează atitudinea de reprobare faŃă de victimă cum că ea însăşi ar fi constituit
un element instigator al harŃuirii sexuale? Acestea sunt realităŃi care ne pot afecta în mod direct
viaŃa.
Raportul de autoritate.
Pentru realizarea infracŃiunii de hărŃuire sexuală este obligatorie calitatea specială a
subiectului activ care să-i confere autoritate sau influenŃă aupra victimei în cadrul relaŃiilor de la
locul de muncă. Acest raport de autoritate nu este limitat la un raport profesional, raŃiunea
incriminării hărŃuirii sexuale a avut în vedere un cadru real, mult mai larg decât unul strict raportat
la raporturile profesionale. În ciuda acestei arii extinse de protecŃie ale normei de incriminare, nu
putem nega faptul că mulŃi dintre noi ne-am simŃit ,,hărŃuiti sexual” chiar de colegul de birou sau
chiar de o persoană aflată într-o poziŃie de inferioritate de care munca noastră depinde într-o
măsură mai mare sau mai mică. În astfel de situaŃii, iată că nu ne mai putem numi ,,hărŃuiŃi
sexual”, reglementarea actuală nefiind capabilă să ne protejeze.
Galanterie sau hărŃuire sexuală?
Norma de incriminare prevede strict elementul material al aceste infracŃiuni, iar pentru
întregirea acestuia făptuitorul trebuie să facă uz de autoritatea sa, să ,,abuzeze” într-una din
modalităŃile prevăzute expres de lege: ,, prin ameninŃare sau constrângere”.1 Prin folosirea noŃiunii
de ,,hărŃuire” se poate considera că legiuitorul a prevăzut realizarea înfracŃiunii prin repetarea
actelor, însă hărŃuirea sexuală nu este condiŃionată de această repetare, conŃinutul său putând fi
realizat şi printr-un singur act. Dacă în unele privinŃe lucrurile stau cât de cât mai clar, ne întrebăm
însă unde am putea plasa atitudinile de bunăvoinŃă, complimentele, amabilitatea excesivă,
curtoazia care, de multe ori, pot deveni enervante sau chiar obsedante?! Literatura de specialitate
s-a pronunŃat că aceste atitudini oricât de numeroase şi agasante ar fi nu întrunesc elementele
constitutive ale infracŃiunii de hărŃuire sexuală. Iată un alt aspect din viaŃa reală la care legea
penală nu a gasit încă un răspuns.
3. Concluzii:
Lucrarea de faŃă reflectă rezultatul studiului nostru în domeniul vieŃii sexuale aşa cum este el
prevăzut în Codul penal român în vigoare. Încă de la început, acest cadru vast ne-a stârnit interesul
unei cercetări mai aprofundate pentru a ne face, mai întâi, nouă înşine lumină cu privire la
întelegerea pe deplin a acestei categorii de fapte incriminate şi mai apoi pentru a ne exprima
1 31
Gh. MateuŃ, ReflecŃii asupra infracŃiunii de hărŃuire sexuală introdusă în Codul penal romăn prin Legea nr.
61/2002, în Dreptul nr. 7/2002, p.6.
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propria viziune cu privire la aspectele nu tocmai clar prevăzute într-un act normativ.
Analizând fiecare infracŃiune privitoare la viaŃa sexuală prevazută în Codul penal şi axândune pe elementele care prezintă fie lipsuri, fie confuzie, fie exagerări, scoatem în evidenŃă
necesitatea aplicării uniforme a normelor legale ca o concluzie desprinsă din problemele
prezentate de transpunere a acestora în practică, aplicare indispensabilă pentru evitarea, dacă nu
înlăturarea în întregime a erorilor de aplicare a normelor de drept şi mai ales pentru respectarea
principiului legalităŃii. Concluzionăm că pentru atingerea acestui scop, utilizarea termenilor în
legislaŃia penală, dar mai ales faptul de a avea în vedere întreaga sferă a formelor în care o faptă
este susceptibilă a fi săvârşită, ambele trebuie abordate cu maxim de responsabilitate, însă într-un
cadru flexibil şi permisiv, posibil a fi adaptat oricărui mod de manifestare contrar legii penale. În
studiul de faŃă, nucleul îl constituie libertatea şi inviolabilitatea sexuală, dar prin procesul de
analiză al modului de incriminare al faptelor care aduc atingere acestui drept, se ajunge în unele
cazuri, prin protejarea excesivă a unui drept la lezarea unui alt drept, precum libertatea individuală
a făptuitorului aşa zisei fapte contrare legii penale.
Contemporani cu acest Cod penal român, nu putem să nu observăm din cele analizate, voinŃa
juridică a legiuitorului învechită şi neadaptată unei societăŃi moderne unde percepŃia şi chiar
importanŃa valorilor sociale au suferit modificări semnificative. Mai mult, ca o silinŃă zadarnică de
a Ńine pasul cu dinamica năucitoare a realităŃii sociale, legiuitorul crează confuzie în înŃelegerea şi
aplicarea normelor penale, dar şi mari dispute în literatura de specialitate, ca de exemplu prezenŃa
termenului de ,,scandal public” introdus în Codul penal.
Ca urmare a conştientizării lacunelor existente în prezentul act normativ, considerăm că ar fi
oportună o refacere în întregime, prin excludere, modificare şi includere a elementelor
infracŃiunilor privitoare la viaŃa sexuală, renunŃându-se la ,,cosmetizarea” acestora deja cu mult
rămase în urmă.
Drept urmare a finalizării unei etape de cercetare în domeniul supus analizei, concluzionăm
prin a ne exprima punctul de vedere cu privire la necesitatea perfecŃionării legislaŃiei penale şi a
aplicării ei uniforme pentru realizarea în întregime a scopului legii penale şi cu privire la acest
fenomen socio-juridic de criminalitate sexuală, nu numai pentru o perioadă de timp limitată sau un
teritoriu concret, ci pentru întreaga sa existenŃă şi pentru întreg teritoriu de aplicare a legii penale
în spaŃiu.
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ASPECTE DE TEORIE ŞI DE PRACTICĂ JUDICIARĂ PRIVIND
INFRACȚIUNEA DE ULTRAJ
Mariana DOBREA1
Viorel-Florin ŞERBAN2

Abstract
The number of cases, in which civil servants engaging in an activity that involves exercise of
public authority, are passive subject of the offense of outrage, being humiliated, thus contributing
to the prejudice of authority and to the loss of confidence by the population in the state's ability to
come to meet their needs gave rise to the question, if whether the Romanian society has triggered
a crisis of authority that comes in contradiction with the principles of rule of law.
The legislator realized that this impasse could not be overcame without using the force of the
law, an action that has resulted in the adoption of several laws, amending and supplementing the
provisions of the Criminal Code, among which is the last change that introduced the Government
Emergency Ordinance nr.198/2008. By this law was intended to create a legislative framework, to
end acts which affect the authority, consisting of threats or, worse, to use physical violence, all
these behaviors are likely to affect the image of public authorities.
Among the causes which contribute to many examples of outrage against public
representatives, should be, on the one hand, lack of tact and firmness and on the other hand, must
be specified faulty in which individuals understand their right to challenge acts of civil servants
invested with authority exercise, behavioral deficiencies and a legislation sometimes daunting at
all.
Because in a democratic society citizens are becoming more critical and more demanding in
terms of civil servants' behavior in the context of pressures from the ECHR ( European Court of
Human Rights), their activity must conform with the law and with society’s needs to be protected
by the criminal law.
Cuvinte cheie: outrage, civil servants, public authorities, the crisis of authority, rule of law
1. Introducere
Pornind de la premisa că vorbim de un adevărat stat de drept atât timp cât instituŃiile sale
funcŃionează şi se bucură de încrederea cetăŃeanului şi Ńinând cont de faptul că, din păcate, în
România declanşarea unei crize de autoritate a instituŃiilor statului e iminentă, fiind doar o
chestiune de timp, dacă nu se va interveni responsabil, am abordat în articolul de faŃă un domeniu
complex, respectiv infracŃiunile contra autorităŃii prevăzute de Titlul V din Partea specială a
Codului penal. Dat fiind faptul că tratarea acestei problematici spinoase în mod exhaustiv ar fi fost
un demers eşuat datorită lipsei de spaŃiu, Ńinând cont de numeroasele aspecte ce se impun a fi
dezbătute, ne-am oprit asupra unei singure infracŃiuni din acest grup, respectiv infracŃiunea de
ultraj, prevăzută de art.239 din Codul penal. Numărul din ce în ce mai mare de cazuri din practica
judiciară şi un motiv personal şi subiectiv, acela că în curând vom fi noi înşişi reprezentanŃi ai
autorităŃii ne-au determinat să abordăm această temă.
1
Student, Facultatea de Drept, Academia de PoliŃie „A. I. Cuza” din Bucuresti; (e-mail:
mary_blue2008@yahoo.com). Acest studiu a fost elaborat sub coordonarea lect. univ. dr. IonuŃ Andrei Barbu
(ionut.barbu@academiadepolitie.ro ).
2
Student, Facultatea de Drept, Academie de PoliŃie „A. I. Cuza” din Bucureşti; (email:
v.serbann@yahoo.com). Acest studiu a fost elaborat sub coordonarea lect. univ. dr. IonuŃ Andrei Barbu
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În studiul de faŃă ne propunem să analizăm infracŃiunea de ultraj în ansamblul ei, pornind
de la reglementarea de-a lungul timpului şi încheind cu probleme de practică judiciară. Sperăm ca
prin acest articol să creăm o viziune complexă asupra acestei incriminări şi să tragem un semnal de
alarmă cu privire la faptul că există o tendinŃă deloc îmbucurătoare de a reacŃiona violent faŃă de
autorităŃile statului şi că s-a erodat mai ales imaginea omului în uniformă. În ceea ce privește
obiectivele ne propunem să găsim răspunsuri la o serie de întrebări care au împărŃit specialiştii şi
juriştii în tabere, neexistând unanimitate, fără a emite pretenŃia că răspunsurile, concluziile la care
vom ajunge reflectă cel mai bine realitatea. De asemenea, dorim o analiză a infracŃiunii de ultraj ce
are ca subiect pasiv funcŃionarul public cu statut special, capitol în care vom căuta să descoperim
cauzele fenomenului, să evidenŃiem că uneori de la subiect pasiv al ultrajului la subiect activ al
infracŃiunii de purtare abuzivă sau supunere la rele tratamente nu e decât un singur pas, realitate pe
care o reliefează practica judiciară a CurŃii Europene a Drepturilor Omului. Pe parcursul lucrării,
ne propunem să înŃelegem fenomenul în ansamblu şi să constatăm neajunsurile legislaŃiei, venind
cu propuneri în acest sens.
MenŃionăm că pentru a ne îndeplini aceste obiective facem apel la metoda istorică, într-o
primă instanŃă, întrucât considerăm noi că e foarte important dezvăluirea evoluŃiei incriminării
ultrajului pentru a putea observa de unde s-a plecat şi unde se va ajunge prin intrarea în vigoare a
Noului Cod penal. În egală măsură, vom face uz de metoda comparativă, prin care vom oglindi
aspectele identice sau divergente ale infracŃiunii de ultraj în legislaŃia noastră şi în alte legislaŃii,
încercând să ne dăm seama care sunt deficienŃele textului de lege, dar şi metoda sociologică,
aceasta constituind o direcŃie de cercetare cu reale foloase pentru cunoaşterea realităŃii juridice.
Dreptul e strâns legat de viaŃa socială şi din acest motiv vom încerca să punem pe tapet anumite
aspecte Ńinând cont de legi, statistici, percepŃia societăŃii asupra fenomenului. Problematica pe care
o dezbatem în articolul de faŃă se regăseşte în Codul penal, dar şi în alte legi speciale, făcând
obiectul de studiu a numeroase lucrări de specialitate sau dezbateri, ceea ce denotă că această
infracŃiune a făcut să curgă multă cerneală, tocmai prin importanŃa ei dictată de nevoia imperioasă
de a asigura credibilitatea, respectul şi prestigiul funcŃionarilor publici, care nu sunt altceva decât
un ,, porte parole” al statului.
CAPITOLUL I : EVOLUłIA INCRIMINĂRII INFRACłIUNII DE
LEGISLAłIA ROMÂNEASCĂ ŞI ELEMENTE DE DREPT COMPARAT

ULTRAJ ÎN

SECłIUNEA I: NoŃiunea de autoritate
Ultrajul reprezintă una dintre infracŃiunile contra autorităŃii prevăzute în Titlul V din Partea
specială a Codului penal, infracŃiuni ce privesc, după cum reiese şi din titlu, valoarea socială a
autorităŃii în raport cu anumite însemne ori semne distinctive sau în raport cu unele instituŃii
publice ori cu anumite persoane sau în legătură cu unele situaŃii. Acestea au fost reglementate, întro manieră diferită de-a lungul timpului, fiind o oglindire a stadiului societăŃii din punct de vedere
legislativ şi, de asemenea, fiind expresia celerităŃii schimbărilor survenite în societate.
Înainte de a ne opri asupra studiului faptei de ultraj, care reprezintă o faptă contra autorităŃii
gravă, afirmaŃie ce se probează la o sumară analiză a limitelor de pedeapsă, se impune să definim
noŃiunea de ,, autoritate” pentru a putea să răspundem la două întrebări pertinente: de ce e necesară
o astfel de reglementare şi care e obiectul juridic ocrotit?
Prin ,, autoritate”, ca valoare socială se înŃeleg dreptul instituŃiilor publice de a-şi impune
voinŃa în raport cu destinatarii activităŃii lor, cât şi prestigiul de care trebuie să se bucure instituŃiile
publice în activitatea acestora1. ProtecŃia penală care se realizează prin incriminările cuprinse în
1

C.Bulai, A.Filipaş, C.Mitrache, InstituŃii de drept penal, Editura Trei, București, 2008, p.414.

412

ConferinŃa StudenŃească Anuală „Nicolae Titulescu”. ŞtiinŃe juridice

Titlul V al PărŃii speciale a Codului penal este acordată numai acelor instituŃii care reprezintă în
sens juridic o autoritate, în sensul de autoritate oficială, recunoscută prin lege şi având competenŃe
legale materializate în acte producătoare de consecinŃe juridice.
De acest atribut, prin care, într-un sens larg, se înŃelege prestigiul de care trebuie să se bucure
toate aceste forme organizaŃionale, depinde în mare măsură, exercitarea corespunzătoare a
atributelor pe care le au potrivit legii şi desfăşurarea în bune condiŃii a activităŃii lor. De aceea
legea penală apără atributul autorităŃii împotriva tuturor faptelor care-i aduc atingere,
incriminându-le şi sancŃionându-le în raport cu gravitatea lor. S-a avut în vedere că buna
funcŃionare a statului presupune o autoritate neştirbită, iar autoritatea statului se menŃine numai
dacă cetăŃenii manifestă respectul cuvenit faŃă de organele de stat. De aceea, aceste organe, trebuie
ocrotite împotriva atingerilor aduse prin comportări de natură a leza autoritatea cu care sunt
învestite. ConstituŃia României (1991) a definit în Titlul III care sunt “autorităŃile publice” ale
statului român actual : Parlamentul, Preşedintele României, Guvernul şi AdministraŃia publică
precum şi puterea judecătorească.
SECłIUNEA a II – a: Ultrajul - arc peste timp. Precedente legislative şi situaŃii
tranzitorii
Ultrajul reprezintă infracŃiunea contra autorităŃii ce suscită un mare interes, Ńinând cont de
numărul mare de cazuri întâlnite în practica judiciară, care din păcate, mai ales în ultima perioadă,
din cauza faptului că oamenii înŃeleg greşit libertatea şi drepturile pe care le au, devine din ce în ce
mai ofertantă în acest sens. ImportanŃa despre care vorbeam e subliniată şi de faptul că infracŃiunea
de ultraj a fost incriminată, sub diferite forme în legislaŃiile penale din toate timpurile şi din toate
orânduirile sociale, existând numeroase şi severe dispoziŃii privind reprimarea faptelor care, real
sau presupus, aduceau atingere respectului datorat dregătoriilor, dregătorilor statului,
corespunzător importanŃei şi atribuŃiilor pe care le aveau. Constatăm astfel că autorităŃile statului
au fost subiect al protecŃiei legii penale, întotdeauna, chiar şi atunci când sistemul de drept nu era
cristalizat.
Elaborarea Codului penal, în vremea lui A.I.Cuza, ca o urmare firească a bogatei activităŃi
legislative penale ce a caracterizat statul naŃional unitar român a reprezentat un moment, putem
afirma fără riscul de a fi consideraŃi patetici, de o importanŃă covârşitoare, acest cod aducând
contribuŃii la apărarea valorilor supreme ale unei societăŃi care s-a aflat într-o permanentă
transformare. Astfel, în contextul infracŃiunilor contra autorităŃii, menŃionăm faptul că multe din
incriminările ce formează conŃinutul Titlului V din actualul Cod penal le găsim şi în Codul penal
din 1864, de exemplu ultrajul, portul nelegal de uniformă, decoraŃii sau semne distinctive, ruperea
de sigilii, ceea ce reliefează ideea că era vorba de un cod modern care se plia pe realităŃile sociale
şi pe nevoile cetăŃenilor.
Ultrajul în lumina Codului penal din 1937 cuprindea şi ipoteza cuvintelor, gesturilor, actelor,
care aduceau atingere onoarei sau prestigiului funcŃionarului public în timpul exercitării funcŃiei
sau pentru fapte îndeplinite în exerciŃiul funcŃiei, în prezenŃa acestuia sau prin mijloace de
comunicare directă. Într-o asemenea formulare se sublinia tocmai caracterul de agresiune contra
autorităŃii. InfracŃiunile contra autorităŃii sunt prevăzute cele mai multe în Titlul III al Codului
penal din 1937, denumit “ Crime şi delicte contra administraŃiei publice” (ultrajul, uzurparea de
calităŃi oficiale, ruperea de sigilii, sustragerea de sub sechestru).
Un alt moment care a avut consecinŃe, implicit asupra textului de lege care incrimina ultrajul
îl reprezintă adoptarea Codului penal din 1969 care a formulat această infracŃiune (până la actuala
modificare), introducând şi insulta, calomnia ori ameninŃarea săvârşite nemijlocit sau prin mijloace
de comunicare directe contra unui funcŃionar care îndeplineşte o funcŃie ce implică exerciŃiul
autorităŃii de stat. Separat era incriminat ultrajul prin violenŃă.

Mariana Dobrea, Viorel-Florin Şerban

413

În încercarea noastră de a puncta toate modificările importante pe care reglementarea
ultrajului le-a cunoscut, nu putem trece peste Decretul–lege nr.41/19901, fiind vorba de o
incriminare specială a acestei fapte, dictată de condiŃiile climatului socio-politic creat de
evenimentul istoric al lui Decembrie 1989, în urma căruia s-a instalat o criză în toate domeniile,
dar mai cu seamă, fiind vorba de o criză a autorităŃii pentru a cărei soluŃionare s-a constatat că
forŃa armelor e insuficientă, făcându-se recurs, în acest context, la forŃa dreptului, demers ce s-a
materializat prin adoptarea Decretului privind asigurarea unui climat de ordine şi legalitate2.
Deşi în doctrină3, dar şi în jurisprudenŃa CurŃii ConstituŃionale4 s-a exprimat opinia că actul
normativ citat este în vigoare, atâta timp cât nu a fost abrogat expres, considerăm că dispoziŃiile
acestui decret lege au devenit inactive odată cu intrarea în vigoare a O.U.G.198/2008.
Legea nr.140/19965 de modificare şi completare a Codului penal a introdus art.2391 cu titlul
marginal ,, Cazuri speciale de pedepsire”, prin care se urmăreşte acordarea unei protecŃii sporite
soŃului sau rudelor apropiate persoanelor prevăzute în art.239 alin.5, care ar putea fi victime ale
unor infracŃiuni care au ca scop intimidarea sau răzbunarea în legătură cu exercitarea de către
aceste persoane a atribuŃiilor de serviciu. Textul de lege statuează că limitele pedepsei pentru
infracŃiunile prevăzute de art.180-183, art.189 şi art.193 se majorează cu o treime.
ConŃinutul infracŃiunii de ultraj a fost modificat, de asemenea, prin O.U.G. nr.89/2002, însă în
continuare ne vom canaliza atenŃia asupra modificării consistente adusă de Legea nr.278/20066
pentru modificarea şi completarea Codului penal. În primul rând, din conŃinutul primului articol,
rezultă că insulta unui poliŃist sau oricărui alt funcŃionar nu mai constituie infracŃiunea de ultraj.
Alin.1 al art.239 a fost abrogat de pct.2 al articolului unic din Legea nr.160/2005. Ba mai mult,
prin aceeaşi lege nr.278/2006, infracŃiunea de insultă a fost dezincriminată alături de infracŃiunea
de calomnie. Ulterior, Curtea ConstituŃională, prin Decizia nr.62/2007, a stabilit faptul că decizia
Parlamentului cu privire la abrogarea celor două infracŃiuni este una neconstituŃională, ceea ce a
făcut ca asupra art.205 şi art.206 să planeze incertitudinea, în sensul dacă mai sunt sau nu
aplicabile dispoziŃiile acestora. În acest sens, s-a pronunŃat Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie care,
printr-un Recurs în intersul legii7, a pus capăt controverselor, stabilind că normele de incriminare a
insultei şi calomniei nu sunt în vigoare.
Astfel conŃinutul primului alineat al art.239 se reduce la ameninŃarea săvârşită nemijlocit sau
1
Decretul–lege nr.41/1990, privind asigurarea unui climat de ordine şi legalitate, publicat în Monitorul
Oficial, Partea I, nr. 16 din 27.01.1990.
2
Art. 1 din Decretul nr. 41/1990 prevede că : (1),,Insulta, calomnia ori ameninŃarea săvârşită nemijlocit sau
prin mijloace de comunicare directă contra unui ofiŃer, maistru militar, subofiŃer sau militar în termen din cadrul
MaPN, poliŃiei sau al altor unităŃi MAI, aflat în executarea unei misiuni de asigurare a ordinii şi liniştii publice, de
apărare a avuŃiei naŃionale, a vieŃii, integrităŃii corporale şi a bunurilor cetăŃenilor oro în legătură cu activităŃi
îndeplinite în executarea unei asemenea misiuni, se pedepseşte cu închisoare de la 1 la 5 ani.
(2)Lovirea sau orice acte de violenŃă, precum şi vătămarea corporală, săvârşite împotriva uneia dintre
persoanele şi în condiŃiile arătate în alin.1, se pedepsesc cu închisoare de la 2 la 7 ani.
(3)Faptele prevăzute în alin 1 şi 2 îndreptate împotriva judecătorilor sau procurorilor, militari ori civili sau a
membrilor tribunalelor extraordinare aflaŃi în exerciŃiul funcŃiunii sau în legătură cu activităŃi îndeplinite în
exerciŃiul funcŃiunii se sanŃionează cu pedepsele prevăzute ăn aceste alineate.
(4)Persoanele aflate în stare legală de reŃinere sau deŃinere care produc acte de dezordine şi se manifestă
violent împotriva cadrelor militare cu atribuŃii de comandă, pază şi supraveghere se pedepsec cu închisoare de la 3
la 10 ani. Pedeapsa aplicată se adaugă la pedeapsa ce se execută, fără a putea depăşi maximul general al închisorii
prevăzut de Codul penal.”
3
M. Gorunescu, I.Pascu, Drept penal român, Partea specială, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2009, p.328.
4
C.C., Decizia nr. 10/1996, publicată în Monitorul Oficial nr. 89 din 30 aprile 1996.
5
Publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 289 din 14.11.1996.
6
Publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 601 din 12.07.2006.
7
Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie – SecŃiile Unite , prin Decizia nr.8/2010 (nepublicată) s-a pronunŃat cu
privire consecinŃele deciziei CurŃii ConstituŃionale nr.62/2007- www.scj.ro
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prin mijloace de comunicare directă contra unui funcŃionar public care îndeplineşte o funcŃie ce
implică exerciŃiul autorităŃii de stat, aflat în exerciŃiul funcŃiunii ori pentru fapte îndeplinite în
exerciŃiul funcŃiunii. Nu suntem de acord cu această soluŃie legislativă, având în vedere frecvenŃa
cazurilor în care funcŃionarii publici şi, în special, poliŃiştii sunt insultaŃi. Totodată, dezacordul
nostru se întemeiază şi pe faptul că nu există identitate de soluŃii pentru cazul în care funcŃionarul
ar riposta şi ar adresa cuvinte jignitoare unei persoane fizice, întrucât acesta va fi tras la răspundere
penală în condiŃiile art. 250 C.pen. pentru infracŃiunea de purtare abuzivă1. Remarcăm astfel o
inegalitate de tratament între funcŃionarii publici şi cetăŃenii care sunt implicaŃi în desfăşurarea
relaŃiilor de serviciu.
În egală măsură, nu putem să nu observăm faptul că pentru prima oară, s-a prevăzut pedeaspa
închisorii alternativ cu pedeapsa amenzii pentru ultraj, în varianta tip şi pentru cea prevăzută în
alin.2 care incriminează lovirea sau orice acte de violenŃă săvârşite împotriva unui funcŃionar
public, deducând astfel faptul că şi legislaŃia permisivă poate fi încadrată în tabloul cauzelor
ultrajului.
La solicitarea Ministrului JustiŃiei, a fost adoptată OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului
nr.198/2008 privind modificarea şi completarea Codului penal2 deoarece acesta a considerat că se
impune crearea unui cadru legislativ adecvat, de natură să protejeze întreaga activitate desfăşurată
de reprezentanŃii autorităŃilor publice.
DispoziŃiile din OrdonanŃa de urgenŃă menŃionată modifică art.2391 C. Pen., majorând limitele
pedepselor pentru infracŃiunile prevăzute de la o treime la jumătate. Însă ceea ce trebuie supus
atenŃiei e introducerea unui nou alineat, respectiv alin.5, în care nu e vorba doar de o simplă
modalitate de pedepsire (un caz special de pedepsire), ci de o variantă agravată a infracŃiunii.
Aceasta a fost instituită din necesitatea unui plus de protecŃie a acelor funcŃionari publici care
îndeplinesc o funcŃie ce implică exerciŃiul autorităŃii de stat care îi face să fie vulnerabili, tocmai
prin prisma faptului că au o anume calitate care îi individualizează în categoria funcŃionarilor
(judecător, procuror, organ de cercetare penală, expert, executor judecătoresc, poliŃist, jandarm sau
militar). Practic, activitatea specială a subiectului pasiv reprezintă esenŃa acestei variante agravate.
De asemenea, introducerea acestui utim alineat este motivată şi de practica judiciară ce
demonstrează frecvenŃa şi gravitatea faptelor comise faŃa de pesoanele expres menŃionate de textul
de lege.
În condiŃiile în care proiectul noului Cod penal a fost elaborat, iar intrarea sa în vigoare e una
iminentă, chiar dacă nu s-a stabilit o dată certă, considerăm că se impune o analiză a textului de
lege pe care îl propune viitoarea reglementare în materia ultrajului pentru a observa în ce măsură
dispoziŃiile sunt în concordanŃă cu realitatea socială. În acest context, Noul Cod penal incriminează
ultrajul prin art.255. Incriminarea are corespondent în reglementarea actuală [art.239 C.pen în
vigoare]. În alin.1 au fost contopite patru alineate de la art.239 C.pen. în vigoare, incriminându-se
totodată lovirile cauzatoare de moarte, care în actualul text de lege nu se regăsesc, dar şi omorul
comise împotriva unui funcŃionar care îndeplineşte o funcŃie ce implică exerciŃiul autorităŃii de
stat, aflat în exercitarea atribuŃiilor de serviciu. Textul de lege stabileşte că aceste fapte se
sancŃionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru acea infracŃiune ale cărei limite speciale se
majorează cu o treime. Lipsa unor limite proprii de sancŃionare a ultrajului ne îndreptăŃeşte să
afirmăm că se estompează caracterul autonom al infracŃiunii, care apare ca o formă agravată a unei
infracŃiuni contra persoanei.
Forma agravată a actualei reglementări referitoare la magistraŃi [alin.5) al art.239 Cod pen. în
vigoare] nu se mai regăseşte în conŃinutul infracŃiunii de ultraj, ci formează obiectul unei
1

Art.250 C.P. : ,, ÎntrebuinŃarea de expresii jignitoare faŃă de o persoană, de către un funcŃionar public în
exerciŃiul atribuŃiilor de serviciu, se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă.”
2
Publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.824 din 08.12.2008.
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incriminări distincte în cadrul infracŃiunilor contra înfăptuirii justiŃiei, respectiv infracŃiunea de
ultraj judiciar prevăzută de art.278 C.pen.
Varianta tip de la alin.2 al art.255 NCP privitoare la săvârşirea unei infracŃiuni împotriva
subiectului pasiv secundar în scop de intimidare sau de răzbunare reprezintă o incriminare nouă.
Cazurile speciale de pedepsire prevăzute în art. 2391 C.pen. în vigoare se regăsesc în alin.3 al
art.255 NCP, întrucât aceasta nu reprezintă în fapt altceva decât o formă specială de ameninŃare
îndreptată împotriva funcŃionarului pentru fapte îndeplinite în exercitarea atribuŃiilor de serviciu
sau în legătură cu acestea. În plus, noua reglementare sancŃionează violenŃele sau ameninŃările
îndreptate nu numai împotriva soŃului, părinŃilor sau copiilor unui poliŃist, jandarm sau militar, ci a
celor îndreptate împotriva unui membru de familie al oricărui funcŃionar care deŃine o funcŃie ce
implică exerciŃiul autorităŃii de stat, când aceste fapte sunt comise în scop de intimidare sau
răzbunare.
Forma agravată a actualei reglementări referitoare la organele de cercetare penală, experŃi,
executori judecătoreşti şi militari [alin.5 al art.239 C.pen.în vigoare] nu se mai regăseşte în
conŃinutul infracŃiunii de ultraj.
SECłIUNEA a II – a : Elemente de drept comparat
InfracŃiunea de ultraj este incriminată în toate legislaŃiile, într-o manieră diferită, ceea ce
denotă faptul că fiecare Ńară e preocupată de protejarea persoanelor cu atribuŃii ce implică
exerciŃiul autorităŃii de stat şi de crearea unui cadru optim pentru exercitarea activităŃii acestora.
Astfel, constatăm că relaŃiile sociale privind autoritatea de stat şi relaŃiile sociale referitoare la
persoana funcŃionarului public care e reprezentantul ei sunt ocrotite de legislaŃia fiecărui stat, întro formă sau alta.
Codul penal italian în art.341 incriminează orice faptă care ofensează onoarea sau prestigiul
unui funcŃionar public; mai grav când i s-a atribuit funcŃionarului o faptă determinată.
Reglementarea italiană conŃine şi variante agravate, respectiv fapta comisă cu ameninŃare sau
violenŃă sau în prezenŃa uneia sau mai multor persoane şi fapta care constă în ofensarea unui
magistrat în timpul şedinŃei, aşa cum reiese din art.343.
Codul penal francez (art.433 alin.5) incriminează ultrajul săvârşit prin cuvinte, gesturi,
ameninŃări, scrieri sau imagini de orice natură faŃă de o persoană căreia i s-a încredinŃat o misiune
de serviciu public, de natură să aducă atingere demnităŃii sau respectului datorat funcŃiei pe care o
deŃine, stabilind totodată pedeapsa amenzii în cuantum de 7500 de euro pentru astfel de lezări
aduse autorităŃii. Textul de lege francez stipulează că, atunci când faptele se săvârşesc împotriva
unei persoane aparŃinând autorităŃii publice, ultrajul e sancŃionat cu 6 luni de închisoare la care se
adaugă pedeapsa amenzii de 7500 de euro.
În Codul penal german, în capitolul referitor la infracŃiuni contra persoanei, sunt incriminate
şi faptele de ultraj contra funcŃionarului (prin insultă, lovire, vătămare corporală) asemenea fapte
fiind urmărite nu la plângerea prealabilă, ci din oficiu, conform prevederilor din art.194, art. 232..
Observăm astfel o preocupare a legiuitorului fiecărui stat de a crea un cadru favorabil
exercitării atribuŃiilor funcŃionarilor delegaŃi cu exercitarea unor funcŃii ce implică exerciŃiul
autorităŃii de stat care se concretizează prin incriminarea unor fapte de natură să ştirbească
prestigiul autorităŃilor şi să diminueze încrederea populaŃiei în capacitatea funcŃionarilor de a veni
în întâmpinarea nevoilor acesteia. Din analiza dispoziŃiilor Codului penal francez, rezultă la prima
vedere că legea ar fi permisivă, în condiŃiile în care se prevede o pedeapsă cu închisoarea de şase
luni şi pedeapsa amenzii, însă dacă observăm cuantumul amenzii, respective 7500 de euro,
ajungem la concluzia că nu e deloc aşa, fiind vorba de o sumă exorbitantă.
Trebuie menŃionat, totodată, şi faptul că, spre deosebire de legislaŃia românească, în
reglementările străine reliefate, e incriminată şi insulta funcŃionarului ca modalitate de realizare a
elementului material, ceea ce denotă că şi insulta reprezintă o atingere adusă onoarei ori reputaŃiei
unei persoane învestite cu exerciŃiul autorităŃii publice. Această realitate pune un semn de întrebare
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asupra oportunităŃii abrogării infracŃiunii de insultă din Codul penal românesc.
CAPITOLUL al II – lea : ASPECTE PARTICULARE PRIVIND INFRACłIUNEA DE
ULTRAJ
SECłIUNEA I : Subiectul pasiv al infracŃiunii de ultraj
În capitolul de faŃă ne propunem să analizăm anumite probleme controversate privind
infracŃiunea de ultraj, aspecte care nu au fost pe deplin clarificate, născând în continuare
controverse şi semne de întrebare.
Prima dintre ele se referă la subiectul pasiv al infracŃiunii analizate, întrucât de multe ori
există confuzii cu privire la persoanele care întrunesc calitatea de funcŃionar public. Observăm, în
primul rând, că e vorba de un subiect pasiv complex. În cadrul acestuia, subiect pasiv principal şi
mediat este un organ învestit cu puterea de stat.
Subiect pasiv secundar (adiacent) şi imediat este un funcŃionar public care îndeplineşte o
funcŃie ce implică exerciŃiul autorităŃii de stat şi împotriva căruia s-a săvârşit ameninŃarea, lovirea,
vătămarea corporală sau vătămarea corporală gravă. Prin funcŃie ce implică exerciŃiul autorităŃii de
stat se înŃelege acea funcŃie care îi conferă funcŃionarului competenŃa de a da dispoziŃii obligatorii
şi de a lua măsurile necesare pentru respectarea lor1. Aceste funcŃii sunt specifice autorităŃilor
publice care, potrivit ConstituŃiei, îndeplinesc atribuŃiile specifice celor trei puteri ale statului. Dar
nu toate persoanele care activează în cadrul autorităŃilor publice pot fi considerate că îndeplinesc o
funcŃie în accepŃiunea art.239 C. pen., ci numai cele care au competenŃa să emită acte, să dea
dispoziŃii şi să ia măsuri cu caracter obligatoriu. MenŃionăm în acest sens, cu titlu exemplificativ,
funcŃia de membru al Parlamentului, al Guvernului, al CurŃii ConstituŃionale, al CurŃii de Conturi,
aceea de procuror, ofiŃer de poliŃie, medic de circumscripŃie, agent la circumscripŃia financiară,
primarul, personalul silvic, în anumite condiŃii.
Pe fondul celor discutate, considerăm că paznicul angajat al unei societăŃi comerciale nu
îndeplineşte condiŃiile pentru a putea fi considerat subiect pasiv al infracŃiunii de ultraj, întrucât
funcŃia pe care o exercită nu implică exerciŃiul autorităŃii de stat. În aceeaşi notă, nici paznicului
primăriei nu îi pot fi aplicate dispoziŃiile art.239 C. pen., dacă nu are vreo împuternicire de a
exercita şi atribuŃii ce fac obiectul unei funcŃii ce implică exerciŃiul autorităŃii de stat. Potrivit Legii
nr.18/1996, personalul de pază al regiilor autonome era considerat ca făcând parte din categoria
persoanelor care îndeplinesc funcŃii ce presupun exerciŃiul autorităŃii de stat, pe timpul serviciului.
Astăzi o astfel de dispoziŃie expresă nu mai există, ceea ce pune sub semnul întrebării reŃinerea
ultrajului în astfel de cazuri. DispoziŃiile Legii nr.18 au fost abrogate prin adoptarea Legii
333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecŃia persoanelor2, în care se
regăsesc unele prevederi referitoare la paza societăŃior comerciale cu personal propriu. Se poate
reŃine, cu rezerve însă, infracŃiunea de ultraj atunci când paznicul poartă armă şi e avizat de poliŃie.
Este subiect pasiv al infracŃiunii de ultraj şi medicul de circumscripŃie, întrucât este un
funcŃionar ce îndeplineşte o funcŃie ce implică exerciŃiul autorităŃii de stat. O astfel de funcŃie ar
putea consta în anularea unui proces verbal de amendare pentru neprezentare la vaccinare.
Datorită atribuŃiilor sale, printre care este şi aceea de a întocmi acte de constatare a
infracŃiunilor silvice, pădurarul are calitatea de reprezentant al autorităŃii şi, deci, poate fi subiect
pasiv al infracŃiunii de ultraj, aşa cum reiese din art.51 alin. 3 din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic
: ,, În exercitarea atribuŃiilor de serviciu privind paza fondului forestier, în constatarea
contravenŃiilor şi a faptelor ce constituie infracŃiuni, personalul silvic este asimilat personalului
care îndeplineşte o funcŃie ce implică exerciŃiul autorităŃii publice”.
1

V.Dongoroz şi colab., ExplicaŃii teoretice ale Codului penal român, vol. IV, Partea specială, ediŃia a II –a,
Editura ALL BECK, Bucureşti, 2003, p.26.
2
Publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 525 din 23 iulie 2003.
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O altă întrebare pertinentă care, în mod inevitabil, apare e aceea dacă studentul de la
Academia de PoliŃie sau elevul de la şcolile de agenŃi de poliŃie aflat în practică la unităŃile de
poliŃie, desfăşurând activităŃi potrivit programului întocmit poate fi subiect pasiv al infracŃiunii de
ultraj. Considerăm că, în această situaŃie, dacă studentul sau elevul, în timp ce desfăşoară activităŃi
conform dispoziŃiilor primite e lezat în una dintre modalităŃile enumerate de art.239 C. pen. sunt
întrunite elementele constitutive ale infracŃiunii de ultraj. Dacă însă aceştia în timp ce se află în
vacanŃă, intervin într-o anumită situaŃie pentru împiedicarea săvârşirii unei infracŃiuni şi sunt
ameninŃaŃi sau agresaŃi fizic, apreciem că nu mai poate fi vorba de ultraj, fiind incidente
dispoziŃiile de drept comun, dat fiind faptul că studentul şi elevul aflaŃi în vacanŃă nu sunt asimilaŃi
funcŃionarului public.
Constatăm că pentru a reŃine săvâşirea infracŃiunii de ultraj este necesară îndeplinirea unor
cerinŃe, respectiv fapta să fie săvârşită în una dintre modalităŃile prevăzute de art.239 Cod pen. şi
să fie îndreptată contra unui funcŃionar aflat în exerciŃiul funcŃiunii ori pentru fapte îndeplinite în
exerciŃiul funcŃiunii. Despre un funcŃionar putem afirma că se află în exerciŃiul funcŃiei în timpul
programului de lucru, chiar dacă îndeplineşte activităŃi fie în sediul instituŃiei în care lucrează, fie
în afara acesteia. Chiar şi în afara timpului destinat îndeplinirii atribuŃiilor sale de serviciu, un
funcŃionar poate deveni subiect pasiv al infracŃiunii de ultraj, atunci când natura funcŃiei respective
o reclamă, de exemplu ofiŃerul de poliŃie care ,, este obligat să intervină şi în afara orelor de
program, a atribuŃiilor sale de serviciu şi a competenŃei teritoriale a unităŃii din care face parte,
când ia cunoştinŃă de existenŃa unei infracŃiuni flagrante, precum şi pentru conservarea probelor în
cazul infracŃiunilor a căror cercetare va fi efectuată de organele competente”, în conformitate cu
dispoziŃiile art. 28 din Legea 218/2002 privind organizarea şi funcŃionarea PoliŃiei Române. În
acest context, se vor întruni condiŃiile pentru a fi considerată ultraj fapta autorului unei tentative de
tâlhărie care exercită acte de violenŃă asupra unui poliŃist care a vrut să-l imobilizeze, chiar dacă
poliŃistul era în concediu de odihnă şi se afla în altă localitate decât cea în care îşi are serviciul.
Trebuie să precizăm că fapta se poate comite şi atunci când funcŃionarul nu-şi exercită efectiv
funcŃia, dar în acest caz este obiectul acŃiunii infracŃionale, deoarece anterior efectuase anumite
acte prin intermediul cărora a exercitat autoritatea de stat. Actele efectuate de funcŃionar trebuie să
fie de competenŃa sa, în sens contrar nu există ultraj.
Totodată pentru ca violenŃele îndreptate împotriva unui funcŃionar ce deŃine o funcŃie ce
implică exerciŃiul autorităŃii publice să reprezinte infracŃiunea de ultraj se impune să reiasă din
probele administrate că făptuitorul a cunoscut calitatea victimei, prevăznd că prin acŃiunea sa se
va produce o vătămare şi implicit o atingere a prestigiului persoanei care deŃine o funcŃie ce
presupune exerciŃiul autorităŃii publice şi că a urmărit sau a acceptat aceste rezultate ale faptei sale,
de unde se desprinde ideea că ultrajul, din punct de vedere subiectiv, se comite cu intenŃie ce poate
fi directă sau indirectă.
O altă întrebare care devine inerentă atunci când discutăm despre infracŃiunea de ultraj e dacă
se încadrează în dispoziŃiile art.239 C. pen. actele de agresiune împotriva unei persoane pentru
fapte îndeplinite în exerciŃiul unei funcŃiuni ce implică exercitarea autorităŃii de stat comise la o
dată la care persoana vătămată nu mai avea o atare funcŃie. S-au creat controverse în jurul acestei
problematici, existând puncte de vedere divergente care se întemeiază şi pe soluŃiile din practica
judiciară mai veche care s-a pronunŃat în sensul că nu se reŃine ultraj atunci când vorbim despre un
funcŃionar care nu se mai află în exerciŃiul unei funcŃii ce implică exerciŃiul autorităŃii de stat, fiind
ieşit la pensie, chiar dacă fapta are legătură cu acte îndeplinite în perioada în care a îndeplinit o
atare funcŃie1. Considerăm că vorbim de ultraj în cazul în care făptuitorul, întâlnind un procuror
din întâmplare şi amintindu-şi că acesta l-a arestat în baza unui mandat de executare pentru o
pedeapsă la care fusese condamnat, îl ameninŃă cu moartea, chiar dacă procurorul respectiv ieşise
1

A se vedea în acest sens Trib.Suprem, S.pen.,dec. nr. 1672/1985, în Legis.
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la pensie. Ni se pare justă această soluŃie, întrucât autorul prin fapta sa a dorit să se răzbune pentru
un act al autorităŃii exercitat de acel procuror şi nu a recurs la aceasta în considerarea persoanei.
Analizând prevederile Noului Cod Penal, credem că ar fi trebuit introdus în sfera subiectului pasiv
secundar şi fostul funcŃionar public pentru fapte îndeplinite în exerciŃiul funcŃiunii. În această
manieră s-ar fi clarificat nelămurirea care există în raport cu legea în vigoare.
O ultimă idee pe care o abordăm în această secŃiune, fără a avea pretenŃia că am tratat
problematica subiectului pasiv în mod exhaustiv, o reprezintă întrebarea ce se reŃine dacă au fost
agresaŃi, cu aceeşi ocazie, trei funcŃionari publici aflaŃi în funcŃiune. Facem apel şi de data aceasta
la soluŃiile pronunŃate de Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie, potrivit cărora, în sarcina făptuitorului
se vor reŃine tot atâtea infracŃiuni de ultraj câte părŃi vătămate au fost lezate, şi nu o singură
infracŃiune, sub forma unităŃii legale a infracŃiunii continuate1.
SECȚIUNEA a II –a : Ultrajul în relaŃia cu alte infracŃiuni
I. Ultrajul şi nerespectarea hotărârilor judecătoreşti
În literatura de specialitate, s-a formulat întrebarea dacă infracŃiunea de ultraj în formă
agravată intră în concurs cu infracŃiunea de nerespectare a hotărârilor judecătoreşti ( art.271
alin.1)2, în situaŃia în care actele de violenŃă sunt săvârşite cu prilejul executării unei hotărâri
judecătoreşti, împotriva organului de executare. În acest caz va exista numai infracŃiunea de
nerespectare a hotărârilor judecătoreşti. Organul de executare, neîndeplinind o funcŃie ce implică
exerciŃiul autorităŃii publice, nu poate fi subiect pasiv al infracŃiunii de ultraj, fiind astfel incidente
doar dispoziŃiile art.271 C.pen. Ce se întâmplă în cazul în care activitatea infracŃională se
răsfrânge deopotrivă, cu prilejul aceleiaşi ocazii, atât faŃă de organul de executare, cât şi faŃă de
poliŃiştii care îl însoŃesc? Pentru a clarifica acest aspect, facem apel la soluŃiile pronunŃate în
practica judiciară. Astfel, instanŃa a reŃinut că executorul judecătoresc s-a deplasat la domiciliul
inculpatei, pentru a executa silit o sentinŃă civilă de evacuare a acesteia din imobil. Executorul
judecătoresc era însoŃit de doi subofiŃeri de poliŃie, aflaŃi în misiune ordonată de a asista la
executare în calitate de reprezentanŃi ai forŃei publice. Comunicându-i-se scopul acŃiunii, cunoscut
şi de inculpată şi ca urmare a primirii somaŃiei de executare şi a înştiinŃării prealabile, aceasta a
devenit violentă, ameninŃând pe toŃi cei de faŃă că va arunca pe ei benzină şi le va da foc. Întrucât
executorul a încercat să o calmeze pe inculpată, stăruind pentru executarea hotărârii judecătorești,
inculpata a lovit cu pumnii şi a îmbrâncit pe unul dintre poliŃişti. În atare condiŃii, inculpata a
săvârşit două infracŃiuni în concurs, şi anume infracŃiunea de ultraj asupra poliŃiştilor şi
infracŃiunea de nerespectare a hotărârilor judecătoreşti prevăzută de art.271 C.pen3.
II. Ultrajul şi infracŃiunea de omor
În cazul uciderii victimei, care îndeplineşte o funcŃie ce implică exerciŃiul autorităŃii de stat,
elementul circumstanŃial în cauză implică şi un act de ultraj, situaŃie în care se va reŃine numai
infracŃiunea de omor calificat prevăzută în art.175, lit.f) C. pen., care absoarbe infracŃiunea de
ultraj. Astfel, fapta inculpatului de a aplica o lovitură de cuŃit unui ofiŃer de poliŃie aflat în
exerciŃiul atribuŃiilor de serviciu, punându-i viaŃa în pericol, constituie infracŃiunea unică de
tentativă de omor calificat prevăzută în art.20 rap. la art.174 şi art.175 lit.f) Cod pen., iar nu două
infracŃiuni distincte, tentativă la infracŃiunea de omor prevăzutã în art.20 rap. la art.174 şi
infracŃiunea de ultraj prevăzută în art.239 alin. 2 C. pen.4. Dacă victima îndeplinea o activitate
importantă în stat sau altă activitate publicã importantã, iar fapta de omor a fost săvrşită în
1

C.S.J., s.pen., d. nr. 1136/2003, R.D.P. nr. 3/2004, p. 178.
Art.271 alin.1 : „ Împotrivirea la executarea unei hotărâri judecătoreşti, prin ameninŃare faŃă de organul de
executare, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani, iar dacă fapta a fost săvârşită prin violenŃă, pedeapsa este
de la unu la 5 ani.”
3
C.S.J., s. pen., d. nr. 1012/1996, R.D.P. nr. 2/1997, p. 143.
4
C.S.J., s. pen., d. nr. 109/1999 - www.scj.ro
2
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împrejurări care fac ca fapta să pună în pericol siguranŃa statului, se va reŃine numai infracŃiunea
de atentat care pune în pericol siguranŃa statului prevăzută în art. 160 C. pen.
III. Ultrajul şi lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte
După cum precizam anterior, comparând dispoziŃiile referitoare la infracŃiunea de ultraj din
actualul Cod penal cu cele cuprinse de Noul Cod penal putem observa printre altele că, în ceea ce
priveşte relaŃia dintre lovirile sau vătămările cauzatoare de moarte şi ultraj, situaŃia este
reglementată diferit în cele 2 texte de lege.
Astfel, în condiŃiile reglementării actuale, în situaŃia în care o persoană aplică mai multe
lovituri unui funcŃionar public care îndeplineşte o funcŃie ce implică exerciŃiul autorităŃii de stat
aflat în exerciŃiul funcŃiunii ori pentru fapte îndeplinite în exerciŃiul funcŃiunii, iar acesta cade şi se
loveşte mortal, rezultat pe care făptuitorul l-a prevăzut, dar nu l-a acceptat, socotind fără temei că
nu se va produce ori nu-l prevede, deşi trebuia şi putea să-l prevadă, sunt îndeplinite atât
elementele constitutive ale infracŃiunii de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte, cât şi cele ale
infracŃiunii de ultraj, fiind incidente regulile concursului de infracŃiuni. În Noul Cod penal situaŃia
este însă reglementată diferit, astfel că, într-o asemenea împrejurare vor fi incidente dispoziŃiile
articolului 2551, articol care reglementează ultrajul, fapta constituind o singură infracŃiune în care
este absorbită prin voinŃa legiuitorului şi infracŃiunea de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte.
Reglementarea lovirilor sau vătămărilor cauzatoare de moarte ca o modalitate alternativă de
realizare a elementului material al infracŃiunii de ultraj reprezintã, în opinia noastra soluŃia oferitã
de Noul Cod Penal la o situaŃie întlnitã tot mai des îîn practica judiciarã cnd funcŃionarii
publici înzestraŃi cu autoritate de stat devin Ńinta unor agresiuni care pot conduce la decesul
acestora, rezultat faŃã de care agresorii se aflã în cele mai multe cazuri în culpã.
Pe de altă parte, în condiŃiile în care O.U.G nr. 198/2008 a extins sfera infracŃiunilor la care se
referã art 239¹, astfel cã persoanele la care face referire acest articol sunt protejate într-o modalitate
specialã și împotriva lovirilor sau vãtãmãrilor cauzatoare de moarte, credem că se impunea ca și
persoanele la care se referă art. 239 să fie protejate într-o modalitate specială împotriva infracŃiunii
prevăzute de art 183 din actualul Cod penal pentru că reglementarea acestor cazuri speciale de
pedepsire urmărește în primul rnd asigurarea libertăŃii psihice a funcŃionarilor publici învestiŃi cu
autoritate de stat.
CAPITOLUL al lll - lea: FUNCłIONARUL PUBLIC CU STATUT SPECIAL
“Ne dorim să fie la momentul potrivit şi în locul unde se întâmplă o ilegalitate, să salveze o
viaŃă, să oprească un viol, să stopeze un furt, să aplaneze un conflict sau orice altă faptă care
constituie o abatare de la dispozitiile legale. De cele mai multe ori sunt în zonă sau ajung la timp
şi reuşesc să prevină fapta. Se întâmplă însă, în ultima vreme, tot mai des, ca solicitaŃi la
intervenŃie poliŃiştii să devină Ńinta agresorilor, să fie chiar ei victime2 “. Acest text preluat dintr-o
publicaŃie ne prezintă în prima parte, pe scurt, dar exprimând un mare adevăr, un aspect al
activităŃii unui funcŃionar public cu statut special şi, de asemenea surprinde, considerăm noi,
importanŃa pe care aceşti funcŃionari publici o au în ceea ce priveşte menŃinerea unui climat de
siguranŃă publică. Ceea ce ne-am propus însă în prezenta lucrare să reliefăm vine şi contrastează
poate cu această parte frumoasă a activităŃii funcŃionarilor publici cu statut special. Despre aceasta
vorbeşte şi ultima parte a textului unde se arată că de cele mai multe ori aceşti funcŃionari publici
devin chiar ei înşişi Ńinta agresiunilor. Necesitatea ocrotirii unor astfel de persoane rezultă din
1
Art. 255 N.C.P. (1) ,, AmeninŃarea, lovirea sau alte violenŃe, vătămarea corporală, lovirile sau vătămările
cauzatoare de moarte ori omorul săvârşite împotriva unui funcŃionar care îndeplineşte o funcŃie ce implică exerciŃiul
autorităŃii de stat, aflat în exercitarea atribuŃiilor de serviciu, se sancŃionează cu pedeapsa prevăzută de lege pentru
acea infracŃiune ale cărei limite speciale se majorează cu o treime.”
2
Articol de presă ,, UltragiaŃi în misiune” publicat în cotidianul Vox Banat, 14 decembrie 2011
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necesitatea apărării prestigiului de care trebuie să se bucure instituŃiile publice în activitatea
acestora1.
Am ales să vorbim despre funcŃionarii publici cu statut special, în această ultimă parte a
articolului nostru dedicat infracŃiunii de ultraj întrucât, de cele mai multe ori, când auzim sau citim
despre vreun caz de ultraj avem tendinŃa să ne gândim că victima acestei infracŃiuni este un
poliŃist. Considerăm ca fiind justificată această asociere involuntară, dat fiind numărul mare de
cazuri de ultraj în care subiectul pasiv este reprezentat de către un funcŃionar public cu statut
special, funcŃionar care exercită o funcŃie ce implică exerciŃiul autorităŃii de stat. Astfel, venim în
sprijinul acestei idei cu unele date statistice oficiale ale Inspectoratului General al PoliŃiei Române
din care rezultă faptul că, zilnic cel puŃin un poliŃist este înjurat, agresat fizic sau chiar înjunghiat
în timpul exercitării atribuŃiilor legale.
De asemenea, tot din statistica Inspectoratului General al PoliŃiei Române observăm că în
perioada cuprinsă între anul 2006 şi sfârşitul anului 2010 numărul cazurilor de ultraj având ca
subiect pasiv un funcŃionar public cu statut special este în creștere astfel:

2006

384

2007

2008

2009

2010

197
276

336

300

• În anul 2006 au fost înregistrate 197 de cazuri de ultraj
• În anul 2007 - 276 cazuri de ultraj
• În anul 2008 - 300 cazuri de ultraj
• În anul 2009 - 336 cazuri de ultraj
• În anul 2010 - 384 cazuri de ultraj2
Trebuie să menŃionăm faptul că acestea reprezintă doar cazurile a căror existenŃă a fost adusă
la cunoştinŃa organelor îndreptăŃite a efectua cercetări, în realitate cazurile de ultraj având ca
subiect pasiv un funcŃionar public cu statut special fiind mult mai numeroase.
Analizând subiectul activ al infracŃiunii de ultraj vom observa că persoanele care comit
asemenea fapte sunt în cele mai multe cazuri indivizi care vădesc numeroase carenŃe în ceea ce
priveşte educaŃia, persoane fără serviciu, persoane aflate sub influenŃa alcoolului sau a drogurilor,
persoane minore, din nefericire, precum şi altele. În ceea ce priveşte cauzele care determină
numărul mare de infracŃiuni de ultraj, acestea pot fi numeroase şi pot proveni fie de la agresori, fie
1
2

M.Gorunescu, I.Pascu, Drept penal român, Partea specială, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2009
www.politiaromână.ro/statistici
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li se pot imputa chiar poliŃiştilor ( în acest sens precizăm că lipsa de tact şi fermitate în
îndeplinirea misiunilor a funcŃionarilor publici cu statut special constituie o cauză de necontestat).
O altă problemă pe care dorim să o supunem atenŃiei se referă la posibilitatea reŃinerii
infracŃiunii de ultraj în cazul în care funcŃionarul public cu statut special depăşeşte cadrul legal al
acŃiunii sale luând unele măsuri care nu au vreun temei legal, aducându-se atingeri atât unor
activităŃi de interes public, cât şi anumitor drepturi ale persoanei în cauză.
În îndeplinirea atribuŃiilor sale, funcŃionarul public cu statut special trebuie să respecte
dispoziŃiile legale care reglementează activitatea acestei categorii de funcŃionari publici şi de
asemenea, trebuie să se abŃină de la orice act sau fapt prin care ar cauza prejudicii persoanelor în
cauză.
ConvenŃia Europeană a Drepturilor Omului prevede obligaŃia statelor semnatare, printre care
şi statul român, de a respecta drepturile omului1. ConvenŃia interzice tortura, supunerea la rele
tratamente, inumane ori degradante şi recunoaşte dreptul persoanelor la libertate şi siguranŃă2.
În literatura de specialitate se apreciază faptul că nu va exista ultraj atâta timp cât
funcŃionarul public cu statut special îşi exercită abuziv funcŃia prin depăşirea atribuŃiilor, prin
nesocotirea cadrului legal în care trebuie să efectueze acte de serviciu ori printr-o comportare
lipsită de răspundere sau arbitrară.
Într-o speŃă concretă, în seara zilei de 27/28 ianuarie 1997, conform reclamantului, acesta a
fost reŃinut de poliŃişti într-un bar, în jurul orei 20 şi condus la secŃia de poliŃie unde a fost bătut de
aproximativ 8 poliŃişti până la ora 2 dimineaŃa. În jur de ora 4 dimineaŃa, acesta a fost dus la spital
într-o stare foarte gravă. Conform Guvernului, reclamantul a fost reŃinut de poliŃişti în jurul orei 12
şi condus la secŃia de poliŃie ca urmare a refuzului acestuia de a-şi declara identitatea. Acesta a
avut un comportament deosebit de violent faŃă de poliŃişti şi faŃă de agentul de pază al barului.
PoliŃiştii nu l-au lovit, ba mai mult aceştia au fost victima comportamentului agresiv al
reclamantului. Cutea Europeana a Drepturilor Omului, din ansamblul probelor administrate,
precum şi din cercetările efectuate, a reŃinut că, în afara leziunilor inerente procesului de
imobilizare care s-a dovedit absolut necesar au fost cauzate şi unele răniri grave reclamantului,
răniri produse pe perioada reŃinerii persoanei în cauză, perioadă în care acesta s-a aflat în totalitate
sub supravegherea poliŃiştilor. Prin urmare, au fost înălcate prevederile art.1, art.3 şi art. 5 din
ConvenŃie, reclamantul fiind supus torturii şi unor rele tratamente, inumane şi degradante, Curtea
observând că elementele de probă nu confirmă afirmaŃiile Guvernului, astfel că statul român a fost
condamnat pentru încălcarea obligaŃiilor asumate prin ConvenŃie şi obligat să plătească daune
morale reclamantului pentru repararea prejudiciului cauzat3. Observăm astfel că nu poate fi reŃinut
ultrajul într-un asemenea caz, funcŃionarii publici respectivi nefiind protejaŃi de norma de
incriminare prevăzută de art 239 Cod penal, întruct și-au exercitat excesiv funcŃia, ba mai mult,
dacă a existat vreo conduită agresivă din partea reclamantului, atunci aceasta a fost consecinŃa
comportamentului arbitrar al funcŃionarilor publici cu statut special.
Limita dintre ultraj şi rele tratamente sau oricare altă infracŃiune prin care se aduc atingeri
relaŃiilor sociale privitoare la înfăptuirea justiŃiei ori privitoare la activităŃile de interes public poate
fi uşor depăşită, funcŃionarul public cu statut special putând deveni din subiect pasiv al infracŃiunii
1
ConvenŃia pentru apărarea Drepturilor Omului şi a LibertăŃilor fundamentale în art.1 : ,, Înaltele părŃi
contractante recunosc oricărei persoane aflate sub jurisdicŃia lor drepturile şi libertăŃile definite în Titlul I al
prezentei convenŃii.” CEDO este un catalog al drepturilor fundamentale elaborat de Consiliul Europei, semnat pe 4
noiembrie la Roma și intrat în vigoare pe 3 septembrie1953. România a ratificat Convenția Europeană a Drepturilor
Omului la data de 20 iunie 1994. Aceasta a deschis calea petițiilor individuale în fața CEDO din partea persoanelor
fizice și juridice române.
2
ConvenŃia pentru apărarea Drepturilor Omului şi a LibertăŃilor fundamentale în art.3 : ,, Nimeni nu poate fi
supus torturii, nici pedepselor sau tratamentelor inumane ori degradante.”
3
www.scj.ro/decizii_strasbourg.asp
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de ultraj, subiect activ al infracŃiunii de supunere la rele tratamente, tortură ori alte asemenea
infracŃiuni. În temeiul obligaŃiilor asumate de către statele semnatare, statul în cauză are obligaŃia
ca prin Guvernul său să desfăşoare o anchetă efectivă pentru a se stabili dacă suntem în prezenŃa
infracŃiunii de ultraj ori dimpotrivă, dacă acei funcŃionari publici şi-au exercitat abuziv atribuŃiile
şi prin urmare sunt răspunzători pentru faptele săvârşite. AutorităŃile competente sunt obligate să
efectueze, cu obiectivitate, cercetări pentru a se stabili dacă funcŃionarii publici cu statut special în
cauză au respectat normele legale privitoare la îndeplinirea atribuŃiilor acestora. În ceea ce priveşte
obiectivitatea autorităŃilor care efectuează cercetările, Curtea aminteşte că, pentru ca o anchetă
privind infracŃiunile de rele tratamente comise de către funcŃionarii statului să poată fi considerată
ca efectivă, se poate considera, în general, că este necesar ca persoanele competente să desfaşoare
ancheta, precum şi cele care au efectuat cercetările să fie independente de persoanele implicate în
evenimente.
Astfel, într-o altă speŃă1 s-a apreciat de către Curtea Europeană, pornind de la cele prezentate
mai sus, că în desfăşurarea anchetei desfăşurate de către autorităŃile statului reclamat, asupra
cercetărilor efectuate planează suspiciuni în ceea ce priveşte imparŃialitatea autorităŃilor care nu au
efectuat o anchetă efectivă pentru a constata că în fapt era vorba despre o atitudine violentă, despre
rele tratamente, din partea agenŃilor de poliŃie rutieră care şi-au manifestat astfel atribuŃiile în mod
abuziv şi nicidecum de vreo faptă de agresiune din partea persoanei vătămate care să întrunească
elementele constitutive ale infracŃiunii de ultraj prevăzută de art 239 Cod penal.
Respectarea drepturilor omului şi a libertăŃilor fundamentale a acestuia în activitatea de
aplicare a legii, de către autorităŃile ce au această competenŃă, face obiectul a numeroase
reglementări internaŃionale. În acest sens, amintim şi faptul că în cadrul Adunării Generale a
OrganizaŃiilor NaŃiunilor Unite a fost adoptat în data de 17 decembrie 1979 „Codul de conduită
pentru agenŃii de aplicare a legii” unde se precizează, printre altele, că organele de drept au
obligaŃia de a aplica legea în serviciul comunităŃii pentru protejarea tuturor persoanelor împotriva
faptelor ilegale2, însă în îndeplinirea atribuŃiilor acestora, oficialii de aplicare a legii trebuie să
respecte şi să protejeze demnitatea umană şi să menŃină şi să susŃină drepturile tuturor persoanelor.
Atunci când sistatarea unei conduite violente din partea unei persoane sau când reŃinerea sau
arestarea unei persoane care a săvârşit o faptă ilicită nu poate fi făcută decât prin utilizarea forŃei,
orice agresiune săvârşită asupra funcŃionarilor publici cu statut special în încercarea acestora de a-i
imobiliza pe făptuitori, chiar dacă acestora din urmă le sunt cauzate leziuni inerente acestei acŃiuni
de imobilizare, este aptă să determine reŃinerea infracŃiunii de ultraj atunci când sunt îndeplinite şi
celelalte condiŃii.
De asemenea, normele interne, în deplină concordanŃă cu cele internaŃionale, prevăd limita
dincolo de care folosirea forŃei de către organele abilitate să aplice legea este interzisă, ceea ce pe
de-o parte ajută să se stabilească dacă s-a depăşit sau nu cadrul legal, iar pe de altă parte ajută la
stabilirea limitei dintre ultraj şi rele tratamente, tortură, purtare abuzivă ori alte asemenea
infracŃiuni.
3.Concluzii
În cadrul lucrării am considerat oportun, în primul rând, să trecem în revistă evoluŃia
incriminării ultrajului care a cunoscut numeroase modificări, expresie a faptului că legiuitorul a
încercat să găsească formula cea mai potrivită care să se afle în deplină concordanŃă cu realitatea
socială, simŃind totodată nevoia cunoaşterii reglementării infracŃiunii de ultraj, în câteva sisteme de
1

Ibidem21
Codul de conduită pentru agenŃii de aplicare a legii (Adoptat prin Rezolutia Adunarii Generale nr. 34/169 din
17 dec 1979) în art.1: ,, Organele de drept trebuie, în orice moment să îndeplinească obligaŃia impusă prin lege, de
către serviciul comunităŃii şi prin protejarea tuturor persoanelor împotriva actelor ilegale, în conformitate cu grad
ridicat de responsabilitate cerute de profesia lor ”.
2
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drept europene, dictată de dorinŃa de a identifica în legislaŃia altor state soluŃii şi modele de
perfecŃionare a propriului drept, constatând că nu există o modalitate de reglementare a ultrajului
perfectă, universală care să se aplice tuturor statelor europene astfel încât aceasta să răspundă
foarte bine şi integral realitaŃilor sociale din aceste state, astfel că soluŃia ar putea fi oferită de
osmoza diferitelor reglementări, adaptată realitaŃilor sociale din fiecare stat.
În continuarea articolului am rezervat o secŃiune în care ne-am canalizat atenŃia asupra relaŃiei
infracŃiunii de ultraj cu alte infracŃiuni, reliefând totodată relaŃia ultrajului cu infracŃiunea de loviri
sau vătămări cauzatoare de moarte, atât în actuala reglementare, cât şi din perspectiva Noului Cod
Penal, care vine cu un element de noutate prin includerea infracŃiunii prevăzute de art.183 din
actuala reglementare printre modalitaŃile de realizare a elementului material al infracŃiunii de
ultraj. În urma analizei acesteia ne punem întrebarea dacă este vorba doar de un aspect de tehnică
legislativă sau dacă într-adevăr soluŃia propusă de Noul Cod Penal este una oportună, fiind în
măsură să corespundă realităŃii sociale.
De asemenea, am încercat să înlăturăm nelămuririle şi să găsim răspunsuri la o serie de
probleme în legătură cu funcŃionarul public ca subiect pasiv al infracŃiunii de ultraj, întrucât nu
există o practică unitară în acest sens, specialiştii neavând un punct de vedere comun asupra
tuturor aspectelor aferente acestei problematici, identificând neajunsurile şi unele lacune
legislative care concură la crearea unor astfel de diferenŃe de opinii.
În ultima parte a articolului ne-am propus să reliefăm şi anumite aspecte legate de
funcŃionarul public cu statut special ca subiect pasiv al infracŃiunii de ultraj, abordând totodată o
problemă de notorietate şi anume recerinŃa respectării drepturilor şi intereselor cetaŃenilor în
desfăşurarea activităŃii de către această categorie de funcŃionari publici.
În condiŃiile în care Curtea Europeană a Drepturilor Omului atrage tot mai des atenŃia, prin
soluŃiile oferite în diferitele reclamaŃii împotriva statelor semnatare, că rigurozitatea în materia
protecŃiei drepturilor omului şi a libertăŃilor fundamentale este în continuă evoluŃie, am dedus că
reŃinerea infracŃiunii de ultraj va fi într-o măsură tot mai mare condiŃionată de respectarea cu
stricteŃe a atribuŃiilor, a cadrului legal în care trebuie să se efectueze actele de serviciu precum şi
de manifestarea din partea funcŃionarului public cu statut special a unei conduite în conformitate
cu ConvenŃia Europeană a Drepturilor Omului precum şi cu celelalte instrumente juridice de
protecŃie a drepturilor omului.
Ne exprimăm încrederea că prin aspectele puse în discuŃie în studiul de faŃă vom reuşi să
atragem atenŃia asupra faptului că infracŃiunea de ultraj tinde să devină o problemă tot mai
îngrijorătoare. Se discută tot mai des despre o criză a autoritaŃii pentru înlăturarea căreia trebuie să
se acŃioneze într-un mod responsabil şi efectiv. În contextul unei presiuni permanente din partea
mass-mediei care monitorizează fiecare greşeală a funcŃionarilor publici, funcŃionarii publici cu
statut special fiind cu predilecŃie “Ńinta” atacurilor vehemente ale ziariştilor, aceştia trebuind să
respecte legea întocmai, întrucât nu li se tolerează nici cea mai mică greșeală, urmărim, plecând de
la aceste coordonate, ca lucrarea de faŃă să constituie un punct de pornire în vederea intensificării
eforturilor pentru descoperirea şi evaluarea indicatorilor principali care fac categoria profesională a
poliŃiştilor să fie vulnerabilă în faŃa actelor de violenŃă.
Considerăm că viitoarele activităŃi de cercetare ce au ca obiect de analiză infracŃiunea de
ultraj ar trebui să abordeze prevederile şi schimbările aduse de Noul Cod Penal, în condiŃiile în
care intrarea sa in vigoare e doar o chestiune de timp, în vederea constatării dacă şi în ce măsură
noua reglementare deŃine forŃa juridică necesară pentru a combate tendinŃa deloc îmbucurătoare de
a reacŃiona violent la actele întreprinse de funcŃionarii publici. Oare să fie Noul Cod Penal
susceptibil să ofere toate instrumentele necesare creării unui cadru legislativ adecvat de natură să
protejeze autorităŃile statului împotriva oricăror fapte de natură a aduce atingere prestigiului
acestora?
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ASPECTE REFERITOARE LA COMPLEXITATEA ŞI
CONTROVERSELE CREATE DE TĂLHĂRIE ŞI FURT
Mălina Andreea NIłICĂ∗
Valentin MOROIANU∗

Abstract
This study covers some issues which have appeared in Romanian jurisprudence regarding
unitary interpretation of Criminal law rulings, specifically the problem of establishing the border
between criminal conduct as incriminated in art. 208-209 and art. 211 of the Romanian Criminal
Code of 1969. We will take into consideration problems such as participatory offences, plurality of
passive subjects and of material objects. In the final section, a short view of the criminal law
system as provided by the new Criminal Code which will come into force in the near future. 1
Cuvinte cheie: tâlhărie, furt, tentativă la infracŃiune praeterintenŃionată,pluralitate de acte si
subiecŃi, noul cod penal
1. Introducere
InfracŃiunile contra patrimoniului sunt printre cele mai întâlnite în practică, însă nu sunt
lipsite de controverse. Opinii au fost expuse, contradicŃii au aparut şi numeroase lucrări au fost
redactate. Acest mare numar de pagini scrise nu este însă o dovadă a forŃei reglementărilor
juridice, ci exprimă numeroasele controverse şi îndoieli referitoare la aplicarea corectă şi unitară a
legii.
2. Tălhărie şi furt
1.ProtecŃia patrimoniului
Patrimoniul este un concept juridic care exprimă ansamblul de drepturi şi obligaŃii ale unei
persoane private ca o universalitate, ca o totalitate independentă de bunuri cuprinse la un moment
dat în patrimoniu. Fie că îl privim ca o entitate strâns legată de persoana subiectului, fie ca o
universalitate de drepturi, el există obligatoriu la orice subiect de drept (chiar când pasivul
depaseste activul). El nu se poate niciodată înstrăina, ci se transmite numai la moartea subiectului,
în momentul când vointa acestuia se stinge. NoŃiunea de patrimoniu, în dreptul penal, se refera la
bunuri în individualitatea lor, susceptibile a fi apropiate de faptuitor prin mijloace frauduloase ori a
fi distruse, deteriorate, tăinuite, etc. InfracŃiunea nu va fi îndreptată niciodată asupra patrimoniului
ca universalitate de bunuri, pentru ca, acesta din urma va exista întotdeauna, indiferent de numărul
sau valoarea bunurilor componente, chiar dacă subiectul nu posedă bunuri, nici o persoana nu
poate fi lipsită de patrimoniu, ci doar de bunurile care compun patrimoniul sau. Pentru ocrotirea
patrimoniului şi drepturilor legate de acesta, se impune să fie apărate situaŃiile de fapt existente, în
∗
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sensul menŃinerii în starea în care se aflau pâna la intervenŃia ilicită a făptuitorului.
În cadrul infracŃiunilor contra patrimoniului sunt incriminate şi infracŃiunea de furt şi
infracŃiunea de tălhărie, ca mijloace juridice propuse de leguitor pentru a asigura buna desfăşurare
a relaŃiile sociale de ordin patrimonial a căror formare, desfăşurare şi dezvoltare sunt asigurate
prin apărarea proprietăŃii.
2.NoŃiune, caracterizare şi condiŃii preexistente ale infracŃiunilor de furt şi tălhărie
În Codul Penal în vigoare, conform articolului 208 este considerat furt „luarea unui bun mobil
din posesia sau detenŃia altuia, fără consimŃământul acestuia, în scopul de a şi-l însuşi pe nedrept.
Se consideră bunuri mobile şi orice energie care are o valoare economică, precum şi înscrisurile. ”1
Fapta constituie furt chiar dacă bunul aparŃine în întregime sau în parte făptuitorului, dar în
momentul săvârşirii acel bun se găsea în posesia sau deŃinerea legitimă a altei persoane.
De asemenea, constituie furt luarea în condiŃiile alin. 1 a unui vehicul, cu scopul de a-l folosi
pe nedrept.”. Tâlharia este incriminata conform articolului 211 cod penal, aceasta este prezentată
în varianta tip ca fiind „furtul savârsit prin întrebuintare de violente sau amenintari ori prin punerea
victimei în stare de inconstienta sau neputinta de a se apara, precum si furtul urmat de
întrebuintarea de astfel de mijloace pentru pastrarea bunului furat sau pentru înlaturarea urmelor
infractiunii ori pentru ca faptuitorul sa-si asigure scaparea.” 2
Referitor la condiŃiile preexistente obiecul juridic generic este acelaşi pentru ambele
infracŃiuni, căci acest tip de obiect juridic este specific grupei de infracŃiuni contra patrimoniului,
din care fac parte şi cele două infracŃiuni şi anume relaŃiile sociale de ordin patrimonial a căror
formare, desfăşurare şi dezvoltare sunt asigurate prin apărarea proprietăŃii.
În ceea ce priveste obiectul juridic special al furtului, acesta se referă la relaŃiile sociale de
ordin patrimonial ale caror existenŃă şi dezvoltare sunt condiŃionate de păstrarea situaŃiei fizice a
bunurilor şi de impiedicarea luării pe nedrept a acestor bunuri din patrimoniul public sau privat. În
cazul tălhăriei obiectul juridic special este complex fiind constituit dintr-un obiect juridic principal,
şi anume relaŃiile sociale referitoare la patrimoniu, a căror dezvoltare este condiŃionată de
menŃinerea poziŃiei fizice a bunului împotriva faptelor de sustragere (întocmai ca la infracŃiunea de
furt), şi dintr-un obiect juridic adiacent, şi anume relaŃiile sociale referitoare la apărarea
persoanelor.
Obiectul material în cazul furtului este întotdeauna un bun mobil care se află în posesia sau
detenŃia altuia, iar în cazul tălhăriei obiectul material, datorită faptului că include în conŃinutul sau
furtul, va fi format, în primul rând, dintr-un bun mobil aflat în posesia sau detenŃia altuia, asupra
căruia se execută acŃiunea de luare. Obiectul material al acŃiunii adiacente îl reprezintă corpul
persoanei împotriva căreia se îndreaptă activitatea secundară a făptuitorului sau contra bunurilor
aflate asupra corpului.
Subiectul activ nemijlocit al infracŃiunii de furt poate fi orice persoană care îndeplineşte
condiŃiile generale ale răspunderii penale şi care nu are niciun drept asupra bunului sustras din
sfera de stăpânire a unei alte persoane. Subiectul pasiv al infracŃiunii de furt poate fi orice persoana
fizică sau juridică de drept privat sau de drept public.
Subiectul activ nemijlocit al infracŃiunii de tâlhărie poate fi orice persoană care îndeplineşte
condiŃiile necesare de a răspunde penal, chiar dacă aceasta va avea vreaun drept asupra bunului
sustras prin întrebuinŃarea de violenŃe sau ameninŃări ori prin punerea victimei în stare de
inconştienŃă sau neputinŃa de a se apăra.
Subiectul pasiv al infracŃiunii de tălhărie poate fi orice persoană fizică faŃă de care s-a
săvârsit tâlhăria, adică persoana ale cărei bunuri au fost sustrase prin săvârşirea tâlhăriei sau aceea
1
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ori acele persoane faŃă de care s-a săvârşit numai acŃiunea adiacentă (violenŃa, ameninŃarea).
Elementul material al laturii obiective al infacŃiunii de furt simplu îl reprezintă acŃiunea de
luare a unui bun mobil din posesia sau detenŃia unei altei persoane fizice sau juridice. Prin „a lua”
se intelege a scoate bunul din sfera de stăpânire a persoanei în posesia sau detenŃia căreia se găsea
sau trebuia să se găsească, aşa încât acea persoana va înceta să mai aibă la dispoziŃia sa bunul
respectiv. AcŃiunea de luare se realizează prin două acte, şi anume: primul , care presupune
scoaterea bunului din sfera de stăpânire a posesoruluui sau detentorului şi al doilea, care înseamnă
trecerea acelui bun în sfera de stăpânirea făptuitorului.2
Pentru realizarea laturii obiective a infracŃiunii de furt trebuie îndeplinite trei cerinŃe
esenŃiale: lucrul sustras să fie un bun mobil,acest bun să se afle în posesia sau detenŃia altei
persoane, iar acŃiunea de luare să fi avut loc fără consimŃământul celui deposedat.
Elementul material în cazul tâlhăriei este format din doua acŃiuni conjugate şi anume:
actiune de furt, ca acŃiune principală şi acŃiunea de constrângere, fiind o activitate adiacentă.
Pentru existenŃa acŃiunii adiacente este nevoie de întrebuinŃarea de violenŃe, ameninŃarea,
punerea în stare de inconştienŃă sau nepuŃinta victimei de a se apăra.
Urmarea imediata în cazul infracŃiunii de furt constă în scoaterea bunului din sfera de
stăpânire a celui deposedat şi lipsirea acestuia de posibilitatea de a mai dispune de acel bun.
La tâlhărie urmarea imediată constă în trecerea bunului din stăpânirea de fapt a posesorului
sau a detentorului în aceea a făptuitorului. Aceasta reprezentă urmarea acŃiunii principale. În aceea
ce priveşte acŃiunea adiacentă aceasta variază în funcŃie de mijloacele folosite pentru realizarea
acesteia .
Referitor la legatură de cauzalitate în cazul infracŃiunii de furt rezultă din materialitatea
faptei, iar la tâlhărie aceasta trebuie să existe atât sub aspectul acŃiunii principale cât şi al celei
adiacente.
Furtul este săvârşit cu forma de vinovaŃie intenŃia, de regula intenŃia directă, pentru că
faptuitorul prevede şi urmareşte rezultatul faptei sale. E posibilă şi o intenŃie indirectă 3, când
lucrul furat ar conŃine în el un alt bun, al cărui eventuală prezenŃă faptuitorul a putut-o prevedea şi
a accepta rezultatul acŃiunii sale. Scopul în cazul acestei infracŃiuni, datorită faptului că este o
infracŃiune calificată prin scop, nu e suficent că faptuitorul să fi săvârşit acŃiunea de luare a unui
bun cu intenŃie, ci trebuie să existe şi scopul de a şi-l însuşi pe nedrept. Mobilul infracŃiunii nu are
importanŃă în realizarea conŃinutului acesteia.
InfracŃiunea de tâlhărie este săvârşită cu forma de vinovăŃie a intenŃiei directe.
Scopul şi mobilul nu prezintă importanŃă pentru realizarea conŃinutului acesteia.
Referitor la formele infracŃiunii, furtul e susceptibil de tentativă doar sub forma tentetivei
imperfecte sau tentativei realtiv improprie. Consumarea se realizează în momentul în care acŃiunea
de luare a bunului din posesia sau detenŃia persoanei asupra căreia se află a fost dusă până la capăt
aşa încât bunul a fost scos din sfera de stăpânire unde se afla la dispoziŃia subiectului pasiv şi a
trecut efectiv în sfera de stăpânire a faptuitorului, indiferent de durata acestei stăpâniri. Referitor la
epuizare acŃiunea de luare poate îmbrăca uneori forma activităŃii continue de pildă, sustragerea de
enegie electrică sau a unei activităŃi continuate.
În cazul tâlhăriei actele pregatitoare sunt posibile atât în ceea ce priveşte acŃiunea principală
cât şi acŃiunea adiacentă, însă nu sunt incriminate.Tentativa este posibilă doar sub forma tentativei
imperfecte sau tentativei relativ improprie. Consumarea se realizează când executarea acŃiunii
principale s-a desfaşurat complet şi s-a produs urmarea imediată în prin intermediul acŃiunii
adiacente. Referitor la epuizare infracŃiunea de tâlhărie este susceptibilă de o activitate
1

I.Pascu, M.Gorunescu, Drept penal. partea speciala, Editura HAMANGIU, BUCURESTI 2009 pag. 260
Idem pag. 241
3
Idem pag. 242
2

428

ConferinŃa StudenŃească Anuală „Nicolae Titulescu”. ŞtiinŃe juridice

infracŃionala prelungită în timp după atingerea momentului consumativ şi deci de o amplificare a
urmarilor imediate. În cazul prelungirii fapta se consideră epuizată în momentul încetării
amplificării urmărilor.În măsura în care durează acŃiunea adiacentă de întrebuinŃare a mijloacelor
de constrângere, în aceeaşi măsură poate fi prelungită, prin acte succesive de sustragere, acŃiunea
principală. În cazul unor astfel de prelungiri, fapta de tâlhărie se consideră epuizată atunci când au
încetat actele succesive în efectuarea acŃiunii principale. 1
3.Delimitarea între infracŃiunea de furt şi infracŃiunea de tâlhărie raportat la pluralitatea de
acte şi pluralitatea de victime
Aşa cum am menŃionat, infracŃiunea de tâlhărie este o infracŃiune complexă contra
patrimoniului. Această complexitate derivă din faptul că în conŃinut sunt regăsite două acŃiuni
distincte, care contribuie la realizarea elementului material cerut de leguitor pentru existenŃa
infracŃiunii. Este vorba de acŃiunea specifică furului şi o acŃiune care presuspune, într-o exprimare
generică, întrebuinŃarea de violenŃe. ApartenenŃa tâlhăriei la infracŃiunile contra patrimoniului ne
indică că acŃiunea principală din cadrul complexităŃii elementului material este acŃiunea specifică
furtului, iar exercitarea de violenŃe exprimă acŃiunea adiacentă. Astfel, problema unicităŃii sau
pluralităŃii de infracŃiuni trebuie raportatp la acŃiunea principalp. În aceast sens în doctrină a admis
principiul confrom caruia „cu privire la orice infracŃiune complexă, unitatea sau pluralitatea
infracŃională se stabileşte după numărul acŃiunilor principale”. 2 Deşi din acest punct de vedere
lucrurile par clare, la nivel cazuistic există rezolvări contradictorii. SoluŃiile divergente pronunŃate
în practica judiciară şi contoversele apărute în doctrină se refera la situaŃii diversificate. Toate
aceste situaŃii au un numitor comun, faptul că pluralitatea de acte reprezentând elementul material,
principal sau adiacent, se realizează în aceeaşi împrejurare. Astfel, există trei ipoteze care trebuie
analizate: pluralitatea de acte specifice furtului şi o singură victimă a actelor de violenŃa,
pluralitatea de victime ale actelor de violenŃa şi o singură acŃiune specifică furtului, pluralitatea de
acte specifice furtului combinată cu o pluralitate de victime a actelor de violenŃă.
În ceea ce priveste pluralitatea de acte specifice furtului şi o singura victima a actelor de
violenŃă există o cauză care se încadrează în această primă ipoteză, în care s-au pronunŃat soluŃii
divergente. SituaŃia reŃinută de instanŃă este urmatoarea: în noaptea de 26 decembrie 2001
inculpatul a patruns prin escaladare în curtea părŃii vătămate şi a sustras din garaj o bicicletă, pe
care a dus-o la poarta curŃii cu intenŃia de a o lua la plecare. În continuare inculpatul a pătruns prin
efracŃie în autoturismul aflat în curte, cu intenŃia de a-l sustrage, dar nereuşind să-l porneasca a
renunŃat. Ulterior, acesta a pătruns în locuinŃa pentru a sustrage mai multe bunuri, unde a fost
surprins de partea vatamată şi pentru a-şi asigura scăparea a lovit-o pe aceasta.
Referitor la speŃa Tribunalul Bucuresti l-a condamnat pe inculpat, reŃinând în sarcina acestuia
un concurs de infracŃiuni, între tâlhărie şi tentativă la furt calificat. Curtea de Apel Bucureşti a
schimbat încadrarea juridică a faptei privind sustragerea bicicletei, din tentativă la infracŃiunea de
furt calificat, în furt calificat în forma consumată. Cu privire la fapta privind autoturismul, Curtea a
apreciat că aceasta nu poate fi retinută ca infracŃiune deoarece „inculpatul s-a desistat, întrerupând
din proprie iniŃiativă executarea faptei”. În final s-a reŃinut tot un concurs de infracŃiuni, de aceasta
dată între tâlhărie şi furt calificat în forma consumată. Decizia CurŃii a fost atacată de procuror,
motivul de recurs find acela că faptele comise de inculpat constituie, in realitate, o unica
infractiune de talharie. 3
1
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Instanta suprema a considerat ca recursul este fondat arâtând urmatoarele „ Din probele
administrate în cauză rezultă ca instanŃa de apel a considerat greşit că inculpatul s-a desistat de la
furtul autoturismului, în realitatea el a facut acte de executare specifice acŃiunii de sustragere, dar
cu toate încercările el nu a reusit sa pornească autoturismul, furtul rămâne astfel în faza de
tentativă. Această faptă, împreună cu furtul bicicletei şi încercarea de a sustrage bunuri din
locuinŃa părŃii vătămate nu au fost comise în condiŃiile unei pluralitati de infracŃiuni, inculpatul a
acŃionat cu intenŃia de a sustrage bunuri ale părŃii vătămate, ceea ce a şi reusit în privinŃa
bicicletei, furtul autoturismului şi al altor bunuri rămânând în faza de tentativă. Cum faptele de
sustragere au vizat acelaşi patrimoniu fiind săvârşite prin mai multe acte de executare, în aceeaşi
împrejurare, iar pentru a pastra bunul şi a-şi asigura scăparea a lovit partea vatamata, în sarcina
inculpatului trebuia să se reŃina infracŃiunea unică de tâlhărie” 1
În mod justificat instanŃa de recurs a amendat opinia greşita a instanŃei de apel cu privire la
desistare, dar acest aspect nu are relevanŃă asupra fondului problemei. Ideea ce trebuie reŃinută
aici este aceea că diferitele acte de sustragere, indiferent dacă sunt în forma de tentativă sau
consumată, au fost realizate în cadrul infracŃiunii complexe de tâlhărie. Eroare de încadrare la
nivelul primelor două instanŃe provine din aprecierea greşită cu privire la infracŃiunea de furt.
Astfel, şi în ipoteaza în care s-ar face abstracŃie de violenŃele intrebuinŃate, deci ar fi vorba de mai
multe acte de sustragere, oricum am avea o singură infracŃiune de furt, în formă continuata, iar nu
un concurs de infracŃiuni de furt. Cum în speŃă unitatea infracŃională a furtului este însoŃită de
exercitarea de acte de violenŃă, această unitate a furtului se transmite asupra infracŃiunii complexe
de tâlhărie, infracŃiune care rezultă din combinarea a două activităŃi materiale.
Trebuie mentionat ca, daca bicicleta ce a fost sustrasă ar fi apartinut altei persoane decât
victimei tâlhăriei, deci unui alt patrimoniu, iar prezenŃa acestui bun ar fi fost cu totul întamplătoare
la locul faptei, această împrejurare nu ar fi avut niciun efect asupra incadrării juridice şi s-ar fi
reŃinut tot o singură infracŃiune de tâlhărie în cauză. Astfel spus, poate exista foarte bine situaŃia în
care bunurile sustrase să aparŃina unor patrimonii diferite şi totuşi, deoarece actele de executare au
fost realizate în aceeaşi imprejurare să se reŃină o singură infracŃiune de furt. Astfel, sunt bine
cunoascute exemplele din practica judiciara, în care făptuitorul sustrage din acelaşi apartament
bunuri aparŃinând diferitilor colocatari, fără ca aceasta să duca la reŃinerea mai multor infracŃiuni
de furt. 2
Totodată practica judiciară s-a mai pronunŃat cu privire la situaŃia când au fost sustrase mai
multe bunuri: dintr-un dormitor comun, dintr-o sală de clasă, dintr-un vestiar. În toate cazurile în
care, deşi bunurile sustrase aparŃin unor patrimonii diferite , furtul îşi păstrează caracterul de
infracŃiune unică, dacă se întrebuinŃează violenŃe asupra unei persoane, în condiŃiile arâtate de 211
CP se va reŃine o singură infracŃiune de tâlhărie. Temeiul este unicitatea furtului nu unicitatea
patrimoniului. 3
Referitor la pluralitatea de victime ale actelor de violenŃă şi o singură acŃiune specifică
furtului este relevantă urmatoare speŃă: în noaptea de 31 decembrie 1997, inculpatul împreună cu
alte persoane a pătruns într-o locuinŃă de unde a sustras diferite bunuri. La ieşirea din locuinŃa
inculpatul a fost surprins de organele de poliŃie şi, încercând să îşi asigure scăparea, a lovit doi
poliŃişti. Tribunalul Bucureşti l-a condamnat pe inculpat la două pedepse pentru comiterea
infacŃiunilor de tâlhărie şi la două pedepse pentru săvârşirea infracŃiunilor de ultraj. Inculpatul a
declarat apel împotriva sentintei, cu motivarea că s-a reŃinut gresită comiterea a două infracŃiuni
1
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de tâlhărie, întrucât prin acŃiunea de sustragere a fost vizat un singur patrimoniu. Curtea de Apel
Bucureşti a respins ca nefondat apelul declarat de inculpat, motivând că încadrarea faptelor în
două infracŃiuni de tâlhărie este corectă, de vreme ce inculpatul, pentru a scăpa, a lovit, succesiv,
doi poliŃişti care încercau să-l imobilizeze. Inculpatul a declarat recurs formulând aceeaşi critică
privind încadrarea juridică a faptelor.
InstanŃa supremă a considerat că recursul este fondat arâtând urmatoarele: „Tâlhăria este o
infracŃiune complexă, din structura ei făcând parte atât furtul, o componentă principală, cât şi
actele de violenŃă, care constituie componenta adiacentă. Prin urmare, faptele de tâlhărie se
raportează la numarul subiecŃilor pasivi ai infracŃiunii de furt, şi nu la numărul subiecŃilor pasivi ai
acŃiunii adiacente de întrebuinŃare de violenŃe pentru a-şi asigura scăparea.” 1
În baza acestui raŃionament hotarârile atacate au fost casate, s-a schimbat încadrarea juridică
şi s-a dispus condamnarea inculpatului pentru o singură infracŃiune de tâlhărie. Aceeaşi soluŃie a
fost adoptată de instanŃa supremă şi în alte cauze asemănătoare. Astfel, spre exemplu, s-a stabilit
că: „în cazul în care, pentru săvârşirea unor bunuri din acelaşi patrimoniu, făptuitorul săvârşeşte
acte de violenŃă asupra mai multor persoane, subzistă o singură infracŃiune de tâlhărie, iar nu mai
multe infracŃiuni aflate în concurs, în raport cu numărul persoanelor vătămate.” 2
Teza unităŃii infracŃionale adopate C.S.J. în cauzele menŃionate anterior se afla în contradicŃie
atât cu unele soluŃii pronunŃate de alte instanŃe cât şi cu doctrina. Astfel instanta a hotărât că fapta
inculpatului de a sustrage un constum de haine dintr-un magazin de confecŃii şi de a lovi cu
acelaşi prilej trei vânzătoare, reprezintă o singură infracŃiune de tâlhărie.3 Decizie criticată plecand
de la ipoteza că se realizează o pluralitate de infracŃiuni de tâlhărie comise în concurs.4
Mai mult, s-a susŃinut că şi în cazul în care, spre exemplu, făptuitorul ar ameninŃa dar, fără a
lovi, mai multe persoane pentru a sustrage bunuri ar fi concurs ideal de infracŃiuni, căci a
considera că s-a comis o singuraă infracŃiune înseamnă a lipsi de apărare persoanele fizice puse în
astfel de situaŃii, a pune semnul egalităŃii între periculozitatea sociala a unui infractor care a
săvârşit infracŃiunea de tâlhărie exercitând violenŃa faŃă de o singură personă şi altul care ar
exercita violenŃă faŃă de mai multe pesoane. În vederea susŃinerii criticii, Curtea de Apel Bucureşti
îşi exprimă părerea că ori de câte ori identificam mai multi subiecŃi pasivi ai acŃiunilor secundare
în cazul infracŃiunii de tâlhărie, săvârşită în cadrul unei contextualităŃi, se impune soluŃia
pluralităŃii de tâlhării, dată fiind pluralitatea de subiecŃi pasivi ai violenŃelor sau ai altor forme de
constrangere. S-a mai arâtat că ar trebui să se reŃina un concurs de infracŃiuni în raport cu victimele
acŃiunii adiacente asupra cărora s-au produs consecinŃele violenŃelor sau altor forme de
constrângere, deoarece în raport cu fiecare victimă infractorul a luat o rezoluŃie distincta. 5
Astfel printr-o decizie a CurŃii Supreme s-a stabilit ca „fapta inculpatului de a fi
constrans două sau trei persoane într-o unică acŃiune de ameninŃare cu bătăia, să-i dea banii şi alte
bunuri pe care le aveau asupra lor , constituie, datorită pluralităŃii subiecŃilor pasivi şi a rezultatelor
produse, tot atâtea infracŃiuni de tâlhărie, în concurs real, nu una singură, cum greşit a apreciat
instanŃa de fond, chiar dacă victimele au remis sumele de bani sau bunurile în acelaşi timp”, „fapta
inculpatului de a deposeda prin ameninŃarea cu cuŃitul două persoane de bani şi bunuri, constituie
două infracŃiuni de tâlhărie aflate în concurs real şi nu o infracŃiune unică” 6.
Totuşi, reŃinerea unei singure infracŃiuni de tâlhărie nu presupune, în niciun fel, a lipsi de
apărare victimele violenŃelor. Acestea, indiferent de numărul lor, se pot constitui părŃi vătămate în
cauza şi fiecare victimă se poate constitui parte civila. Încadrarea juridică într-o singură infracŃiune
1
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de tâlhărie nu înseamna nici ignorarea diferenŃei de pericol social, ce poate decurge din modul
concret de săvârşire al unor fapte. Nimic nu impiedică instanŃa de judecată ca la individualizarea
pedepsei să Ńina seamna, printre altele şi de numarul persoanelor supuse violenŃelor sau doar
ameninŃării, cu prilejul comiterii infracŃiunii. Oricum, numărul subiecŃilor pasivi ai violenŃelor
exercitate nu poate reprezenta un criteriu unic de apreciere a periculozităŃii infractorului, în astfel
de cauze, fiind la fel de importante şi aspecte care Ńin de intensitarea sau urmarea violenŃelor.
Argumentul conform caruia , în aceste situaŃii, infractorul ia câte o rezoluŃie infracŃională distinctă
în raport cu fiecare victimă nu este acceptabil. În primul rând trebuie arâtat că rezoluŃia
infracŃională se raportează la faptă în ansamblul ei, iar nu la fiecare din elementele ce intră în
alcătuirea infracŃiunii complexe. În cazul tâlhăriei, rezoluŃia infracŃionala se referă atât la furt cât şi
la violenŃe, cele două elemente nu pot fi tratate separat. Astfel, rezoluŃia de a lovi pe una din
victime nu trebuie confundată cu rezoluŃia de a comite fapta de tâlhărie. Trebuie arâtat că eroarea
argumentului bazat pe o multitudine de rezoltuŃii infracŃionale este şi mai evidentă dacă ne
raportam la împrejurarea în care furtul este urmat de ameninŃarea generală, la adresa mai multor
persoane. Dacă, spre exemplu, făptuitorul ar sustrage un bun în interiorul unei mari suprafeŃe
comerciale, după care ameninŃă cu o arma pe cei prezenŃi, pentru a-şi asigura scăpare, unde pot fi
prezente fie 10 persoane, fie o suta, unele din acestea pot nici să nu audă, sau nici să nu priceapă ce
s-a întamplat. Pe unele din ele, faptuitorul poate nici să nu le observe. Ar fi lipsit de realism ca în
ipoteza propusă, pluralitatea de tâlhării, se bazează pe existenŃa a unor rezoluŃii distincte, în raport
cu fiecare victimă. De fapt, oricare ar fi argumentarea, in ipoteza menŃionată, pare nefiresc să se
reŃina un anumit număr de tâlhării, în concurs, raportat la numarul de persoane prezente la locul
comiterii faptei, număr cu totul întâmplător şi irelevant din punct de vedere al încadrării juridice a
faptei. 1
În ipoteza în care există o pluralitate de victime ale actelor de violenŃă dar o singură acŃiune
specifică furtului, se va reŃine o singură infracŃiune de tâlhărie, iar nu atâtea infracŃiuni, în concurs,
câte victime ale violenŃelor au fost. 2
În ipoteza pluralităŃii de acte specifice furtului combinată cu o pluralitate de victime ale
actelor de violenŃă este avută în vedere urmatoarea situaŃie de fapt: la 3 februarie 1999, parŃile
vătămate T.M. şi P.O. s-au deplasat la casieria centrală a societăŃii A.T.V. pentru a depune
încasările din acea zi, în suma de 156 lei. În timp ce urcau scările imobilului au fost atacaŃi de
inculpati cu jet de spay paralizant în zona feŃei şi lovituri corporale contondente, cauzându-li-se
vătămări vindecabile în 7-8 zile, respectiv 5-7 zile. Astfel instanŃa i-a condamnat pe cei doi
inculpaŃi pentru săvârşirea a două infracŃiuni de tâlhărie şi respectiv complicitate la această
infracŃiune, încadrare confirmată de Curte de Apel însa instanŃa supremă a considerat că este
greşită încadrarea, arâtând: „infracŃiunea de tâlhărie este determinată de numarul patrimonilor din
care au fost sustrase bunurile însuşite fără drept de catre făptuitori, iar nu de numărul subiecŃilor
pasivi asupra cărora s-a exercitat violenŃele pentru însuşirea sau păstrarea bunurilor. InstanŃele au
reŃinut corect că inculpaŃii au lovit două părŃi vătămate, însă acŃiunea principală, cea de furt, care
intra în compunerea laturii obiective a infracŃiunii de tâlhărie a fost îndreptata împotriva unui
singur patrimoniu, cel al părŃii civile S.C. A.T.V. Prin urmare, greşit s-a dispus condamnarea
inculpatilor pentru săvârşirea a două infracŃiuni de tâlhărie în concurs. În consecinŃă recursurile au
fost admise, s-au casat hotărârile atacate şi s-a dispus schimbarea încadrarii într-o singură
infracŃiune de tâlhărie.” 3
SoluŃia dată de instanŃă a fost criticată, caci obiectul protecŃiei penale la infractiunea de furt
1
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nu constituie nu dreptul de proprietate ci posesia sau detenŃia unui bun de către o altă persoană
decât faptuitorul, indiferent sub ce titlu este exercitată posesia sau detenŃia. Se observă ca la
momentul comiterii faptei suma de bani sustrasă era impărŃită în două genŃi şi se afla în posesia
legitimă a celor două victime. În aceste împrejurări, în cauză s-au comis violenŃe asupra a două
părŃi vătămate şi s-au realizat doua deposedări ale acestora de genŃile cu bani pe care le purtau,
deci în speŃă s-au săvârşit două infracŃiuni de tălhârie, în concurs real. S-a mai arâtat că
apartenenŃa banilor sustraşi de la patrimoniul unei societăŃi comerciale, nu are relevanŃă din punct
de vedere al conŃinutului infracŃiunii de tâlhărie, de vreme ce posesia bunului este cea protejată.
Societatea comercială fiind proprietara banilor este parte civilă în cauză, însă nu este subiectul
pasiv al tâlhăriei, întrucât nu a suferit nicio violenŃă sau constrangere şi nu a suportat vreo
deposedare sau luare din detenŃie ori din paza juridică a banilor, deşi acestia erau proprietatea sa. 1
În doctrină s-a mai susŃinut ideea conform careia când furtul se săvârşeşte în dauna unei
pluralităŃi de persoane care au fiecare, posesia sau detenŃia unor bunuri distincte, ne găsim în faŃa
unei pluralitati de posesii sau detenŃii. Fiecare dintre aceste detenŃii sau posesii revin unei persoane
diferite. De aici şi pluralitatea rezultatelor, caci avem atâtea treceri din posesia sau detenŃia în
stăpânirea de fapt a faptuitorului, câŃi titulari distincti ai acestor posesii sau detenŃii au fost
deposedaŃi. Astfel, concomitenŃa acŃiunilor comise comise cu aceeaşi ocazie şi într-o anumită
continuitate devine un amănunt secundar în caracterizarea faptei infracŃionale, elementul principal
şi relevant constituindu-l săvârşirea autonoma şi succesivă a unor actiuni bine individualizate, în
care luarea bunurilor aflate în stapanirea fiecarei persoane a fost insotita de o violenŃă fizică au
morală exercitată asupra persoanei respective. Pluralitatea unor asemenea acŃiuni se traduce din
punct devedere juridic, într-o pluralitate de infracŃiuni complexe de tâlhărie. De fapt, cu alte ocazii
în cazuri similare, însăşi instanŃa supremă a optat pentru concursul de infracŃiuni de tâlhărie. Este
adevarat că în respectivele cauze e vorba de patrimonii diferite, în timp ce în speŃa discutată e
vorba de acelaşi patrimoniu. Deci tocmai utilitatea criteriului unicităŃii patrimoniului, pe care l-a
avut în vedere instanŃa, a dus în acest caz la o greşita încadrare juridica a faptei, prin reŃinerea unei
singure infracŃiuni de tâlhărie. 2
4.Controverse privind încadrarea referitoare la exercitarea violenŃelor asupra bunurilor şi a
persoanelor.
În cazul însuşirii lanŃului de la gatul victimei prin desfacerea mecanismului de închidere au
existat controverse. Deşi, există o aparentă lipsă a violenŃei, şi chiar dacă s-ar fi exercitat violenŃa
asupra sistemului de deschidere, pentru existenŃa tâlhăriei este necesar ca aceste acte de violenŃă sa
fie exercitate asupra corpului persoanei şi nu asupra bunurilor. Ar trebui să se reŃina infracŃiunea
de furt, căci este vorba de luarea unui bun mobil din posesia sau detenŃia altuia, fără consimŃamant.
Au existat însă şi opinii contrare conform cărora orice deposedarea a victimei, fie că este făcută
prin desfacerea mecanismelor de prindere, fie prin smulgere, deşi în cadrul smulgerii nu ar trebui
să se mai pună problema existenŃei violenŃei, căci însuşi termenul smulgere implică o acŃiune
violentă, constituie tâlhărie, căci aceasta deposedare implică o rupere brutală a contactului pe care
victima îl avea cu bunul, existând o violenŃă care se transmite asupra victimei.
Este de remarcat situatia cand violenta deşi este prezenta, dar datorita faptului ca este minina,
duce la o încadrare pe furt si nu pe tâlhărie. Consider că acest lucru se realizează pentru a se
asigura o fluditatea a cazurilor de acest gen, care din păcate, nu sunt puŃine.
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5.Tentativa la o infracŃiune praeterintentionată?
O problema o constituie încadrarea juridica a faptei în situatia în care autorul infracŃiunii de
tâlhărie care a avut ca urmare moartea victimei, fiind surprins de către aceasta în momentul în
care sustragea bunul, a lovit-o în scopul efectuării acŃiunii de luare a bunului respectiv sau pentru
a-şi asigura scaparea, iar în urma acŃiunilor de lovire victima a decedat.
Făptuitorul de teama de a nu fi prin la locul faptei de alte persoane care se alarmaseră a
renunŃat la luarea obiectului. Deci fapta intentionată (furtul) a ramas în forma tentativei, însa s-a
produs urmarea mai gravă- moartea victimei.
Într-o opinie, s-a stabilit că din moment ce furtul a ramas în faza tentativei, iar prin acŃiunea
adiacentă, violenta, s-a produs vătămarea corporală gravă sau moartea victimei, fapta constituie
tentativa la tâlhărie cara a avut ca urmare moartea victimei. 1
După o altă opinie, tentativa la infracŃiunea de tâlhărie care a avut ca urmare moartea
victimei, fiind o infracŃiune praeterintenŃionată, unică prin voinŃa leguitorului, nu poate fi
descompusă în părŃile sale componente, întrucât elementul de agravare a infracŃiunii îl constituie
tocmai rezultatul mai grav produs fără intenŃie, iar nu cel urmarit de faptuitor.
Această opinie din urma a fost împărtăşată şi de instanŃa supremă care motivează că atâta
timp cât s-a produs urmarea mai grava, moartea victimei, nu mai are relevanŃă sub aspectul
încadrării juridice a faptei, dacă furtul nu s-a consumat. Această importanŃă ar avea relevanŃă doar
în ceea ce priveşte individualizarea pedepsei. 2
Nu se pune problema analizei unei astfel de forme de vinovaŃie în cazul infracŃiunii de
furt, pentru ca însăşi materialitatea acesteia exclude orice posibilitate de o intenŃie depăşită. 3
6.Aspecte din noul cod penal
Referitor la infractiunile contra patrimoniului, noul cod penal aduce modificari în ceea ce
priveşte regimul sancŃionator, pentru că s-a demonstrat în ultimul deceniu că nu mărimea
exagerată a limitelor pedepsei este soluŃia eficienta pentru combaterea criminalităŃii.
In dreptul romanesc pedepapsa pentru furt este de la 3 la 15 ani, iar cu respectarea anumitor
condiŃii poate ajunge pană la 20 de ani, cuantum nemaiîntâlnit în niciun alt sistem de drept din
Uniunea Europeana. În noul cod penal propunerea pentru cuantumul pedepsei este de 2 la 7 ani.
De altfel, în perioada anilor 2004-2006, aproximativ 80% dintre pedepsele aflate în curs de
executare prin privare de libertate pentru furt şi furt calificat erau de cel mult 5 ani închisoare, ceea
ce indică faptul ca instanŃele de judecată nu au simŃit nevoia să aplice sancŃiuni spre limita
superioară maximă prevazuta de lege (12 ani in cazul furtului simplu, respectiv 15 ani, 18 ani si 20
de ani in cazul furtului calificat). Pe de alta parte, intervalul extrem de larg dintre limita minimă şi
cea maximă a pedepsei (de la 1 la 12 ani, de la 3 la 15 ani, de la 4 la 18 ani) a dus în practică la
soluŃii mult diferite în ceea ce priveşte pedepsele concret aplicate pentru fapte asemanatoare ori la
pedepse mari pentru infracŃiuni cu o periculozitate scăzută, fapt care nu asigură caracterul
previzibil al actului de justiŃie . Solutia de dorit nu este deci o majorare dusă la absurd a limitelor
de pedeapsă, care nu face altceva decât să nesocotească ierarhia valorilor sociale într-o societate
democratică (de exemplu, furtul unui autoturism ce valoreaza mai mult de 200.000 lei este
sancŃionat de legea astăzi în vigoare la fel ca omorul). Într-un stat de drept, întinderea şi
intensitatea represiunii penale trebuie să rămână în limite determinate, în primul rand, prin
raportare la importanŃa valorii sociale lezate pentru cei care înfrâng pentru prima oară legea
penală, urmând să crească progresiv pentru cei care comit mai multe infracŃiuni înainte de a fi

1

I.Pascu, M.Gorunescu, Drept penal. partea speciala, Editura HAMANGIU, BUCURESTI 2009 pag 271
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definitiv condamnaŃi şi cu atat mai mult pentru cei aflati în stare de recidiva. 1
Astfel in noul cod penal limitele pedepsei vor fi cumprinse intre 2 si 7 ani.
Furtul simplu are, în principal, acelaşi continut ca în codul penal vechi. Furtul de folosinŃă
beneficiază de o reglementare distinctă, care include şi o ipoteză nouă, potrivit căreia se
sancŃionează cu pedeapsa prevazută pentru furt folosirea fara drept a unui terminal de comunicaŃii
electronice al altuia sau folosirea unui terminal de comunicatii racordat fara drept la retea.
Aceasta ipoteza asimilată furtului de folosinŃă vine să tranşeze în mod definitiv situaŃiile
controversate încă în practica judiciară şi doctrina referitoare la încadrarea juridică a faptei de
racordare ilegala la o retea de telefonie sau la o alta reŃea de comunicaŃii.2
Textul mai aduce în sfera ilicitului penal faptele de folosire fără drept a unui terminal de
telecomunicaŃii al altuia, fapte considerate periculoase şi al caror număr a crescut in prezent (spre
exemplu, fapta unei persoane care patrunde în locuinŃa alteia şi efectuează convorbiri telefonice la
numere cu suprataxă, cauzand astfel uneori prejudicii importante). 3
Un element nou cuprins în norma de incriminare a furtului este condiŃionarea punerii în
miscare a acŃiunii penale de plangere prealabilă a persoanei vatamate. S-a avut în vedere
multitudinea de furturi cu pericol social redus, mai ales în mediul rural, dar şi faptul ca drepturile
patrimoniale sunt drepturi prin excelentă disponibile, asa încât este pe deplin justificată
condiŃionarea punerii în miscare a acŃiunii penale în raport de opŃiunea persoanei vătămate. 4
La furtul calificat s-a renunŃat la unele elemente circumstanŃiale de agravare prevazute în
Codul penal în vigoare, referitoare la săvârşirea furtului de două sau mai multe persoane, asupra
unei persoane aflate în imposibilitatea de a-şi exprima voinŃa sau a se apăra, într-un loc public, în
timpul unei calamităŃi, datorită faptului că aceste împrejurări sunt prevăzute, cu acelaşi conŃinut
sau cu un conŃinut apropiat, ca circumstante agravate legale, ducând la majorarea limitelor
de pedeapsa în temeiul art. 78.
În acelasi timp, au fost introduse în continutul furtului calificat două noi elemente
circumstanŃiale de agravare şi anume săvârşirea furtului prin scoaterea din funcŃiune a sistemului
de alarmă sau supraveghere şi respectiv prin violarea de domiciliu. Primul element circumstanŃial
îşi găseşte justificarea în realitatea actuala a societatii, cand tot mai multe proprietăŃi sunt dotate cu
sisteme de alarmă sau supraveghere şi nu de puŃine ori infractorii recurg la anihilarea acestora
pentru facilitarea comiterii infracŃiunii.
Introducerea celui de-al doilea element s-a impus pentru a rezolva legal situaŃia în care furtul
este săvârşit prin pătrunderea fără drept într-un domiciliu sau sediu profesional, situaŃie în care
continuă să se exprime opinii contradictorii în literatura de specialitate şi să se dea soluŃii neunitare
în practica judiciară.
Dacă furtul unui vehicul în scop de folosinŃa, in Codul penal vechi, este sancŃionat cu
pedeapsa pentru furtul simplu sau calificat, în proiect se propune incriminarea acestuia ca faptă
distinctă şi sancŃionarea unui asemenea furt cu o pedeapsa mai redusă Ńinând seama de diferenŃa
evidentă existentă între gradul de pericol social al celor două fapte . Furtul din casa şi familie,
prevazut în proiect, reia într-o forma mai coerenta dispoziŃiile privind furtul între soti sau rude
apropiate din Codul penal vechi. 5
De asemenea, în cazul tâlhăriei au fost introduse noi ipoteze de agravare, incidente în cazul în
care fapta se săvârşeşte “asupra unui mijloc de transport“ sau prin simularea de “călităŃi oficiale“,
în condiŃiile în care practica judiciară a semnalat cazuri relativ frecvente în care infractorii recurg
1
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la asemenea procedee.
Urmarea praeterintentionata constând în moartea victimei în cazul tâlhăriei a fost prevazută
într-un text distinct. 1
3. Concluzii
Furtul şi tâlhăria sunt infracŃiuni care au generat şi continuă să creeze controverse în practică.
Principalele direcŃii de abordare vizează diferenŃele dintra structura a celor doua fapte penale,
pentru o delimitare mai clară a acestora precum şi a elementelor constitutive. Au fost evidenŃiate
controversele create de existenta pluralitatii şi anume pluralitatea de acte specifice furtului şi o
singură victimă a actelor de violenŃa, pluralitatea de victime ale actelor de violenŃa şi o singură
acŃiune specifică furtului, pluralitatea de acte specifice furtului combinată cu o pluralitate de
victime a actelor de violenŃă.
Au fost descrise situaŃii care au produs confuzie în ceea ce priveşte încadrarea unei fapte din
cele două, situŃii des întâlnite în practica judiciară.
Au fost tratate unele aspecte pe care codul penal viitor le are în vedere privind faptele de
tâlhărie şi furt, raportat la socieatea de astăzi şi la valorile pe care aceste infracŃiuni le ocrotesc.
Rezultatul scondat este de a aduce în prim plan acele aspecte care cuprind dificultăŃilor cu
care se confruntă cei din practia judiciară, în ceea ce priveşte asigurarea unei aplicări unitare a
legii.
Ar trebui acordată mai multă atenŃie situaŃei în care, deşi există o violenŃă, care este minimă,
tendința de încadrare este pe furt şi nu pe tâlhărie. Fenomenul în care o violenŃă minimă ar putea fi
considerată insuficentă pentru a se încadra la tâlhărie, dar datorită lezării patrimoniului prin
existenŃa unui prejudiciu, se va încadra pe furt, este unul plin de premise, căci deşi ar putea fi
eronat pe de-o parte, putea totusi sa ajute la o mai bine delimitare si cuantificare a acestui gen de
fapte, pe cealalta parte.
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INFRACȚIUNEA CONTINUATĂ
VS CONCURSUL REAL DE INFRACȚIUNI
Alexandru Gabriel VASILE ∗

Abstract
In the specialised literature, comparative analysis of legal institutions of criminal law has an
important place, because in practice characterisation of criminal activity as a unit or a unit of
crimes faces often some impediments.
In romanian criminal doctrine have emerged two views regarding the necessary conditions
regarding the continued crime to exist, as well as its delimitation by the plurality of crimes. The
difference between the two theses: the restrictive thesis and extensive thesis, consists in the
number of criteria that are the subject of the crime delimitation, continued by the real contest of
crimes.
Considering that both the continued crime and real contest of crimes is about the same
fundamental institution of criminal law, the crime, this thesis aims to clarify the similarities and
differences between these two categories of crimes.
Cuvinte cheie: infracțiune, concursul real, infracțiune continuată, asemănări, deosebiri;
1. Introducere
Conceptul de infracțiune în știința dreptului penal are mai multe sensuri. Într-un prim sens,
infracțiunea este definită ca o faptă concretă săvârșită de o persoană care are ca rezultat aplicarea
unei sancțiuni penale. Este de observat că infracțiunea este o faptă exclusiv a omului deoarece,
,,dincolo de fapta omului nu poate exista infractiune”. În al doilea sens, infracțiunea este definită
ca fapta descrisă în legea penală, iar în cel de al treilea sens al conceptului, infracțiunea este
prezentată ca instituția fundamentală a dreptului penal1.
Ocupând un loc deosebit în ansamblul dreptului penal, deoarece așa cum s-a subliniat în
doctrina penală constituie piatra de temelie ,,a oricărui sistem de drept penal, infracțiunea este
definită de către legiuitor prin anumite trăsături esențiale2. Potrivit art.17 C.p. „Infracțiunea este
fapta care prezintă pericol social, săvârșită cu vinovăție și prevăzută de legea penală”.
În conformitate cu art 32 C.p., pluralitatea de infracțiuni constituie, după caz, concurs de
infracțiuni sau recidivă. Concursul de infracțiuni reprezintă situația când o persoană săvârșește mai
multe infracțiuni, înainte de a se fi pronunțat vreo hotărâre de condamnare definitivă pentru vreuna
din aceste infracțiuni3.
2. Aspecte generale privind infracțiunea continuată
2.1 Cadrul legal
Potrivit art. 41, alin.(2), C.p.”infracțiunea este continuată când o persoană săvârșește la
diferite intervale de timp, dar în realizarea aceleași rezoluții, acțiuni sau inacțiuni care prezintă,
∗
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fiecare în parte, conținutul aceleiași infractiuni”. Ceea ce caracterizează infracțiunea continuată
este prezența unei pluralități de fapte care prezentând fiecare în parte, conținutul aceleași
infracțiuni, ar putea constitui tot atâtea infracțiuni, dar bazându-se pe legăturile existențe între
aceste fapte, legiuitorul a creat o singură infracțiune1.
Acțiunile sau inacțiunile ce compun o infracțiune continuată fac parte din aceeași structură
juridico-penală deoarece sunt strâns legate între ele printr-o triplă unitate: unitate de subiect activ,
sunt săvârșite de aceeași persoană, unitatea de conținut, fiecare realizează conținutul aceleași
infracțiuni și unitatea de rezoluție infracțională, sunt săvârșite în realizarea aceleași hotărâri2.
2.2. Condițiile necesare pentru existența infracțiunii continuate
Pentru existența infracțiunii continuate trebuie îndeplinite mai multe condiții. În primul rând,
unitatea de subiect activ, în sensul că acțiunile sau inacțiunile trebuie săvârșite de aceeași
persoană. Mai mult decât atât, această condiție este îndeplinită și atunci când aceeași persoană
săvârșește faptele în calitate de autor, dar și în calitate de complice3. A două condiție prevede
pluralitatea de acte de executate ce au loc la anumite intervale de timp. Această condiție va fi
îndeplinită și atunci când mai multe acte de executare săvârșite au forma faptului consumat dar și
cele care au rămas în faza de tentativă4.
Legea nu precizează intervalul ce trebuie îndeplinit între acțiunile și inacțiunile ce alcătuiesc
infracțiunea continuată, de aceea, în doctrină s-a arătat că aceste acțiuni sau inacțiuni trebuie
săvârșite la acele intervale de timp care sunt socotite ca fiind nici prea scurte nici prea lungi. Dacă
actele de executare se realizează la intervale scurte de timp, infracțiunea va fi catalogată că fiind
simplă5. Spre exemplu, în noaptea de 4-5 februarie 1996, un militar în termen a pătruns prin
efracție în curtea unei unități economice de unde a sustras 8 bobine din cupru pentru a le
valorifica. Întrucât fiecare bobină cântarea în jur de 38-40 kg făptuitorul a fost nevoit să facă 8
transporturi de la locul de depozitare la locul unde le-a dezmembrat. Fiind prins, i s-a întocmit
dosar penal. Parchetul a considerat că în speță este vorba de săvârșirea unei infracțiuni continuate
de furt calificat, întrucât făptuitorul a sustras la diferite intervale de timp și în baza aceleiași
rezoluții infracționale mai multe bunuri. Instanță de Judecată a schimbat încadrarea juridică din
infracțiunea de furt calificat în formă continuată în furt calificat considerând că în speță este vorba
despre o infracțiune unică. Datorită existenței unei executări neîntrerupte și lipsei de pauză în
săvârșirea actelor de executare, se conturează o infracțiune simplă6. În cazul în care între actele de
executare trece un timp mai îndelungat, infracțiunea va fi socotită că fiind o infracțiune distinctă7.
O altă condiție privește unitatea de rezoluție, o condiție exponențială pentru contopirea
tuturor acțiunilor în cadrul aceleiași hotărâri infracționale și constituie criteriul de distincție al
infracțiunii continuate de concursul real de infracțiuni. Rezoluția infracțională trebuie să fie
anterioară începerii activității infracționale și să se mențină pe tot parcursul desfășurării ei8.
Unitatea de rezoluție este reținută și atunci când procesul penal a început pentru infracțiunile
săvârșite anterior iar autorul continuă săvârșirea altor acte în baza aceleiași rezoluții infracționale,
1
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la fel când în executarea unor acte ulterioare ce fac obiectul aceleiași infracțiuni inculpatul trebuie
să realizeze în alt mod actele de executare. Datorită unei situații trebuie să schimbe modul de
executare1. O speță în acest sens: după 2 sustrageri dintr-un șantier, folosind pentru ieșire o
spărtura în zidul înconjurător infractorul continuă sustragerea de bunuri din acel șantier prin
escaladarea zidului deoarece ieșirea fusese blocată. Rezoluția infracțională nu necesită o
prezentare ampla a actelor de executare de către inculpat dar nici să fie indeterminanta2.
Un exemplu de infracțiune continuată de furt calificat este fapta inculpatului care în
realizarea aceleași hotărâri, a săvârșit pe parcursul a mai multor zile mai multe sustrageri de
bunuri din autoturisme parcate pe stradă3. Fiecare sustragere, săvârșită independent, face obiectul
infracțiunii de furt calificat, dar privite în ansamblul lor aceste însușiri de bunuri își au originea
într-o rezoluție unică, alcătuind o unică infracțiune4. Într-o altă speță un inculpat a dat mită
paznicilor, de zece ori într-o perioadă de șase luni, ori de câte ori mergea pentru a sustrage
materiale din șantier. Din această speță reiese faptul că inculpatul a comis mai multe acte de dare
de mită, 10 la număr, în baza rezoluției infracționale luate. În concluzie, în baza art. 41 alin (2),
C.p. se va reține săvârșirea unei singure infracțiuni continuate de dare de mită5.
2.3. Momentul săvârșirii infracțiunii continuate
La infracțiunea continuată, prin executarea a două sau mai multe acte la diferite intervale de
timp distingem două momente. În primul rând, momentul consumării, moment ce coincide cu
realizarea celui de-al doilea act din componența sa. În al doilea rând, momentul epuizării, care este
socotit ca și moment al săvârșirii ultimului act de executare6.
Momentul consumării infracțiunii continuate marchează momentul în care toate condițiile ce
trebuie îndeplinite ca o infracțiune să fie socotită drept infracțiune continuată au fost îndeplinite. În
conformitate cu art. 122 alin (2) Cp. „data săvârșirii infracțiunii continuate este aceea a săvârșirii
ultimei acțiuni sau inacțiuni”. În funcție de acest moment se calculează termenul de prescripție a
răspunderii penale, incidență unei legi de amnistie cât și aplicarea legii în vigoare la acea data7.
În cazul în care, între momentul consumării și cel al epuizării infracțiunii continuate au
intervenit una sau mai multe legi penale, nu vor fi incidente dispozițiile art. 13 Cp. în ceea ce
privește aplicarea legii penale mai favorabile, legea penală ce se va aplica fiind cea care este în
vigoare în momentul epuizării8.
Mai mult decât atât, în funcție de acest moment se stabilește răspunderea penală pentru acea
faptă executată în mod continuat ce a început în timpul în care făptuitorul era minor iar la data
epuizării acesteia, el a devenit major. Un exemplu în acest sens este speța în care Judecătoria
Suceava a luat față de inculpatul minor măsura educativă a mustrării pentru săvârșirea infracțiunii
de furt calificat în formă continuată, reținându-se în sarcina acestuia că în perioada noiembrie
1998- 11 aprilie 1999, în mod repetat a sustras mai multe bunuri în valoare de peste 2,7 mil lei.
Tribunalul Suceava a admis apelul procurorului, a desființat sentința penală și l-a condamnat pe
inculpat la 2 ani de închisoare, reținându-se că infracțiunea s-a epuizat când acesta era major.
Problema ce s-a pus în această speță a fost la nivelul datei săvârșirii infracțiunii continuate. Din
datele găsite la dosar, s-a tras concluzia conform căreia ultimele 3 acte ce au fost comise de
1

Idem.
Idem.
3
Trib. Jud. Timiş, dec.pen.nr. 815/1983, R.R.D. nr. 2/1984, p.78, citat in Vasile DOBRINOIU, William
BRÂNZĂ, op. cit., p.277.
4
Vasile DOBRINOIU, William BRÂNZĂ, op. cit., p.277.
5
Dima TRAIAN, op. cit., p.311.
6
Ibidem, p.320.
7
Ibidem, p.321.
8
Vasile DOBRINOIU, William BRÂNZĂ, op. cit., p. 281.
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făptuitor s-au consumat după ce a devenit major. Potrivit regulii unicității ilicitului penal, întreaga
activitate infracțională va fi considerată că fiind realizată după ce acesta a devenit major. Chiar
dacă unele acte au fost executate în perioada în care inculpatul era minor, Instanță de Judecată
poate reține această împrejurare că fiind o circumstanță atenuantă1.
2.4. Locul săvârșirii infracțiunii continuate
În situația în care toate acțiunile sau inacțiunile, cât și rezultatele acestora, s-au produs pe
teritoriul țării noastre, conform articolului 142 Cp., sau pe o navă sau aeronavă română, dar și în
situația în care pe acest teritoriu sau pe o navă ori aeronavă română s-a săvârșit numai una din
acțiunile sau inacțiunile respective, ori s-a produs rezultatul ei (art. 143Cp.), se consideră că
infracțiunea continuată a fost săvârșită pe teritoriul României2.
2.5. Tratamentul penal al infracțiunii continuate săvârșite de o persoană fizică
Având în vedere faptul că infracțiunea continuată este unică, pedeapsa ce trebuie aplicată se
v-a efectua într-o unică etapă. Pedeapsă v-a tinde spre maximul special, iar în cazul în care acesta
este socotit că fiind neîndestulător să poată fi depășit cu până la 5 ani, când pedeapsa este
închisoarea. În ipoteza în care amenda este pedeapsa infracțiunii, pedeapsa se v-a aplică spre
maximul special, iar dacă este neîndestulător se poate adăuga un spor de până la jumătate din acel
maxim al amenzii3.
2.6. Tratamentul penal al infracțiunii continuate săvârșite de o persoană juridică
Aplicarea amenzii este singura pedeapsa principală în cazul persoanelor juridice și se aplică
spre maximul special al acesteia. În cazul în care acest maxim este neîndestulător, se poate aplica
un spor până la o treime din acest maxim4
2.7. Recalcularea pedepsei pentru infracțiunea continuată
În cazul în care după condamnarea definitivă, se vor afla alte acțiuni sau inacțiuni ce au făcut
parte din aceeași infracțiune, pedeapsa se recalculează în funcție de întreagă activitate
infracțională, instanța judiciară având două posibilități. Pe de o parte poate aplică o pedeapsa mai
mare decât cea inițială, iar pe de altă parte poate păstra pedeapsa ce a fost aplicată anterior.
Menționam că în nici un caz nu va putea aplica o pedeapsă mai mică decât cea care a fost
stabilită anterior.Dispozițiile ce sunt aplicate pentru recalcularea pedepsei pentru infracțiunea
continuată se aplică atât pentru infracțiunea continuată săvârșită de o persoană fizică cât și pentru
infracțiune continuată săvârșită de o persoană juridică5.
2.8. Infracțiuni ce nu se pot săvârși în mod continuat
În literatura de specialitate, s-au conturat două păreri în ceea ce privește posibilitatea ca o
infracțiune din culpă să fie în formă continuată. În primul rând, se consideră că infracțiunea
continuată se poate realiza și din culpă6. În al doilea rând, se susține că infracțiunea continuată nu
1

SpeŃa a fost prezentata si comentata de V.Pavaleanu in articolul Practica judiciara a instanŃelor din judeŃul
Suceava in materie penala in semestrul I/1999, D. 7/1999, p.117-118, citat in Dima TRAIAN, op. cit., p.321.
2
Vasile DOBRINOIU, William BRÂNZĂ, op. cit. p. 282.
3
Constantin MITRACHE, Cristian MITRACHE, op. cit. p. 262.
4
Costică BULAI, Avram FILIPAŞ, Constantin MITRACHE, Bogdan Nicolae BULAI, Cristian MITRACHE,
op. cit., p. 158.
5
Costică BULAI, Avram FILIPAŞ, Constantin MITRACHE, Bogdan Nicolae BULAI, Cristian MITRACHE,
op. cit., p. 159.
6
I.GRIGORAŞ, Individualizarea pedepsei, Ed. StiinŃifica, Bucureşti, 1969, citat in Dima TRAIAN, op. cit.,
p.322.
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este tangibilă cu infracțiunea din culpă, opinie ce este susținută de majoritatea juriștilor1.
Mai mult decât atât, în ipoteză în care infracțiunea comisă nu se poate relua, forma de
infracțiune continuată nu poate exista. Spre exemplu, infracțiunea de nedenunțare. Nu în ultimul
rând, nu pot fi socotite în formă continuată, infracțiunile care nu sunt susceptibile de repetabilitate.
Infracțiunea de omor este o infracțiune ce se realizează rapid și nu poate fi reluată împotriva
aceleiași persoane, deci infracțiunea de omor nu poate fi executată în formă continuată2.
3. Aspecte generale privind concursul de infracțiuni
3.1. Cadrul legal
Potrivit art. 33 C.p. , ,,Concursul de infracțiuni există :
a) când două sau mai multe infracțiuni au fost săvârșite de aceeași persoană înainte de a fi
condamnate definitiv pentru vreuna din ele. Există concurs chiar dacă una dintre infracțiuni a fost
comisă pentru săvârșirea sau ascunderea altei infracțiuni ;
b) când o acțiune sau inacțiune săvârșită de aceeași persoană, datorită împrejurărilor în care
a avut loc și urmărilor pe care le-a produs, întrunește elementele mai multor infracțiuni”.
3.2. Condițiile necesare pentru existența concursului real de infracțiuni
Condițiile generale de existența a concursului de infracțiuni au fost evidențiate în literatura
de specialitate pornindu-se de la conținutul art. 33, lit a, frază 1, C.pen. În concluzie, pentru a
exista concurs de infracțiuni trebuie îndeplinite următoarele condiții3:
a) comiterea a două sau mai multe infracțiuni ;
Infracțiunile comise pot fi de natură și gravitate deosebită; pot fi prevăzute în C.p. ori în legile
speciale sau în legile nepenale cu dispoziții penale; pot fi consumate sau rămase în fază de
tentativă. Există concurs de infracțiuni oricare ar fi forma de vinovăție (intenție, culpă,
praeterintentie). Concursul de infracțiuni se regăsește și în situația infracțiunilor comise toate în
țară, toate în străinătate ori unele în țară și altele în străinătate4.
b) săvârșirea infracțiunilor de către aceeași persoană ;
În literatură de specialitate există o unică legătură între acele fapte ce se află în concurs,
legătură ce se regăsește în toate formele concursului și anume, ,,inpersonam” deoarece toate
infracțiunile au un unic subiect activ5. Chiar dacă subiectul nu săvârșește cele două sau mai multe
infracțiuni în aceeași calitate, el putând fi autor la unele dintre ele, la altele instigator dar și
complice, nu împiedică existența concursului6. Mai mult decât atât, nu prezintă o importanŃă dacă
făptuitorul era major sau minor în momentul săvârșirii lor, singurul aspect ce ne interesează fiind
doar că infracțiunea a fost săvârșită cu discernământ7.
c) comiterea infracțiunilor înainte de a fi intervenit o hotărâre definitivă de condamnare
pentru vreuna din ele ;
Datorită acestei condiții se poate face distincția între concurs și celelalte două forme ale
pluralității infracționale, și anume recidiva și pluralitatea intermediară. Așadar, dacă se va
demonstra că totalitatea infracțiunilor au fost săvârșite înainte de pronunțarea unei hotărâri
definitive, ele vor îndeplini condiția concursului de infracțiuni, în caz contrar, pluralitatea fiind,

1

T. VASILIU si colab. op. cit. p.308; L.Biro, Drept penal, Cluj, 1971, p.157; C. MITRACHE op. cit. p.206,
citat in Dima TRAIAN, op. cit., p.322.
2
Dima TRAIAN, op. cit., p.322.
3
Florin STRETEANU, ,,Concursul de infracŃiuni”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1999, p.36.
4
Dima TRAIAN, op. cit., p.347.
5
Florin STRETEANU, op. cit., p.39.
6
C. BULAI, op. cit., p.491, citat in Dima TRAIAN, op. cit., p.347.
7
Florin STRETEANU, op. cit., p.41, citat in Dima TRAIAN, op. cit., p.347.
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după caz, recidiva sau pluralitate intermediară . Este îndeplinită această condiție chiar dacă
făptuitorul a fost condamnat pentru o infracțiune săvârșită anterior, dar hotărârea nu era definitivă
atunci când noua infracțiune a fost comisă ori, a fost desființată printr-o cale extraordinară de atac.
Menționăm că prin hotărâre definitivă se înțelege o hotărâre judecătorească, sentință sau decizie
care nu poate fi atacată prin căile ordinare de atac: apelul și recursul2.
d) infracțiunile sau cel puțin două dintre ele să atragă o condamnare.
O condiție pentru a exista concursul real de infracțiuni este aceea că cel puțin două dintre
infracțiunile săvârșite de aceeași persoană să-și păstreze caracterul penal și să poată atrage
răspunderea penală a făptuitorului3. În consecință, dacă pentru una din cele două infracțiuni se
constată existența unor cauze ce înlătura caracterul penal sau dacă intervine o cauza care înlătura
răspunderea penală în toate aceste cazuri fiind vorba de o infracțiune unică susceptibilă de a atrage
o condamnare nu mai există concurs de infracțiuni4.
3.3. Natura juridică a concursului de infracțiuni
În ceea ce privește natura juridică a concursului de infracțiuni, în literatura de specialitate au
avut loc numeroase discuții. Pe de-o parte concursul de infracțiuni a fost considerat o cauza de
atenuare iar pe de altă parte, o împrejurare ce atrage agravarea răspunderii penale. În legătură cu
modul de calificare a naturii juridice a concursului de infracțiuni este determinat de doi factori:
concepția privind scopul și funcțiile pedepsei și sistemul de sancționare al concursului consacrat în
legislația în vigoare5.
3.4. Concursul real
Concursul real de infracțiuni se definește că fiind acea formă ce ia naștere prin săvârșirea mai
multor infracțiuni că urmare a mai multor acțiuni sau inacțiuni distincte6. Se constituie un concurs
real atunci când actele de executare în cele mai multe cazuri au loc în spații diferite, dar nu este
înlăturată ipoteză conform căreia infracțiunile pot lua naștere în același loc7.
Datorită conexităților ce se regăsesc între infracțiunile aflate în concurs, acesta poate avea
două forme: concurs real simplu și concurs real cu conexitate. Se numește concurs real simplu
atunci când între infracțiunile ce îl compun există o unică legătură și anume, cea personală. Spre
deosebire de acesta, concursul real cu conexitate se caracterizează prin existența unor conexitați
între actele de executare săvârșite de aceeași persoană8.
În doctrina dreptului penal, concursul real cu conexitate se regăsește sub diferite forme.
Concursul real cu conexitate topografică este acel concurs în care se crează o legătură între spațiul
și locul unde a fost săvârșită infracțiunea. Spre exemplu, uciderea din culpă că urmare a
nerespectării normelor privind circulația pe drumurile publice, urmată de părăsirea locului
accidentului. Concursul real cu conexitate cronologică ia naștere în momentul în care infracțiunile
au fost săvârșite simultan sau succesiv. De exemplu, săvârșirea infracțiunii de tulburare a liniștii
publice urmată de săvârșirea infracțiunii de ultraj asupra polițistului care intervine pentru
restabilirea ordinii și a liniștii publice9. Concursul real cu conexitate etiologică presupune o
1

Florin STRETEANU, op. cit., p.41.
C. MITRACHE, op.cit., p. 215, citat in Dima TRAIAN, op. cit., p.348.
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legătură mijloc-scop între actele de executare săvârșite, o infracțiune fiind comisă în scopul
săvârșirii altei infracțiuni. Spre exemplu, pentru a înlesni delapidarea, funcționarul falsifica
evidențele de intrare a bunurilor din gestiune1. Concursul real cu conexitate convențională se
caracterizează prin acea legătură cauză-efect sau de la antecedență la consecință, adică se comite o
infracțiune pentru a acoperi săvârșirea altei infracțiuni. Un exemplu în acest sens este uciderea
unui martor pentru acoperirea săvârșirii unui omor ori pentru a împiedică descoperirea unei
delapidări. În concluzie, ori de câte ori există conexitate convențională, infracțiunea efect este
comisă cu intenție iar infracțiunea cauza poate fi săvârșită atât din culpă cât și cu intenție. Spre
exemplu, pentru a împiedica descoperirea unei ucideri din culpă, comisă într-un accident de
circulație, conducătorul auto părăsește locul accidentului2.
În literatura de specialitate se mai face dictincŃia între concursul real omogen, acel concurs
care se realizează din același fel de infracțiuni( furturi), și concursul real eterogen, atunci când
infracțiunile sunt diferite (un furt și un ultraj)3.
3.5. Sisteme cunoscute de stabilire și aplicare a pedepsei pentru concursul real de
infracțiuni
Problema stabilirii și aplicării pedepsei față de făptuitorul care a comis mai multe infracțiuni
ținând seama de faptul că pentru nici una din ele nu a fost condamnat definitiv constituie una
dintre cele mai sensibile probleme ale dreptului penal4. În legislațiile diferitelor țări s-au evidențiat
de-a lungul timpul trei sisteme de sancționare a concursului real de infracțiuni: sistemul cumulului
aritmetic, sistemul absorbției și sistemul cumulului juridic.
a) sistemul cumulului aritmetic
Potrivit acestui sistem, fundamentat pe adagiul quot delicta tot poenae, instanța stabilește câte
o pedeapsă cuvenită pentru fiecare infracțiune în parte, după care are loc adunarea lor,
condamnatul urmând a execută o pedeapsă al cărei cuantum sau durată coincide cu suma
pedepselor stabilite. Fiind cel mai vechi sistem de sancționare a concursului de infracțiuni,
cumulul aritmetic este considerat un sistem natural conform cu cerințele logicii, moralei și
represiunii că fiecare faptă să fie pedepsită5. Acest sistem este criticat pe motivul că duce la o
represiune exagerată deoarece în situația unor infracțiuni concurente grave totalul pedepselor ar
putea coincide cu privarea de libertate pe viață. Acestui sistem i se mai poate reproșa faptul că
descurajează infractorul, neoferindu-i posibilitatea eliberării, deci imposibilitatea reeducării
infractorului6.
b) sistemul absorbției
Potrivit acestui sistem, fundamentat pe principiul major poena absorbit minorem, instanță
stabilește pedeapsa pentru fiecare infracțiune, iar infractorul urmând s-o execute numai pe cea mai
gravă7. Acestui sistem, pe de-o parte i se reproșează faptul că pedeapsă ce urmează a fi executată
de infractor nu reflectă o sancțiune dreaptă în raport cu pluralitatea de infracțiuni. În concluzie nu
se asigură rolul educativ al pedepsei. Pe de altă parte, s-a considerat că aplicarea acestui sistem
poate prezenta o încurajare a infractorilor, care după ce au comis o faptă gravă, vor comite și alte
fapte mai ușoare8.
1
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c) sistemul cumulului juridic
In scopul de a reduce inconvenientele celor două sisteme mai sus prezentate, s-a creat un al
treilea sistem de sancționare a concursului real de infracțiuni cunoscut în literatură de specialitate
sub denumirea cumulului juridic. Potrivit acestui sistem, instanță de judecată stabilește câte o
pedeapsă pentru fiecare infracțiune concurenta, iar apoi aplică pedeapsa cea mai grea, la care se
poate adauga un spor în limitele prevăzute de lege1.
3.6. Aplicarea pedepsei principale în caz de concurs real de infracțiuni
Din dispozițiile art 34 C.p. rezultă că în legislația noastră penală, sistemul de sancționare a
concursului real de infracțiuni este cel al cumulului juridic, cu spor facultativ și variabil. Potrivit
acestui sistem cu spor facultativ, instanța constatând săvârșirea mai multor infracțiuni, în caz de
condamnare pentru individualizarea pedepsei, are o dublă obligație:
1) să stabilească pedeapsa pentru fiecare infracțiune în parte, făcând abstracție de celelalte
infracțiuni concurente ținând seamă de criteriile generale privind individualizarea pedepselor
prevăzute în art 72 C.p.;
2) să aplice pedeapsa în următorul mod:
a) când s-au stabilit numai pedepse cu închisoarea, se aplică pedeapsa cea mai grea, care
poate fi sporită până la maximul ei special, iar când acest maxim nu este îndestulător, se poate
adauga un spor până la 5 ani;
b) când s-a stabilit o pedeapsă cu detențiune pe viață și una cu mai multe pedepse cu
închisoare ori cu amendă, se aplică pedeapsa detențiunii pe viață;
c) când s-au stabilit numai amenzi se aplică pedeapsa cea mai mare care poate fi sporită până
la maximul ei special iar dacă acest maxim nu este îndestulător se poate adaugă un spor de până la
jumătate din acel maxim;
d) când s-a stabilit o pedeapsă cu închisoarea și o pedeapsă cu amendă, se aplică pedeapsa
închisorii la care se poate adaugă amenda în totul sau în parte;
e) când s-au stabilit mai multe pedepse cu închisoarea și mai multe pedepse cu amendă, se
aplică pedeapsa închisorii, potrivit dispoziției de la lit a) la care se poate adaugă amendă, potrivit
dispoziției de la lit c).
4. Infracțiunea continuată vs Concursul real de infracțiuni
În ceea ce privește criteriile clare de diferențiere a infracțiunii continuate fata de concursul
real de infractiuni se regăsesc relativ frecvent întâlnite în literatură de specialitate, în mod normal
dacă ne gândim la consecințele de ordin practic ce rezultă din încadrarea activității infracționale a
unei persoane într-un concurs de infracțiuni sau într-o infracțiune unică 2.
Unele deosebiri si asemănări dintre infracŃiunea continuată si concursul real de infracŃiuni se
regăsesc în studiul 3 prezent in literatura de specialitate. Astfel că:
• pe de-o parte infracŃiunea continuată se caracterizează prin existenŃa unei rezoluŃii
infractionale iar pe de altă parte, concursul real de infracŃiuni se caracterizează prin existenŃa mai
multor rezoluŃii infracŃionale;
• în cazul infracŃiunii continuate, sporul prevăzut de art. 42 C.p. poate fi aplicat spre
maximul special fără nici o limitare. Dacă se reŃine existenŃa unui concurs de infracŃiuni,
1
2

Florin STRETEANU, op. cit., p.268.
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pedeapsa aplicată nu poate depăşi totalul aritmetic al pedepselor stabilite pentru infracŃiunile
concurente;
• în situaŃia infracŃiunii continuate, actul de clemenŃă vizează ori intreaga activitate a
infractorului ori nu este incident, nefiind posibilă aplicarea lui doar cu privire la unele dintre
acŃiuni. În ipoteza concursului, inculpatul ar putea beneficia de graŃierea pedepsei, pentru unele
dintre infracŃiunile concurente;
• daca aplicarea actului de clemenŃă depinde de valoarea prejudiciului se va avea in vedere
prejudiciul global in ipoteza unei infracŃiuni continuate si respectiv prejudiciul cauzat prin fiecare
faptă, in caz de concurs;
• în ipoteza infracŃiunii continuate, prin graŃierea unor fapte si reconsiderarea sporului ar fi
posibil să se ajungă la o pedeapsă de pană la un an si astfel, ar putea interveni reabilitatea de drept.
În aceeaşi ipoteză, s-ar putea ajunge la o pedeapsă mai mică de 6 luni si astfel nu ar mai exista un
eventual prim termen al recidivei in cazul concursului real de infracŃiuni;
• dacă o persoană a participat la un act repetat cunoscând ca acesta face parte dintr-o
infracŃiune continuată, va raspunde pentru participaŃie la infracŃiunea continuată. Dacă insă la una
din faptele concurente a participat si o altă persoană, aceasta va raspunde numai pentru fapta
respectivă;
• în cazul in care unul dintre actele ce intra in structura infracŃiunii continuate s-a comis sub
imperiul legii noi, aceasta se va aplica pentru toate acŃiunile componente. În cazul concursului real
de infracŃiuni se aplică pentru fiecare faptă legea mai favorabilă;
• în ipoteza infracŃiunii continuate se au in vedere toate acŃiunile comise pentru a se decide
dacă este sau nu aplicabil acest text. Pentru una dintre faptele concurente, s-ar putea aplica
prevederile art. 18 C.p.;
• în situaŃia infracŃiunii continuate nu ar putea opera retragerea plângerii prealabile sau
impăcarea părtilor, pe când in situaŃia concursului, retragerea plângerii prealabile sau împăcarea
părtilor cu privire la unele dintre infracŃiuni ar putea exista.
În ceea ce priveşte aspectele comune dintre infracŃiunea continuată şi concursul real de
infracŃiuni reŃinem: unitatea de subiect activ, existenŃa mai multor fapte, identitatea de fapte cât si
comiterea la diferite intervale de timp acŃiuni sau inacŃiuni care să realizeze fiecare in parte
conŃinutul aceleaşi infracŃiuni. Mai mult decât atât, atât infracŃiunea continuată cât şi concursul
real de infracŃiuni sunt susceptibile de a primi un spor până la 5 ani conform art. 34 C.p. si nu in
ultimul rând, ambele constituie stări de agravare.
Dintre diferențele si asemănările prezentate reținem că:
INFRACłIUNEA CONTINUATA

D
E
O
S
E
B
I
R

existenŃa
infracŃionale;

unei

rezoluŃii

- sporul prevazut de art. 42 C.p.
poate fi aplicat peste maximul special
fără nici o limitare;

CONCURSUL
INFRACłIUNI

- existenŃa
infracŃionale;

mai

REAL

multor

DE

rezoluŃii

- pedeapsa aplicată nu poate depaşi
totalul aritmetic al pedepselor stabilite
pentru infracŃiunile concurente;
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- actul de clemenŃă ori vizează
intreaga activitate a infractorului, ori nu
este incident, nefiind posibilă aplicarea
lui doar cu privire la unele dintre
acŃiuni;
- dacă aplicarea actului de
clemenŃă
depinde
de
valoarea
prejudiciului, se va avea in vedere
prejudiciul global;
- dacă a participat la un act repetat
cunoscând că acesta face parte dintr-o
infracŃiune continuată, v-a raspunde
pentru participaŃie la infracŃiunea
continuată;
- daca unul dintre actele ce intră in
structura infracŃiunii continuate s-a
comis sub imperiul legii noi, acesta se
va aplica pentru toate actiunile
componente;
- în situaŃia infracŃiunii continuate
se iau in vedere toate acŃiunile comise
pentru a se decide dacă este sau nu
aplicabil acest text;
- în cazul infracŃiunii continuate nu
se poate vorbi de o retragere a plângerii
sau o împăcare a părŃilor;
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- inculpatul ar putea beneficia de
graŃierea pedepsei pentru unele dintre
infracŃiunile concurente;
- daca aplicarea actului de clemenŃă
depinde de valoarea prejudiciului, se va
avea in vedere prejudiciul cauzat prin
fiecare faptă;
- dacă la una din faptele concurente a
participat si o altă persoană, aceasta va
raspunde numai pentru fapta respectivă;
- în cazul concursului de infracŃiuni se
aplică pentru fiecare faptă legea mai
favorabilă;
- pentru una dintre faptele concurente
s-ar putea aplica prevederile art. 18 C.p.;
- în ipoteza concursului ar putea opera
retragerea
plangerii
prealabile
sau
împăcarea parŃilor cu privire la unele dintre
infractiuni;

- unitate de subiect activ;
- existenŃa mai multor fapte;
- identitate de fapte;
- săvârsirea faptelor la diferite intervale de timp;
- ambele sunt susceptibile de a primi un spor de până la 5 ani (art. 34 C. pen.);
- ambele constituie stări de agravare;

5. Concluzii:
În concluzie, se poate observa faptul ca infractiunea continuată, prin esenŃa sa, nu face altceva
decât sa sublinieze faptul că, o pluralitate de acŃiuni sau inacŃiuni, prezentând fiecare in parte
conŃinutul aceleaşi infracŃiuni si care ar putea constitui tot atâtea infracŃiuni, prin voinŃa
legiuitorului constituie o singură infracŃiune. Concursul real de infracțiuni este o instituție a
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dreptului penal, de un mare interes, regăsindu-se într-o strânsă legătură, atât de teoria infracțiunii
cât și de răspunderea penală. În esență, concursul real de infracțiuni se caracterizează prin
unicitatea subiectului activ și inexistenŃa unei condamnări definitive pentru vreuna din infracțiunile
ce îl compun.. Mai mult decât atât, ori de câte ori, prin diferitele acțiuni s-au lezat drepturi
aparținând unor subiecți pasivi distincți vom fi întotdeauna în prezența concursului de infracțiuni.
DiferenŃiarea infracțiunii continuate față de concursul real de infracțiuni ocupă un loc important în
doctrina penală, acest fapt datorându-se consecințelor ce pot apărea în urma încadrării eronate a
unor infracțiuni.
ReferinŃe bibliografice:

 Constantin MITRACHE, Cristian MITRACHE, ,,Drept penal roman - partea generala”,

Editura Universul Juridic, Editia a VI-a, Bucureşti, 2007.
 Costica BULAI, Avram FILIPAS, Constantin MITRACHE, Bogdan Nicolae BULAI,
Cristian MITRACHE, ,,Institutii de Drept Penal”, Editia a IV-a, Editura Trei, , Bucureşti, 2008.
 Dima TRAIAN, ,,Drept Penal -partea generală”, vol I, Editura Lumina Lex, , Bucureşti,
2004.
 Dima TRAIAN, ,,Drept Penal -partea generală”, editia a II-a, Editura Hamangiu,
Bucureşti, 2007.
 Florin STRETEANU, ,,Concursul de infractiuni”, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1999.
 Vasile DOBRINOIU, William BRÂNZĂ, ,,Drept Penal -partea generală”, Editura
Lumina Lex, Bucureşti, 2003.

Vasile Băiculescu, Constantin Stoica

447

ARESTAREA PREVENTIVĂ ŞI DETENłIA ÎN VIZIUNEA CURłII
EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI
Vasile BĂICULESCU1
Constantin STOICA2

Abstract
Lucrarea va aborda viziunea CurŃii Europene privitor la privarea de libertate a persoanei, la
legalitatea măsurilor privative de libertate şi protecŃia împotriva arbitrariului, luarea măsurilor
preventive cu respectarea dispoziŃiilor art. 5, sfera de aplicare a acestui text de lege, importanŃa
libertăŃii şi siguranŃei persoanei, dubla condiŃie aplicată oricărei privări de libertate în sensul
respectării dreptului intern care la rândul său să se manifeste în condiŃiile impuse prin ConvenŃie.
Deasemenea vom analiza perspectiva CurŃii, referitor la motivele arestării preventive ( art.
148 cu îndeplinirea condiŃiilor art. 143 CPP, şi art. 5 C.E.D.O.), întelesul sintagmelor “motive
verosimile” şi “suspiciune rezonabilă” şi exemple de cazuri pe care Curtea le-a acceptat ca
motive plauzibile, şi ce a considerat ca fiind “probe ilegale” dintre acelea care au stat la baza
luării măsurii arestării preventive. Vom arăta totodată, care sunt garanŃiile procedurale ce se
impun la luarea unei asemenea măsuri.
Posibilitatea atacării încheierilor prin care se prelungeşte măsura arestării preventive,.
Controlul jurisdicŃional, dreptul la despagubiri, jurisprudenŃă.
Vom trata aspecte de drept comparat privind arestarea preventivă în Uniunea Europeană.,
precum şi evoluŃia legii procesual penale în materia arestării preventive ca o consecinŃă a
exigenŃelor impuse de ConvenŃia Europeană a Drepturilor Omului. În analizarea textului vom
face referire şi la analiza temeiurilor arestării preventive prevăzute în art. 148 Cod procedura
penală prin raportare la cazul de la art. 5 paragr. 1 lit. c din C.E.D.O.
Cuvinte cheie: persoana, arestarea preventivă, detenŃia, C.E.D.O., arbitrariu
1. Introducere
“Legea penală apără ,împotriva infracŃtiunilor, România, suveranitatea, independenŃa,
unitatea şi indivizibilitatea statului, persoana, drepturile şi libertăŃile acesteia, proprietatea,
precum şi întreaga ordine de drept”. (art.1 C.P)
Legiuitorul, prin reglementarea de faŃă, menŃionează în sfera valorilor recunoscute de către
stat “persoana”, care, deşi este un termen simplu, încărcătura juridică pe care acesta o incuba este
de o impresionantă greutate, practic este singura dintre acestea care poate avea atât calitatea dată
prin lege de “valoare protejată” , cât şi calitatea de “infractor”.
Deasemenea, în acelaşi text, se face vorbire despre drepturile şi libertăŃile omului , pe care
statul le garantează şi de care persoana se bucură, neputând fi lipsită în totalitate de acestea, unele
putând însă deveni relative prin restrângere sau limitare în condiŃiile stabilite de lege.
Exemplificând, putem aminti printre drepturile ce pot fi restrânse ori limitate în condiŃii
legale, dreptul la libera mişcare, dreptul la libertate, dreptul de a avea o legătura constantă cu
1

Masterand, Master Drept Financiar Bancar şi al Asigurărilor, Universitatea „Nicolae Titulescu” din
Bucureşti; (email: vasile.baiculescu@yahoo.com). Acest studiu a fost elaborat sub coordonarea Conf.univ.dr Mircea
Damaschin
2
Masterand, Master ŞtiinŃe Penale, Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti; (email:
constantinstoica.univnt@yahoo.com). Acest studiu a fost elaborat sub coordonarea Conf.univ.dr. Mircea
Damaschin.
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familia ori de a intra în contact cu anumite persoane, dreptul de a ocupa o funcŃie sau de a exercita
o meserie, şi alte astfel de drepturi pe care statul le poate restrânge prin acŃiuni precum
condamnarea, măsurile preventive ori cele de siguranŃă.
Ceea ce legislaŃia europeană doreşte să desprindă, din aceasta dublă calitate de care persoana
se bucură, este faptul că în analiza condiŃiilor luării unei măsuri privative sau restrictive de
libertate trebuie să avem în vedere pe de o parte perspectiva legiuitorului, iar pe de altă parte
perpectiva celui asupra căruia se răsfrâng efectele acestei măsuri.
CAPITOLUL I
Raportul dintre dreptul intern si exigenŃele art. 5 din
ConvenŃia Europeană a Drepturilor Omului
1.1. (1) ÎnŃelesul noŃiunii de lipsire de libertate
Având în vedere complexitatea dreptului la libertate şi siguranŃă, precum şi efectul imediat al
acestora asupra altor drepturi fundamentale ocrotite de ConvenŃie, cum ar fi dreptul la viaŃă
privată ( art 8 ), dreptul la libertatea de mişcare( art. 2 din Protocoloul nr.4 ) etc., noŃiunea de
“lipsire de libertate” nu a fost definită expres în cuprinsul dispozitiilor europene.
În sensul arătat de ConvenŃia Europeană a Drepturilor Omului, „lipsirea de libertate” include
detenŃia, arestul, reŃinerea unei persoane, dar nu şi simplele restrângeri ale libertăŃii individuale.
(Asfel că restricŃiile impuse de stagiul militar nu intră în principiu, sub incidenŃa art. 5, întrucât
serviciul militar, în sine nu presupune o privare de libertate, activitatea militară prin natura şi
specificul său impunând anumite restrângeri ale libertăŃii de mişcare a militarilor1).
Potrivit interpretării date de Curtea Europeană a Drepturilor Omului, lipsire de libertate în
sensul arătat de alin. (1) din articolul 5, înseamnă printre altele, şi revocarea liberării condiŃionate,
deşi aceasta priveşte o persoană deja condamnată2, internarea unui minor intr-o instituŃie
psihiatrică, chiar dacă a avut loc cu consimŃământul părinŃilor.
Trebuie menŃionat faptul că articolul 5 din ConvenŃia europeană oferă protecŃie numai
împotriva privării de libertate, nu şi împotriva restricŃiilor libertăŃii. Astfel intanŃa europeană a
apreciat că între privarea de libertate reglementată de art. 5 şi restricŃia libertăŃii de circulaŃie
prevăzută de art. 2 al Protocolului nr. 4 din ConvenŃia europeană nu există decât o diferenŃă de
grad de intensitate, iar nu una de natură sau de esenŃă.
Pe de altă parte, domeniul de aplicare al art. 5 din ConvenŃia Europeană a drepturilor omului,
vizează numai cazurile şi condiŃiile în care poate interveni o privare de libertate. ModalităŃile în
care sunt puse în executare, precum şi modul în care acestea sunt executate efectiv, neintrând sub
incidenŃa art 5, dar pot da naştere unei încălcări ale art. 3 şi art. 8 din ConvenŃie.
Pentru a se stabili, de la caz la caz, dacă este vorba despre o privare de libertate sau despre o
simplă restângere a libertăŃii individuale, Curtea a arătat că trebuie să se Ńină seama de situaŃia în
care se află persoana în cauză, cu particularităŃile acesteia, şi tipul măsurii dispuse, de durata
acesteia, de efectele produse, dar şi de modul în care a fost adusă la indeplinire măsura respectivă,
pentru că distincŃia dintre privarea de libertate şi restrângerea liberăŃii este una de intensitate şi
nu una de natură sau de substanŃă.3
1.2. CondiŃii de Conformitate ale privării de libertate
Pentru ca, măsura privării de libertate a unei persoane să fie conformă ConvenŃiei trebuiesc
1

V. CEDO, Engel şi alŃii contra Olandei ( decizia din 8 iunie)
V: CEDO, Guzzari c. Italiei ( Decizia din 6 noiembrie 1980); În acest sens Curtea a arătat că, faptul de a
impune unei persoane să rămână pe o insulă pustie timp de 16 luni, având posibilitatea de mişcare pe un perimetru
de 2,5 km, constituie o privare de libertate în sensul arătat de art.5 CEDO.
3
Engel şi alŃii c. Olandei ( decizia 8 iunie 1976)
2
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îndeplinite cumulativ două condiŃii:
a) Legalitatea măsurii privative de libertate în conformitate cu dreptul intern al statului în
cauză
b) Încadrarea măsurii privative de libertate într-unul din cazurile prevăzute de ConvenŃie, în
art. 5 alin (1) lit. a) – f);
1.2.1.
Legalitatea măsurii privative de libertate
Legalitatea măsurii privative de libertate presupune ca aceasta să fie dispusă cu respectarea
dispoziŃiilor de drept substanŃial şi procesual din dreptul intern şi să fie conformă cu scopul urmărit
de legiuitor prin dispoziŃiile art. 5 oferind garanŃii împotriva arbitrariului.
Un element important ce constituie garanŃie contra arbitrariului, este reprezentat de
necesitatea ca legea naŃională care autorizează privarea de libertate să fie accesibilă şi previzibilă.
a) Accesibilitatea legii presupune posibilitatea oricărei persoanei de a cunoaşte conŃinutul
dispoziŃiilor legale, în baza cărora se dispune măsura privativă de libertate. Accesibilitatea legii
poate fi realizată prin asigurarea publicităŃii acesteia. Astfel în cauza Hilda Hafsteinsdottir
c.Inslanda1, Curtea a constatat că exigenŃa legalităŃii în raport cu art.5, nu a fost respectată întrucât
arestarea reclamantului s-a bazat pe dispoziŃii de odine internă ale poliŃiei, acestea nefiind
accesibile marelui public.
b) Previzibilitatea legii presupune asigurarea unei suficiente clarităŃi în redactare astfel încât
orice persoană să poată aticipa modalitatea şi situaŃiile în care legea se aplică precum şi
consecinŃele faptelor sale. În dreptul românesc, prin Legea 24/2004 privind normele de tehnică
legislativă pentru elaborarea actelor normative, sunt consacrate anumite reguli care asigură
respectarea condiŃiei previzibilităŃii, astfel art. 7 alin (4) din lege dispune “ Textul legislativ trebuie
să fie clar, fluent şi inteligibil, fără dificultăŃi sintactice şi pasaje obscure sau echivoce” .
Pe cale de consecinta, orice incălcare a dreptului intern cu ocazia deŃinerii sau arestării unei
persoane în condiŃii de nelegalitate este indisolubil legată de o incălcare a art. 5 din ConvenŃie,
CurŃii fiindu-i rezervat dreptul de a exercita control asupra modului în care au fost aplicate
reglementările interne.
Astfel, putem afirma că instanŃa europeană verifică atât în privinŃa adoptării cât şi in privinŃa
executării, dacă o măsură privativă de libertate este compatibilă cu scopul art.5, neezitând în cazuri
particulare să îşi substituie propria apreciere celei a autorităŃilor naŃionale2.
Pentru ca o măsură privativă de libertate să fie exercitată în limitele impuse prin dispoziŃiile
ConvenŃiei, este necesar, ca aceasta să aibă o bază legală pe toată durata existenŃei acesteia,
nefiind posibilă menŃinerea privării de libertate în cazul în care după luarea măsurii, a dispărut
temeiul pe fundamentul căruia aceasta a fost dispusă.3
1.2.2.
Încadrarea măsurii privative de libertate într-unul din cazurile prevăzute de
ConvenŃie, în art. 5 alin (1) lit. a) – f).
Curtea Europeană, prin deciziile pronunŃate4, ne arată faptul că enumerarea cazurilor în care
1

V. CEDO hot. Hilda Hafsteinsdottir c. Inslanda din 8 iunie 2004
Frederic Sudre, Drept European şi internaŃional al Drepturilor Omului, Ed. Polirom, Bucureşti 2006, pag
241; În acest sens se poate vedea hot. Nakach c. Olanda din 30 iunie 2005; hot Filip c. România din 14 decembrie
2006
3
Cauza Labita c. Italia s-a constatat o violare a dispozitiilor europene, datorită faptului că eliberarea
reclamantului s-a făcut cu o întarziere de 10 ore din raŃiuni administrative, respective absenŃa angajatului de la
registratură, care avea indatorirea de a verifica dacă reclamantul nu era acuzat într-o altă cauză. ( CEDO hot. Labita
c. Italia din 6 aprilie 2000.
4
V. CEDO, Witold Litwa c. Poloniei, Curtea a interpretat exetensiv, termenul de „ alcoolic” folosit în sensul
art. 5 alin (1) lit. e, considerând că trebuie să se înŃeleagă nu numai o persoană dependent de alcool, dar şi o
persoană a cărei stare de ebrietate creează consecinŃe negative pentru el şi pentru societate, şi care implicit are un
comportament periculos.
2
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se poate dispune măsura privării de libertate, reglementate de dispoziŃiile art. 5, au caracter
exhaustiv şi sunt de strictă interpretare.
ART.5
1. Orice persoană are dreptul la libertate şi la siguranŃă. Nimeni nu poate fi lipsit de libertatea
sa, cu excepŃia următoarelor cazuri şi potrivit căilor legale:
a) Dacă este deŃinut legal pe baza condamnării pronunŃate de către un tribunal competent;
Acest text face referire la privarea de libertate a persoanei printr-o pedeapsă, privită ca o
consecinŃă a unei măsuri dispuse în condiŃii legale, printr-o hotărare pronunŃată de o instanŃă
competentă.
Analizând comparativ dispoziŃiile art. 5 alin (1) lit a, cu art 6 alin (2), apreciem că în sensul
ConvenŃiei, nu poate exista o condamnare, dacă nu a fost stabilită iniŃial existenŃa unei infracŃiuni
în conformitate cu dispoziŃiile legale. Astfel considerăm a fi necesară existenŃa unui raport de
cauzalitate, între privarea de libertate şi hotărârea de condamnare, iar durata privării de libertate nu
poate depăşi durata pedespei aplicate.
b) Dacă a făcut obiectul unei arestări sau al unei deŃineri legale pentru nesupunerea la o
hotărâre pronunŃată, conform legii, de către un tribunal ori în vederea garantării executării unei
obligaŃii prevăzute de lege.
DispoziŃia de mai sus, are în vedere două situaŃii, pe de-o parte aceasta se referă la privarea de
libertate a persoanei pentru nesupunerea la o hotărâre pronunŃată de o instanŃă competentă, pe care
aceasta a nerespectat-o în mod intenŃionat, iar pe de altă parte, privarea de libertate privită ca
executarea unei obligaŃii prevăzute de lege.1
c) Dacă a fost arestat sau reŃinut în vederea aducerii sale în faŃa autorităŃii judiciare
competente, atunci când există motive verosimile de a bănui că a săvârşit o infracŃiune sau când
există motive temeinice de a crede în necesitatea de a-l împiedica să săvârşească o infracŃiune sau
să fugă după săvârşirea acesteia;
Art.5 alin (1) lit c, reglementează condiŃiile „materiale” ale unei măsuri privative de libertate
în contextul procesului penal, condiŃiile „ formale” şi anume prezentarea în faŃa magistratului, ale
luării măsurii privative de libertate, precum şi durata arestării preventive, sunt reglementate în art
5. alin 3, care alături de art. 5 alin (1) lit. c, formează un tot unitar.
DispoziŃiile prezentului text, abordează 3 ipoteze dintre care distingem:
Prima ipoteză presupune existenŃa unor motive verosimile de a se presupune că o persoană a
săvârşit o infracŃiune, şi este necesară aducerea acesteia în faŃa unui magistrat.
În multe hotărâri, plecând de la versiunea din limba engleză, a ConvenŃiei, Curtea face
vorbire despre existenŃa unei „suspiciuni rezonabile”. În acest context apreciindu-se că, prin
suspiciune rezonabilă, trebuie să se înŃeleagă, suspiciune bazată pe motive verosimile, aşa cum
rezultă din textul francez al ConvenŃiei.
Referitor la noŃiunile de motive verosimile şi suspiciune rezonabilă, Curtea a statuat că
aceastea presupun existenŃa unor date sau informaŃii, apte sa convingă un observator obiectiv şi
imparŃial, că este posibil ca persoana respectivă să fi săvârşit o infracŃiune, date şi informaŃii a
căror forŃă, nu trebuie să conducă neapărat la pronunŃarea unei condamnări, scopul reŃinerii fiind
acela de a se putea continua cercetarea penală, urmând ca aceasta din urmă să confirme sau să
infirme motivele care constituie temei al reŃinerii 2
Spre exemplu, Curtea a aceeptat ca fiind motive verosimile( plauzibile ), descoperirea la
domicilul reclamanŃilor, a unor gloanŃe, considerate suficiente pentru a da naştere motivelor

1
2

V. CEDO, Vasileva c. Danemarca decizia din 25 septembrie 2003
CEDO – Gusinski c/ Rusiei, 19.05.2004; Tuncer şi Durmus c/ Turciei, 02.11.2004
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plauzibile de a-i bănui, pe reclamanŃi de sprijinirea unei organizaŃii teroriste , declaraŃii ale altor
suspecŃi în aceeaşi cauză2 etc.
Cea de-a doua ipoteză prevăzută de art 5 alin (1) lit c) se referă la privarea de libertate a unei
persoane, cu scopul de a o împiedica să săvârşească o nouă infracŃiune., dispozitie ce se regăseşte
şi în dreptul intern, în reglementările art 148 lit c) Cod Procedură Penală.
Cea de-a treia ipoteza prevăzută de art 5 alin (1) lit c) este reprezentată de necesitatea de a
impiedica o persoană să se sustragă de la răspundere, dupa săvârşirea infracŃiunii, reglementare ce
îşi găseşte asemănare în dispoziŃiile art. 148 lit. a) Cod Procedura Penală.
Severitatea pedepsei la care, învinuitul sau inculpatul se poate aştepta, în caz de condamnare
poate fi considerată ca fiind de natură a-l determina să se sustragă de la cercetarea penală ori de la
judecată, Curtea apreciind că, pericolul de sustragere de la proces descreşte pe măsura trecerii
timpului, petrecut în detenŃie3 , iar computând durata masurii preventive, se va reduce tentaŃia
acestuia de a fugi.
Cu toate acestea un asemenea pericol nu se poate aprecia numai pe baza severităŃii, pedepsei
pe care o riscă cel acuzat, aceasta necesitând a fi cumulată cu probabilitatea aplicării sale in
circumstanŃele specific cauzei deduse judecăŃii.
De pildă Curtea ar accepta ca dovadă a riscului de sustragere, situaŃia în care invinuitul sau
inculpatul se sustrăsese de la acelaşi proces sau de la un process anterior, însă cu toate acestea, este
necesar ca autorităŃile judiciare să facă dovada faptului că riscul de sustragere îşi menŃine
actualitatea.
Prin hotărârile pronunŃate, Curtea a stabilit, că nu sunt admise ca dovezi a riscului de
sustragere situaŃii precum, simplul fapt că cel acuzat fusese dat în urmărire generală4, ori
comportamentul procesual al acestuia de a nu îşi recunoaşte fapta5, în mod contar s-ar încălca
principiul prezumŃiei de nevinovăŃie. De asemenea nu se poate reŃine ca dovadă a riscului de
sustragere comportamentul unui co-acuzat, faptul că acesta se sustrage de la proces nu poate fi
factor decisiv pentru evaluarea pericolului de sustragere si a celorlalŃi membrii ai grupului
procesual.
d) Dacă este vorba de detenŃia legală a unui minor, hotărâtă pentru educaŃia sa sub
supraveghere sau despre detenŃia sa legală, în scopul aducerii sale în faŃa autorităŃilor
competente .
Ipoteza priveşte detenŃia legală a unui minor hotărâtă fie pentru educaŃia sa sub supraveghere,
chiar dacă nu a săvârşit o infracŃiune, fie pentru aducerea acestuia în faŃa autorităŃii competente,
măsura putând fi dispusă fie de instanŃă fie de un organ administrativ, în acest din urmă caz fiind
necesară intervenŃia ulterioară a unei instanŃe.
e) Dacă este vorba despre detenŃia legală a unei persoane susceptibile să transmită o boală
contagioasă, a unui alienat, a unui alcoolic, a unui toxicoman sau a unui vagabond;
Pentru a se putea dispune această masura, pe motivele arătate mai sus, este necesar ca stările
de sănătate la care se referă textul, să fie dovedite prin mijloacele prevăzute de lege.
Starea de alienaŃie trebuie să se caracterizeze, printr-un grad de evoluŃie care să justifice
luarea măsurii, internarea menŃinându-se numai în condiŃiile în care starea de alienaŃie subzista.6
În ceea ce priveşte noŃiunea de „alcoolic” , se apreciază că această măsură poate fi dispusă nu
numai cu privire la persoana care suferă de alcoolism, ci şi în privinŃa persoanelor, a căror
conduită sub influenŃa alcoolului, creează o stare de pericol pentru ordinea publică, măsura
1

Selcuk c. Turciei, decizia 21768/02 10 ianuarie 2006
Muradverdiyev c. Adzerbaijan decizia 16966/06/ 09.12.2006
3
Prencipe c. Monaco 43376/06 din 16 iulie 2009
4
Goroshchenya c. Rusia decizia 38711/03 din 22 aprilie 2010
5
Kozik c. Polonia decizia 25501/02 din 18 iulie 2006
6
H.L. c. Marea Britanie decizia din 5 octombrie 2004
2
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privativă de libertate fiind necesară pentru a împiedica un comportament periculos.
f) Dacă este vorba despre arestarea sau detenŃia legală a unei persoane pentru a o
împiedica să pătrundă în mod ilegal pe teritoriu sau împotriva căreia se află în curs o procedură
de expulzare ori de extrădare.
1.3. Informarea cu privire la motivele arestării
Art.5 alin (2) prevede faptul că „Orice persoană arestată trebuie să fie informată, în
termenul cel mai scurt şi într-o limbă pe care o înŃelege, asupra motivelor arestării sale şi asupra
oricărei acuzaŃii aduse împotriva sa.”
Atunci cand analizăm dispoziŃiile art. 5, alin (2), vom avea în vedere aspecte precum ,
momentul informării, modalitatea de realizare, şi întinderea informării.
DispoziŃia prezentului text îşi găseşte asemanare in dreptul intern, in reglementarile art. 137,
ind. 1, alin (1) Cod Procedura Penala. In conformitate cu aceste dispoziŃii, orice persoana
impotriva căreia se dispune măsura arestării preventive , trebuie informată de indată, ori dacă nu
este posibil, in cel mai scurt termen, într-o limbă pe care o inŃelege, asupra învinuirii ce i se aduce
si asupra motivelor ce stau la baza acestei măsuri.
DispoziŃia constituie o garanŃie ce se reŃine in favoarea celui impotriva căruia se indreaptă
invinuirea, prin scopul acesteia urmărindu-se ca cel in cauză să stie ce i se întampla, să cunoască
acuzatiile ce i se aduc, motivele de fapt si de drept pentru care urmează a fi privat de libertate.
Cat priveşte modalitatea de informare, Conventia nu impune o formalitate speciala, si nu
vorbeste despre necesitatea informării in formă scrisă, fiind suficienta o comunicare orala, în
formă simplă, ne-juridică, permiŃând învinuitului sau inculpatului să înŃeleagă în tot ceea ce i se
comunică.
În ceea ce priveşte întinderea informării, Curtea a stabilit1 că nu este necesar ca la momentul
arestării, învinuitului sau inculpatului să-i fie comunicate toate acuzaŃiile ce i se aduc.
Cu toate acestea, credem că ulterior arestării, pentru realizarea scopului urmarit de art. 5, alin.
(2), ( anume acela ca persoana să cunoască motivele pentru care a fost arestată, astfel încât să
poată contesta temeinicia banuielilor care planează asupra sa), este necesar ca organele judiciare să
informeze pe cel in cauză cu privire la toate acuzaŃiile ce i se aduc. A admite o solutie in sens
contrar apreciem că ar exchivala cu o încălcare a dispoziŃiilor art. 6 CEDO cu privire la un proces
echitabil, precum şi a celor prevăzute de art. 6 Codul de Procedura Penală din dreptul intern.
1.4. Obligativitatea aducerii persoanei arestate sau deŃinute în faŃa unui judecător sau a
altui magistrat.
Art.5 alin (3) din ConvenŃie prevede faptul că “Orice persoană arestată sau deŃinută, în
condiŃiile prevăzute de paragraful 1 lit. c) din prezentul articol, trebuie adusă de îndată înaintea
unui judecător sau a altui magistrat împuternicit prin lege cu exercitarea atribuŃiilor judiciare şi
are dreptul de a fi judecată într-un termen rezonabil sau eliberată în cursul procedurii. Punerea în
libertate poate fi subordonată unei garanŃii care să asigure prezentarea persoanei în cauză la
audiere.”
1.4.1.
Domeniul de aplicare al art 5. alin ( 3 ).
Pentru a determina domeniul de aplicare, al dispoziŃiei de mai sus, trebuie subliniat faptul că,
prin deciziile pronunŃate Curtea a stabilit că această normă priveşte numai o persoană arestată sau
reŃinută legal, în conformitatea cu dispoziŃiile reglementate de paragraful 1 lit c) al prezentului
text, adică cel în cauză a fost arestat sau reŃinut în scopul prezentării sale în faŃa autorităŃilor
judiciare competente, datorită existenŃei unor motive verosimile de a se bănui, că a săvârşit o
infracŃiune ori există motive temeinice, de a crede în necesitate de a o împiedica să săvârşească o

1
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asemenea faptă ori să fugă după săvârşirea acesteia.
1.4.2.
Momentele vizate de art. 5 alin. (3). Termen Rezonabil.
A) Momentele vizate de art. 5 alin. (3).
În jurisprudenŃa CurŃii, paragraful 3, al articolului 5, vizează structural, două momente
distincte:
Momentul iniŃial este reprezentat de primele ore dupa prinderea efectivă a persoanei,
moment de la care cel acuzat se află în mâinile organelor judiciare, ori a altor autorităŃi de stat
competente.
Din acest moment, autorităŃile statale au început urmărirea penală, împotriva persoanei în
cauză, ceea ce presupune strângerea de probe cu privire la faptă şi la circumstanŃele în care aceasta
a fost săvârşită.
Al doilea moment de altfel uneori foarte important, începe de la trimiterea celui în cauză, în
judecată, constituind judecata acestuia în prima instanŃă.
Scopul detenŃiei pe durata celor două momente este acela, ca persoana faŃă de care s-a dispus
măsura preventivă, să rămână pe toată durata activităŃii procesuale la dispoziŃia organelor
judiciare.
În perioada acestei detenŃii provizorii, îşi are aplicabilitate şi o a doua garanŃie, instituită de
art. 5 alin. (3), şi anume cel privat de libertate să fie judecat „ într-un termen rezonabil“, ori să fie
pus în libertate, dacă nu se mai justifică menŃinerea ei în detenŃie.
B) NoŃiunea de termen rezonabil.
Spre deosebire de primul moment , care poate fi corelat cu garanŃia celui in cauză de a fi adus
de îndată in faŃa unui magistrat, cel de-al doilea moment este corelat cu garanŃia persoanei de a fi
adusa in fata unui magistrat într-un termen rezonabil , în scopul stabilirii motivelor care justifica
privarea de libertate, în funcŃie de circumstanŃele săvârşirii faptei, pentru a se stabilii necesitatea
arestării preventive, sau punerea sa in libertate, până la finalizarea cercetarii judecătoresti sau
încetării de drept a măsurii.
Curtea stabileşte, prin jurisprudenŃă, principii generale privitoare la analiza duratei rezonabile
a detenŃiei privative de libertate ca efect al arestării preventive, pentru a rezolva conflictul de
interpretare dintre textul englez care permite două interpretări, si anume “entlited trial”
desemnând procesul in orice fază a sa, si „pending trial” care pare a impune o liberare inainte
„ansamblului procesului”, adica inainte de începutul acestuia2, si textul francez care pare a
conferii o singură interpretare prevăzând ca termen general, toată durata procesului, atât urmarire
penală cât si judecată.
Statuând, cu valoare de principiu, Curtea decide că limita finală a perioadei privative de
libertate este ziua în care s-a statuat asupra fondului cauzei, fie chiar numai in primă instanŃă,
caracterul rezonabil al duratei măsurii fiind apreciat in functie de particularitatile fiecarei cauze.
1.4.3 Controlul jurisdictional.
Controlul judecătoresc trebuie sa se exercite cu respectarea conditiilor privind promtitudinea ,
caracterul său automat si condiŃia generală ca acesta sa fie exercitat de către un judecător sau alt
magistrat după cum reiese din conŃinutul legal al normei la care facem referire.
Promtitudinea în exercitarea controlului judecătoresc presupune, după cum în mod evident
reiese din conŃinutul dispoziŃiei, aducerea de îndată in fata organului judiciar competent a celui in
cauza, asigurându-se celeritatea procedurii.
Conventia nu prevede in mod expres ce se intelege prin sintagma „de îndată”, însă pentru a se
1
Cauza Quinn c. FranŃa, Curtea a decis că art. 5 alin 3), nu trimite decât la art.5 alin 1), lit c) , ca drept urmare
este inaplicabil detenŃiei unei persoane în vederea extrădării, în condiŃiile art.5 alin (1) lit f).
2
Citat din “ConvenŃia Europeana a Drepturilor Omului” – Corneliu Bârsan, EdiŃia 2- 2010, Editura C.H.
Beck.
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evita producerea unor consecinŃe contrare substanŃei dreptului conferit, prin decizia pronunŃată in
cauza Brogan si altii c. Regatului Unit, s-a stabilit că o perioadă mai mare de 4 zile fără să fi
prezentat unui judecător pe cel in cauză, echivalează cu o încălcare a dispoziŃiilor art. 5, alin. 3).
Caracterul automat, presupune că prezentarea persoanei bănuite de săvârşirea unei
infracŃiuni, trebuie să aibă loc din oficiu. Acest control judiciar, asigurând totodata o protecŃie
impotriva comporatamentelor arbitrare, detenŃiilor ascunse si a relelor tratamente.
Aducerea în faŃa unui judecator sau a unui magistrat împuternicit prin lege cu exercitarea
atribuŃiilor judiciare, este absolut necesară, iar pentru a conferii persoanei private de liberatate,
garanŃii impotriva arbitrariului ori a privării neîntemeiate, trebuie să se realizeze cu indeplinirea
unor condiŃii de imparŃialitate si independenŃa, cat si cu îndeplinirea conditiei procedurale privind
ascultarea persoanei fata de care s-a luat masura, şi a condiŃiei de fond privind analiza de către
magistrat a temeiniciei şi legalităŃii măsurii
1.5. Dreptul la o cale de atac.
Art. 5, alin. (4) Orice persoană lipsită de libertatea sa prin arestare sau deŃinere are dreptul
să introducă un recurs în faŃa unui tribunal, pentru ca acesta să statueze într-un termen scurt
asupra legalităŃii deŃinerii sale şi să dispună eliberarea sa dacă deŃinerea este ilegală.
Conform art.5, alin. (4), perosana împotriva căreia s-a dispus o măsura prvativă de libertate
are dreptul de a exercita o cale de atac împotriva măsurii luate, în cadrul căreia, să fie verificată
legalitatea şi temeinicia măsurii.
În partea finală a alineatului, se prevede faptul că persoana împotriva căreia s-a dispus măsura
privativă de libertate, are dreptul de a beneficia de o procedură rapida în solutionarea căii de atac
formulate.
Termenul scurt în situaŃia de faŃă, nu se poate aprecia in abstracto, ci similar termenului
rezonabil, acesta trebuie apreciat, în funcŃie de particularităŃile cauzei, astfel Curtea a decis că „un
interval de 3 luni si 28 de zile este incompatibil cu noŃiunea de termen scurt prevazut de art. 5,
alin. (4)”1.
1.6 Dreptul la Despagubiri.
Art. 5, alin. (5) Orice persoană care este victima unei arestări sau a unei deŃineri în condiŃii
contrare dispoziŃiilor acestui articol are dreptul la reparaŃii.
Prezentul text, are ca norme corelative în dreptul intern, art. 504-505 Cod Proc. Pen. care
prevăd că ” are dreptul la repararea pagubei şi persoana care, în cursul procesului penal, a fost
privată de libertate ori căreia i s-a restrâns libertatea în mod nelegal ” şi, respectiv că „la
stabilirea întinderii reparaŃiei se Ńine seama de durata privării de libertate sau a restrângerii de
libertate suportate precum şi de consecinŃele produse asupra persoanei sau asupra familiei celui
privat de libertate sau a cărui libertate a fost restrânsă ”.
CAPITOLUL II.
Prezentarea temeiurilor de arestare preventivă prevăzute în art. 148 Cod procedură
penală prin raportare la jurisprudenŃa CEDO
2.1. EvoluŃia legii procesual penale în materia arestării preventive ca o consecinŃă a
exigenŃelor impuse de Conventia Europeană a Drepturilor Omului.
Având în vedere importanŃa şi gravitatea acesteia, măsura arestării preventive, a constituit o
preocupare continuă pentru legiuitorul român, astfel încât prin modificarile aduse Codului de
Procedură Penală de-a lungul timpului, s-a urmărit instituirea unor noi garanŃii procesuale, prin
intermediul cărora să se realizeze o mai bună protecŃie a drepturilor şi libertăŃilor, persoanei vizată
de o astfel de măsură.
Prin modificările aduse legiuitorul român a urmărit ralierea dispoziŃiilor din dreptul
1
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procesual intern, la exigentele impuse prin ConvenŃia Europeană a Drepturilor Omului şi
principiile generale ale unui proces european. Astfel că, principalele modificări aduse Codului de
Procedură Penală s-au realizat prin dispoziŃii precum cele ale Legii 356/2006 1, Legii 281/2003 2 şi
O.U.G. 109/20033.
Fără a aduce o atingere subsanŃială dispoziŃiilor art. 146 Cod Proc. Pen., Legea 356/2006 ca o
primă modificare a acestui text, face referire în prezent la îndeplinirea condiŃiilor prevăzute de art.
143 raportat la 148 Cod Proc. Pen., pentru luarea unei astfel de măsuri, înlăturând condiŃia
anterioară a existenŃei unor probe care să dovedească incidenŃa unuia dintre cazurile reglementate
de art. 148 Cod Proc. Pen.
O alta modificare adusă prin Legea 356 /2006, cu privire la art. 146 Cod Proc. Pen. a fost
aceea a introducerii alineatului 11 ind. 1, prin intermediul căruia s-a urmărit să se ofere
judecătorului o alternativă la măsura privativă de libertate a arestării preventive, sub următoarea
reglementare - “în caz de respingere a propunerii de arestare preventivă, dacă sunt întrunite
condiŃiile prevăzute de lege, judecătorul poate dispune măsura obligării de a nu părăsii
localitatea sau aceea de a nu părăsi Ńara ”.
În realitate textul lasă numai impresia unor alternative la masura privativă de libertate,
măsura obligării de a nu parăsi Ńara sau cea de a nu părasi localitatea avându-şi aplicabilitate numai
în ipoteza în care se respinge propunerea procurorului de arestare preventivă, înlaturând astfel
caracterul excepŃional şi subsidiar al măsurii arestării , motiv pentru care modificarea adusă de
această lege, nu asigură nici parŃial, respectarea exigenŃelor C.E.D.O.
În susŃinerea acestei afirmaŃii putem invoca Recomandarea nr. 13 a Comitetului de Miniştrii
al Consiliului Europei din 2006 , care , la punctele 3 şi 4 prevede “ atât în spiritul prezumŃiei de
nevinovăŃie cât şi al prezumŃiei în favoarea libertăŃii, reŃinerea în detenŃie a persoanelor
suspectate de o infracŃiune va constitui excepŃia mai degrabă decât regula (...) reŃinerea în
detenŃie se va aplica numai atunci când acest lucru este strict necesar şi ca o măsură de ultimă
instanŃă, iar pentru a evita aplicarea inadecvată a reŃinerii în detenŃie va fi pusă la dispoziŃie cea
mai variată gamă de măsuri alternative, mai puŃin restrictive”.
De altfel, analizând dispoziŃiile art. 140¹ alin. (1) si 141 Cod Proc. Pen. astfel cum au fost ele
modificate prin Legea 356/2006, se poate susŃine că actuala reglementare încalcă principiul
“egalităŃii armelor” _ consacrat în art. 6 din ConvenŃia Europeană, potrivit căruia orice parte a
unei procedure trebuie să aibă posibilitatea rezonabilă de a-şi prezenta punctual de vedere în faŃa
tribunalului în condiŃii care să nu o dezavantajeze faŃă de acuzare4.
Unii autori5, susŃin că pentru respectarea principiului egalitatii armelor, asa cum procurorul
este indreptaŃit prin lege la formularea unui recurs în cazul respingerii propunerii de arestare
preventivă, pentru identitate de raŃiune este necesară garantarea posibilităŃii inculpatului de a
recura încheierea prin care s-a respins cererea de înlocuire revocare sau încetare de drept a măsurii
preventive, care la momentul de faŃă este nesusceptibilă de a fi atacată, opinie împartaşită şi de
Curtea de Apel Braşov 6.
1

Publicată în M. Of. nr. 677 din 7 august 2006.
Publicată în M. Of. nr. 468 din 1 iulie 2003
3
Publicată în M. Of. nr. 748 din 26 octombrie 2003
4
R. ChiriŃă op.cit. pag 327
5
R. ChiriŃă op.cit. pag 328
6
În acest sens, prin încheierea nr. 8/R/09/02/2007, pronuntata în dosarul penal nr. 1355/62/2007, Curtea de
Apel Brasov, sectia penala, a pus în discutie admisibilitatea recursului declarat de inculpat în sensul înlocuirii
masurii arestarii preventive, retinând ca „în masura în care procurorului i se recunoaste dreptul de a ataca cu recurs
o asemenea încheierea, acelasi drept trebuie recunoscut si persoanei detinute pentru respectarea principiului
„egalitatii armelor” între procuror si persoana detinuta”. În consecinta, Curtea a constatat ca inculpatul are dreptul
de a ataca cu recurs încheierea prin care i s-a respins cererea de înlocuire a masurii arestarii preventive.
2
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Credem că raŃiunea legiuitorului de a nu acorda dreptul la o cale de atac împotriva încheierii
prin care s-a dispus respingerea cererii de revocare, înlocuire, încetare de drept a arestării
preventive, este aceea a faptului că, această încheiere nu prezintă putere de lucru judecat. Astfel o
nouă cerere de revocare, înlocuire, încetare de drept poate fi reiterată în orice moment fără a-i
putea fi opusă excepŃia puterii de lucru judecat.
A admite o soluŃie contrară în sensul acordării posibilităŃii recurării , ar fi însemnat ca
impotriva fiecărei încheieri prin care s-a dispus respingerera cererii de revocare, înlocuire,
încetare de drept să poată fi formulat un recurs, iar înainte de soluŃionarea recursului să fie
reiterată o nouă cerere de revocare, înlocuire, încetare de drept, ceea ce ar presupune judecarea în
acelaşi timp unei cereri care are acelaşi obiect la două instanŃe diferite , fapt care ar conduce la
tergiversarea judecării cauzei.
Noi apreciem că principiul egalităŃii armelor este respectat deoarece având în vedere că
dispoziŃiile privitoare la revocare, înlocuire, încetare de drept nu disting o categorie de titulari ai
dreptului de a formula o astfel de cerere, în ipoteza pur-teoretică şi în baza rolului activ, aceasta
poate fi introdusă şi de catre procuror. Ori făcând aplicarea dispoziŃiilor art. 140 ind. 3 alin (1)
imposibilitatea formulării unei căi de atac este opozabilă şi acestuia.
În legislatia internă, anterior intrării în vigoare a Legii 281/2003, modificată ulterior prin
O.U.G nr. 109/2003, procurorul putea emite mandate de arestare, iar împotriva ordonanŃelor de
arestare se putea face doar plângere la instanŃa căreia i-ar reveni competenŃa să judece cauza în
fond acesta fiind considerat de către Curtea ConstituŃională.
Referitor la această controversă, în doctrina noastra1 s-a arătat că, atâta timp cât declanşarea
controlului legalităŃii arestării este lăsat la iniŃiativa persoanei private de libertate, între
reglementarea internă şi cea europeană nu exista contrarietate, chiar mai mult, s-a susŃinut că
optiunea legiuitorului nostru este mai convenabilă, deoarece în ipoteza în care cel arestat nu are
motive să exercite calea de atac împotriva privării sale de libertate, se ajunge la soluŃia mai
operativă a cauzei. Această practică s-a dovedit a fi incompatibilă cu dispoziŃiile ConvenŃiei
Europene care prevăd expres obligativitatea aducerii persoanei arestate în faŃa unui magistrat
imparŃial şi independent, însărcinat cu exercitarea de atribuŃii judiciare. Astfel, deşi în vechea
reglementare, persoana arestată avea posibilitatea să se plângă judecătorului cu privire la
legalitatea arestării sale, această operatiune era privită ca o facilitate aflată la îndemâna celui
arestat şi nicidecum ca o obligaŃie autonomă şi necondiŃionată în sarcina organelor judiciare2,
asemeni celei consacrata actualmente în Conventie.3. Astfel că în prezent singurul care poate
dispune arestarea preventivă, este judecătorul.
2.2. Analiza temeiurilor arestării preventive prevăzute în art. 148 Cod procedură
penală prin raportare la cazul de la art. 5 paragr. 1 lit. c din C.E.D.O.
În vederea constatării la timp şi în mod complet a faptelor ce constituie infracŃiuni, în
vederea realizării scopului procesului penal4 prin reglememntările interne au fost instituite o serie
de mijloace care vizează prevenirea situaŃiilor ce pot afecta desfăşurarea normală a procesului
1

Al. łuculeanu, Arestarea preventiva în lumina Conventiei Europene a Drepturilor Omului, Revista de
Drept Penal, nr. 4/1999, pag. 66.
2
CEDO, hot. Aquilina c. Malta din 29 aprilie 1999; hot. Niedbala c. Polonia din 4 iulie 2000; în sens contrar,
hot. Varga c. România din 1 aprilie 2008 – Curtea a decis că verificarea legalitătŃii arestării facută în 3 zile de la
arestare, la cererea arestaŃilor, nu contravine art. 5 paragr. 3, chiar dacă controlul judiciar nu era automat potrivit
legislatiei interne – în Revista Buletinul CEDO, nr. 6/2008, pag. 1; în hot. Lapusan c. România din 3 iunie 2008
reclamantul a fost adus în faŃa unui magistrat abia după o lună, motiv pentru care s- a decis că a fost încălcat art. 5
paragr. 3 din ConvenŃie – în Revista Buletinul CEDO nr. 8/2008, pag. 24-31.
3
C. Florian, op. cit., pag. 137 ; Revista Dreptul, nr. 6/1999, pag. 67.
4
Art. 1 Cod Proc. Pen.
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penal. Astfel, Codul de Procedură Penală prevede o serie de condiŃii ce trebuiesc îndeplinite
cumulativ1 pentru a putea fi dispusă măsura arestării preventive, şi anume: existenŃa unui proces
penal început, existenŃa unor probe sau indicia temeinice privitoare la săvârşirea unei infracŃiuni, şi
incidenŃa vreunui caz dintre cele prevăzute de art. 148 alin. (1) Cod Proc. Pen. şi o anumită
gravitate a infracŃiunii săvârşite materializată într-un minim de pedeapsă prevăzut de lege2.
A) Art. 148 alin. 1 lit. a) Cod procedură penală.
Se apreciază a fi întemeiată măsura arestării preventive în situaŃia în care “Inculpatul a fugit
ori s-a ascuns în scopul de a se sustrage de l aurmărire sau de la judecată, ori există date că va
încerca să fugă sau să se sustragă în orice mod de l aurmărirea penală, de la judecată ori de la
executarea pedepsei ”
Se poate observa că textul distinge mai multe ipoteze, arestarea preventivă fiind justificată de
oricare dintre acestea dacă ele sunt dovedite şi motivate în actul de dispunere. Pentru a putea fi
dispusă măsura arestării preventive pe acest temei legal este necesar să se facă dovada că cel în
cauză are cunoştinŃă despre dosarul cauzei, şi cu toate acestea el se sustrage de la urmărire sau de
la judecata acesteia, astfel că organelor judiciare le va reveni sarcina de a demonstra că cel acuzat
are cunoştinŃă despre actele de procedură, nefiind posibilă dispunerea acestei măsuri pe
considerentul lipsei ( chiar nejustificate ) de la unul sau mai multe termene de judecată.3
Cu privire la ipoteza împiedicării inculpatului de a se sutrage de la executarea pedepsei, se
impune ca măsura să aibe la bază acŃiuni concrete intreprinse de inculpat, nefiind suficiente simple
afirmaŃii, potrivit cărora inculpatul nu va fi găsit în cazul unei eventuale condamnări. O astfel de
apreciere a instanŃei cu privire la eventuala executare poate fi interpretată şi în sensul unei
antepronunŃări asupra fondului.
B) Art. 148 alin. 1 lit. a¹ Cod procedură penală.
”Inculpatul a încălcat, cu rea-credinŃă, măsura obligării de a nu părăsi localitatea sau Ńara,
ori obligaŃiile care îi revin pe durata acestor măsuri”.
Introdus în Codul de procedură penală prin O.U.G. 60/2006, textul are la bază ipoteza
nerespectării de către inculpat a unei alte măsuri preventive mai uşoare, situaŃie care impune a fi
dispusă măsura arestării preventive .
Cu toate acestea există şi situaŃii în care încălcarea cu rea-credinŃă a obligaŃiilor de mai sus,
nu atrage în mod automat înlocuirea măsurii obligării de a nu părăsi localitatea sau Ńara, cu cea a
arestării preventive, de pildă situaŃia în care pentru respectiva infracŃiune legea prevede alternativ
la pedeapsa închisorii şi posibilitatea aplicării unei amenzi nefiind astfel îndeplinită condiŃia cerută
de art. 136 alin. (6).
C) Art. 148 alin. 1 lit. b) Cod Procedură Penală.
“Există date că inculpatul încearcă să zădărnicească în mod direct sau indirect aflarea
adevărului prin influenŃarea unei părti, a unui martor sau expert ori prin distrugerea, alterarea
1

Art. 143 Cod Proc. Pen.
Art. 148 alin. (2) Cod Proc. Pen. - masura arestarii preventive poate fi luata numai daca pedeapsa prevazuta
de lege este detentiunea pe viata sau închisoarea mai mare de 4 ani.
3
Diana Ionescu, Procedură Penală, Partea Generală. Sinteze si SpeŃe., Ed. Sfera Juridică, Cluj-Napoca, 2007,
pag. 252; În acest sens a se vedea decizia penala nr. 107/R/09.02.2005 a CurŃii de Apel GalaŃi prin care a fost admis
recursul formulat de inculpatul C.F. împotriva încheierii prin care în cursul judecăŃii, s-a luat faŃă de inculpat măsura
arestării preventive, în temeiul art. 148 lit. c, d, e, h C. proc. pen. În motivare s-a arătat printre altele, că simplul fapt
că inculpatul datorită stării nefavorabile a vremii si stării de sănătate nu a fost prezent la unul din termenele de
judecată, anunŃând instanŃa despre această împiedicare nu echivalează cu sustragerea de la judecată şi nu
îndreptăŃeşte instanŃa să procedeze la arestarea acestuia .
2
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sau sustragerea mijloacelor materiale de probă“.
Aşa cum reiese din analiza textului, pericolul de zădărnicire a aflării adevărului trebuie sa fie
actual şi totodată e necesar să existe dovezi la dosar din care să rezulte efectiv ca cel acuzat a
încercat sau va încerca curând sa influenteze declaraŃia părŃii1, a expertului sau a martorului2 ori, a
încercat sau a reuşit distrugerea, alterarea ori sustragerea unor mijloace de probă.
În ceea ce priveşte momentul influenŃării, în practica3 şi în literatura de specialitate4, s-a arătat
că acesta trebuie să se situeze înainte de ascultarea martorilor, ori a părtii, înainte sau cel târziu pe
timpul efectuării expertizei, neputând fi dispusă măsura dacă încercare de zădărnicire a aflării
adevărului are loc ulterior. În acest sens s-a pronunŃat şi Curtea prin deciziile pronunŃate în cauzele
Imre c. Ungaria din 2 decembrie 2003; Gerard Berbard c. FranŃa din 26 septembrie 2006; W. c.
Elvetia din 26 ianuarie 2003; în cauza Letellier c. Franta Curtea a decis ca riscul ecercitării unor
presiuni, asupra martorilor, trebuie evaluat periodic deoarece acesta de diminueaza sau chiar
dispare după ascultarea martorilor, şi administrarea probelor.
D) Art. 148 alin (1) lit. c) Cod Procedură Penală.
“Există date că inculpatul pregăteşte săvârşirea unei noi infracŃiuni”
Temeiul de arestare pe care îl analizăm, impune existenŃa unor date certe că inculpatul ar
pregătii săvârşirea unei noi infracŃiuni, simplele bănuieli sau faptul ca acesta a mai comis în trecut
şi alte fapte de această natură, nefiind suficiente pentru a justifica luarea măsurii arestării
preventive.5
Conduita sa infracŃională poate fi dedusă şi in functie de numărul, natura şi gravitatea
infracŃiunilor precedente, modul comiterii acestora, numărul pedepselor aplicate, circumsanŃele
personale sau împrejurările săvârşirii faptei, anturajul sau mediul în care trăieşte.
E) Art. 148 alin (1), lit. d) Cod Procedură Penală
“Inculpatul a săvârşit, cu intenŃie, o nouă infracŃiune”
Ipoteza de faŃă, face referire la perseverenŃa infractională a învinuitului sau inculpatului, de a
săvârşii, după deschiderea cadrului procesual, o nouă infracŃiune, în mod intenŃionat.
Pentru a se putea dispune arestarea preventivă în baza acestui temei, este necesară întrunirea
cumulativă a următoarelor două condiŃii, şi anume, existenŃa unui cadru procesual deschis, cu
acŃune penală pusă în mişcare, şi o a doua condiŃie constituind-o existenŃa unor date certe sau
indicii temeinice cu privire la săvârsirea unei noi infracŃiuni intenŃionate de către inculpat.
Trebuie mentionat faptul că, legea nu condiŃionează ca noua infracŃiune să fie de aceeaşi
natura cu cea comisă anterior, ori ca intre cele două infracŃiuni să existe vreo legatură.
F) Art. 148 alin (1), lit e) Cod Procedură Penală
“Există date că inculpatul exercită presiuni asupra persoanei vătămate sau îincearca o
întelegere frauduloasă cu aceasta”.
Referitor la acest temei, putem identifica două situaŃii alternative, acestea urmărind să asigure
protecŃia victimei infracŃiunii. Astfel, indentificăm, pe de-o parte ipoteza în care se poate dispune
arestarea preventivă pe motiv că inculpatul exercită presiuni asupra persoanei vătămate iar pe de
1

Curtea de Apel Suceava, încheierea penala nr. 5 din 16 aprilie 2003 în G. Antoniu, A. Vlasceanu, A. Barbu,
op. cit., pag. 256 – în care Curtea a retinut ca influentarea unui coinculpat, constituie influentarea unei „parti” în
sensul art. 148 alin. 1 lit. b din C. proc. pen.
2
Î.C.C.J., SecŃia penala, decizia nr. 2574 din 18 aprilie 2006 – în L. C. Kövesi, D. Titian, D. Frasie, op.
cit., pag. 75
3
Curtea de Apel Brasov, Sectia Penala, Incheierea Nr. 50/R din 10 mai 2006
4
Gheorghe Radu, op. cit. pag. 26; In sens contrar a se vedea M.Udroi si O.Predescu, op.cit. pag 427.
5
Tribunalul Maramures - Dosarul nr. 5570/100/2009
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altă parte ipoteza în care se poate dispune o astfel de măsura pe motiv că inculpatul incearcă o
întelegere frauduloasa cu subiectul pasiv al infracŃiunii.
Pentru a se putea dispune arestarea preventivă în baza acestui temei legal, este necesar ca
activitatea de constrângere să fie actuală, nefiind suficientă existenŃa unei simple temeri că în viitor
se vor exercita presiuni asupra părtii vătămate.
Printr-o întelegere frauduloasă, inculpatul poate urmării schimbarea declaraŃiei persoanei
vătămate, sau a poziŃiei sale procesuale în latura penală a cauzei1.
G) Art. 148 alin (1), lit. f) Cod Procedură Penală.
Inculpatul a săvârşit o infracŃiune pentru care legea prevede pedeapsa detenŃiunii pe viaŃă
sau pedepsa închisorii mai mare de 4 ani şi există probe că lăsarea în libertate prezintă pericol
concret pentru ordinea publică”
Textul de faŃă reglementează necesitatea îndeplinirii cumulative a două condiŃii, anume,
gravitatea infracŃiunii reprezentată prin minimul de pedeapsă prevăzut de lege, şi crearea unui
pericol concret pentru odinea publică prin lăsarea în libertate a inculpatului.
Referitor la prima condiŃie amintită, pedeapsa care trebuie avută în vedere este aceea
prevazută de textul de lege care incriminează fapta săvârsită în forma consumată, nefiind luate în
calcul diminuările sau majorările ca urmare a reŃinerii unor cauze de atenuare sau agravare a
răspunderii penale
În ceea ce priveşte noŃiunea de “pericol pentru ordinea publică”, Înalta Curte de CasaŃie şi
Justitie2 a statuat că este îndeplinită cerinŃa articolului 148 alin. (1), lit f) în situaŃia în care există
temerea că, odată pus în liberatate, învinuitul sau inculpatul ar comite noi fapte penale ori ar
declanşa reacŃii puternice în rândul opiniei publice, ca efect al faptei pentru care este cercetat.
CAPITOLUL III
Aspecte de Drept Comparat privind Arestarea Preventina in Uniunea Europeana,
Germania si alte state membre.
3.1 Uniunea Europeană.
Uniunea Europeană a adoptat în anul 2003, Legea Uniunii Europene, privind mandatul de
arestare, care reglementeaza aspecte privind arestarea şi extrădarea, dintr-un stat membru în altul,
simplificând astfel procedura de extrădare între membrii uniunii.
Legea işi are aplicabilitate numai în situaŃia în care statele membre, o adopta în mod expres.
Conform prezentei legi, în momentul în care este emis, mandatul de arestare, acesta permite
arestarea în orice stat membru, şi predarea către statul solicitant, a oricărei persoane acuzate de
comiterea uneia dintre cele 32 de infracŃiuni prevăzute de lege.
Procesul se iniŃiază, în momentul în care o autoritate judiciară din oricare stat, emite un
mandat european de arestare. Persoana împotriva căreia s-a dispus arestarea, trebuie reŃinută şi
predată statului, care a emis mandatul. Legea prevede că mandatul de arestare trebuie să fie emis,
de către o autoritate competentă a statului solicitant.
Deasemenea legea prevede că mandatul European de arestare trebuie să cuprinda numele şi
naŃionalitatea persoanei, numele şi datele de indentificare ale autorităŃii judiciare care a emis
mandatul, infracŃiunea în legătură cu care acesta a fost emis, împrejurările comiterii faptei, şi
încadrarea juridică a acesteia.
La primirea mandatului, autorităŃile statului căruia i-a fost adresat, trebuie să comunice
instanŃei supreme, în vederea verificării legalităŃii şi temeiniciei, acesteia. Dupa ce instanŃa
supremă va hotărâ că mandatul este în conformitate cu dispoziŃiile europene, va dispune
1
2

Gheorghe Radu, op.cit, pag. 30.
I.C.C.J Sectia Penala- D. 3034 din 11 mai 2006.
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executarea acestuia.
Persoana în cauză, este ulterior arestată şi informată, asupra drepturilor sale, de a consimŃii, să
fie predată statului emitent, de a fi reprezentată legal, şi de a beneficia de un interpret, acolo unde
este necesar. Persoana este ulterior adusă instanŃei supreme care o cerceteaza în stare de arest, sau
stabileste o cauŃiune. Dacă persoana nu consimte a fi predată, instanŃa supremă poate totuşi decide
predarea, după verificarea prealabilă, cu privire la respectarea garanŃiilor acordate de către Lege.
Ulterior, acesta are dreptul de a depune o plângere împotriva ordinului de predare, într-un termen
de 10 zile, perioada fiind suspensivă de executare. Persoanele ce consimt iniŃial a fi predate,
beneficiază totuşi de facultatea de a işi retrage consimŃământul.
Legea prevede o serie de situaŃii, în care, deşi a fost emis un mandat de arestare valabil, prin
care se solicită predarea unei persoane, totuşi aceasta nu va fi predată. Deasemenea din motive
umanitare instanŃa supremă poate decide ca predarea persoanei să fie amânată, amânarea fiind
valabilă, până în momentul în care au dispărut motivele care au impus amânarea predării.
Persoana nu va fi predată, dacă aceasta contravine drepturilor fundamentale astfel cum sunt
definite, de Lege , inclusiv a celor prevăzute de ConvenŃia Europeană.
Deasemenea, mai există şi unele infracŃiuni, pentru care, o persoana nu va fi predată, cum ar
fi, infracŃiunile care nu corespund unei infracŃiuni conform legislaŃiei acelui stat, şi potrivit unor
directive de condamnare ale statului emitent. Deasemenea persoana nu va fi predată, în cazul în
care, pentru acŃiunea specificată în mandat, a intervenit aminstia sau prescripŃia.
O alta situaŃie similară este aceea în care persoana împotriva căreia s-a dispus măsura, nu
poate fi supusa unei astfel de proceduri datorită vârstei sale. Persoana nu va fi predată daca
infracŃiunea prevăzuta în mandat, a fost săvârşită pe teritoriul altui stat decât cel care a emis
mandatul şi drept urmare nu constituie infracŃiune conform legislatiei acelui stat.
3.2 Germania.
Cu toate că statul German este unul dintre membrii Uniunii Euorpene, instanŃa sa supremă a
adoptat poziŃia conform căreia Legea privind mandatul de arestare european, contravine
ConstituŃiei germane şi, drept urmare aceasta , este considerată nulă. Astfel că prin Decizia
pronunŃată în 18 iulie 2005 Tribunalul ConstituŃional Federal a stabilit, în esenŃă, următoarele:
1. Prevederile Legii de transpunere a deciziei cadru privind mandatul european de arestare
încalcă prevederile art. 16 alin 2 din ConstituŃie.
2. Aceeaşi lege încalcă prevederile art. 19 alin. 4 din ConstituŃie întrucât exclude recursul în
faŃa unei instanŃe judecătoreşti, împotriva acordului de extrădare dat de către autoritatea centrală
administratovă, către un stat membru.
În ceea ce priveşte legislaŃia internă a Germaniei, aceasta conŃine asemănări cu legislaŃia
statului Român, cea a Uniunii Europene şi cea a Statelor Unite ale Americii. Cu toate acestea între
legislaŃiile statelor menŃionate mai sus există şi importante deosebiri, cum ar fi spre exemplu,
posibilitatea oricărui cetăŃean german să aresteze o altă persoană care este surprinsă comiŃând o
infracŃiune, ori care este urmărită, chiar şi fără un ordin judecătoresc. Aceasta este o prevedere
unică, nefiind inclusă în celalalte sisteme de drept.
Referitor la procedura internă a statului german, cu privire la arestarea preventivă vom reŃine
următoarele aspecte:
SecŃiunea 114 a Capitolului IX din Codul German se referă la conŃinutul mandatului de
arestare. Acesta trebuie să cuprindă numele inculpatului, infracŃiunea de care se face vinovat,
precum şi locul şi data săvârşirii acesteia, pedeapsa prevăzută de lege, motivele arestării şi faptele
care determină arestarea.
Comparativ cu dreptul românesc, trebuie menŃionat faptul că între conŃinutul mandatului de
arestare emis de statul german şi cel emis de statul român, putem regasi unele aspecte comune,
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precum numele inculpatului , arătarea faptei , pedeapsa prevăzută de lege , şi alte aspecte generale
şi elementare.
Momentele procedurale, sunt distincte ca ordine faŃă de dreptul românesc astfel că în sistemul
de drept german persoana este mai întâi arestată, apoi adusă fără întârziere în faŃa unui judecător în
vederea audierii, iar ulterior dacă magistratul consideră că sunt întrunite condiŃiile impuse de lege,
iar arestarea este jusificată, acesta emite mandatul.
În cazul în care, judecătorul apreciază că înfaptuirea justiŃiei se poate realiza şi prin aplicarea
unor măsuri mai puŃin drastice, acesta poate suspenda mandatul de arestare. Totodată acesta poate
dispune suspendarea mandatului atunci când apreciază că scopul arestării poate fi atins şi prin
stabilirea unei cauŃiuni.
Pe perioada detenŃiei, inculpatul are în orice moment dreptul de a solicita o audiere în instanŃă
prin intermediul căreia poate formula apel, împotriva mandatului de arestare şi poate solicita
revocarea ori suspendarea măsurii.
3.3. Polonia, Republica Cehă şi Cipru
La data aderării la Uniunea Europeană, aceste state au acceptat obligaŃia de a implementa în
totalitate dezia cadru nr. 2002/584/JAI a Consiliului privind mandatul european de arestare şi
procedurile de predare între statele membre. Ulterior apărând divergenŃe de opinie cu privire la
posibilitatea executării acestui mandat asupra propriilor cetateni ai acestor state. Astfel că
distingem art. 55 alin. 1 din ConstituŃia poloneză din 1997 prevedea interdicŃia extrădării
cetăŃenilor polonezi.
În anul 2004 legiuitorul polonez a decis să transpună decizia cadru printre relementările
Codului de Procedură Penală omiŃând astfel revizuirea ConstituŃiei. În schimb însă legiutorul
polonez a preferat să facă distincŃie terminologică între extrădare şi predarea cetăŃenilor între
statele membre, predarea având caracter judecătoresc fiind decisă de o instanŃă judecătorească în
timp ce extrădarea are caracter politic, fiind dispusă de o autoritate administrativă, având caracter
definitiv si fără a se judeca.
In anul 2005, prin decizia din 7 noiembrie, Curtea Supremă a statului Cipru, menŃine sentinŃa
Tribunalului Limassol , statuând că arestarea unui cetăŃean cipriot şi predarea lui unor autorităŃi ale
unui stat membru, contravin dispoziŃiilor art. 11 alin. 2 din ConstituŃie, fiind deci
neconstituŃională.
Prin decizia pronunŃată la 3 mai 2006, Curtea ConstituŃională din Republica Cehă îşi exprimă
o cu totul altă părere cu privire la aplicarea deciziei cadru puse în discuŃie, nemanifestând aceeaşi
reticenŃă ca instanŃele din Germania, Polonia si Cipru, apreciind că legislaŃia internă, inclusiv
ConstituŃia, trebuie interpretată în conformitate cu principiile europene şi ale cooperării judiciare
între statele membre, făcând aplicarea dispoziŃiilor ce prevăd îndeplinirea unei obligaŃii si nu a
celor care o neagă.
Concluzii:
În urma acestei cercetări am dorit să conturăm necesitatea existenŃei unei baze comune de
încredere între autorităŃile judiciare, în aşa manieră încât să se asigure o practică unitară, între
instanŃele tuturor statelor membre, şi instanŃa europeană, astfel încât recunoaşterea reciprocă să
funcŃioneze eficient.
EvoluŃia societăŃilor democratice moderne a mers paralel cu evoluŃia criminalităŃii la nivel
national şi international, impunând practic legiuitorului o atenŃie sporită faŃă de drepturile şi
libertătile fundamentale ale omului, modificările dispoziŃiilor penale de-a lungul timpului urmărind
1
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ralierea normelor interne, alături de celelalte state, la normele europene, în ideea realizării scopului
comun , acela de armonizare a legislatiei în vederea bunei înfăptuiri a justiŃiei, şi garantarea
respectării drepturilor cetăŃenilor.
Apreciem că privarea de libertate trebuie să se realizeze, în momentul în care au fost epuizate
orice alte alternative, astfel încât singurul instrument care poate asigura bunul demers al tragerii la
răspundere penală să rămână reŃinerea în detenîie prin aplicarea măsurii arestării preventive.
Dăm acest caracter excepŃional arestării preventive, sub raŃiunea că libertatea individuală şi
siguranŃa persoanei sunt cele mai sensibile şi complexe valori ale fiinŃei umane, garantarea
libertăŃii fiind în opinia noastră a treia valoare fundamentală ce succede dreptul la viaŃă şi dreptul
la sănătate.
De lege ferenda propunem, ca legiuitorul român să implementeze o normă de drept prin care
să stabilească caracterul subsidiar al arestării preventive, faŃă de alte măsuri preventive mai puŃin
restrictive de libertate, reglementând eventual arestul la domiciliu.
Prin această recomandare dispoziŃiile dreptului intern vor fi aliniate la Recomandarea nr.
13/2006 a Comitetului de Miniştrii al Consiliului Europei prin intermediul căreia s-a stabilit că “
(…) arestarea preventivă constituie mai degrabă excepŃia decât regula” .
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FOLOSIREA INFORMAłIILOR CLASIFICATE ÎN PROCESUL PENAL
Mihaela SAVA *

Abstract
The primary role of the criminal trial is finding the truth. One of the methods used to reach
the aimed result are evidence. They have an essential role in criminal proceedings, indicating the
existence or nonexistence of an offense and by who was committed. The evidence can only be used
in accordance to article 64 from The Criminal Code; they must meet the following four
requirements: to be admissible, relevant, cogent and useful. Furthermore it is absolutely necessary
that they are obtained using legal methods.
The purpose of this paper is to highlight the main issues that apper within the framework of
the management of classified information as evidence in criminal proceedings. The use of
classified or top secret informations from the workplace as well as the state is sometimes
impossible because the law has conflicting specification regarding this problem. Therefore, we
tried to find which is more important - justice or the defense of secret information? What is the
price for that choice?
Cuvinte cheie: Probe, Mijloace de probă, Procedee probatorii, Informații clasificate,
Securitate națională
1. Introducere
Probele în procesul penal au un rol definitoriu, marcând întregul parcurs al procesului penal.
Având în vedere importanța acestora, ne propunem ca prin lucrarea de față să elucidăm într-o
anumită măsură problema folosirii informațiilor clasificate ca probe în cadrul procesului penal.
Problema nu a fost dezbătută în doctrină la nivelul amplitudinii problemelor ridicate în practică.
Totuși studiile efectuate în acest sens au relevat caracterul contradictoriu al opiniilor asupra acestui
fapt, inclusiv la nivelul practicii judiciare înregistrându-se soluții distincte. De asemenea, în
aplicarea reglementării europene în domeniul protecției drepturilor omului apar divergențe.
Cadrul general de reglementare a probelor (Codul de procedură penală) nu face nicio
distincție asupra administrării informațiilor clasificate, rămânând aplicabilă legea specială în acest
sens. Problema asupra căreia am reflectat este – admisibilitatea ca probă a unei informații
clasificate cu toate implicațiile generate. Pentru aceasta am recurs la analizarea probelor și a
tipurilor de informații clasificate. Ca apoi să ne oprim asupra condițiilor de admisibilitate ale
probelor, cu aplicație pe problema legalității informațiilor clasificate, ca în final să putem formula
o concluzie asupra întrebării stabilite inițial.
2. Probele în procesul penal
Procesul penal este acea activitate reglementată de lege, desfășurată de organele
competente, cu participarea părților și a altor persoane, în scopul constatării la timp și în mod
complet a faptelor ce constituie infracțiuni, astfel ca orice persoană care a săvârșit o infracțiune
să fie pedepsită potrivit vinovăției sale și nicio persoană nevinovată să nu fie trasă la răspundere
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penală1. Pentru a-și atinge scopul vizat, procesul penal are în componență o etapă foarte
importantă - aceea a administrării probelor. Adevărul poate fi aflat de organele judiciare numai
prin prisma probelor, prin acestea formându-se o imagine clară asupra existenței/inexistenței unei
infracțiuni comise/necomise de o anumită persoană.
Probele apar definite de Codul de procedură penală2 prin art. 63 ca reprezentând orice
element de fapt care servește la constatarea existenței sau inexistenței unei infracțiuni, la
identificarea persoanei care a săvârșit-o și la cunoașterea împrejurărilor necesare pentru justa
soluționare a cauzei. În doctrină, probele au fost definite ca fiind acele elemente cu relevanță
informativă asupra tuturor laturilor cauzelor penale3. Putem observa din cele expuse mai sus că
probele au o importanță esențială în desfășurarea procesului penal, ele reprezentând cheia
rezolvării tuturor problemelor ce apar pe parcursul acestuia.
Probele capătă importanță în cadrul procesului penal în momentul în care sunt administrate.
Administrarea probelor este o activitate procesuală desfășurată de către organele judiciare în
colaborare cu părțile, ce constă în îndeplinirea drepturilor și obligațiilor prevăzute de lege cu
privire la procurarea, verificarea și preluarea ca piese ale dosarului în cauză, a dovezilor, prin
intermediul cărora urmează să fie elucidate faptele și să fie soluționată cauza4. Probele pot fi
administrate în procesul penal numai prin anumite mijloace expres prevăzute de lege. Aceste
mijloace poartă numele de mijloace de probă. În legislația noastră aceste mijoace sunt prevăzute
expres și limitativ de lege în art.64 alin.(1) C.P.5 – declarațiile învinuitului sau ale inculpatului,
declarațiile părții vătămate, ale părții civile și ale părții responsabile civilmente, declarațiile
martorilor, înscrisurile, înregistrările audio sau video, fotografiile, mijloacele materiale de probă,
constatările tehnico-științifice, constatările medico-legale și expertizele.
Lucrarea de față își va focaliza atenția asupra unui caz particular de probe - informațiile
clasificate.
3. Informațiile clasificate
Conform Legii nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate6 informațiile clasificate
sunt acele informații, date și documente de interes pentru securitatea națională care datorită
nivelurilor de importanță și consecințelor care s-ar produce ca urmare a dezvăluirii sau diseminării
neautorizate, trebuie să fie protejate. Așadar, ele vor fi clasificate numai în cazul în care se impune
protecția acestora, atât timp cât dezvăluirea sau diseminarea lor neautorizată ar putea prejudicia un
interes național sau personal7.
Având în vedere că măsura clasificării se impune pentru a proteja un anumit interes, în rândul
informațiilor clasificate se vor găsi două grade de secretizare – informații secrete de stat și
informații secrete de serviciu. Informațiile care sunt secrete de stat sunt cele care privesc
securitatea națională prin a căror divulgare se pot prejudicia siguranța națională și apărarea țării.
Codul penal în vigoare, definește secretul de stat ca acel document sau dată care prezintă în mod
vădit acest caracter, precum și cel declarat sau calificat astfel prin hotărâre a guvernului (art.150).
În acord cu art. 15, lit.f din Legea nr. 182/2002 nivelurile de secretizare ale informațiilor din
1

Ion Neagu, „Drept procesual penal: tratat”, București: Global Lex, 2002, p.43.
Cu modificările ulterioare, republicat în Monitorul Oficial, nr. 78 din 30 aprilie 1997.
3
Vintilă Dongoroz, Siegfried KahaneAntoniu, Bulai George, Iliescu Constantin, Nicoleta; Stănoiu Rodica,
„Explicații teoretice ale Codului penal român: partea generală”, București: Academiei, 1975, p.168.
4
Nicolae Volonciu, „Tratat de procedură penală: partea generală”, București: Paideia, 1993, p.356.
5
Cu modificările ulterioare, republicat în Monitorul Oficial nr. 65 din 16 aprilie 1997.
6
A se vedea, art. 15, lit.b din Legea nr. 182/2002 privind protecția informațiilor clasificate, cu modificările
ulterioare, publicată în Monitorul Oficial nr.248 din 12 aprilie 2001.
7
A se vedea, art. 17, alin.(1) al Hotărârii nr. 585 din 13 iunie 2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de
protecție a informațiilor clasificate în România, publicată în Monitorul Oficial nr.485 din 5 iulie 2002.
2
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clasa secrete de stat sunt: a) strict secret de importanță deosebită (informații a căror divulgare este
de natură să producă daune de o gravitate excepțională securității naționale); b) strict secrete
(informațiile a căror divulgare neautorizată este de natură să producă daune grave securității
naționale); c) secrete (informații a căror divulgare neautorizată este de natură să producă daune
securității naționale).
Aceste niveluri de secretizare, așa cum putem observa, sunt determinate de importanța
valorilor protejate. Clasificarea unei informații (încadrarea informațiilor într-o clasă și nivel de
secretizare1) ca secret de stat intră în competența unor persoane expres împuternicite în acest sens.
Cei îndrituiŃi pentru informațiile strict secrete de importanță deosebită2 sunt: președintele
României, președintele Senatului și președintele Camerei Deputaților, membrii Consiliului Suprem
de Apărare a Țării, membrii Guvernului și secretarul general al Guvernului, guvernatorul Băncii
Naționale a României, directorii serviciilor naționale de informații, directorul Serviciului de
Protecție și Pază, directorul Serviciului de Telecomunicații Speciale, secretarul general al
Senatului și secretarul general al Camerei Deputaților, președintele Institutului Național de
Statistică, directorul Administrației Naționale a Rezervelor de Stat și alte autorități împuternicite
de Președintele României sau de primul-ministru. Pentru informațiile strict secrete sunt indicați3:
împuterniciții prevăzuți pentru informațiile strict secrete de importanță deosebită și în plus –
funcționarii cu rang de secretar de stat (potrivit competențelor materiale ale acestora). Iar pentru
informațiile secrete: împuterniciții prevăzuți pentru informațiile strict secrete de importanță
deosebită și pentru cele strict secrete precum și funcționarii superiori cu rang de subsecretar de
stat, secretar general ori director general (potrivit competențelor materiale ale acestora).
Vor putea fi clasificate numai informațiile prevăzute expres de art.17 al Legii nr. 182/2002.
Pe lângă aceasta, condiția împuternicirii exprese trebuie însoțită de hotărârea Guvernului care are
rolul de a încadra informațiile secrete de stat într-unul din nivelurile prevăzute și de a stabili
măsurile minime de protecție (art. 24, ali.3, Legea nr. 182/2002).
Dacă termenul de clasificare a expirat sau dezvăluirea informațiilor nu mai poate prejudicia
siguranța națională, apărarea țării sau ordinea publică, ori interesele persoanelor de drept public
sau privat deținătoare; ori informația clasificată a fost atribuită de o persoană care nu era
împuternicită prin lege, informațiile se vor declasifica (art.20, alin.1, Hotărârea nr. 585/2002).
Aceeași soartă o vor avea și informațiile clasificate despre care s-a stabilit cu certitudine că sunt
compromise sau iremediabil pierdute, în urma unei cercetări prealabile care să ateste acest lucru
(art. 20, alin.1 și 2).
Declasificarea sau trecerea la un nivel inferior de clasificare este realizată de persoanele sau
autoritățile publice competente să aprobe clasificarea și nivelul de secretizare al informațiilor
respective (art.24, alin.10, Legea nr. 182/2002).
Așa cum am menționat anterior, în categoria informațiilor clasificate intră și informațiile
secrete de serviciu. Acestea emană din interesele legitime ale persoanelor care dețin asemenea
informații. Astfel, ele se stabilesc de conducătorul persoanei juridice, pe baza normelor prevăzute
prin hotărârea guvernului4. Conducătorii întocmesc liste cu informațiile secrete de serviciu, care
vor cuprinde informațiile care se referă la activitatea unității și care, fără a constitui, în înțelesul
legii, secrete de stat, nu trebuie cunoscute decât de persoanele cărora le sunt necesare pentru
îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, divulgarea lor putând prejudicia interesul unității (art. 8, H.G.
585/2002).
1
A se vedea, art. 3 al Hotărârii nr. 585 din 13 iunie 2002 pentru aprobarea Standardelor naționale de protecție
a informațiilor clasificate în România, publicată în Monitorul Oficial nr.485 din 5 iulie 2002.
2
Art. 19 lit. a, Legea nr. 182/2002.
3
Art. 19 lit. b, Ibidem.
4
A se vedea, art. 31 din Legea nr. 182/2002.
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Trebuie să precizăm că este interzisă clasificarea ca secrete de serviciu a informațiilor care,
prin natura sau conținutul lor, sunt destinate sa asigure informarea cetățenilor asupra unor
probleme de interes public sau personal, pentru favorizarea ori acoperirea eludării legii sau
obstrucționării justiției (art.33, Legea Nr. 182/2002). Conform H.G. nr. 781/2002 privind protecția
informațiilor secrete de serviciu1, la aceste informații au acces numai persoanele care au primit o
autorizație scrisă din parte conducătorului unității (art.6). Retragerea acestei autorizații se face în
condițiile prevăzute, inclusiv când deținătorul autorizației a încălcat reglementările privind
protecția informațiilor secrete de serviciu.
În ceea ce privește declasificare informațiilor secrete de serviciu, această operațiune se
realizează numai de către conducătorii unităților care le-au emis, prin scoaterea de pe liste2.
Încălcarea normelor privind protecția informațiilor clasificate atrage răspunderea
disciplinară, contravențională, civilă sau penală în funcție de cauza generatoare a acestei situații
(art. 39, Legea nr.182/2002). În plus, persoanele încadrate în serviciile de informații și siguranță
sau ale armatei, aflate în serviciul relațiilor externe și cele special însărcinate cu protecția
informațiilor secrete de stat, vinovate de doconspirări voluntare ori de acte de neglijență care au
favorizat divulgare sau scurgerea informațiilor secrete, își pierd calitatea (art.7). În cazul
informațiilor secrete de stat încălcările prevederilor legale constituie preponderent infracțiuni, pe
când cele cu privire la informațiile de secrete de serviciu constituie preponderent contravenții.
4. Legalitatea obținerii informațiilor clasificate
Mijloacele prin care se pot obține informațiile clasificate presupun, de regulă, o intruziune în
viața privată a indivizilor.
Mijloacele intruzive în viața privată au caracter de excepție, ele constituie ingerințe ale
autorității în exercițiul unor dreptruri fundamentale ale individului3. Conform art. 26 din legea
fundamentală autoritățile publice respectă și ocrotesc viața intimă, familială și privată. Aceeași
idee reiese și din art. 74 și 75 ale Codului Civil4 care prevăd în mod limitativ atingerile aduse vieții
private și faptele care nu constituie atingeri aduse acestui drept5. Aceste două prevederi au drept
fundament art. 8 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului6 care menționează că orice
persoană are dreptul la respectarea vieții sale private7 și de familie, a domiciliului8 său și a
corespondenței9 sale. În plus, nu este permisă intervenția unei autorități publice în exercitarea
1

Publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.575 din 5 august 2002.
A se vedea art. 8 din Hotărârea 585/2002.
3
A se vedea, Boroi, A., Popescu, M., Dreptul la intimitate și la viață privată . Elemente de drept comparat,
Dreptul nr. 5/2003. Pp. 163-168, autorii prezintă mijloacele de protecție juridică a acestor drepturi într-un mod
comparativ.
4
Legea 287/2009 privind Codul Civil, cu modificările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.
505 din 15 iulie 2011.
5
Conform art.75 nu constituie o încălcare a drepturilor prevăzute în această secțiune atingerile care sunt
permise de lege sau convențiile și pactele internaționale privitoare la drepturile omului la care România este parte.
6
Legea nr.30 din 18 mai 1994 privind ratificarea Conventiei pentru apararea drepturilor omului şi a libertatilor
fundamentale şi a protocoalelor aditionale la aceasta conventie publicată în M. Of. nr. 135 din 31 mai 1994, intrată
în vigoare la 20.06.1994, prin depunerea instrumentului de ratificare la Secretarul General al Consiliului Europei.
7
este vorba despre o noțiune al cărei conținut variază în funcție de epoca la care se raportează, de societatea
în care individul trăiește și chiar de grupul social căruia îi aparține – Corneliu Bîrsan, Convenția europeană a
drepturilor omului – comentariu pe articole.Vol. I, drepturi și libertăți, București: All Beck, 2005, p.598.
8
Prin domiciuliu se înțelege locul unde persoana își desfășoară viața privată, viața de familie și alte
asemenea legături – Mihail Udroiu, Ovidiu Predescu, „Protecția europeană a drepturilor omului în procesul penal
român”. București: C.H. Beck, 2008, p. 355.
9
Prin corespondență se înțelege orice comunicare scrisă sau verbală, prin scrisori, telegrame, fax, telex,
mesaje transmise prin pager, mesaje s.m.s., m.m.s., convorbiri telefonice, e-mail, prin care două sau mai multe
persoane schimbă un mesaj sau o idee – Idem.
2
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acestui drept decât în măsura în acest lucru este prevăzut de lege și dacă constituie o măsură care,
într-o societate democratică, este necesară pentru securitate națională, siguranța publică,
bunăstarea economică a țării, apărarea ordinii și prevenirea faptelor penale, protejarea sănătații și a
moralei, ori protejarea drepturilor și libertăților altora2. Așadar, mai înainte de toate ingerința
trebuie să fie prevăzută de lege. Legea la rândul ei trebuie să îndeplinească două condiții: să fie
accesibilă tuturor (să aibă asigurată publicitatea) și să fie previzibilă (clară, precisă, nelăsând loc
de interpretări, pentru ca individul să îi înțeleagă conținutul și să-și adapteze conduita la cerințele
ei). Restrângerile acestui drept pot fi aplicate numai în scopul pentru care ele au fost prevăzute
(art.15) și nu într-o manieră extinsă.
Tehnicile speciale intruzive în viața privată a indivizilor sunt folosite atât în materie penală,
cât și în materia securității naționale. În ambele situații, tehnicile speciale de investigații reprezintă
modalități de culegere a informațiilor, ce sunt supuse controlului judiciar prealabil și pot fi folosite
în aceeași măsură în cadrul procesului penal furnizând probe3. Deși prezintă numeroase asemănări
cele două arii, au reglementată o procedură distinctă în ceea ce privește culegerea informațiilor4.
Întrucât aceste măsuri reprezintă ingerințe în exerciŃiul unor drepturi și libertăți fundamentale,
organele de stat cu atribuții în domeniul securității naționale pot recurge la asemenea măsuri numai
cu respectarea procedurii judiciare prevăzute de normele în vigoare. Principalul act normativ care
stabilește această procedură obligatorie este Legea nr. 535/2004 privind combaterea terorismului5
prin articolele 20, 21 și 22. Conform art. 20 - în cazul în care există o amenințare adusă securității
naționale, prevăzută de art. 3 din Legea nr. 51/19916 sau anumite fapte de terorism, organele de
stat cu atribuții în domeniul securității naționale7 pot propune procurorului să solicite autorizarea
interceptării și înregistrării comunicațiilor8. Propunerea formulată în scris, trebuie să cuprindă date
și indicii din care să rezulte existența unei amenințări la adresa securității naționale, deci care să
dea legitimitate folosirii acestor mijloace9, în conformitate cu art. 53 din Constituție. Propunerea
trebuie să cuprindă următoarele aspecte: categoriile de activități pentru a căror efectuare este
necesară autorizarea; identitatea persoanei ale cărei comunicații trebuie interceptate, dacă este
cunoscută, sau a persoanei care deține informațiile, documentele ori obiectele ce trebuie obținute;
descrierea generală, dacă și când este posibil, a locului unde urmează a fi efectuate activitățile
autorizate și durata de valabilitate a autorizării (art. 21 alin.1).
1

56.

A se vedea, CEDO, hotărârea din 5 decembrie 2006, în cauza Fazil Ahmet Tamer contra Turciei, parag. 47-

2
Pentru o exemplificare a condițiilor ce trebuie respectate de aceste ingerințele drepturilor garantate de art.8, a
se vedea Corneliu Bîrsan, Convenția europeană a drepturilor omului – comentariu pe articole.Vol. I, drepturi și
libertăți, București: All Beck, 2005, pp. 672-699.
3
A se vedea, Mihail Udroiu, Radu Slăvoiu, Ovidiu Predescu, „Tehnici speciale de investigare în justiția
penală”, București: C.H.Beck, 2009, p.74-75.
4
A se vedea, A se vedea Mihail Udroiu, Radu Slăvoiu, Ovidiu Predescu, „Tehnici speciale de investigare în
justiția penală”, București: C.H.Beck, 2009, p. 170-173 – autori aduc argumente întărind distincția dintre procedura
în material securității naționale și a celei penale (între acestea două neexistând un raport de la special la general), p.
170-173.
5
Publicată în Monitorul Oficial 1161 din 8 decembrie 2004.
6
A se vedea, Legea nr. 51/1991 privind siguranța națională a României, publicată în Monitorul Oficial nr. 163
din 7 august 1991.
7
Art. 6 al Legii 51/1991 prevede următoarele organe: Serviciul Român de Informații, Serviciul de Informații
Externe, Serviciul de Protecție și Pază, structurile specializate ale Ministerului Apărării Naționale, Ministerului
Internelor și Reformei Administrative și Ministerului Justiției.
8
Pentru o analiză asupra competenței material asupra autorizării interceptărilor din domeniul securității
naționale a se vedea, Dan Lupașcu. Unele observații privind interceptările și înregistrările audio sau video, Dreptul
nr. 2/2005, pp. 169-171.
9
Pentru o caracterizare a tehnicilor special folosite în acest domeniu, a se vedea Mihail Udroiu, Radu Slavoiu,
Tehnici speciale de investigare în domeniul securității naționale, Dreptul, nr.9/2008, pp.186-208.
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Această propunere se înaintează procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte
de Casație și Justiție și este examinată sub aspectul temeiniciei și legalității de procurori anume
desemnați. Dacă se apreciază că propunerea este nejustificată, procurorul o respinge prin rezoluție
motivată, comunicând aceasta de îndată organului care a formulat-o. Dacă în termen de 24 de ore
de la înregistrarea cererii se apreciază că propunerea este întemeiată și sunt întrunite toate
condițiile prevăzute de lege, procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație
și Justiție sau înlocuitorul de drept al acestuia va solicita în scris președintelui Înaltei Curți de
Casație și Justiție autorizarea activităților propuse. Această solicitare va fi examinată în camera de
consiliu de judecători anume desemnați de președintele Înaltei Curți de Casație și Justiție, care o
pot admite sau respinge motivat, prin încheiere. Dacă apreciază că solicitarea este justificată, o
dată cu încheierea de admitere judecătorul emite un mandat prin care autorizează efectuarea
activităților propuse. Mandatul se înmânează reprezentantului anume desemnat al organului care a
propus autorizarea și va trebui să aibă același cuprins ca și propunerea procurorului, făcând toate
precizările necesare desfășurării activității autorizate. Durata de valabilitate a mandatului nu poate
depăși 6 luni. În cazuri întemeiate judecătorii anume desemnați de președintele Înaltei Curți de
Casație și Justitie pot prelungi, la cerere, durata mandatului, fiecare prelungire neputând depăși 3
luni. Având în vedere că legea nu prevede o perioadă maximă în care pot fi autorizate
interceptările și înregistrările, se încalcă art. 8 al CEDO. De asemenea, nu sunt indicate nici
persoanele care pot fi înregistrate și nici împrejurările în care sunt distruse aceste informații.
Organele care au propus autorizarea activităților pentru care s-a emis mandatul sunt obligate
să le întrerupă atunci când temeiurile care le-au justificat au încetat și să îl informeze despre
aceasta pe procurorul general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție. De
asemenea, ele au obligația să îl informeze în scris pe procurorul general al Parchetului de pe lângă
Înalta Curte de Casație și Justiție despre rezultatul activităților autorizate prin mandat și despre
măsurile luate, conform legii.
În situații deosebite care impun înlăturarea unor pericole iminente pentru securitatea
națională, organele de stat specializate cu atribuții în domeniu pot efectua activitățile prevăzute de
art. 20, fără autorizarea menționată de prezenta lege, urmând ca solicitarea să fie înaintată de
îndata ce este posibil, dar nu mai târziu de 48 de ore (art.22,alin.1). Dacă judecătorul apreciază că
nu se mai impune continuarea activităților, dispune încetarea de îndată a acestora.
Pe lângă interceptări și înregistrări, organele de stat pot propune procurorului și alte activități
având același scop, cel de a culege informații - căutarea unor informații, documente sau înscrisuri
pentru a căror obținere este necesar accesul într-un loc, la un obiect sau deschiderea unui obiect;
ridicarea și repunerea la loc a unui obiect sau document, examinarea lui, extragerea informațiilor
pe care acesta le conține, cât și înregistrarea, copierea sau obținerea de extrase prin orice procedee;
instalarea de obiecte și întreținerea și ridicarea acestora din locurile în care au fost depuse (art.20).
Această ultimă activitatea are in general legătură cu interceptarea şi înregistrarea conversaŃiilor
private ambientale ale indivizilor. Discuțiile vizate pot avea loc fie într-un spațiu public, fie într-un
spațiu privat. În cazul spațiului public, procurorul va trebui să ceară pe lângă autorizare
interceptărilor și o autorizație pentru amplasarea de obiecte. În cazul spațiului privat este necesară
și o autorizație de acces în spațiul respectiv.
Întreaga procedură se realizează cu respectarea dispozițiilor legale referitoare la protecția
informațiilor clasificate (Legea nr. 182/2002).
De lege ferenda, se recomandă completarea dispozițiilor art. 21, alin.(1) din această lege cu
obligația de a descrie împrejurările de fapt care impun folosirea tehnicilor speciale și materialele
care să dovedească această situație. În plus, ori de câte ori se reia accesul în spațiul privat al unei
alte persoane în perioada de autorizare, noua pătrundere să fie confirmată în aceleași condiții ca
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cea inițială . În cauzul procedurii speciale prevăzute de art.22 sunt necesare următoarele rectificări
– reglementarea întreruperii în cazul în care măsura nu se mai impune și includerea următoarelor
soluții emise de judecător: confirmare și continuarea procedeului investigativ, confirmarea și
încetarea procedeului investigativ și infirmarea procedeului investigativ2.
Înainte de a se introduce acest nou capitol în Codul de Procedură Penală (V1), interceptările și
înregistrările se făceau în baza Legii nr. 51/1991 (art.13). Conform Legii nr. 281/2003 (art.X) – ori
de câte ori alte legi prevăd dispoziții referitoare la dispunerea de către procuror[...] a
interceptării și înregistrării convorbirilor, a perchezițiilor, a reținerii și predării corespondenței și
a obiectelor trimise de învinuit sau de inculpat ori adresate acestuia se aplică în mod
corespunzător dispozițiile prevăzute în art. I.
Articolele acestei reglementării au stârnit de-a lungul timpului numeroase controverse, ele
fiind supuse controlului de constituționalitate al Curții Constituționale a României3. Totuși, nu s-a
reușit o soluționare pertinentă a acestor probleme. Trebuie să menționăm, art. 13 a fost abrogat
implicit prin art. 20 și 21 din Legea nr.535/2004, articole ce le-am detaliat mai sus. Așadar Curtea,
s-a pronunțat asupra reglementări abrogate.
A doua natură pe care o pot avea tehnicile speciale de investigare este cea generată de
apartenența la sfera dreptului procesual penal. În cazul acestora, trebuie respectată procedura
impusă de Codul de procedură penală în acest sens. Mijloacele intruzive în viața privată ce au o
natură penală au sediul materiei în actualul Cod de procedură penală, la secțiunea V1, în
conformitate cu modificările aduse prin art. I, pct.47 din Legea nr. 281/20034. Modificările aduse
secțunii Interceptările și înregistrările audio sau video au intrat în vigoare la 1 ianuarie 2004,
conform art.11 din Legea nr. 281/2003 . În acestă parte a Codului de Procedură penală sunt
consemnate condițiile și cazurile de interceptare și înregistrare a convorbirilor sau comunicărilor
efectuate prin telefon sau prin orice mijloc electronic de comunicare (art.911); sunt menționate
organele care efectuează interceptarea și înregistrarea (art. 912) și procedura de certificare a
înregistrărilor (art. 913).
Din analiza articolelor mai sus menționate desprindem că interceptările și înregistrările audio
sau video, ingerințe ale unui drept fundamental, se pot efectua numai în anumite situații și în
condiții expres precizate. O primă condiție este existența unor date ori indicii temeinice cu privire
la pregătirea sau săvârșirea unei infracțiuni pentru care urmărirea penală se efectuează din oficiu.
De asemenea, trebuie demonstrată și nevoia interceptării și înregistrării în vederea stabilirii
situației de fapt ori în identificarea sau localizarea participanților deoarece dacă s-ar folosi alte
mijloace cercetarea ar fi mult întârziată5. Chiar dacă sunt întrunite condițiile de mai sus,
interceptările și înregistrările nu pot fi autorizate decât în cazul unor infracțiuni expres prevăzute
de art. 911 alin. (2). Este vorba de: infracțiunile contra siguranței naționale, infracțiunile de trafic
de stupefiante, trafic de arme, trafic de persoane, acte de terorism, spălare de bani, falsificare de
monede sau alte valori; infracțiunile grave ce se săvârșesc prin mijloace de comunicare electronică
și infracțiunilile prevăzute de Legea nr. 78/2000 privind prevenirea, descoperirea și sancționarea
1
Mihail Udroiu, Radu Slăvoiu, Ovidiu Predescu, „Tehnici speciale de investigare în justiția penală”,
București: C.H.Beck, 2009, p.177.
2
Ibidem, p.191.
3
A se vedea, Plenul Curții Constituționale, Decizia nr.593/2006, publicată în Monitorul Oficial nr. 856 din 19
octombrie 2006; Plenul Curții Constituționale, Decizia nr. 37/2004, publicată în Monitorul Oficial nr. 183 din 3
martie 2004.
4
publicată în Monitorul Oficial, partea I, nr.468 din 1 iulie 2003.
5
A se vedea, Ciucan, Dorin., Discuții în legătură cu condițiile în care procurorul competent poate autoriza o
înregistrare audio-video (I), Dreptul nr. 1/2002. Pp. 148-152, autorul arată că folosirea acestor mijloacelor de
strângere de informații poate fi autorizată numai în măsura în care ele sunt necesare organelor de urmărire penală,
într-o activitate judiciară și nu în cazul unei activități de informare.

470

ConferinŃa StudenŃească Anuală „Nicolae Titulescu”. ŞtiinŃe juridice

faptelor de corupție1. Având în vedere gravitate infracțiunilor consemnate, legiuitorul a
reglementat astfel, principiul proporționalității în conformitate cu care restrângerea dreptului la
viața privată este direct proporțional cu natura pericolului care o impune. Putem observa că sunt
indicate numai infracțiunile pentru care este permisă ingerința pierzând din vedere persoana care
va trebui să o suporte. În plus, nici formele infracțiunii nu au fost reglementate, sfera de aplicare
fiind una vastă.
Totuși, autorizarea interceptărilor și înregistrărilor poate fi solicitată și în cazul altor
infracțiuni care nu sunt precizate de lege. Este situația în care procurorul poate solicita
judecătorului autorizarea interceptărilor și înregistrărilor efectuate de persoana vătămată la cererea
expresă a acesteia. În această situație principiul proporționalității este încălcat, fiind permisă
ingerința în dreptul la viața privată indiferent de natura infracțiunii, având drept fundament o
simplă cerere a persoanei vătămate.
Acest articol reflectă viziunea Comitetului de Miniștri al Consiliului Europei asupra tehnicilor
speciale de anchetă2 - acestea nu trebuie utilizate decât dacă există motive serioase de a crede că o
infracțiune a fost săvârșită sau se pregătește săvârșirea aceseteia de anumite persoane care nu au
fost încă identificate, luând în considerare gravitatea infracțiunilor și caracterul intruziv al tehnicii
speciale utilizate.
Dacă situația care a justificat interceptările și înregistrările dispare, procurorul va dispune
încetarea acestora informând instanța care a emis autorizația (art. 911, alin. 7).
După ce toate condițiile consemnate mai sus au fost îndeplinite, judecătorul poate autoriza
prin încheiere motivată interceptarea și înregistrarea convorbirilor sau comunicărilor efectuate prin
telefon, ori prin orice mijloc electronic de comunicare. Cu titlu de excepție, competența poate
aparține parchetului (în caz de urgență, când întârzierea obținerii autorizării ar aduce grave
prejudicii activității de urmărire, conform art. 922, alin. 2 din Codul de Procedură Penală).
Conform art. 911, alin.(9) încheierea motivată trebuie să cuprindă o detaliere a necesității
interceptării și înregistrării și a modului în care se va face aceasta. Astfel, în aceasta vor fi
consemnate: indiciile concrete și faptele care justifică măsura; motivele pentru care stabilirea
situației de fapt sau identificarea ori localizarea participanților nu poate fi făcută prin alte
mijloace ori cercetarea ar fi mult întârziată; persoana, mijlocul de comunicare sau locul supus
supravegherii; perioada pentru care sunt autorizate interceptarea și înregistrarea. Acest articol
reflectă principiul subsidiarității, impunând folosirea altor mijloace de probă în măsura în care ele
sunt suficiente.
Judecătorul competent să emită autorizarea este președintele instanței căreia i-ar reveni
competența să judece cauza în primă instanță sau de la instanța corespunzătoare în grad acesteia, în
a cărei circumscripție se află sediul parchetului din care face parte procurorul care efectuează sau
supraveghează urmărirea penală. Dacă pereședintele acestei instanțe nu poate fi prezent, el poate
desemna un alt judecător care să emită avizul. Conform art. 911 din Codul de procedură penală
autorizarea se face numai la cererea procurorului care efectuează sau supraveghează urmărirea
penală, în condițiile prevăzute de lege. Durata autorizației este limitată, ea putând avea maxim 30
de zile. Însă, dacă este necesar, ea poate fi reînnoită, până în limita a 120 de zile. Astfel, înainte de
expirarea acestui termen procurorul trebuie să dispună încetarea înregistrărilor și interceptărilor. În
caz de urgență, când această procedură a autorizarii prevăzută ar aduce prejudicii grave activității
de urmărire penală, procurorul poate dispune, cu titlu provizoriu, prin ordonanță motivată, înscrisă
în registrul special, interceptarea și înregistrarea convorbirilor sau comunicărilor pe durată de cel
mult 48 de ore (art. 912, alin.2). Imediat ce expiră acest termen, procurorul are obligația de a
1

Publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr.219 din 18.05.2000.
Disponibil
la
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/cdpc/Bureau%20documents/CDPCBU%20_2005_%2010%20-%20draft%20summary%20report%202005.pdf, accesat la 12.02.2012.
2
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prezenta ordonanța împreună cu suportul pe care au fost fixate interceptările și înregistrările și cu
un proces verbal pe care sunt rezumate convorbirile judecătorului competent să emită autorizația.
În termen de cel mult 24 de ore de la aceasta, judecătorul trebuie să se pronunțe cu privire la
legalitatea și temeinicia ordonanței, prin încheiere motivată dată în camera de consiliu. Dacă
judecătorul confirmă, iar procurorul a cerut prelungirea înregistrărilor și interceptărilor, se va
dispune de către judecător autorizare pe mai departe a acestora. Din contră, dacă judecătorul nu
confirmă ordonanța procurorului, se va dispune încetarea de îndată a interceptărilor și
înregistrărilor, iar cele realizate vor fi șterse/distruse încheindu-se un proces verbal în care să fie
consemnat acest lucru (art. 912, alin. 3).
Interceptările și înregistrările sunt efectuate, ca regulă, de procuror, însă acesta poate delega
organul de cercetare penală să le realizeze. Cei care efectuază aceste operațiuni sunt obligați să
păstreze secretul operațiunii efectuate, nerespectarea acestei îndatoriri fiind pedepsită conform
Codului Penal. Credem că ar fi mult mai exactă reglementarea dacă ar indica și unitatea/organul
competent să pună în aplicare aceste operațiuni.
Conform art. 913, alin.1, informațiile culese prin intermediul interceptărilor și convorbirilor,
care privesc fapta ce formează obiectul cercetării sau care contribuie la localizarea sau
identificarea participanților sunt redate integral într-un proces-verbal, la care se va atașa (în plic
sigilat) o copie a suportului care conține înregistrarea convorbirii (art.913, alin.3). Pe de cealaltă
parte, dacă aceste informații nu privesc fapta ce formează obiectul cercetării sau nu contribuie la
identificarea ori localizarea participanților, se vor arhiva la sediul parchetului (art. 912 alin. 4). La
soluționarea definitivă a cauzei, informațiile fie vor fi șterse, fie vor fi distruse de către procuror
consemnăndu-se acest lucru într-un proces-verbal (art. 912, alin. 4).
În cazul situației prevăzute de art 913, alin.1, procesul-verbal este întocmit fie de procuror, fie
de un lucrător din cadrul poliției judiciare delegat de acesta. De asemenea, în procesul-verbal care
se întocmește trebuie menționate autorizația dată pentru efectuarea înregistrărilor și interceptărilor,
numărul/numerele posturilor telefonice sau alte date de identificare a legăturilor între care s-au
purtat convorbirile ori comunicările, numele persoanelor care le-au purtat, dacă sunt cunoscute, și
data și ora fiecărei convorbiri ori comunicări în parte și nu în ultimul rând, numărul de ordine al
suportului pe care se face imprimarea. Dacă informațiile transmise prin corespondențe sunt în altă
limbă, ele vor fi transcrise în limba română prin intermediul unui interpert (art.913, alin.2).
Trebuie să precizăm că legea prevede în mod distinct situația în care infracțiunea are loc chiar
prin intermediul convorbirilor sau comunicărilor ce conțin secrete de stat. În această cauză
consemnarea se va face în procese-verbale separate (art. 913, alin 2).
Respectându-i-se dreptul la apărare, învinuitul sau inculpatul este îndreptățit să i se prezinte
materialului de urmărire penală1. În acest sens, procurorul este obligat să prezinte învinuitului sau
inculpatului procesele-verbale în care au fost redate convorbirile înregistrate, iar la cerere să pună
la dispoziție ascultarea acestora (art.913, alin. 4). În plus, dacă în cauza s-a dispus o soluție de
netrimitere în judecată, procurorul este obligat să înștiințeze despre aceasta persoana ale cărei
convorbiri sau comunicări au fost interceptate și înregistrate. Aliniatele următoare reglementează
soarta informațiilor arhivate. Acestea pot fi consultate sau copiate dacă cercetarile sunt reluate
numai de către procurorul care efectuează sau supraveghează urmărirea penală, iar în alte cazuri
numai cu autorizarea judecatorului. Dacă în cauză instanța a pronunțat o hotărâre de condamnare,
achitare sau încetare a procesului penal, ramasă definitivă, suportul original și copia acestuia se
arhivează odată cu dosarul cauzei la sediul instanței, în locuri speciale, în plic sigilat, cu asigurarea
confidențialității.
Această procedură se aplică și înregistrărilor efectuate în mediu ambiental, localizării prin
1
Învinuitul sau inculpatul poate studia probele obțiunute prin aceste mijloace și în momentul dezbaterilor din
fața judecătorului.
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GPS sau prin alte mijloace electronice și înregistrărilor de imagini.
Toate aceste mijloace de probă pot fi supuse expertizei tehnice1 la cererea procurorului, a
părților sau din oficiu2. Această măsură protejează persoanele supuse acestor măsuri împotriva
arbitrarului și a abuzurilor. Totuși articolul 916 reglementează și situația înregistrărilor efectuate
de părți sau de alte persoane, acceptându-le ca mijloace de probă când privesc propriile convorbiri
sau comunicări pe care le-au purtat cu terții, indiferent dacă a fost emisă o autorizație în acest sens,
sau dacă există sau nu un proces penal în cauză. Per a contrario, înregistrările făcute de personae
care nu sunt părți în procesul penal, cum sunt martorii nu se pot folosi ca mijloace de probă.
Curtea Constituțională s-a pronunțat cu privire la acest articol3 , arătând că este în
conformitate cu art.8 din Convenția Europeană, pentru că în speță este apărat principiul aflării
adevărului și se apără anumite valori sociale importante , asigurându-se desfășurarea instrucției
penale și a prevenirii faptelor penale4. Acțiunea consemnată în art.916 nu încalcă prin esența ei
art.8, însă modul în care este reglementată lasă loc abuzurilor, persoanele înregistrate fiind lipsite
de orice protecție5. Reglementarea ar trebui să fie completată devenind mult mai precisă și mai
limitativă (cazurile, condițiile sau durata în care aceste acțiuni pot fi autorizate).
Trebuie să menționăm că informațiile clasificate se pot obține și într-o manieră neintruzivă în
viața private a indivizilor. Conform art. 17 lit. a din Legea nr. 51/1991 în scopul realizării
siguranței naționale, ministerele, toate celalalte organe ale statului, organizațiile din sectoarele
public sau privat au, potrivit legii, îndatorirea de a acorda sprijinul necesar, la cererea organelor cu
atribuții în domeniul siguranței naționale în îndeplinirea atribuțiilor ce le revin și să permită
accesul acestora la datele deținute, care pot furniza informații privitoare la siguranța națională. În
acest sens, instituțiile cu atribuții în domeniu pot solicita organelor de poliție informații asupra
datelor de identificare ale unei personae asupra căreia există suspiciunea că ar desfășura una din
activitățile prevăzute la art. 3 lit. a din Legea nr. 51/19916.
Alte exemple de mijloace neintruzive prin care se pot obține informațiile clasificate se
regăsesc în art. 9 din Legea nr.14/1992. Conform acestuia în vederea stabilirii existenŃei
ameninŃărilor la adresa siguranŃei naŃionale, cadre anume desemnate din Serviciul Român de
InformaŃii pot efectua, cu respectarea legii, verificări prin: solicitarea şi obŃinerea de obiecte,
înscrisuri sau relaŃii oficiale de la instituŃii publice; consultarea de specialişti ori experŃi; primirea
de sesizări sau note de relaŃii.
5. Modul de folosire a informațiilor clasificate în procesul penal
Procesul penal își poate atinge scopul prin analizarea probelor. Administrarea acestora trebuie
să se facă cu respectarea tuturor principiilor mai sus menționate. Indiferent de forma sub care se
prezintă, proba trebuie să îndeplinească următoarele condiții – să fie reală, pertinentă, concludentă
și utilă7.
1
A se vedea în acest sens, Cătălin Grigoraş, Expertiza înregistrărilor audio, Revista de Drept Penal, nr.1,
2003, p.162-163.
2
Conform art.252 din Codul de procedură penală, dacă inculpatul a formulat cereri noi în legătură cu
urmărirea penală, organul de cercetare penală le examinează de îndată și dispune prin ordonanță admiterea sau
respingerea lor.
3
A se vedea, Plenul Curții Constituționale, Decizia nr. 593/2006, publicată în Monitorul Oficial nr. 856 din
19 octombrie 2006.
4
A se vedea, hotărârea CEDO, din 25 septembrie 2001, în cauza P.G. și J.H. contra Marii Britanii.
5
A se vedea în acest sens și Gh. MateuŃ, În legătură cu noua reglementare privind înregistrările audio sau
video în probaŃiunea penală, Dreptul nr.8/1997, p.70.
6
Asupra acestei probleme CEDO s-a pronunțat prin hotărârea din 25 septembrie 2006, în cauza P.G. și J.H.
contra Marii Britanii, aratând că divulgarea acestor informații nu constituie o încălcare a art.8 în măsura în care
scopul acestei activități este detectarea sau prevenirea unei infracțiuni penale.
7
Ion Neagu, Drept prcesual penal. Tratat. București: Global Lex, 2002, pp.341-342.
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În contextul dezvoltării tehnologiei, mijloacele de probă au evoluat devenind din ce în ce mai
intruzive în viața personală a oamenilor. Totuși, ele trebuie să respecte convențiile internaționale la
care România este parte1 și legislația internă ce vizează acest domeniu. Atât particularii, cât şi
agenŃii autorităŃilor publice, trebuie să respecte viaŃa privată a persoanei în administrarea
probelor2. De asemenea, pentru a putea fi administrată proba trebuie să fie legală. Conform art.64
mijloacele de probă obținute în mod ilegal nu pot fi folosite în procesul penal. Deși au o
reglementare specială, informațiile clasificate, pentru a putea fi folosite ca probe trebuie să
respecte această exigență. Aceste informații trebuie obținute în conformitate cu procedura stabilită
prin normele legale în vigoare, detaliată la secțiunea anterioară a acestui studiu.
Deși oferă informații cu privire la comiterea unor infracțiuni, materialele rezultate ca urmare
a acțiunilor întreprinse de serviciile de informații în apărarea securității naționale, nu pot constitui
procedee probatorii3. Totuși numeroase acte normative prevăd punerea la dispoziția organelor de
urmărire penală sau a instanțelor de judecată a acestor informații, chiar dacă sunt clasificate. Art.
65 alin. (2) din Codul de Procedură Penală prevede că la cererea organului de urmărire penală ori a
instanței de judecată orice persoană, fără distincție, care cunoaște vreo probă sau deține vreun
mijloc de probă este obligată să le aducă la cunoștință sau să le înfățișeze. Și art. 66, alin.(2) din
Legea nr. 304/2004 privind organizarea judiciară4 prevede că organele și serviciile specializate în
culegerea, prelucrarea și arhivarea informațiilor au obligația de a pune, de îndată, la dispoziția
parchetului competent, la sediul acestuia, toate datele și informațiile neprelucrate, deținute în
legătură cu săvârșirea infracțiunilor, nerespectarea acestei obligații atrăgând răspunderea juridică5.
Această idee este întărită și de O.U.G. nr. 43/2002 privind Parchetul Național Anticorupție6 care în
art. 14 stabilește obligația serviciilor și organelor specializate în culegerea și prelucrarea
informațiilor de a pune la dispoziție Parchetului Național Anticorupție, datele și informațiile
deținute în legătură cu săvârșirea infracțiunilor privitoare la corupție. În plus, acestea, la cererea
procurorului general al Parchetului Național Anticorupție sau a procurorului anume desemnat de
acesta, vor pune la dispoziție, la sediul lor, datele menționate anterior în formă neprelucrată.
Aceeași situație este prevăzută și de Legea nr. 508/2004 privind înființarea, organizarea și
funcționarea în cadrul Ministerului Public a Direcției de Investigare a Infracțiunilor de
Criminalitate Organizată și Terorism7; însă cu executarea acestei obligații față de DIICOT. Nu în
ultimul rând, trebuie să menționăm aici și art.10, lit. d) din Legea nr. 51/1991 care prevede
posibilitatea comunicării informațiilor din domeniul siguranței naționale organelor de urmărire
penală, când informațiile privesc săvârșirea unei infracțiuni.
Toate aceste reglemetări evidențiază rolul preventiv sau constatator al activităților de
interceptare și înregistrare. Însă nu este prevăzută și măsura declasificării acestor informațiii pentru
a fi administrate ca probă, ci doar transmiterea lor.
Mijloacele de probă prin care informațiile clasificate pot fi administrate ca probe sunt cele
indicate de art. 64 din Codul de Procedură Penală luând următoarele forme: suportul magnetic sau
optic (în cazul interceptărilor și înregistrărilor), actul de constatare a activității de investigare (în
cazul informațiilor obținute prin pătrunderea într-un loc, ce a fost condiționată de o autorizație și în
1

Art. 11, alin.(2) din Constituția României prevede că tratatele ratificate de Parlament potrivit legii fac parte
din dreptul intern.
2
A se vedea Bogdan Camelia – Despre oportunitatea administrării interceptărilor audio și video în procesul
penal – disponibil pe www.inm-lex.ro, accesat la 22.02.2012
3
Mihail Udroiu, Radu Slăvoiu, Ovidiu Predescu, „Tehnici speciale de investigare în justiția penală”,
București: C.H.Beck, 2009, p.193.
4
Cu modificările ulterioare, republicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr.827, din 13/09/2005.
5
Inclusiv răspunderea penală conform art. 256 C. Pen.
6
Publicată în Monitorul Oficial 244 din 11 aprilie 2002.
7
Cu modificările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, la 29 decembrie 2006.
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cazul ridicării și repunerii la loc a unui document după ce a fost examinat). Actele prin care se
consemnează procedeele investigative au natura juridică a unor înscrisuri întocmite în afara
procesului penal , de către alte organe decât cele aparținând organului judiciar1. Pentru a putea fi
administrate în probațiune acestea, așa cum am mai menționat, trebuie să fie legal obținute2
respectând procedura impusă de lege.
Accesul la informațiile clasificate este limitat la persoanele precizate de lege. Atâta vreme cât
nu au fost declasificate, ele nu pot fi făcute publice. Având în vedere că procesul penal este de
regulă public, iar inculpatul sau învinuitul are dreptul de a se apăra în condițiile desfășurării unui
proces echitabil, apar dificultăți în administrarea acestor probe în cadrul procesului penal. În acest
sens, art. 97 alin. (3) C. proc. pen. prevede situația în care obiectul sau înscrisul are caracter secret
sau confidențial, prezentarea sau predarea se face în condiții care să asigure păstrarea secretului ori
a confidențialității. În plus, art. 913 alin. (2) precizează că – dacă săvârșirea unor infracțiuni are loc
prin convorbiri sau comunicări care conțin secrete de stat, consemnarea se face în procese-verbale
separate, iar dispozițiile art. 9 alin. (3) se aplică în mod corespunzător. Așadar, este reglementată
posibilitatea administrării ca probe a informațiilor clasificate în măsura în care acestea nu-și pierd
cararacterul secret. Aceste două aliniate intră în contradicție cu principiul publicității procesului și
dreptul la apărare. Conform art. 6 C. proc. pen. individul are garantat dreptul la apărare […]
organele judiciare având obligația să-l încunoștințeze, de îndată și mai înainte de a-l audia, pe
învinuit sau pe inculpat despre fapta pentru care este cercetat, încadrarea juridică a acesteia și să-i
asigure posibilitatea pregătirii și exercitării apărarii. Această idee este întărită de art.250 lit. b) și
de art. 294 alin. (2) C. proc. pen.3 Chiar dacă ședința de judecată nu este una publică, inclupatul nu
poate fi privat de dreptul de a vedea acuzațiile ce i se aduc. Deci, acesta are dreptul de a lua
cunoștință de toate piesele dosarului indiferent de caracterul clasificat sau neclasificat al
informațiilor4. Această problemă apare numai începând cu momentul prezentării materialului de
urmărire penală, până în acest moment al fazei de urmărire penală organul de urmărire penală
nefiind obligat să prezinte inculpatului probele.
În plus, în cazul informațiilor clasificate obținute prin intermediul tehnicilor speciale, inclusiv
actul de auorizare are caracter clasificat (mandatul de interceptare), în acest fel legalitatea acestor
activități neputând fi verificată.
DispoziŃiile privitoare la dreptul inculpatului de a lua cunoştinŃă de întreg materialul ce
susŃine acuzarea ce i se aduce sunt în acord cu art. 10 al CEDO care prevede dreptul tuturor
persoanelor de fi ascultată în mod echitabil şi public de un tribunal independent şi imparŃial, care
va hotărî fie asupra drepturilor şi obligaŃiilor sale, fie asupra temeiniciei oricărei acuzaŃii în materie
penală îndreptată împotriva ei.
În contextul folosirii informațiilor clasificate, inculpatul se va găsi în imposibilitatea de a-și
pregăti apărarea, el neputând să combată probele aduse împotriva sa. Totuși, aceste date pot fi
folosite pentru a putea obține o anumită probă dintr-o altă sursă. De asemenea, dacă informațiile au
fost declasificate conform H.G. nr. 585/2002, în măsura în care informațiile respective au fost
obținute în mod legal, ele vor pute fi administrate ca probă. Deci informațiile clasificate pot fi
folosite ca probă în măsura în care organul emitent al acestora dorește acest lucru, supunându-le
declasificării și arătând legalitatea acestora5. Precizăm însă, că organele din domeniul securităŃii
1

Mihail Udroiu, Radu Slăvoiu, Ovidiu Predescu, „Tehnici speciale de investigare în justiția penală”,
București: C.H.Beck, 2009, p.204.
2
CEDO a arătat prin hotărârile sale că exitența autorizației nu este definitorie – Bîrsan, p.456.
3
Conform acestui articol, inculpatul, celelalte părți și apărătorii au dreptul să ia cunoștință de dosar în tot
cursul judecății.
4
În acest fel procurorul fie va efectua un act ce va fi lovit de nulitate relativă, fie va încălca legislația
prevăzută în materia protecției informațiilor clasificate
5
A se vedea decizia CEDO din 12 mai 2000 în cauza Khan contra Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei
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naŃionale sunt obligate doar să pună la dispoziția autorităților informațiile clasificate neprelucrate,
nu și să declasifice aceste informații. C.E.D.O. s-a pronunțat în acest sens1 pledând pentru
disimularea unor probe pentru a proteja un interes mai larg decât cel încălcat în speță şi admiŃând
că dreptul la divulgarea unor probe pertinente nu este absolut. Chiar și așa, conform principiului
aplicării reglementării mai favorabile în materia drepturilor omului (art. 20 din Constituție),
considerăm că poziŃia pe care CEDO a promovat-o prin soluŃia de mai sus nu are aplicabilitate în
procedura penală din România, căci persoana nu poate fi lipsită de dreptul de a avea acces la
probele administrate într-un proces în care este parte. Soluția de compromis între aceste două
interese – cel național și cel personal – poate fi mecanismul de dublare a probei prin care se
folosește informația clasificată în scopul obținerii informației necesare dintr-o altă probă
neclasificată2.
Așadar, din cele de mai sus rezultă că declasificarea este practic imperativă în cazul folosirii
informațiilor clasificate în faza judecății, iar în faza urmăririi penale din momentul prezentării
materialului către învinuit sau inculpat.
Conform art. 63 alin. (2) C. proc. pen. probele au valoare egală, puterea lor fiind lăsată la
aprecierea organului de urmărire penală și a instanței. Așadar, informațiile clasificate, ce au fost
obținute în mod legal și declasificate nu au statut preferențial, ele având aceeași soartă ca și
celelelate probe.
În cazul informațiilor secrete de serviciu este incidentă aceeași situație expusă mai sus
(situația informațiilor secrete de stat). Acestea pot fi administrate ca probe dacă îndeplinesc
cerințele menționate mai sus, inclusive condiția legalității. Procedura în această materie este dată
de C.proc.pen. și de legile speciale. Acestea fac distincție între informațiile clasificate secrete de
serviciu și cele secrete de stat numai prin prisma interesului ocrotit, în cazul celor secrete de stat
interesul fiind unul mult mai larg. Chiar și așa, legea nu prevede nicio obligație adresată
autorităților care dețin asemenea informații de a le declasifica, obligația principală a acestora fiind
doar punerea la dispoziție a informațiilor clasificate secrete de serviciu în situațiile expres
prevăzute. În plus, este interzisă clasificarea ca secrete de serviciu a informațiilor care, prin natura
sau conținutul lor, sunt destinate sa asigure informarea cetățenilor asupra unor probleme de interes
public sau personal, pentru favorizarea ori acoperirea eludării legii sau obstrucționării justiției
(art.33, Legea Nr. 182/2002). Deci, informațiile din această categorie, dacă sunt clasificate, vor fi
supuse declasificării. Așadar, dacă se impune administrarea lor ca probe în procesul penal, fiind
vorba despre un interes personal, vor fi declasificate.
6. Concluzii
Problema folosirii informațiilor clasificate în cadrul procesului penal ca probe este una de
maxima importnață prin impactul pe care îl are asupra stabilirii adevărului și înfăptuirii justiției.
Chiar dacă o informație clasificată îndeplinește condițiile impuse pentru a putea fi
administrată ca probă reală, pertinentă, concludentă, utilă și obținută printr-un mijloc legal – în
practică apar numeroase probleme ce fac uneori imposibil un asemenea demers. Cele două interese
de Nord – conform acesteia, probele culese fără respectarea reglementărilor interne pot fi administrate ca probe deși
nu au la bază o autorizație emisă în acest sens. Totuși, aria admisibilătății probelor reprezintă o materie de
competență națională exclusivă, deci această hotărâre nu are relevanță în cazul nostru. În plus, conform art. 20 din
Constituție normele normele internationale privind drepturile omului au prioritate față de legea internă, dar cu
excepția cazului în care legea internă este mai favorabilă. Având în vedere că prevederile legale naționale în această
materie sunt mai favorabile, vor prima în fața celor internationale.
1
CEDO, hotărârea din 16 februarie 2000 în cauza Rowe şi Davis contra Marii Britanii.
2
Radu Slăvoiu și Cătălin Dumitrescu, au propus această soluție prezentând atât avantajele cât și dezavantajele
ei – A se vedea, Considerații în legătură cu modul de utilizare în procesul penal a rezultatelor activității de
informații pentru realizarea securității naționale, Dreptul, nr. 9/2008, p. 225.
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contradictorii ce vin în situația de față sunt - protejarea intereselor statului (în cazul informațiilor
secrete de stat) sau a unei autorități (în cazul informațiilor secrete de serviciu) și protejarea
intereselor persoanale a părților dintr-un proces. Există în practică cazuri în care majoritate
probelor aduse împotriva unei persoane se prezentau ca informații clasificate, iar
învinuitul/inculpatul se găsea în imposibilitatea de a-și pregăti o apărare pertinentă conform
dreptului său la apărare. Și procurorul, în acest context se află într-o poziție controversată, fiind
nevoit să aleagă între a limita accesul la probe (ducând la o nulitate relativă1) și a încălca
prevederile din materia protejării informațiilor clasificate, fiind sancționat în conformitate cu
încălcarea făcută. Și judecătorul întâmpină dificultăți deoarece, în cazul obținerii informațiilor în
baza unui act de autorizare, acesta nu-i poate fi pus la dispoziție judecătorului pentru a verifica
legalitatea lui. Singurele soluții disponibile sunt declasificare și dublarea probelor, dar și acestea
prezintă anumite inconveniente, putându-se recurge la ele doar în anumite situații.
În viitor ar fi bine-venite studii care nu doar să identifice problemele ce apar în practică, cum
face studiul de față, ci să vină cu soluții viabile care să reușească să împace aceste două interese
antagonice ale lumii moderne – interesul personal cu cel privat.
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SUBIECTUL ACTIV AL INFRACłIUNII. CÂTEVA ELEMENTE
SPECIALE ŞI JURISPRUDENłĂ
Alexandra Mihaela MINCĂ1
Cătălin Vlad ALEXANDRU2

Abstract :
The subject of crime in the context of criminal responsibility on the basis of the Romanian
Criminal Code.
One of the mandatory elements of a crime is the subject (perpetrator). Is with through the
action of a subject a forbidden act can be committed. This paper will analyze provisions of
Romanian criminal law from the perspective of the Criminal Code. The subject of a crime can be a
person who can bear criminal responsibility for the commission of forbidden acts stipulated by the
Criminal Code. Practice has demonstrated that not every perpetrator can bear criminal
responsability. Therefore, it is necessary to consider the characteristics that determine the ability
to bear criminal responsability. Furtheremore in some cases the subject of a particulary crime
must be analyzed in detail.
Cuvinte cheie : subiect activ, caracteristici, infracŃiune, raspundere penală, condiŃii speciale
CAPITOLUL I. INTRODUCERE
În cadrul ştiinŃei şi practicii dreptului penal, un element central îl reprezintă subiectul activ al
infracŃiunii şi condiŃiile răspunderii sale juridice. Subiectul activ al infracŃiunii reprezintă o
condiŃie esenŃială pentru existenŃa oricărei infracŃiuni, deoarece fără acŃiunea ori inacŃiunea
acestuia nu am mai fi în prezenŃa unei fapte prevăzute de legea penală. Prezenta cercetarea este
dedicată studierii condiŃiilor de existenŃa a subiectului activ al infracŃiunii, precum şi analiza unor
exemple concrete ce derivă din jurisprudenŃa românească.
Domeniul de studiu. În capitolele ce urmează, voi încerca mai întâi să clarific noŃiunea de
subiect activ al infracŃiunii şi condiŃiile ce trebuie îndeplinite pentru a avea această calitate de către
o persoană fizică. După acesta voi încerca să prezint situaŃia persoanei juridice ca subiect activ al
unei infracŃiuni, ca în final să analizez în concret circumstantierea subiectului activ două
infracŃiuni din Codul Penal Roman.
Scopul şi obiectivele lucrării. Scopul imediat al prezentei lucrări îl constituie examinarea
teoretico-practica a elementelor preexistente şi constitutive ce caracterizează din punct de vedere
normativ subiectul activ al infracŃiunii. Obiective : prezentarea noŃiunii de subiect activ al
infracŃiunii, evidenŃierea condiŃiilor necesare pentru îndeplinirea acestei calităŃi, determinarea unor
situaŃii concrete de existenŃa a subiectului activ al infracŃiunii în cazul unor infracŃiuni determinate.
CAPITOLUL II. NoŃiunea de subiect activ al infracŃiunii.
În conŃinutul infracŃiunii se pot identifica două elemente esenŃiale : subiectul activ, persoana
care comite acŃiunea ori inacŃiunea infracŃională şi subiectul pasiv, persoana împotriva căreia este
îndreptată această acŃiune ori inacŃiune.
NoŃiunea de subiecŃi ai infracŃiunii nu se confundă cu noŃiunea de subiecŃi de drept penal ce
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desemnează persoanele implicate în raporturi de drept penal, fie ca destinatari ai obligaŃiei de
conformare în cadrul raporturilor juridice penale de cooperare, fie ca beneficiari ai ocrotirii
juridice penale. Sub acest aspect se poate lesne observa că sfera noŃiunii de subiecŃi de drept este
mai întinsă, ea cuprinzând şi persoanele neimplicate în săvârşirea unei infracŃiuni, decât sfera
noŃiunii de subiecŃi ai infracŃiunii. Cu alte cuvinte, toŃi subiecŃii infracŃiunii sunt şi subiecŃi de
drept penal, dar nu toŃi subiecŃii de drept penal sunt subiecŃi ai infracŃiunii1.
Din analiza art.144 Cod penal se poate concluziona că subiect activ al unei infracŃiuni poate fi
persoana fizică care a săvârşit o faptă prevăzută de legea penală fie în calitate de autor (direct ori
indirect), fie în calitate de participant la comiterea infracŃiunii (instigator sau complice). Totodată
din acelaşi text se deduce că are calitate de subiect activ al infracŃiunii sau de infractor cel ce
săvârşeşte o faptă pe care legea penală o pedepseşte atât în formă consumată, cât şi în formă
tentativei, atat ca autor, instigator sau complice2.
CAPITOLUL III. CondiŃiile ce trebuie îndeplinite in cazul persoanei fizice pentru a
avea calitatea de subiect activ.
Legea penală romană a instituit 3 criterii privitoare la existenŃa subiectului activ al unei
infracŃiuni :
1. vârsta
2. responsabilitatea
3. libertatea de voinŃă şi acŃiune
a. Vârsta
O persoană are obligaŃia de a acŃiona în conformitate cu exigentele normelor penale atunci
când dezvoltarea sa biopsihica îi permite să conştientizeze faptele sale şi consecinŃele ce derivă din
acestea. În doctrina se identifică patru etape de dezvoltare biopsihică : copilăria, adolescenŃa,
maturitatea şi bătrâneŃea. În ceea ce priveşte prima etapă, cea a copilăriei, exista prezumŃia
absolută că minorul nu are o capacitate psihico-fizica normală de a înŃelege prevederile legilor
penale şi de a acŃiona în conformitate cu acestea. Astfel, în această etapă nu poate fi subiect activ
al răspunderii penale.
În perioada următoare, cea a adolescenŃei (12-13 ani până la vârsta de 18-20 de ani) s-a
constatat că în prima parte a acesteia nu se poate admite ca minorul are capacitatea necesară pentru
a respecta exigentele normelor penale, fiind într-o stare psihico-fizica incompletă, adică neavând
în toate situaŃiile o reprezentare corectă a faptelor sale şi a consecinŃelor ce se pot produce. În
partea a doua a adolecentei minorul are, de regulă, o deplină capacitate penală3.
La nivel european se pot observa diferenŃe între vârsta la care minorul răspunde penal. În
ElveŃia şi Suedia răspunderea penală a minorului începe de la 7 ani. În ScoŃia răspunderea penală
începe de la 8 ani, iar în Anglia, Grecia, Tara Galilor şi Ungaria de la 12 ani. Totodată În FranŃa,
Portugalia şi Austria vârsta minimă stabilită de legiutor este de 13 ani, iar sistemele penale similar
cu cel românesc se regăseşte în Germania, Danemarca şi Italia unde minorul răspunde penal de la
vârsta de 14 ani4.
Legiuitorul roman a fost nevoit să stabilească o limită de vârsta până la care răspunderea
penală să fie exclusă, aceasta fiind prevăzută de art.99 Cod penal la 14 ani împliniŃi5. Art.50 din
1

C. Mitrache, Cr. Mitrache, Drept penal roman, Parte Generala, Editura Universul Juridic 2005, pag.119
Traian Dima, Drept penal. Partea generala, Editia a II-a, revazuta si adaugita in baza Legii nr.278/2006 de
modificare a Codului penal, Editura Hamangiu 2007, pag.166
3
Costica Bulai, Manual de drept penal, Partea Generala, Editura All, pag.205
4
http://www.scritube.com/stiinta/drept/Raspunderea-penala-a-minorilor21551.php
5
Art.99 Cod penal : Minorul care nu a implinit 14 ani nu raspunde penal.
Minorul care are varsta intre 14 si 16 ani, raspunde penal, numai daca se dovedeste ca a savarsit fapta cu
2
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Codul penal stipulează că minoritatea făptuitorului sub 14 ani constituie o cauză care înlătură
caracterul penal al unei fapte.
Pentru minorul în vârstă de la 14 la 16 ani Codul penal prevede o prezumŃie relativă a lipsei
de discernământ. Astfel, se permite dovada contrară, adică se poate dovedi de către acuzare ca în
săvârşirea faptei concrete minorul a avut discernământ1.
Prin discernământ se înŃelege capacitatea minorului de a-şi da seama de caracterul
socialmente periculos al faptei şi de a-şi manifesta conştient voinŃa, capacitatea, raportată la fapta
concretă săvârşită2. Astfel, nu este suficient să se demonstreze o capacitate generală a minorului în
vârstă de la 14 la 16 ani, ci este necesar dovedirea discernământului în raport cu fapta săvârşită.
Asupra conceptului de discernământ nu există o unitate în doctrina penală romană. Unii autori
susŃin că discernământul reprezintă "facultatea de a distinge binele de rău" ori "puterea individului
de a înŃelege criminalitatea şi ilegalitatea actului şi pe cale de consecinŃă, puterea de a-şi da seama
de responsabilitatea penală cu urmările ei". Totuşi, în opinia profesorului Vintilă Dongoroz astfel
de concepte sunt fără relevanŃă atât timp cât discernământul este o cauză ce implică o capacitate
penală a individului.
Dovada discernământului trebuie făcută în fiecare caz în parte de către organele judiciare. El
se stabileşte cu ajutorul expertizei medicale şi al anchetei sociale, cu care ocazie se fac investigaŃii
complexe spre a cunoaşte atitudinea minorului în familie, la şcoală, la muncă, în anturaj etc. din
care să rezulte dacă el putea sau nu să-şi dea seama de caracterul dăunător pentru societate al faptei
pe care a săvârşit-o3.
Dacă nu se face dovada existenŃei discernământului la momentul săvârşirii faptei prevăzute
de legea penală, răspunderea minorului în vârstă de la 14 la 16 ani este exclusă, fiind asimilat din
punct de vedere juridic minorului ce nu a împlinit 14 ani.
Legiuitorul, deşi a prevăzut înlăturarea răspunderii penale faŃă de minorul ce nu a împlinit 14
ani şi faŃă de minorul în vârstă de la 14 la 16 ani fără discernământ, a prevăzut totuşi posibilitatea
luării unor măsuri de ocrotire.
Minorul care a împlinit vârsta de 16 ani este prezumat că are capacitate penală. Aceasta
prezumŃie este relativă, putând fi combătuta prin proba contrarie4.
b. Responsabilitatea
Prin responsabilitate se înŃelege starea psiho-fizica a persoanei care are capacitatea de a
înŃelege caracterul faptelor sale, de a-şi da seama de valoarea şi de urmările acesteia, precum şi
capacitatea de a-şi determina şi dirija în mod normal voinŃa în raport cu propriile fapte. Starea
de responsabilitate sau capacitatea psihică a persoanei presupune, deci, că aceasta posedă însuşirile
psihice (inteligentă, raŃiune) care o fac capabilă să înŃeleagă caracterul socialmente periculos al
acŃiunilor sau inacŃiunilor pe care le săvârşeşte şi să fie stăpână pe acestea sau să efectueze
acŃiunile ordonate de lege5.
Responsabilitatea este considerată ca fiind starea naturală, normală a persoanei şi nu a fost
prevăzută în mod expres de către legiuitor. Codul penal prevede în schimb prevederi referitoare la
starea de iresponsabilitate, starea anormală a individului (art.48 Cod penal6).
discernamant.
Minorul care a implinit varsta de 16 ani raspunde penal.
1
M.Basarab, Drept penal, p.gen., Vol.I, Editia I, Editura Fundatiei Chemarea, Iasi, 1995, pagina 98
2
V.Dongoroz, Drept penal, 1939, pag.407
3
Alexandru Boroi, Drept penal, Parte generala, Editura All Beck, 1999, pag.109
4
Constantin Mitrache, Cristian Mitrache, Drept penal roman, Parte Generala, Editura Universul Juridic, 2005
pg 121
5
Costica Bulai, op.cit., pg 209; T.Dima, op.cit, pag.167
6
Art. 48 Cod penal : Nu constituie infracŃiune fapta prevăzută de legea penală, dacă făptuitorul, în momentul
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Starea de responsabilitate este constituită din două elemente : unul intelectiv şi unul volitiv.
Cel intelectiv presupune capacitatea unei persoane de a înŃelege semnificaŃia acŃiunilor sau
inacŃiunilor ei, a urmărilor acestora şi cel volitiv presupune capacitatea persoanei de a fi stăpână pe
acŃiunile sau inacŃiunile sale, pe care le dirijează în mod conştient1. AbsenŃa unui element conduce
fie la starea de iresponsabilitate, lipsind vinovăŃia, fie în cazul constrângerii, lipsind factorul
volitiv. Deşi aceste persoane sunt absolvite de răspunderea penală, împotriva lor se pot lua măsuri
de siguranŃă.
Este necesar să se facă distincŃia între responsabilitate, ca o condiŃie sine qua non pentru ca o
persoană să răspundă penal şi să fie subiect activ al unei infracŃiuni şi răspunderea penală, care este
o manifestare a răspunderii juridice, fiind reprezentată de un raport de drept penal de conflict, în
urma căruia infractorul este sancŃionat şi suportă consecinŃele legale pentru săvârşirea unei fapte
prevăzute de legea penală.
Răspunderea penală este consecinŃa săvârşirii unei infracŃiuni, iar responsabilitea este o
premisă a infracŃiunii, fiindcă în lipsa ei nu există vinovăŃie. Cele două categorii rămân însă
distincte, responsabilitatea este o categorie psihologică, în timp ce răspunderea penală este o
categorie juridică2.
c. Libertatea de voinŃă si actiune3
O condiŃie esenŃială ca o persoană să fie subiect activ al unei infracŃiuni este că aceasta să fi
acŃionat în mod liber asupra săvârşirii faptei prevăzute de legea penală şi să nu fi fost constrânsa
împotriva conştiinŃei şi voinŃei sale. Astfel, pe lângă îndeplinirea condiŃiilor privitoare la vârstă, la
starea biopsihica şi a responsabilităŃii, este necesar ca la momentul acŃiunii ori inacŃiunii persoană
să fi fost liberă să acŃioneze.
În cazul în care există o constrângere exterioară, fapta nu îi mai poate fi imputată, Codul
penal prevede la art.46 două cauze de înlăturare a caracterului penal al faptei : constragerea fizică
şi constragerea morală.
d. CondiŃii speciale pentru existenŃa subiectului activ al infracŃiunii
În cazul anumitor infracŃiuni subiectul activ al acesteia trebuie să aibă anumite calităŃi
pentru că fapta săvârşită de el să constituie infracŃiune.
Astfel, cu titlu de exemplu, regăsim în Codul penal situaŃiile de mai jos :
În cadrul infracŃiunilor contra patrimoniului :
− art.214 Gestiunea frauduloasă, subiect activ poate fi persoana care are calitatea de
administrator sau de detentor al bunurilor
− art.215 ind.1 Delapidarea, subiect activ poate fi persoana care are calitatea de funcŃionar
care administrează bunurile persoanei juridice (publice sau private) păgubite sau de gestionar al
bunurilor, valorilor, banilor persoanei juridice
În cadrul infracŃiunilor care aduc atingere unor activităŃi de interes public sau altor activităŃi
reglementate de lege :
− art. 246 Abuzul contra intereselor persoanelor, art. 247 Abuzul în serviciu prin îngrădirea
unor drepturi, art.247 Abuzul în serviciu contra intereselor obşteşti, Art.249 Neglijenta în serviciu,
art. 250 Purtarea abuzivă, art.252 Neglijenta în păstrarea secretului de stat,, art.254 subiect activ
poate fi persoana care are calitatea de funcŃionar public
săvârşirii faptei, fie din cauza alienaŃiei mintale, fie din alte cauze, nu putea să-şi dea seama de acŃiunile sau
inacŃiunile sale, ori nu putea fi stăpân pe ele.
1
Constantin Mitrache, Cristian Mitrache, op.cit, pag.122
2
V. Dongoroz, op.cit, p.392
3
T. Dima, op.cit., pag.169
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− art.254 Luarea de mita, subiect activ poate fi persoana care are calitatea de funcŃionar
art.256 Primirea de foloase necuvenite, subiectul activ poate fi persoana care are calitatea de
funcŃionar public ori simplu
În cadrul infracŃiunilor care împiedică înfăptuirea justiŃiei :
− art.260 Mărturia mincinoasă, subiectul activ poate fi persoana care are calitatea de
martor, expert sau interpret chemat să ajute în soluŃionarea cauzelor penale
− art.263 Omisiunea sesizării organelor judiciare, subiectul activ poate fi persoana care are
calitatea de funcŃionar public / funcŃionar cu atribuŃii de conducere / control etc.
În cazul acestor infracŃiuni subiectul activ poartă denumire de subiect activ calificat, propriu
sau special, iar infracŃiunea este de asemenea proprie. Această calitate este cerută doar pentru
autorul infracŃiunii şi nu pentru ceilalŃi participanŃi, care poartă denumirea de subiecŃi improprii ori
extraneus1.
e. Categorii de subiecŃi activi ai infracŃiunii
În doctrina penală se face distincŃie între mai multe categorii de subiecŃi activi ai infracŃiunii,
având drept criteriu vârsta, numărul, participarea, calitatea acestora ori antecedentele penale.
Astfel, se pot identifica următoarele clasificări :
−
subiect activ (infractori) majori, minori şi tineri infractori. Infractorii minori sunt cei ce au
împlinit vârsta de 18 ani, iar cei minori sunt cei ce au împlinit vârsta de 14 ani şi pot răspunde
penal. Perioada de 18 – 21 ani intra în categoria postadolescenŃa şi reprezintă tinerii infractori2
− subiecŃi activi unici (singulari) şi subiecŃi activi plurali. Astfel, în cazul unor infracŃiuni
nu poate exista decât un autor (infracŃiunea de nedenuntare art.170 Cod penal). Subiect activ plural
se poate identifica decât la infracŃiunile cu mai mulŃi participanŃi (asocierea pentru săvârşirea de
infracŃiuni art.323 Cod penal)3
− subiecŃi activi simpli (necircumstatiati) şi subiecŃi activi calificaŃi (proprii,
circumstanŃiaŃi)
− subiecŃi activi direcŃi (autor) şi subiecŃi activi indirecŃi (participant)
− infractori primari şi infractori recidivişti4
CAPITOLUL IV. Persoana juridică. Subiect activ al infracŃiunii
În viaŃa statului, rolul persoanei juridice, atât de drept public cât şi de drept privat, a devenit
deosebit de important, şi totodată, aceste entităŃi au devenit deosebit de folositoare în scopul
comiterii de infracŃiuni.5 Raporturile dintre aceste entităŃi, la rândul lor se diversifica şi se
dezvoltă perpetuu. ViaŃa socială economică modernă a făcut ca un număr mare din aceste raporturi
juridice să ia naştere şi să se consume nu la nivel individual, ci la nivel de grupuri6.
Aceste grupuri, sau într-un sens mai restrâns, persoane juridice, se bucură în prezent de
numeroase atribute care odinioară erau considerate ca aparŃinând exclusiv persoanei umane, ca de
exemplu : capacitatea de a intra în raporturi juridice, de a-şi asuma drepturi şi obligaŃii, s.a.m.d.7.
1

Costica Bulai, op.cit, pagina 211.
Paul Popescu – Neveanu, Dictionar de psihologie, Editura Albatros, Bucuresti, 1978, p.26 citat de C.Bulai,
op.cit, pag.211
3
T. Dima, op.cit., pag.170
4
T. Dima, op.cit., pag.170
5
Anca Juma, Raspunderea penala a persoanei juridice, Revista de Drept Penal, nr.1/2003, pg.99
6
Ramiro Virgil Mancas, Raspunderea penala a persoanei juridice, Revista de Drept Penal, nr.3/1998, pg.67
7
Florin Streteanu, Raspunderea penala a persoanei juridice in legislatie si doctrina. Examen de drept
comparat, Revista de Drept Comercial, nr.3/1997, Bucuresti, pag.64
2
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Prin persoana juridică se înŃelege o entitate, un subiect colectiv de drept, care respectând
normele legale de fond şi de formă pentru constituirea sa, devine titular de drepturi şi obligaŃii
civile. Se poate observa că legiuitorul a exceptat de la responsabilitatea penală, statul, autorităŃile
publice şi instituŃiile publice ce desfăşoară activităŃi ce nu fac obiectul domeniului privat, adică o
activitate ce nu poate fi exercitatea de către o persoană fizică ori o persoană juridică de drept
privat.
În sistemul de drept din România evoluŃia în timp a reglementarii răspunderii penale a
persoanei juridice a cunoscut schimbări majore. Profesorul Ion Tanoviceanu, în 1912, îmbrăŃişa
teza negativă, afirmând că o tragere la răspundere penală a persoanei juridice nu este posibilă
întrucât colectivităŃile nu pot avea o voinŃă proprie, separată de acea a persoanelor care o compun1.
Ulterior, în 1923 profesorul Traian Pop susŃinea că "Faptul, că scopul persoanei morale fixat
prin actul de asociere nu admite comiterea de infracŃiuni, nu însemnează, că dacă totuşi, contrar
scopului, se vor comite (infracŃiuni), ele nu se vor socoti că fapte ale persoanei morale, din a cărei
voinŃa derivă [...]"2.
Codul penal din 1936 reglementează pentru prima oară o recunoaştere a capacităŃii delictuale
a persoanei juridice. Astfel, art.84 stabilea închiderea unui local industrial sau comercial poate fi
ordonată de către instanŃă, în cazurile prevăzute de lege, şi când se constată că aceasta măsură este
necesară pentru a împiedica noi infracŃiuni. Totodată art.85 prevedea condiŃiile ce trebuiau
îndeplinite pentru a putea fi aplicată pedeapsa dizolvării ori a suspendării :
- directorii sau administratorii persoanei juridice (societăŃi, asociaŃii ori corporaŃii) să fi comis
o crimă sau un delict predepsit de lege cu cel puŃin un an închisoare
- fapta să reprezinte un pericol pentru morală sau ordine publică.
În cazul în care cele două condiŃii erau întrunite se putea dispune suspendarea pe o perioadă
de cel mult doi ani ori dizolvarea ce era urmată de lichidare.
Codul penal din 1969 nu mai reglementează răspunderea penală a persoanei juridice având în
vedere evoluŃia în concret a societăŃii, a instituirii unui nou regim politic, iar nouă structură a
societăŃii nu mai putea permite existenŃa condiŃiilor necesare sancŃionării persoanei juridice3.
În perioada postcomunistă prima reglementare ce readucea în discuŃie răspunderea penală a
persoanei juridice este Legea nr.11/19914 privind combaterea concurenŃei neloiala.
Cea mai importantă prevedere legală ce vine să modifice Codul penal în sensul introducerii
răspunderii penale a persoanei juridice este Legea nr.278/20065 şi Legea nr.356/20066. Astfel,
persoanele juridice, cu excepŃia statului, a autorităŃilor publice şi a instituŃiilor publice care
desfăşoară o activitate ce nu poate face obiectul domeniului privat, răspund penal pentru
infracŃiunile săvârşite în realizarea obiectului de activitate sau în interesul ori în numele persoanei
juridice, dacă fapta a fost săvârşită cu formă de vinovăŃie prevăzută de legea penală. Răspunderea
penală a persoanei juridice nu exclude răspunderea penală a persoanei fizice care a contribuit, în
orice mod, la săvârşirea aceleiaşi infracŃiuni.
De-a lungul timpului a existat o controversă asupra de răspunderii penale a persoanei juridice.
Principalele obiecŃii ridicate de-a lungul timpului faŃă de răspunderea penală a persoanei juridice şi
maniera în care ele au fost, rând pe rând, înlăturate de doctrina contemporata sunt următoarele
1
Ion Tanoviceanu, Curs de drept penal, vol.I, Ed.Sosec, 1912, pag.231, citat de George Antoniu in
Raspunderea penala a persoanei juridice, Revista de Drept Penal, nr.1/1996, pag.9
2
Traian Pop, Drept penal comparat, Partea Generala, vol.2, Cluj-Napoca, 1923, pag.273, citat de Constantin
Butiuc in Despre o eventuala raspundere penala a persoanei juridice, Revista Dreptul, nr.10-11/1999, pag.88
3
Vintila Dongoroz si altii, Explicatii teoretice ale Codului penal roman, vol.2, Ed.Academiei, Bucuresti, 1970,
pag.278
4
M.Of.nr.24 din 30 ianuarie 1991, modificata de Legea nr.21/10 aprilie 1996 si Legea nr.298/7 iunie 2001
5
M.Of.nr.601/12 iulie 2006
6
M.Of.nr.677/7 august 2006
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(nota subsol streteanu pag 210) :
a. Caracterul fictiv al persoanelor juridice
Teoria civilista a ficŃiunii persoanelor juridice a avut o răspândire largă în secolul al XIX-lea.
Aceasta susŃinea că subiect activ al unei infracŃiuni nu poate fi decât o persoană umană, iar cea
juridică este doar un subiect fictiv creat de societate pentru a suplini nevoia de a identifica un
proprietar al unui patrimoniu.
Această teorie însă a fost abandonată, înŃelegându-se absurdul susŃinerii că deşi era acceptată
ca subiect pasiv al unei infracŃiuni, constituind o realitate, atunci când este adusă o atingere a
drepturilor sale, însă în cazul în care însăşi persoana juridică vatăma drepturile altor persoane ea
este considerată doar o entitate fictivă.
b. Incapacitatea de acŃiune a persoanelor juridice
Într-o opinie manifestată în doctrina penală, persoana juridică nu poate acŃiona deoarece nu
are o capacitate proprie şi este dependentă de voinŃa unei persoane fizice. Entitatea colectivă nu
poate fi subiect activ al unei infracŃiuni, pentru că aceasta fiind necesar ca ea să comită personal
acŃiunea sau inacŃiunea incriminata (ns streteanu 210 – ind 3).
O asemenea susŃinere este însă lipsită de un fundament real, deoarece chiar dacă actele ilicite
sunt realizate de către un organ al persoanei juridice, ce este în concret parte din această. Mai mult,
normele de drept accepta sancŃionarea contravenŃională a persoanei juridice, iar nesancŃionarea
unei fapte mai grave de natură penală reprezintă un argument ilogic transformând entitatea juridică
din reală în fictivă în funcŃie de criterii subiective.
c. Principiile specialităŃii capacităŃii de folosinŃă
Potrivit acestei opinii, legea care acordă personalitate juridică entităŃilor colective le stabileşte
în acelaşi timp, din raŃiuni practice, limitele activităŃii şi le interzice depăşirea acestora. Prin
urmare, persoanele juridice nu pot acŃiona dincolo de aceste limite şi deci nu pot comite
infracŃiuni, acest lucru fiind opoziŃie cu principiul specialităŃii1.
În acest sens se consideră că persoana juridică există doar când îşi desfăşoară activitatea
pentru care a fost creată, iar atunci când depăşeşte această sferă îşi pierde capacitatea şi
personalitatea juridică. Mai mult persoanele fizice care acŃionează în numele persoanei juridice
sunt limitate în activitatea lor de prevederile legale şi statutare, şi este de domeniul evidentei că
nici legea şi nici statutele nu le pot acorda competenta sau o împuternicire valabilă pentru
comiterea de infracŃiuni2.
Însă, principiul specialităŃii este consacrat de doctrină ca fiind parte a ramurii de drept civil.
Prin capacitate civilă a persoanei juridice înŃelegem o aptitudine a acesteia de a avea drepturi şi
obligaŃii civile şi de a-şi asuma şi îndeplini obligaŃii civile prin încheierea de acte juridice civile, de
către organele sale de conducere3. Acest principiu nu poate fi extins către alte ramuri de drept, şi
drept urmare, nici în cadrul ramurii de drept penal. Doctrina arata că “principiul specialităŃii
capacităŃii de folosinŃă nu trebuie transpus tale quale în alte ramuri de drept, unde subiectul
colectiv are capacitatea pe care normele acelor ramuri o determina”.4
Astfel, regulile capacităŃii civile a persoanei juridice se pot aplica doar în cadrul raporturilor
civile, nu şi în raporturi ce aparŃin altor ramuri de drept, făcându-se aplicarea regulilor stabilite de
1

Florin Streteanu, Tratat de drept penal, Parte generala, Vol.I, pag.357
Florin Streteanu, op.cit., pag.357
Gh. Beleiu, Drept civil. Persoanele, Universitatea din Bucuresti, Bucuresti, 1982, pag. 449-450, G.boroi,
Drept civil. Persoanele, Editura All Beck, 2002, pag.394
4
Gh.Beleiu, op.cit, pag 382
2
3
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normele fiecărei ramuri de drept.
d. Lipsa elementului subiectiv în cazul persoanelor juridice
Conform acestei teorii persoana juridică nu are o voinŃă proprie. Acest punct de vedere nu
mai este însă actual, iar o asemenea susŃinere este desuetă. Nu s-ar putea nega existenŃa
elementului subiectiv al persoanei juridice din punct de vedere al răspunderii penale având în
vedere că este recunoscut în planul altor ramuri de drept, precum civil, administrativ şi
constituŃional. Cel mai elocvent exemplu este cel a răspunderii civile delictuale, unde se reŃină
culpa persoanei juridice şi răspundere patrimonială a acesteia. Mai mult, doctrina acceptă faptul că
persoana juridică are o voinŃă distinctă de cea a membrilor săi. Ceea ce caracterizează persoana
juridică este, pe de o parte, existenŃa unui interes superior, diferit de interesul fiecărui membru al
grupului, iar pe de ăla parte, existenŃa unei organizări interne susceptibile de a degaja voinŃa
colectivă1.
e. Caracterul personal al răspunderii penale
Potrivit acestui principiu, răspunderea penală are caracter personal, ea incumbă exclusiv
persoanei care, având obligaŃia de a respecta legea penală şi săvârşind cu vinovăŃie fapta prevăzută
de normă încriminatoare, a devenit subiect pasiv al răspunderii penale2.
Caracterul personal al răspunderii penale implica aplicarea pedepsei numai celui ce a săvârşit
o infracŃiune, iar celelalte sancŃiuni de drept penal, măsurile de siguranŃă în special se pot lua
numai faŃă de cel ce prin fapta sa a dat în vileag starea de pericol social ce trebuie înlăturată3.
Responsabilitatea penală personală a făptuitorului decurge în mod obiectiv din săvârşirea
infracŃiunii care naşte dreptul statului de a aplică pedeapsă şi obligaŃia personală a infractorului de
a suporta consecinŃele juridice ale faptei săvârşite. Aceasta demonstrează specificul răspunderii
penale care este personală şi care nu poate fi transferată niciodată altei persoane (părinŃi, tutori,
institutori etc.), posibilitate existenta spre exemplu în dreptul civil4.
În doctrină, faŃă de fundamentul legal al acestui principiu există diferenŃe. În opinia unor
autori5, caracterul personal al răspunderii penale se regăseşte în art.2 Cod penal Legalitatea
incriminării, art.72 Criteriile generale de individualizare şi art.4 Cod penal – Personalitatea legii
penale romane. Conform altor autori6, acest principiu se regăseşte în dispoziŃiile art.23 alin. (1) din
ConstituŃie : "Libertatea individuală şi siguranŃa persoanei sunt inviolabile." Astfel, caracterul
personal al răspunderii penale reprezintă o garanŃie a securităŃii juridice a persoanei fizice în raport
cu autorităŃile statului.
Răspunderea penală a persoanelor juridice nu intra în contradicŃie cu caracterul personal al
răspunderii penale. În cazul persoanelor juridice, respectarea principiului caracterului personal al
răspunderii penale este respectat în măsura în care sancŃiunea aplicată persoanei juridice nu-i
atinge pe membrii acesteia decât indirect7.
Aceste efecte se resfrang asupra membrilor în funcŃie de alegerea formei de societate, de
exemplu, în cazul societăŃilor cu răspundere limitată, asociaŃii răspund doar în limita aportului la
capitalul social.

1

G.Richier, p.119 citat de Florin Streteanu, op.cit, pag 210
Costica Bulai, op.cit, pag 319
3
Constantin Mitrache, Cristian Mitrache, op.cit., pag.47
4
Alexandru Boroi, op.cit, pag.28
5
M.Basarab, op.cit., pag.12-13, N.Giurgiu, op.cit, pag.48
6
Florin Streteanu, op.cit., pag.70
7
Florin Streteanu, op.cit., pag.75
2
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f. Punibilitatea persoanelor juridice
Deşi persoana juridică nu poate cunoaşte instituŃia privării de libertate, în doctrina se acceptă
că este suficient că doar parte din scopul şi mijloacele de constrângere penală să se aplice acesteia.
Nu se poate discuta de o discrepanŃă între sancŃiunile aplicate persoanei fizice şi cele aplicate
persoanei juridice, ele fiind în mod vădit două categorii distincte de drept penal. PrevenŃia specială
îşi regăseşte efectul ca urmare a aplicării unei amenzi, deoarece voinŃa persoanei juridice,
exercitată prin noi metode de organizare de către asociaŃi, se va schimba în scopul evitării unei noi
sancŃiuni. Totodată alte persoane juridice vor fi descurajate în a încălca legea penală. FuncŃia de
reeducare este de asemenea realizată prin aplicarea sancŃiunii determinând persoana juridică să îşi
reevalueza activitatea în scopul redresării.
Ca o persoană juridică să răspundă penal este necesar ca aceasta să îndeplinească două
condiŃii :
− capacitatea juridică a persoanei juridice, prevăzută de art.35 din Decretul nr.31/1954 :
"Persoana juridică îşi exercita drepturile şi îşi indeplieste obligaŃiile prin organele sale. Actele
juridice făcute de organele persoanei juridice, în limitele puterilor ce le-au fost conferite, sunt
actele persoanei juride însăşi. Faptele ilicite săvârşite de organele sale obliga însăşi persoana
juridică, dacă au fost îndeplinite cu prilejul exercitării funcŃiei lor. Faptele ilicite atrag şi
răspunderea personală a celori ce le-a săvârşit, atât faŃă de persoana juridică, cât şi faŃă de cel de al
treilea."
În cazul persoanelor juridice ce sunt obligate să fie înregistrate, capacitatea de a avea drepturi
şi obligaŃii există de la data înregistrării. În celelalte cazuri, aceasta există de la data actului de
dispoziŃie prin care persoana juridică ia fiinŃă, de la data recunoaşterii ori a autorizării ori alte
cazuri prevăzute de lege.
Persoana juridică se poate îndrepta împotriva prepusului sau prin cadrul acŃiunii în regres în
temeiul răspunderii civile delictuale.
− legea penală prevede răspunderea persoanei juridice
În categoria persoanelor juridice, subiect al răspunderii penale sunt cuprinse societăŃile
comerciale (SocietăŃile pe acŃiuni, SocietăŃile cu răspundere limitată, SocietăŃile în nume colectiv,
societăŃile în comandită simplă, societăŃile în comandită pe acŃiuni), astfel cum au luat fiinŃă prin
Legea nr.31/1990 privind societăŃile comerciale. Totodată pot dobândi această calitate şi filialele
care au personalitate juridică distinctă1.
CAPITOLUL IV. CondiŃii speciale în cazul unor infracŃiuni.
a. Subiectul activ al infracŃiunii de luare de mită.
Codul penal prevede la art. 2541 infracŃiunea de luare de mită
"(1) Fapta funcŃionarului care, direct sau indirect, pretinde ori primeşte bani sau alte foloase
care nu i se cuvin ori acceptă promisiunea unor astfel de foloase sau nu o respinge, în scopul de a
îndeplini, a nu îndeplini ori a întârzia îndeplinirea unui act privitor la îndatoririle sale de serviciu
sau în scopul de a face un act contrar acestor îndatoriri, se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 12
ani şi interzicerea unor drepturi.
(2) Fapta prevăzută în alin. 1, dacă a fost săvârşită de un funcŃionar cu atribuŃii de control, se
pedepseşte cu închisoare de la 3 la 15 ani şi interzicerea unor drepturi.
(3) Banii, valorile sau orice alte bunuri care au făcut obiectul luării de mită se confiscă, iar
dacă acestea nu se găsesc, condamnatul este obligat la plata echivalentului lor în bani.
În cazul acestei infracŃiuni subiectul activ este calificat şi nu poate fi decât un funcŃionar
1
Mariana Cirstocea, Oana Catalina Ghita, Raspunderea penala a persoanei juridice, Comunicari stiintifice,
Noul cod penal, Reforma in legislatie, Universitatea din Craiova, pag. 22
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1

public sau alt funcŃionar .
Art.147 Cod penal defineşte noŃiunea de funcŃionar public şi funcŃionar2. Între cele două
noŃiuni legiuitorul face următoarea distincŃie : pe de o parte, funcŃionarul public exercita o sarcină
de orice natură în serviciul unei autorităŃi sau instituŃii publice ori al altei persoane juridice de
drept public, iar pe de altă parte funcŃionar exercita o sarcină în serviciul unei persoane juridice de
drept privat.
Ca o persoană să fie considerată funcŃionar trebuie să exercite o sarcină fie permanent, fie
temporar, fără a fi nevoie de un contract scris de muncă încheiat între părŃi, fiind suficient ca
acesta să exercite o activitate, având un drept de dispoziŃie şi control, pentru persoana juridică3.
În ceea ce priveşte limitele în care un act încheiat de către o persoană aparŃine sau nu
îndatoririlor sale de serviciu, în practică s-au făcut o serie de distincŃii. Astfel, în cazul
inculpatului, lăcătuş mecanic, acesta a primit o dispoziŃie de paza a secŃiei, asumându-şi atribuŃiile
ce revin funcŃiei de paznic în vegherea integrităŃii bunurilor aparŃinând persoanei juridic. Acesta
primind o sumă de bani de alte două persoane, coinculpaŃi, le-a permis accesul în vederea
sustragerii unui bloc motor. Organele de cercetare penale au reŃinut în sarcina acestuia infracŃiunea
de luare de mită. Inculpatul s-a apărat susŃinând că atribuŃiile sale de paznic au fost exercitate
temporar şi nefiind încadrat în munca în acest scop, încadrarea sa ca subiect activ al infracŃiunii de
luare de mită nu este întemeiată4.
Practica ulterioară a arătat că şi în cazul în care funcŃionarul primeşte foloase necuvenite
pentru exercitarea unui act ce nu intra în competenŃa sa obişnuită, însă poate la momentul
comiterii infracŃiunii să dea dispoziŃii fapta va fi calificată drept luare de mită5.
Un alt exemplu este cazul în care deşi nu există o delegaŃie specială pentru a efectua un
control de către un agent al Gărzii Financiare şi aflându-se în afara orelor de program, acesta
pretinde sume de bani pentru întocmirea de acte de control favorabile se întrunesc elementele
constitutive ale infracŃiunii de luare de mită şi nu ale înşelăciunii6.
În cazul în care funcŃionarul este în concediu de odihnă ori în afara jurisdicŃiei sale se
consideră că orice pretindere, primire, acceptare sau nerespingere a unor sume de bani ori a altor
foloase constituie infracŃiunea de luare de mită, în caz contrar ar putea servi la eludarea
prevederilor legii penale.
Calitatea de medic ca subiect activ al infracŃiunii de luare de mită. Înalta Curte de CasaŃie şi
Justiei a reŃinut în baza prevederilor H.G. nr.220/1992 privind aprobarea principiilor de bază ale
Statutului medicului în România ca acesta poate fi asimilat unui funcŃionar public sau altor
salariaŃi7. Ulterior intrării în vigoare a legii nr.74/1995 privind exercitarea profesiunii de medic,
infintarea, organizarea şi funcŃionarea Colegiului Medicilor din România şi în lumina prevederilor
art.3 alin.2 prin care se precizează că medicul nu este funcŃionar public, s-a motivat în doctrina8 că
medicii, salariaŃi la unităŃi din sectoarele de stat sau private, pot avea calitatea de subiect activ al
1
H.Diaconescu, Puncte de vedere cu privire la subiectul activ al infractiunii de luare de mita, Dreptul
nr.10/1998, pag.75
2
Prin funcŃionar public se înŃelege orice persoană care exercită permanent sau temporar, cu orice titlu,
indiferent cum a fost învestită, o însărcinare de orice natură, retribuită sau nu, în serviciul unei unităŃi dintre cele la
care se referă art. 45. Prin funcŃionar se înŃelege persoana menŃionată în alin. 1, precum şi orice salariat care exercită
o însărcinare în serviciul unei alte persoane juridice decât cele prevăzute în acel alineat.
3
Trib.Suprem, Colegiul Penal, decizia nr.18/1995, in L.P.nr.2/1955, pag.158
4
Trib.Municipiului Bucuresti, sec.I-a penala, decizia penala nr.1497/1992 – Culegere de practica judiciara
penala pe anul 1992, Casa de editura si presa "Sansa" Bucuresti 1993 pag.207
5
Curtea Suprema, decizia penala nr.605/1995, Dreptul nr.1/1996, pagina 145
6
Curtea de Apel Brasov, decizia penala 5/a din 28.01.1997 citata de D.Ciuncan in Jurisprudenta si doctrina
penala in materia coruptiei, Editura Lumina Lex Bucuresti, 2004, pag.494
7
C.S.J. Decizia nr.1647/2.07.1992, Revista Dreptul nr.4/1993, pag.63 - 65
8
I.Dumitru, Medic, subiect activ al infracitunii de luare de mita, Revista de Drept Penal, nr.4, pag.58-61
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infracŃiunii de luare de mita, fapt constatat şi de jurisprudenŃă1.
Expertul din cadrul unui birou local de expertize tehnice, desemnat să efectueze expertize în
cauze judiciare şi retribuit sub forma onorariului prin biroul de expertize are calitatea de funcŃionar
şi poate fi subiect activ al infracŃiunii de luare de mită2.
Calitatea de contabil-şef al unei întreprinderi de transport care a primit o sumă de bani pentru
a angaja o persoană ca taxator de autobuz poate fi subiect activ al infracŃiunii de luare de mită3.
Profesorul care în calitate de membru al comisiei de bacalaureat primeşte sume de bani pentru
a promova un candidat la exemen poate fi subiectul activ al infracŃiunii de luare de mită4.
În ceea ce priveşte forma agravanta prevăzută de art.254 alin.2, fapta săvârşită de un
funcŃionar cu atribuŃii de control, aceasta se reŃine doar dacă se comite în cadrul atribuŃiilor de
serviciu.
b. Subiectul activ al infracŃiunii de mărturie mincinoasă
Codul penal prevede la art. 260 infracŃiunea de mărturie mincinoasă :
"(1) Fapta martorului care într-o cauză penală, civilă, disciplinară sau în orice altă cauză în
care se ascultă martori, face afirmaŃii mincinoase, ori nu spune tot ce ştie privitor la împrejurările
esenŃiale asupra cărora a fost întrebat, se pedepseşte cu închisoare de la unu la 5 ani.
(2) Fapta prevăzută în alineatul precedent nu se pedepseşte dacă, în cauzele penale mai
înainte de a se produce arestarea inculpatului, ori în toate cauzele mai înainte de a se fi pronunŃat o
hotărâre sau de a se fi dat o altă soluŃie ca urmare a mărturiei mincinoase, martorul îşi retrage
mărturia.
(3) Dacă retragerea mărturiei a intervenit în cauzele penale după ce s-a produs arestarea
inculpatului sau în toate cauzele după ce s-a pronunŃat o hotărâre sau după ce s-a dat o altă soluŃie
ca urmare a mărturiei mincinoase, instanŃa va reduce pedeapsa potrivit art. 76.
(4) DispoziŃiile alin. 1-3 se aplică în mod corespunzător şi expertului sau interpretului."
Calitatea cerută ca o persoană să fie subiect activ al infracŃiunii în formă tip este cea de
martor în cadrul unui proces penal, civil ori de altă natură. În formă sa asimilata subiectul activ
poate fi interpretul sau expertul.
Prin martor înŃelegem, în accepŃiunea art.260, o persoană care are cunoştinŃă despre o faptă
sau despre o împrejurare de natură să servească la aflarea adevărului într-o cauză penală, civilă,
disciplinară sau în alta asemenea cauză, este ascultată în acea cauză.
Ca să poată deveni subiect activ al acestei infracŃiuni, persoanei trebuie să i se atribui în mod
legal calitatea de martor în momentul audierii sale. Pot fi martori şi cei citaŃi legal, precum şi cei
ce nu au primit citaŃia ori au fost admişi de organele judiciare.
Poate fi martor şi persoana vătămată, cât timp nu se constituie parte civilă şi nu participa în
proces ca parte vătămată. Apărătorul poate avea calitatea de martor pentru fapte ori împrejurări
care le-a cunoscut înainte de a deveni apărătorul uneia dintre părŃi.
ExcepŃie de la aceste reguli o face şi minorul sub 14 ani, deoarece este protejat de prevederile
privind minoritatea, ce înlătura caracterul penal al faptei. Alte persoane ce nu pot avea calitatea de
martor sunt cele obligate de a păstra secretul profesional. Aceştia pot fi ascultaŃi doar cu
consimŃământul persoanei ori a organizaatiei faŃă de care există obligaŃia de a păstra secretul
(art.79 alin.1 Cod de procedura penală).
1
I.C.C.J., sectia penala, nr.1333 din 1 martie 2006, I.C.C.J., sectia penala, decizia nr.766 din 28 februrie 2011,
C.S.J. Sectia penala, decizia nr.4055/2000
2
Tribunalul Dolj, sectia penala, decizia nr.1785 din 8 aprilie 2003
3
Trib.reg.Iasi, decizia penala nr.928/1967, Revista romana de drept, nr.2/1968, pag.166
4
Trib.Suprem, sectia penala, decizia nr.372/1975, Revista romana de drept nr.2/1976, pag.69
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SoŃul şi rudele apropiate învinuitului sau inculpatului nu sunt obligate să depună mărturie ca
martori (art.80 alin1. Cod de procedura penală), însă pot fi audiate cu acordul lor. Aceste persoane
pot fi ascultate, fără a li se dă calitatea de martor, ca simpli informatori. Un asemenea soluŃie
juridică este considerată a fi incorectă deoarece fără a suporta consecinŃe juridice, declaraŃiile
acestora pot într-o oarecare măsură să influenŃeze soluŃia judecătorului.
În ceea ce priveşte expertul, în accepŃiunea art.260, acesta este o persoană ale cărei cunoştinŃe
sunt necesare în vederea lămuririi unor fapte sau împrejurări într-o cauză şi care este însărcinată de
către organul care cercetează sau judeca respectivă cauza cu efectuarea unei expertize. Poate avea
calitatea de subiect activ al infracŃiunii doar expertul numit de către instanŃă sau chemat de organul
judiciar, în celelalte cazuri acesta săvârşind infracŃiunea de abuz în serviciu sau fals în înscrisuri
oficiale1.
Interpretul, în accepŃiunea art.260, este persoana chemată sau numită de organul care
cercetează sau judeca o cauză pentru a servi ca traducător când una dintre părŃi sau o altă persoană
ce urmează a fi audiata nu înŃelege şi nu cunoaşte limba romana ori când există înscrisuri redactate
într-o altă limbă decât cea romană.
InfracŃiunea de mărturie mincinoasă poate fi comisă doar sub autoratului, nu şi coautoratului.
Astfel, nu poate exista decât un subiect activ al acestei infracituni. Se admite însă forma
complicităŃii şi instigării, însă fără a fi nevoie de o calitate specială.
c. Subiectul activ al infracŃiunii de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor
Codul penal prevede la art.246 infracŃiunea Abuzul în serviciu contra intereselor
persoanelor :
“Fapta funcŃionarului public, care, în exerciŃiul atribuŃiilor sale de serviciu, cu ştiinŃa,
nu îndeplineşte un act ori îndeplineşte în mod defectuos şi prin aceasta cauzează o vătămare
intereselor legale ale unei persoane se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.”
Subiectul activ în cazul acestei infracŃiuni este calificat şi poate fi doar “funcŃionarul public”
sau alt funcŃionar. InfracŃiunea de abuz în serviciu contra intereselor persoanelor poate fi comisă în
participaŃie, sub forma coautoratului, instigării sau complicităŃii. Coautorul trebuie să aibă calitatea
cerută de lege pentru autorul infracŃiunii2.
Codul penal face o distincŃie clară între “funcŃionarul public” şi “funcŃionar” în cadrul
art.147. Pe de o parte, funcŃionarul public poate fi doar persoana care exercita o activitate de orice
natură în serviciul unei autorităŃi sau instituŃii publice sau alte persoane juridice de drept public, iar
pe de altă parte funcŃionar poate fi doar persoana care exercita o activitate în serviciul unei
persoane juridice de drept privat.
Nu este relevant dacă există sau nu un contract de muncă în formă scrisă ca o persoană să
aibă calitatea de funcŃionar, fiind suficient ca aceasta să fie în serviciul unei persoane juridice3.
Între cele două entităŃi, funcŃionar şi persoana juridică în sarcina căreia lucrează este necesar să
existe un raport de serviciu, de subordonare a funcŃionarului. Orice alt tip de contract, civil ori
comercial, exclude calitatea de funcŃionar.
Astfel, administratorul de drept al unei persoane juridice este funcŃionar, însă managerul nu
are această calitate, el aflându-se în raport cu societatea în baza unei contract de management.4
Calitatea de avocat nu poate fi asimilata celei de funcŃionar5 deoarece aşa cum reiese din art.1
din Legea nr.51/1995 pentru organizarea şi exercitarea profesiei de avocat, această profesie este
1

V.Dongoroz, op.cit., pag.180
V.Mirisan, Drept penal, Parte speciala, Ed.Lumina Lex, Bucuresti, 2007
3
Trib.Suprem, Colegiul Penal, decizia nr.18/1995, in L.P. nr.2/1995, pag.158
4
C.A.Constanta, decizia penala nr.1/PMF din 9.11.2006, Buletinul Curtilor de Apel nr.1/2007, pag.75
5
C.A.Ploiesti, sentinta nr.92/14.09.2007; http://www.euroavocatura.ro/jurisprudenta/1538/Avocat__
Abuz_in_serviciu_contra_intereselor_persoanelor__Lipsa_calitatii_subiectului_activ;
2
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liberă şi independentă, cu organizare şi funcŃionare autonomă.
d. Subiectul activ al infracŃiunii de fals intelectual
Codul penal art. 289 prevede infracŃiunea Fals intelectual :
(1) “Falsificarea unui înscris oficial cu prilejul întocmirii acestuia, de către un
funcŃionar aflat în exerciŃiul atribuŃiilor de serviciu, prin atestarea unor fapte sau
împrejurări necorespunzătoare adevărului sau prin omisiunea cu ştiinŃă de a insera unele
date sau împrejurări,, se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.
(2) Tentativa se pedepseşte.”
Subiectul activ al infracŃiunii de fals intelectual este întotdeauna calificat. Acesta trebuie să
fie un funcŃionar aflat în exerciŃiul atribuŃiunilor sale de serviciu în lumina prevederilor art.147
alin.2, fiind inclus atât funcŃionarul public, cât şi orice salariat care exercita o însărcinare în
serviciul unei persoane juridice, excluzându-le pe cele de la alin.1.
În cazul infracŃiunii de fals intelectual au existat circumstanŃieri speciale în privinŃa profesiei
de notar. Atât în doctrina cât şi în practică exista păreri divergente asupra calităŃii pe care o deŃine
notarul public, în speŃă dacă poate fi asimilat funcŃionarului public în accepŃiunea Codului penal.
Pe de o parte s-a susŃinut că notarul public poate fi subiect activ al infracŃiunii de fals intelectual1,
pe de altă parte se considera că actele notarului nu emana de al o unitate conform art.145 Cod
penal şi drept urmare nu este un înscris oficial, notarul având statutul de liber profesionist2.
Profesorul George Antoniu susŃine că art.289 este redactat greşit, infracŃiunea care ar putea fi
săvârşită de către orice funcŃionar, conform textului, care acŃionează asupra unui înscris oficial,
deşi făptuitorul nu poate avea decât calitatea de funcŃionar public3.
CAPITOLUL V. CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI
În legătură cu examinările realizate prin prezenta lucrare se pot evidenŃia următoarele
concluzii :
1.
În privinŃa subiectului activ, persoană fizică, legiuitorul roman a stabilit clar limitele
răspunderii penale a acestuia. Dacă până la 14 ani împliniŃi nu se poate discuta de o răspundere
penală a minorului, iar între 14 – 16 ani doar în cazul în care există discernământ acesta poate fi
subiect activ al infracŃiunii, după împlinirea vârstei de 18 ani ne aflăm în faŃa unei prezumŃii de
răspundere penală a persoanei fizice. Modificări în acest sistem, în principal în ceea ce priveşte
vârsta minimă de la care un minor poate fi subiect activ al unei infracŃiunii, precum şi asupra
limitelor stării de minoritate, pot fi aduse doar dacă legiuitorul roman o să reflecte asupra
reglementărilor existente la nivel internaŃional în alte Ńări. Eventualele modificări pot avea ca
obiect o lărgire a perioadei de minoritate, bazată în principal pe o expertiză din punct de vedere al
discernământului de la caz la caz şi nu exclusiv pe limita de vârstă. În reglementarea Noului Cod
penal legiuitorul are în vedere scăderea vârstei până la care minorul este exclus la răspundere
penală. Astfel, art.114 Noul Cod penal stabileşte “Limitele răspunderii penale : (1) Minorul care
nu a împlinit vârsta de 13 ani nu răspunde penal. (2) Minorul care are vârsta între 13 şi 16 ani
răspunde penal numai dacă se dovedeşte că a săvârşit faptă cu discernământ. (3) Minorul care a
împlinit vârsta de 16 ani răspunde penal potrivit legii.”
Astfel, se reduce limita de vârsta la care este posibilă angajarea răspunderii penale a
minorului scade la 13 ani. Principalele motive ce au determinat această modificare sunt creşterea
numărului faptelor penale săvârşite de minori sub vârsta de 14 ani, ca urmare a racolării acestora
de către grupurile de criminalitate organizate ce au în vedere chiar imposibilitatea tragerii lor la
1

O.Radulescu, Aspecte ale falsului intelectual in actele notariale, Dreptul nr.5/1998, pag.66-68
G.Antoniu, Notarul public si legea penala, Dreptul nr.3/1999, pag.118-124
3
G.Antoniu, op.cit., pag. 120
2
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răspundere penală şi constatarea statistică a faptului că progresul tehnologic şi social determina o
dezvoltare psihică mai rapidă a minorilor.
Având în vedere tendinŃa europeană de reducere a vârstei de la care un minor poate răspunde
penal modificarea ce urmează a fi adusă de legiuitorul roman este o consecinŃă corectă a
actualizării Codului penal.
2.
În cazul subiectului activ, persoană juridică, dezbaterile doctrinare au existat pentru o
perioadă lungă de timp, acestea fiind clarificate de legiuitor prin modificările aduse Codului penal
prin legea 278/2006 şi legea 356/2006. Reglementarea răspunderii penale a persoanei juridice,
subiect activ al infracŃiunii, a fost posibilă o dată cu evoluŃia societăŃii româneşti ulterior
RevoluŃiei din 1989. Adagiul “societas delinquere non potest” nu îşi mai regăseşte sensul în
actuala societate, fiind înlocuit de “societas delinquere potest et punier potest.”
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DELIMITAREA CULPEI CU PREVIZIUNE DE INTENłIA INDIRECTĂ
TEORIE ŞI PRACTICĂ JUDICIARĂ
Sandra Sophie-Elise OLĂNESCU∗
Alexandru Vladimir OLĂNESCU∗

Abstract
An extensive comment is published as to the different types of guilt, which constitutes one of
the essential features of the offence according to the provisions of criminnal law, as well as to a
thorough analysis in order to solidify the boundaries between them.
The authors provide an insight into the general peculiarities of each of the forms of guilt,
described by direct and indirect intent, simple fault and fault with the provision, the specific case
of exceeded intent when the more serious result of an action or inaction with intent is caused by
the perpetrator’s negligence, emphasizing on the differences between fault with the provision and
indirect intent.
This comment points out to the theoretical and orientation value in the practical application
of the criminal legislation, as it is deemed that certain similarities exist between these types of
guilt, considering that both intent and fault with the provision require foresight of the result in the
performance of a crime. Furthermore, an act committed by negligence shall be an offence only
when the law so provides.
Taking these items into account, the type of infringements and the retort in the form of penal
safeguards may vary as well as the limits on penalties.
The purpose of this study is to provide a significant comparison between the two foremost
types of guilt in the form of indirect intent and fault with the provision which represent the center
of the approached subject by also bringing forward cases for which judgment had been delivered,
in order to clearly delimitate one from the other.
Cuvinte cheie: vinovăŃie, intenŃie indirectă, culpa cu previziune, infracŃiune, rezultat urmărit
1. Introducere
Din examinarea conceptului de infracțiune desemnând fapta descrisă de legea penală, se
desprinde direcția indicată destinatarilor legii penale de a adopta o anumită conduită în vederea
ocrotirii acestor valori fundamentale ale societății. La stabilirea faptelor ce urmează a fi interzise
sau impuse prin incriminarea lor, se pornește de la observarea realității obiective și de la
constatarea că astfel de fapte săvârșite cândva provoacă temerea că ele ar putea fi repetate.
Astfel, prezintă o importanță deosebită, în comiterea acestor fapte, vinovăția ca trăsătură
esențială a infracțiunii precum și delimitarea principalelor sale forme, intenția și culpa,
îndreptându-ne atenția, cu precădere, asupra deosebirilor și similitudinilor apărute între intenția
indirectă și culpa cu previziune.
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2. Conținutul propriu- zis al lucrării
I. Observații generale privind vinovăția şi formele ei
1. DefiniŃia vinovăŃiei
VinovăŃia1 este una dintre trăsăturile esențiale ale infracŃiunii, ce se degajă din definiția legală
a acesteia, potrivit dispoziŃiei din art. 17 alin. (1) C.pen.2.
Pentru a exista o infracŃiune nu este suficient ca activitatea socialmente periculoasă a
subiectului să se încadreze în descrierea infracțiunii, așa cum aceasta apare în partea spcială a
C.pen., fiind necesar ca fapta prevăzută de legea penală să fie comisă cu vinovăŃie3. Acest aspect
presupune ca fapta săvârşită să- i fie imputabilă infractorului.
Ca atitudine psihică a făptuitorului față de fapta săvârşită şi faŃă de urmările acesteia,
vinovăŃia este rezultatul interacŃiunii a doi factori: factorul intelectiv sau de constiinŃă şi factorul
volitiv sau de voinŃă4.
Astfel, vinovăția implică o atitudine conștientă, în sensul că făptuitorul îşi dă seama, are
reprezentarea acŃiunilor sau inacŃiunilor sale, a rezultatului acestora, care este periculos, şi
săvârşeste cu voință aceste fapte, antrenând energia sa fizică spre realizarea rezultatelor urmărite.
În literatura juridică de specialitate se menționează, ca o caracteristică a vinovăției,
“preponderenŃa factorului intelectiv asupra celui volitiv, conștiința răsfrângâdu-se, prin intermediul
voinței, asupra faptei și asupra urmărilor acesteia”5.
PrezenŃa atât a factorului intlelctiv, cât și a factorului volitiv în săvârşirea infracŃiunii
reprezintă o condiŃie esențială a vinovăției. VinovăŃia nu poate exista, cu alte cuvinte, la săvârşirea
unei fapte dacă făptuitorul nu a voit acea faptă, fiind constrâns, ori nu a putut avea reprezentarea
rezultatului, din cauze neimputabile lui.
łinând seama de această caracteristică, în doctrină, vinovăția a fost definită ca fiind
“atitudinea psihică a persoanei care, săvârşind cu voinŃă neconstrânsă o faptă prevăzută de legea
penală, care prezintă pericol social, a avut, în momentul executării, reprezentarea faptei şi a
urmărilor socialmente periculoase ale acesteia sau, deşi nu a avut reprezentarea faptei şi a
urmărilor, a avut posibilitatea reală a acestor reprezentări”6.
2. Formele şi modalitățile vinovăției
Conform prevederilor art.19 alin.(1) C.pen. în vigoare, rezultă că vinovăția, ca trăsătură
esențială a infracțiunii, se poate prezenta sub următoarele forme: intenția şi culpa, determinate de
variaŃiunile factorului intelectiv7. Factorul volitiv nu este susceptibil de variaŃiuni, întrucât voinŃa
există sau nu există8.
În raport cu variațiile factorului intelectiv, intenția și culpa, forme ale vinovăției, sunt
susceptibile, fiecare în parte, de modalități diferite în funcŃie de atitudinea făptuitorului faŃă de

1
Art.19 alin. (1) C.pen.:” VinovăŃie există când fapta care prezintă pericol social este săvârşită cu intenție sau
din culpă”;
2
Antoniu, G., “VinovăŃia în perspectiva reformei penale şi a aderării la Uniunea Europeană”, R.D.P.
nr.2/2003, p. 9-28;
3
Vasiliu, T., Antoniu, G., Daneş, Şt., Dărîngă, Gh., Lucinescu, D., Papadopol, V., Pavel, D., Popescu, D.,
Rămureanu, V., “Codul Penal al Republicii Socialiste România comentat şi adnotat, partea generală”, Ed. Ştiințifică,
București, 1972, p. 92;
4
Pascu, I., “ Drept penal. Partea generală, ediția a 2- a”, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2009, p. 109;
5
Bulai, C., Bulai, B., “Manual de drept penal. Partea generală”, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2007, p.
152;
6
Bulai, C., Bulai, B., op.cit., p. 158;
7
Pascu,I., op.cit., p.112;
8
Antoniu, G., în T. Vasiliu și colab., “Codul penal român comentat şi adnotat. Partea generală”, Ed.Ştiintifică,
București, 1972, p.93;
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producerea rezultatului socialmente periculos .
La acestea se mai adaugă şi o formă mixtă a vinovăției, şi anume, praeterintenția sau intenția
depășită, specifică unor infracŃiuni.
Din cele de mai sus, rezultă că intenția şi culpa au fost reglementate de legiuitorul penal
român, în conformitate cu teoria psihologică2.
Teoria psihologică privește vinovăția ca pe o relaŃie psihică între cel ce săvârşeşte
infracŃiunea și rezultatul produs prin fapta sa. Deci, făptuitorul își reprezintă toate condițiile
obiective în care acŃionează precum şi consecințele faptei sale, dirijând conștient acŃiunea spre
producerea rezultatului aflat în reprezentarea sa3.
2.1. IntenŃia este o formă principală de vinovăŃie, definită în art.19 alin. (1) pct.1 C.pen.
şi reprezintă atitudinea psihică a făptuitorului decurgând din prevederea rezultatului faptei sale şi
urmărirea acelui rezultat prin săvârşirea faptei, ori numai prin acceptarea acelui rezultat.
În ştiința dreptului penal, intentia este cunoscută sub două modalitati:
a) intenția directă [art.19 alin.(1) pct.1 lit.a) C.pen.], care se caracterizează prin prevederea
rezultatului faptei şi urmărirea acelui rezultat prin săvârşirea faptei. Intenția directă, cu care se
comit unele infracŃiuni, se deduce din observarea împrejurărilor în care se săvârşeşte fapta, voinŃa
de a săvârși fapta precum şi urmărirea rezultatului4.
b) intenția indirectă [art.19 alin.(1) pct.1 lit.b) C.pen.], caracterizată prin prevederea
rezultatului de către făptuitor, rezultat care nu mai este urmărit, ci este acceptată eventualitatea
producerii lui.
Ca formă a vinovăției, intenŃia indirectă există când subiectul ia hotărârea să acționeze într-o
anumită direcŃie (fie pentru comiterea unei fapte socialmente periculoase, fie a unei fapte licite),
dar în reprezentarea sa intră și posibilitatea unor consecinŃe mai grave sau a altor consecinŃe strâns
legate de urmările dorite de el. Aceste reprezentări nu au însă, forța necesară pentru a-l opri din
drum pe făptuitor şi nici nu îl determină să adopte acele mijloace care i-ar permite să-şi limiteze
efectul acŃiunii numai la rezultatul dorit5.
Dacă subiectul se hotărăște să comită fapta, chiar în aceste condiŃii, acceptând toate urmările,
ne aflăm în faŃa intenției indirecte sau eventuale, cum mai este cunoscută această modalitate a
internției în literatura juridică de specialitate. Specifică acesteia este atitudinea indiferentă adoptată
de autor faŃă de rezultatul posibil al faptei sale, acceptând riscul eventualei produceri a rezultatului
periculos, nedorit și neurmărit.
Dacă, însă, rezultatul prevăzut de făptuitor apare ca inevitabil, intenția cu care se săvârșește o
astfel de faptă este directă, chiar dacă nu toate rezultatele sunt urmărite prin săvârşirea faptei. Un
exemplu, în acest sens, ar fi cazul în care infractorul, dorind uciderea rivalului său, aflat într-un lift
împreună cu alte persoane, cauzează căderea liftului prin tăierea cablului de susŃinere. Față de
rivalul său, autorul faptei acŃionează, evident, cu intenție directă, dar nu se poate susŃine că faŃă de
celelalte persoane care se aflau în lift are altă modalitate de vinovăŃie deoarece producerea morții
şi a celorlalte persoane este inevitabilă, din moment ce toate victimele sunt supuse aceleiaşi acŃiuni
criminale. Uciderea celorlalte persoane nu este eventuală, ci tot atât de sigură; aşadar, intenția este

1

Pascu,I., op.cit., p. 112;
Antoniu, G., “Vinovăția penală”, Ed. Academiei Române”, Bucureşti, 1995, p. 117 şi urm.;
3
Dima, T., “ Drept penal, partea generală, ediŃia a II- a revăzută si adăugită”, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2007,
p. 138;
4
Dongoroz, V., Kahane, S., Oancea, I., Stănoiu, R., Fodor, I., Iliescu, N., Bulai, C., Roşca, V., “ Explicații
teoretice ale Codului penal român- partea specială vol.III, ediția a II-a”, Editura Academiei Române, Editura All
Beck, Bucureşti, 2003, p. 7;
5
Dongoroz, V., Kahane, S., Oancea, I., Stănoiu, R., Fodor, I., Iliescu, N., Bulai, C., Roşca, V., op.cit.,p.94;
2
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directă faŃă de toate victimele1.
Prin urmare, în înțelesul art.19 C.pen., prevederea rezultatului faptei reprezintă elementul
comun atât al intenŃiei directe, cât și al intenției indirecte, reprezentând cunoaşterea urmărilor
imediate, firești, ale acŃiunii sau inacțiunii, nu şi cele îndepărtate, reflectând scopul ultim urmărit
de infractor până la epuizarea activității sale infracŃionale2.
De asemenea, nu se cere ca infractorul să prevadă și urmările pe plan juridic (calificarea
juridică, sancŃiunea) sau cele pe plan social-politic ale acŃiunii sau inacŃiunii, urmări care
influențează gradul de pericol social al infracțiunii, şi nici faptul că autorul a avut în reprezentarea
sa o altă victimă decât aceea care a suferit consecințele actului infracțional3.
2.2. Culpa, ca formă a vinovăŃiei, este definită prin dispoziŃiile art.19 alin.(1) pct.2 C.pen.
şi constă în atitudinea psihică a făptuitorului care prevede rezultatul faptei sale, nu îl acceptă,
socotind, fără temei, că acesta nu se va produce, ori nu prevede rezultatul faptei sale deşi putea şi
trebuia să îl prevadă.
Culpa este cunoscută în doctrină și în legislaŃie sub două modalități: culpa cu prevedere şi
culpa simplă.
a) Culpa cu prevedere există atunci când infractorul prevede rezultatul faptei sale, rezultat
pe care nu îl urmăreşte, nu îl acceptă şi consideră, fără temei, că acesta nu se va produce. Culpa cu
prevedere mai este cunoscută, în doctrina penală, şi sub denumirile de culpă cu previziune, cu
uşurinŃă ori temeritate4.
Fapte săvârşite cu previziune sunt întâlnite foarte des, în practica judiciară, în domeniul
circulaŃiei pe drumurile publice. Exemplul clasic pentru ilustrarea culpei cu previziune este fapta
conducătorului auto care nu reduce viteza la trecerea pe lângă grupuri de persoane, prevăzând
posibilitatea unui accident (vatămarea ori uciderea unei persoane, avarierea autovehicului, etc.),
rezultat pe care nu îl acceptă şi consideră, neîntemeiat, că acesta nu se poate produce, dar rezultatul
se produce, totuşi. În astfel de situații, conducătorul auto a săvârşit fapta din culpă cu prevedere.
b) Culpa simplă sau culpa fără prevedere, ori neglijența sau greșeala, se caracterizează prin
aceea că făptuitorul nu prevede rezultatul faptei sale deşi trebuia și putea să îl prevadă.
Culpa simplă este singura formă a vinovăŃiei în care făptuitorul nu prevede rezultatul faptei
sale, iar pentru a fi vinovat de producerea rezultatului, s-a instituit obligația de a prevedea acest
rezultat şi posibilitatea prevederii acestuia.
Aprecierea vinovăŃiei sub forma culpei urmează a se stabili după observarea criteriilor
prevăzute de lege, şi anume: dacă făptuitorul trebuia să prevadă rezultatul (criteriul obiectiv) şi
dacă putea să îl prevadă (criteriul subiectiv).
Criteriul obiectiv presupune verificarea tuturor împrejurărilor şi condițiilor în care s-a comis
fapta şi dacă rezultatul trebuia prevăzut, în sensul că orice om normal și cu pricepere obişnuită ar fi
fost în stare să prevadă acel rezultat5.
Dacă se stabilește că nicio persoană normală sau cu pricepere obișnuită nu putea să prevadă
rezultatul în condițiile date şi, prin urmare, nici făptuitorul nu putea să-l prevadă, nu va exista
vinovăție, ci caz fortuit6.
1

Antoniu, G., “Codul penal comentat şi adnotat, vol.I, p.gen.”, Ed. Ştiințifică, București, 1972, p.93;
Dongoroz, V., Kahane, S., Oancea, I., Stănoiu, R., Fodor, I., Iliescu, N., Bulai, C., Roşca, V., op.cit.,p.94;
3
Dongoroz, V., Kahane, S., Oancea, I., Stănoiu, R., Fodor, I., Iliescu, N., Bulai, C., Roşca, V., op.cit.,p.94;
4
Oancea, I., “Explicații teoretice ale Codului penal român, p.gen., vol.I”, Ed. Academiei, București, 1969,
2

p.99;

5
Dongoroz, V., “Drept penal (reeditarea ediției din 1939)”, AsociaŃia Română de Ştiințe Penale, Ed. Tempus,
București, 2000, p.203;
6
Trib. Mun. Bucureşti, Secția I penală, decizia nr.1037/1980 în Papadopol, V., Popovici, M., “Repertoriul
alfabetic de practică judiciară in materie penală pe anii 1969-1975”, Ed. Ştiințifică şi Enciclopedică, București,
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Criteriul subiectiv constă în verificarea posibilității reale, efective, a făptuitorului de a
prevedea rezultatul în momentul savârşirii faptei în raport cu aptitudinile sale personale. Se au în
vedere, în acest sens, particularitățile psiho-fizice, intelectuale, experienŃa şi pregătirea
făptuitorului, toate raportate la momentul şi condițiile concrete de comitere a faptei1.
Dacă se ajunge la concluzia că făptuitorul putea să prevadă rezultatul acțiunii (inacŃiunii) sale,
există vinovăție sub forma culpei simple, în sens contrar, nu există vinovăție din cauza
imposibilității subiective a făptuitorului de a-l prevedea2.
O problemă delicată a ridicat-o, în doctrină, aşa-numita “culpă profesională”. Această
noŃiune desemnează o anumită varietate a culpei, apărând ca element subiectiv în conŃinutul
anumitor categorii de infracțiuni precum cele săvârşite în exercitarea sau în legătură cu exercitarea
unor activități cu caracter profesional susceptibile de pericol social3.
Pericolul social survine, în astfel de cazuri, dacă agentul nu posedă calitățile, cunoştințele,
deprinderile şi îndemânarea necesară, ori în cazul în care nu le folosește în mod corespunzător,
încălcând obligaŃiile de conduită profesională ce îi revin4.
II.
Delimitarea culpei cu previziune de intenŃia indirectă
1. Aspecte teoretice
În legatură cu faptele comise din culpă, trebuie reținut că ele pot constitui infracŃiuni numai
dacă legea penală prevede în mod expres aceasta. Ori de câte ori legea penală nu face o asemenea
precizare, faptele respective se pedepsesc numai în situaŃia în care sunt comise cu intenŃie5.
În cazul culpei cu previziune, prevederea rezultatului socialmente periculos apropie această
formă de vinovăție de intenție (atât directă, cât şi indirectă).
PoziŃia psihică faŃă de rezultat diferențiază culpa cu prvedere de intenŃie deoarece, dacă la
intenŃia directă este urmărit rezultatul, la intenția indirectă este doar acceptat, pe când în cazul
culpei sub forma uşurinței rezultatul nu este acceptat, infractorul sperând în mod uşuratic că acesta
nu se va produce.
Privitor la intenŃia indirectă mai trebuie specificat faptul că aceasta rezultă, cel mai adesea,
din materialitatea faptei, la fel ca şi intenția directă6.
Întrucât deosebirea între intenŃia indirectă şi culpa cu previziune se prezintă numai sub
raportul poziŃiei psihice subiective de acceptare sau de respingere a rezultatului, vor trebui
analizate aspectele obiective care ne pot conduce la stabilirea formei de vinovăție, într- un caz
concret.
În doctrina penală, s-a arătat că, în cazul intenției indirecte, infractorul, faŃă de rezultatul pe
care îl prevede, are o atitudine indiferentă, de acceptare a acestuia, deoarece el nu face nimic
pentru preîntâmpinarea rezultatului, rămânând pasiv, infractorul acceptând rezultatul ca un hazard,
iar în cazul culpei cu previziune rezultatul prevăzut nu este acceptat nicio clipă, neacceptarea
rezultând din atitudinea făptuitorului care speră să îl preîntâmpine, bazându-se pe elementele
obiective ce Ńin de împrejurările în care are loc activitatea, proprietățile instrumentului cu care se
acŃionează (de exemplu, vizibilitate bună, aderenŃă bună la carosabil, frâne bune etc.) ca şi pe
elementele subiective (de exemplu, calităŃi de bun conducător auto, experienŃa îndelungată în
conducere, etc.). Toate acestea se dovedesc a fi insuficiente, apreciate greşit, deoarece rezultatul
periculos se produce. Fapta este comisă din culpă cu previziune întrucât făptuitorul a apreciat
1977, p.419;
1
Pascu, I., op.cit., p.117;
2
Antoniu, G., “VinovăŃia în perspectiva reformei penale şi a aderării la Uniunea Europeană”, op.cit., p.13;
3
Sârbulescu, B., A., “ReflecŃii cu privire la culpa profesională (II)”, în R.D.P. nr. 3/1995, p.56;
4
Dima, T., op.cit., p. 149;
5
Antoniu, G., în T. Vasiliu si colab.,op.cit.,p.97;
6
Pascu, I., op.cit., p.114;
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greşit, superficial, posibilitățile de preîntâmpinare a rezultatului.
2. Practica judiciară
În practica judiciară s-a decis că există infracțiunea de omor cu intenŃie indirectă, și nu
infracțiunea de lovituri cauzatoare de moarte, situația în care inculpatul a aplicat lovituri multiple
concubinei sale, cu intensitate şi în regiuni vitale ale corpului, provocându-i moartea1. În acest caz,
chiar dacă nu există intenția directă a inculpatului de a ucide victima, din modul în care a acŃionat,
rezultă că a acceptat moartea acesteia, ca rezultat posibil2; fapta inculpatului care, după ce, prin
constrângere, a avut relații sexuale cu victima, în vârstă de 50 de ani, a lăsat-o în stare de
inconștienŃă, în zăpadă, dezbrăcată şi expusă îngheŃului, împrejurări din cauza cărora a decedat,
constituie infracŃiunea de omor comisă cu intenŃie indirectă, și nu ucidere din culpă, deoarece
inculpatul a prvăzut rezultatul faptelor sale pe care, deşi nu l-a urmărit, l-a acceptat3.
IntenŃie indirectă de omor, iar nu ucidere din culpă, există şi în cazul în care, de pe terasa unui
bloc de 8 etaje, o persoană aruncă, în timpul zilei, în zona unei piețe intens circulate, două
cărămizi, ocazie cu care este ucisă o persoană4.
În ceea ce priveşte culpa cu prevedere, în practica judiciară s-a decis că va răspunde pentru
vătămare corporală din culpă a pietonului accidentat şoferul care, ştiind că are sistemul de frânare
defect, prevăzând că în asemenea împrejurări poate produce un rezultat periculos şi bazându-se pe
experienŃa şi calitățile sale sau pe faptul că va circula cu o viteză redusă, pe o distanŃă relativ mică,
etc., va evita producerea unui accident. În realitate, accidentul se produce, evaluările făptuitorului
dovedindu-se uşuratice5.
Astfel, putem spune că ceea ce caracterizează culpa cu previziune sunt elementele precum
experienŃa sau priceperea făptuitorului pe care acesta se bazează în considerarea neproducerii
rezultatului. În schimb, dacă acesta s-ar bizui pe întâmplare ori pe noroc, ar atrage răspunderea sa
pentru o fapta comisă cu intenŃie indirectă. Acesta ar fi cazul unui conducător auto începător care,
aflându-se pe un drum public aglomerat, ar circula cu viteză excesivă și ar ucide o persoană,
bazându-se pe noroc sau întâmplare fericită pentru a evita accidentul; el va răspunde pentru omor
cu intenție indirectă.
Culpă există şi în cazul în care făptuitorul a accidentat mortal o persoană care dormea pe
partea carosabilă, fiind în stare de ebrietate, deşi, cu mai multă atenŃie, ar fi putut evita accidentul6;
sau dacă a condus cu viteză excesivă (86 km/h) pe o vreme umedă şi cu o vizibilitate redusă,
provocând deraparea autovehicului şi ciocnirea pe contrasens cu un alt vehicul care circula
regulamentar, în urma accidentului fiind grav vătămate mai multe pesoane7.
Culpa simplă rezultă şi în ipoteza în care infractorul, circulând pe un drum înzăpezit şi cu
frâna defectă a accidentat mortal victima care circula în sens contrar. Culpa inculpatului a constat,
în această situație, în neverificarea stării tehnice a autovehicului și neremedierea defecŃiunilor la
sistemul de frânare, ceea ce l-a împiedicat să frâneze şi să evite accidentul, mai ales că viteza cu
care circula, deşi redusă, nu era adaptată condițiilor speciale de circulaŃie8.
Prevederea rezultatului faptei este condiția esențială fără de care nu poate exista vinovăție, fie
ea în forma culpei sau a intenŃiei. Dacă se stabilește că nicio persoană normală sau cu pricepere
obişnuită nu putea să prevadă rezultatul în condiŃiile date şi, prin urmare, nici făptuitorul nu îl
1

Pascu, I., op.cit., p.114;
C.S.J., SecŃia penală, decizia nr.102/1995, în Dreptul nr.2/1996, p.121;
3
C.A.Bacău, decizia penală nr. 45/1995, in R.D.P. nr. 4/1997, p.111;
4
C.S.J., SecŃia penală, decizia nr.369/1997, în R.D.P. nr.3/1998, p.143;
5
Pascu, I., op.cit., p.115 şi urm.;
6
C.A.Bucureşti, Secția I penală , decizia nr. 531/1996;
7
C.A.Bucureşti, Sectia a II-a penală , decizia nr. 1411/1998;
8
C.A.Bucureşti, Sectia a II-a penală , decizia nr. 298/2000
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putea prevede, ne aflăm în situaŃia cazului fortuit .
Astfel, “nu se poate reŃine infracțiunea de ucidere din culpă în sarcina unui conducător auto,
chiar aflat în stare de ebrietate, în cazul în care, în timp ce conducea autoturismul pe lângă un
refugiu pentru pietoni, victima, aflându-se sub influența băuturilor alcoolice şi fiind îmbrâncită de
o altă persoană de pe acel refugiu, pe partea carosabilă a străzii, a apărut pe neașteptate, la o
distanŃă mai mică de 2 m, în faŃa autovehicului, care a lovit-o, provocându- i moartea, în această
situaŃie, sunt aplicabile prevederile art.47 (caz fortuit) C.pen.;deoarece lovirea victimei s-a datorat
unei imprejurări imprevizibile şi în nicio situaŃie nu ar fi putut să fie evitată, indiferent de viteza de
circulaŃie şi de starea conducătorului auto”2.
Cazul fortuit este prezent şi în situaŃia conducătorului auto care provoacă un accident soldat
cu moartea victimei din pricina unei defectiuni tehnice de construcŃie a motorului, constând în
fisurarea axului levier şi ruperea lui în timpul parcursului, ce a dus la pierderea posibilității de
control precum şi a direcției de către șofer. Inculpatul, în consecinŃă, s-a aflat în faŃa unei
împrejurări cu totul imprevizibile din cauza căreia nu a putut stăpâni maşina3.
IntenŃia şi culpa trebuie delimitate cu multă atenție şi de praeterintenție, pentru a se evita
eventualele confuzii dăunătoare, cu precădere, în practică.
Deci, s-a decis, în practica judiciară, existența infracțiunii praeterintenționate de loviri sau
vătămări cauzatoare de moarte dacă inculpatul a lovit victima, pe care intenŃiona numai să o
rănească, într-o zonă a corpului care i-a cauzat o sângerare gravă și decesul, rezultat mai grav, pe
care inculpatul trebuia şi putea şă îl prevadă4; tot astfel, comite o infracŃiune praeterintenționata
acela care, deşi aplică victimei lovituri ușoare, aceasta moare, fiind suferindă de inimă, situație
cunoscută de inculpat care, în aceste condiŃii, trebuia şi putea să prevadă, în condițiile concrete în
care a acŃionat, că ar putea produce un rezultat mai grav, și anume moartea victimei5. De
asemenea, s- a decis că făptuitorul care a aplicat lovituri repetate victimei, silind- o să fugă și să
spargă un geam, lovindu- se în mod grav, vătămare care i- a produs moartea, răspunde pentru
rezultatul mai grav pe care nu l- a prevăzut, dar trebuia și putea să îl prevadă6.
Instanța de judecată, fiind sesizată cu soluționarea cauzei, a hotărât ca fapta inculpatului de a
fi cauzat moartea unei personae prin folosirea unui pistol, instrument deosebit de periculos, pe care
l- a descărcat de la o distanță foarte mică (20- 25 cm) în coapsa victimei, constituie infracțiunea de
omor, și nu aceea de loviri cauzatoare de moatre, atâta vreme ce inculpatul, în raport cu experiența
sa de viață, și- a dat seama că, folosind pistolul în condițiile arătate, ar putea să producă moartea
victimei și a acceptat acest rezultat7.
Există viol care a avut ca urmare moartea victimei dacă aceasta, opunându- se inculpatului, sa lovit cu capul de o piatră, iar după viol a încetat din viață, întrucât violența a fost exercitată cu
intenție de inculpat, însă rezultatul mortal îi este imputabil cu titlu de culpă, deoarece moartea s- a
produs ca urmare a violenței exercitate de inculpat pentru a o determina pe victimă la raport
sexual8.
Nu există viol care a avut ca urmare moartea victimei dacă acest rezultat nu a fost
praeterintenționat, ci inculpatul a urmărit ori a acceptat ca acesta să se producă; în acest caz, se va
1

Pascu, I., op.cit., p.116;
Trib. Mun. Bucureşti, Secția I penală, decizia nr.1037/1980 în Papadopol, V., Daneş, Şt., “Repertoriu de
practică judiciară în materie penală pe anii 1980-1985”, Ed. Ştiințifică şi Enciclopedică, Bucuresti, 1988, p.28;
3
Trib.Reg.Argeş, Col.pen., dec.nr.3451/1967, în R.R.D. nr.3/1968, p.156;
4
Trib. Suprem, Secția penală, dec. nr.257/1938, în R.R.D. nr.3/1984,p.75;
5
Trib. Suprem, Secția penală, dec. nr.2448/1983, în “Practica judiciară penală. Partea specială”,op.cit., ,p.76;
6
C.A.Bucureşti, Secția I penală , decizia nr. 134/1997, în C.P.J.P.1997, cu note de Papadopol, V., Ed. Şansa,
Bucuresti, 1998, p.193;
7
Trib. Suprem, Secția penală, dec. nr.975/1979, în Repertoriu 1976- 1980, op.cit., p.275;
8
Trib. Suprem, Secția penală, dec. nr.486/1978, în R.R.D. nr.7/1978, p.54;
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reține infracțiunea de omor calificat1.
Culpa profesională ridică anumite probleme deoarece, ori de câte ori a cunoscut regulile
specifice de desfășurare a activității exercitate și a acționat cu ușurință, fără a ține seama de ele,
făptuitorul se află în culpă profesională2.
Așadar, șoferul autobuzului care, nerespectând regulile privind circulația pe drumurile
publice, pleacă din stație cu ușile deschise iar victima, care a călătorit, în stare de ebrietate, pe
scara autobuzului, a căzut pe asfalt, accidentâdu- se mortal, se face vinovat de ucidere din culpă.
Existând astfel de reguli, instituite tocmai pentru evitarea unor urmări antisociale de genul celor
care s- au produs, pe care inculpatul nu le- a respectat, acesta nu poate invoca existența cazului
fortuit, nici culpa victimei3.
Nu există, însă infracțiunea de neglijență în serviciu dacă, datorită unor împrejurări care nu îi
sunt imputabile, inculpatul nu și- a putut îndeplini în bune condiții îndatoririle de serviciu4.
Totala lipsă de pregătire profesională a celui învinuit de neglijență în serviciu impune
instanței să cerceteze dacă acesta a avut posibilitatea să prevadă urmările dăunătoare ale faptei
sale5.
Criteriul care delimitează neglijența disciplinară de cea penală este gradul de periculozitate
socială a faptei, determinat, la rândul său, de împrejurările specifice ale acesteia, de urmările sale
păgubitoare și de persoana făptuitorului6.
Fiind trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunii de omor, făptuitorul care a conectat la
tensiunea electrică de 220 volți gardul de sârmă ghimpată ce îi îprejmuia grădina de legume pe
care o avea lângă casă, a fost condamnat la 1 an de închisoare pentru moartea soldatului în termen
care, lucrând la săparea unui șanț de fundație în apropierea gardului și atingâd sârma, a fost
electrocutat mortal. Prin această sentință, calificarea a fost schimbată din infracțiunea de omor în
infracțiunea de ucidere din culpă, soluție criticabilă întrucât mijloacele folosite dovedesc că
inculpatul, chiar dacă nu a urmărit uciderea victimei, a acceptat această eventualitate, având
reprezentarea că, prin modul de a acționa, s- ar putea ajunge la suprimarea vieții unei persoane7.
În sarcina inculpatului nu s-a reținut infracțiunea de ucidere din culpă, în cazul în care acesta
a dat drumul la doi tauri, proprietatea sa, pentru a- i duce la cișmea, așa cum a procedat în fiecare
zi, iar, aflându- se în urma lor, unul dintre tauri s-a îndreptat spre victimă, târând- o prin zăpadă și
provocându- i un traumatism cranio- cerebral, în urma căruia a survenit decesul victimei. Instanța
a dispus achitarea inculpatului, constatând că fapta lui nu este prevăzută de legea penală, legislața
română prevăzând, ca infracțiune, numai fapta proprietarului sau deținătorului temporar al unui
câine, constâd în neluarea măsurilor de prevenire a atacului canin, însă nu infracțiunea de ucidere
din culpă ci o infracțiune distinctă, prevăzută în art.11 din O.U.G. nr. 55/2002.
În cauză a fost introdus un recurs în anulare cu privire la greșita achitare a inculpatului, recurs
care s- a dovedit a fi nefondat și, ca urmare, a fost respins, deoarece s- a constatat că nu poate fi
reținută vinovăția inculpatului sub forma culpei, întrucât animalele nu s- au manifestat anterior
violent, iar inculpatul a mers în urma lor la cișmea, procedând în același mod de fiecare dată,

1

Trib. Suprem, Secția penală, dec. nr.216/1979, în R.R.D. nr.8/1979, p.61; în acelaşi sens, Î.C.C.J., Secția
penală, dec. nr.4569 din 29 octombrie 2002, în B.J. 2002, p.447;
2
Dima, T., op.cit., p. 149;
3
Antoniu, G., “Reflecții asupra conceptului de infracțiune”, în S.C.J. nr.2/1980, pp.143- 154;
4
Trib.Reg.Bacău, dec.pen. nr.1069/1962, „J.N..”, nr.10/1963, p.167;
5
Trib.Reg.Timișoara, dec.pen. nr.962/1956, „L.P.”, nr.12/1956, p.1480;
6
Trib.Reg.Iași, dec.pen. nr.1489/1956, „L.P.”, nr.11/1956, p.1352.
7
Trib. Suprem, Col.pen., dec.nr.441/1965, în Bulai, C., Mitrache, C-tin., Mitrache, C., Lefterache, L., „Drept
penal român. Partea generală. Culegere de probleme din practica judiciară pentru uzul studenților. Ediția a VI- a,
revăzută și adăugită”, Ed. Universul Juridic, București, 2010, p.283 ;
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rezultatul socialmente periculos nefiind previzibil .
Dacă victima l- a lovit pe inculpat cu o cârjă peste spate și, încercând să îl lovească din nou,
inculpatul a prins cârja și apoi i- a dat drumul, victima dezechilibrându- se și căzând pe spate în
stradă, iar în timp ce victima în vârstă de 73 de ani se afla căzută în stradă, inculpatul i- a aplicat,
cu putere, cu picioarele, multiple lovituri în zone vitale, fapta se încadrează în infracțiunea de
omor calificat prevăută în art. 174- art. 175 alin.1 lit. i) C. pen., săvârșită în condițiile
circumstanței atenuante a provocării,iar nu infracțiunea de loviri sau vătămări cauzatoare de
moarte prevăută în art. 183 C. pen.,întrucât aplicând victimei,cu putere, cu picioarele, multiple
lovituri în zone vitale și având în vedere vârsta și starea de sănătate a victimei care se deplasa cu
ajutorul unei cârje, inculpatul a prevăzut posibilitatea de a se produce moartea victimei și, chiar
dacă nu a urmărit- o, a acceptat- o, existând intenția specifică infracțiunii de omor, în modalitatea
intenței indirecte2.
Fapta de a aplica victimei lovituri cu un băț, care ar fi necesitat pentru vindecare circa 10 zile
de îngrijiri medicale, săvârștă în public, cu intenția de a- i aplica o corecție, urmată de îndepărtarea
inculpatului de lângă victimă și, ulterior, de aplicarea de căre coinculpat a mai multor lovituri de
cuțit în zone vitale, care au cauzat decesul victimei, constituie infracțunea de lovire sau alte
violențe prevăzută în art.180 alin. 2 C. pen., iar nu complicitate la infracțunea de omor calificat
prevăzută în art.26 raportat la art. 174- art. 175 alin. 1 lit. i) C. pen3.
Decizia instanței, în acest caz, a fost întemeiată deoarece, pentru existența complicității este
necesară prevederea de către complice a acțiunii sau inacțiunii autorului și a urmărilor sale,
precum și alăturarea actului complicelui la fapta autorului și acceptarea sau urmărirea, de către
complice, a producerii urmăilor prevăzute și contribuția efectivă a complicelui la comiterea
infracțiunii, condiții ce nu rezultă din intenția inculpatului de a- i aplica o corecție victimei, fără a
urmări,însă, producerea morții victimei prin loviturile aplicate. De asemenea, din probele existente
la dosar, nu se poate reține că inculpați au acționat în mod coordonat, acțiunile lor nu s- au
intersectat, fiecare acționând singular4.
S- a reținut în fapt că inculpatul, împreună cu victima, au consumat băuturi alcoolice, iar,
ajunși în dreptul porții casei celui de- al doilea, în urma unor neînțelegeri, făptuitorul l- a lovit pe
acesta de mai multe ori iar victima s- a izbit de poartă, care s- a deschis, și a căzut pe spate,
rămânând fără cunoștință. În urma acestui incident, victima a fost transportată la spital, unde a
decedat la 5 zile de la agresiune, constatându- se că moartea s- a datorat unui traumatism craniocerebral, cu fractură de calotă și hemoragie meningo- cerebrală, în urma aplicării multiplelor
lovituri cu un corp dur asupra capului, unele cu mare intensitate. Soluția instanței a constat, în
speța curentă, în calificarea faptei ca omor și nu loviri sau vătămări cauzatoare de moarte,
deoarece, ținând seama de intensitatea și numărul loviturilor aplicate asupra capului, cu un corp
dur, se constată intenția indirectă cu care a acționat autorul, în producerea rezultatului, moartea
victimei, făptuitorul având reprezentarea eventualității producerii rezultatului, deși nu l- a urmărit5.
Fapta mecanicului auto care, fără a avea calificarea necesară și fără a fi autorizat, a condus un
electrostivuitor, punându- l în mișcare cu o cheie improvizată, și a permis victimei să se urce pe
utilaj iar, în urma unei frânări bruște, aceasta s- a dezechilibrat și a căzut de la o înălțime de 2,5 m
pe pardoseala de beton, suferind leziuni grave (traumatism cranio- cerebral acut deschis și fractura
bazei craniului), care au dus la moartea victimei, constituie infracțiunea de ucidere din culpă,
1
Î.C.C.J., s.p., d. 2259 din 4 aprilie 2005, în Jurisprudența Secției penale pe anul 2005 a Î.C.C.J., Ed.
Hamangiu, 2006, pp. 5-7;
2
Î.C.C.J., s. pen., dec. nr.292/2011 în R.D.P., nr.3, Anul XVIII, Iulie- Septembrie 2011, Ed. Universul Juridic,
București, 2011, p.200;
3
Î.C.C.J., s. pen., dec. nr.983/2011 în R.D.P., nr.3/2011, p.191;
4
Ibidem, p.193;
5
Trib. Suprem, C. 7, dec.nr. 14/1986, C.D., p.255;
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deoarece autorul nu a prevăzut, însă trebuia și putea să prevadă că ar putea să producă accidente cu
urmări periculoase pentru viața victimei, căreia î permisese să se urce pe autostivuitor1.
3. Concluzii
Studiul nostru ne- a permis să constatăm că, atât culpa cu previziune, cât și intenția indirectă
prezintă un element fundamental ce le apropie, sub aspectul proceselor psihice, și anume,
prevederea rezultatului faptei, dar și deosebiri de fond ce duc la producerea unor consecințe
juridice diferite.
Importanța cunoașterii și deosebirii acestor două forme ale vinovăției constă în corecta
încadrare juridică a faptei, în vederea aplicării legii penale incidente fiecărei infracțiuni, în raport
de poziția psihică a făptuitorului.
Intenția, ca element subiectiv, are influență asupra pedepsei, aceste fapte fiind sancționate de
legiuitor cu pedepse mai aspre decât faptele prevăzute de legea penală săvârșite din culpă. De
asemenea, intenția (voința rezultatului ilicit) este întotdeauna legată de acțiuni care sunt în
totalitate ilicite, implicând un comportament deviant din punct de vedere social, atrăgând
răspunderea agentului pentru toate consecințele negative pe care le antrenează, în timp ce
răspunderea penală pentru culpă poate avea la bază și acțiuni licite.
Cât privește culpa, legiuitorul penal român a prevăzut, în mod expres, faptele ce pot constitui
infracțiuni prin comiterea lor din culpă, întrucât acest aspect constituie o garanție a cetățenilor că
nu vor fi trași la răspundere din culpă, pentru fapte care, de regulă, sunt susceptibile a fi pedepsite
numai când sunt comise cu intenție.
Rezultă că, sub aspectul proceselor psihice ce caracterizează vinovăția, culpa cu previziune se
diferențiază de intenția indirectă prin faptul că, în cazul culpei cu previziune, făptuitorul, deși
prevede că acțiunea sau inacțiunea sa ar putea produce un rezultat vătămător, nu acceptă
producerea lui, socotind, fără temei, că acesta nu se va produce, pe când în cazul intenției
indirecte, făptuitorul, deși prevede posibilitatea producerii rezultatului periculos, fără a urmări,
însă, producerea sa, acceptă eventualitatea producerii rezultatului, efectiva producere rămânând la
mâna hazardului.
Prin urmare, temeiurile pe care s- a bazat făptutorul, în cazul culpei cu previziune, și pe care
le- a luat în calcul pentru neproducerea rezultatului socialmente periculos, pe care îl respinge de la
început, se dovedesc a fi insuficiente în condițiile concrete în care a acționat, în timp ce, în cazul
intenției indirecte, producerea rezultatului socialmente periculos, acceptat de făptuitor, depinde de
influența unor factori ce nu țin de persoana făptuitorului.
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DE LA PEDEAPSA CU MOARTEA LA DETENłIUNEA PE VIAłĂ
Florentina Patricia PĂUN∗

Abstract
The purpose of the study is to highlight the evolution of punishment,especially capital
punishment,in relation to society development in different countries of the world.
I am going to present the evolution of this form of punishment since antiquity from The Old
Testament and Manu’s Law until present,contemporany age.
In an attempt to impose a ratio between offenses committed and penalties applied,people had
adopted different methods of sanctioning,to restore the rule of law and social balance.
Most of them were based on barbaric technique to intimidate the community with aview to
reducing the number of crimes.
But, along with the assertion of inalienable rights,as:the right to life,the right to freedom,the
right to dignity some states abolished the death penalty,they considered it a too barbaric practice
for a civilized world.
The purpose of international organizations is to encourage countries to remove capital
punishment,intending to replace it with life imprisonment,because studies have shown that its
application does not deter crime.
Cuvinte cheie: capital punishment, offenses committed, crime, life imprisonement, methods
of sanctioning.
1. Introducere
DetenŃiunea pe viaŃă este prevăzută în Codul Penal actual în capitolul III „Pedepse principale
aplicabile persoanei fizice” din titlul III al pedepselor. Această pedeapsă a fost introdusă în
legislaŃia penală română prin Decretul lege nr.3/1990 abolind astfel pedeapsa cu moartea,fiind
prevăzută numai în cazul infracŃiunilor care prezintă un grad foartea mare de pericol social.
Pedepsele principale sau de sine stătătoare se caracterizează prin aceea că pot fii stabilite şi
aplicate singure fără a fii condiŃionate de aplicarea altor sancŃiuni de drept penal.
Întrucât legea fundamentală într-un stat este ConstituŃia celelalte acte normative
subordonându-i-se acesteia vor trebui să fie formulate în concordanŃă cu prevederile ei.
Aşadar,Codul penal preia în articolul 1 valorile supreme regăsite şi în ConstituŃie,dar şi în
DeclaraŃia Universală a Drepturilor Omului şi pactele şi tratatele la care România este parte cu o
valoare juridică superioară,normele de drept internaŃional având aplicabilitate şi în dreptul intern.
Dar infracŃiunea nu a fost întotdeauna delimitată de cel care a elaborat-o,de cele mai multe ori
pentru fapta infracŃională săvârşită de o persoană,sancŃiunea aplicată era pedeapsa cu moartea.
Cu trecerea timpului s-a dovedit că aceasta nu este cea mai bună alternativă în combaterea
persoanelor care sunt predispuse la asemenea fapte infracŃionale şi că ar trebui luate noi măsuri
pentru prevenirea acestora.
În schimb, odată cu afirmarea drepturilor inalienabile aceasta apare ca o contrapunere,fiind
uşor înlăturată din codurile penale ale diferitelor state;deoarece s-a demonstrat că este o practică
prea barbară pentru o lume evoluată.
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2. Documente care atestă aplicarea pedepsei capitale în Antichitate
2.1.Vechiul Testament
În timpul patriarhilor,nu exista nici popor,nici stat,ci numai o ,,mare familie”.Şeful
clanului,ca în toate societăŃile de acest tip,este stăpânul vieŃii şi al morŃii,membrilor
grupului.Astfel îl vedem pe Avraam pe punctul de a sacrifica cu propria sa mână pe fiul său
Isaac,din ordinul lui Dumnezeu care vroia să-l încerce. 1
În această perioadă răzbunarea era regula,iar principiul de la care se pleca era:”Cine
răspândeşte sângele omului,de către om cu sângele său va fi răspândit,căci după imaginea lui
Dumnezeu omul a fost făcut.”2
Mai târziu,în prima etapă a construcŃiei statului -organizarea comună,ocuparea teritoriului- sa produs o limitare a răzbunării „conform principiului talionului,care nu autorizează decât o replică
strict echivalentă prejudiciului suferit.”3
Acest principiu se prezintă sub formă lapidară „viaŃă pentru viaŃă”;iar în Codul AlianŃei care
reia Leviticul şi Deuteronomul,expresia este :viaŃă pentru viaŃă,ochi pentru ochi,dinte pentru
dinte,mână pentru mână,picior pentru picior,arsură pentru arsură,vânătaie pentru vânătaie,rană
pentru rană.
Profesorul Olivian Mastacan(lector universitar dr) menŃionează că în ipoteza infracŃiunilor
intenŃionate,efectivitatea legii talionului nu ar putea fii contestată.Aşadar,conform legii
talionului:”Dacă un om loveşte(mortal) o fiinŃă umană,oricare va fii aceasta,va trebui să
moară;însă dacă omorul este involuntar,vinovatul va putea să scape de răzbunătorul de sânge
retrăgându-se într-un oraş de refugiu şi despăgubind familia mortului printr-o compensaŃie
pecuniară”.
De asemenea,pe lângă reglementările care limitează aplicarea pedepsei cu moartea în cazul
particular al omorului există reglementări care privesc ofensele aduse lui Dumnezeu precum
idolatria ,blasfemia, vrăjitoria, încălcarea repaosului sabatic care sunt
pedepsite cu aceeaşi brutalitate deoarece erau considerate de către comunitatea respectivă ca
o măsura de purificare colectivă;iar expresia din Deuteronom este emblematică în acest caz ,,a face
să dispară răul dinăuntrul tău.”
Din sfera infracŃiunilor cărora li aplică pedeapsa cu moartea,în afara infracŃiunilor de omor
mai amintim următoarele:adulterul(se proceda la lapidarea femei adultere şi a aceluia care a permis
acest fapt);homosexualitatea;incestul;bestialitatea ca şi simplu fapt de culcare cu o femeie în
timpul menstruaŃiei.De observat că în cazul acestor infracŃiuni făceau excepŃie de la aceste
reglementări,statele din Orientul Apropiat precum Imperiul Roman şi Grecia,deşii multe dispoziŃii
din dreptul cutumiar abraic vor influenŃa în mod decisiv –charia- legea islamică.
În Decalogul lui Moise,primit de la Divinitate,există o normă imperativă care susŃine dreptul
la viaŃă –non ocides-tu nu vei ucide.De fapt,afirma O.Mastacan că aceasta este regula,iar celelalte
dispoziŃii aparent contrare nu reprezintă altceva decât derogări.
2.2.Noul Testament
Tot acelaşi autor afirmă că în raport cu vechea lege,predicile lui Christos sunt un fel de
revoluŃie propovăduind şi impunând pentru iertarea supremă căreia aparŃine în întregime numai
DivinităŃii:legea dragostei,a milei,a păcii,a iertării,etc.
„De aici decurge în mod natural condamnarea explicită a vechilor practici vindicative,chiar
regularizate sub forma talionului: „Voi aŃi învăŃat că s-a zis:ochi pentru ochi şi dinte pentru
dinte.Însă eu vă zic să vă împotriviŃi celui rău,dimpotrivă cineva care îŃi dă o palmă pe obrazul
1

Olivian Mastacan,Pedeapsa capitală în dreptul românesc origini şi evoluŃie,op.cit.,pg 53.
Idem,pg. 54.
3
Ibidem,pg. 54.
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drept,întinde-i şi celălalt obraz.”.1
Aşadar,se observă în mod clar o opoziŃie a celor două legi care aparent se contrazic,dar în fapt
se completează una pe alta,întrucât Vechiul Testament explică modul de pedepsire şi sancŃiunile
corespunzătoare infracŃiunilor săvârşite.Iar Noul Testament prevede normele de conduită umană şi
morală,nefăcând diferenŃa dintre ceea ce este just şi ceea ce e drept.
Astfel,în Vechiul Testament se permite interpretarea literă cu literă a sancŃiunilor aplicate în
mod negreşit persoanelor care vatămă comunitatea,deoarece persoana vătămată este privită ca
parte din comunitatea respectivă,fiind o relaŃie de la parte la întreg.
O infracŃiune contra unei persoane este privită ca o infracŃiune contra tuturor membrilor
comunităŃii respective care erau lezaŃi moral şi se dorea astfel aplicarea unei pedepse consistente
spre exemplu celor care aveau astfel de intenŃii infracŃionale.
Observabil în Vechiul Testament este faptul că se face o distincŃie între formele de
vinovăŃie.Aşadar,persoana care săvârşeşte fapta cu intenŃie şi urmăreşte,doreşte,acceptă
producerea rezultatului propus -şi care va fii condamnat la moarte prin diferite forme- şi persoana
care săvârşeşte fapta din culpă,care va trebui să plătească o compensaŃie pecuniară familiei,de
obicei lui pater familias.
Vechiul Testament reprezintă pedeapsa,pe când Noul Testament iertarea pentru iertarea
supremă..
Ulterior Noului Testament,începe să se contureze dreptul laic plecând de la regula exprimată
de Christos:”D-aŃi lui Cezar ceea ce este a lui Cezar,şi lui Dumnezeu ceea ce este a lui
Dumnezeu”;statul exercitând o autoritate complexă asupra oamenilor,permisă de Dumnezeu şi
considerată necesară.
Evanghelia nu exclude nici pedeapsa în general,nici pedeapsa cu moartea în special,existând
un principiu iertarea ofenselor şi renunŃarea la răzbunare şi o excepŃie posibilitatea unei sancŃiuni
punitive,lăsate spre decizia autorităŃilor publice,care mai târziu va fii reprezentată de monarhul
absolutist,considerat reprezentantul divinităŃii pe pământ consacrat şi prin expresia „Regelui
Soare”-L’etait ce moi-.
Pedeapsa este definită de către dr în drept Iulian Poenaru ca o sancŃiune impusă,ca o reacŃie a
colectivităŃii faŃă de acele fapte individuale care ameninŃă siguranŃa grupului şi sursele materiale
de existenŃă.
În epoca sălbăticiei se face tranziŃia de la starea animală(barbară)la cea umană apărând graiul
articulat şi primele unelte,arme rudimentare,dezvoltându-se treptat viaŃa în comun în
grupuri,hoardă,gintă sau trib impuse de necesităŃile imediate de apărare.
De altfel se dezvoltă cu precădere în această etapă modalităŃile de pedepsire aşa cum
aminteşte şi I.Poenaru,precum:străpungerea hoŃului cu suliŃa până la moarte,legarea de copac
(India);bătaia(eschimoşii de pe Ńărmurile strâmtorii Bering);izgonirea întrucât oamenii izolaŃii
deveneau cu uşurinŃă prada animalelor sălbatice;moartea prin înjunghiere sau înecare sau prin
lovire cu harponul;aruncarea în mare(vrăjitorie);îngroparea în pământ străin;spânzurarea(hoŃilor de
grâu la romani în onoarea lui Ceres);supliciul vestalelor infidele nu reprezenta decât un sacrificiu
adus pământului cu care vesta se confunda.2
În istoria dreptului penal suedez şi al altor popoare nordice se arată că cea mai veche
procedura pentru aplicarea unei condamnări la moarte pare să fii fost urmatoarea:cel descoperit
vinovat de comiterea unei crime contra ordinii sociale sau contra unui particular era declarat mai
întâi <<fără pace>>(fredlos) de către adunarea publică şi putea fii apoi omorât de către primul
venit,fără ca acesta să fie pedepsit.3
1

O.Mastacan,po.cit.,pg. 56.
Iulian Poenaru,Pedeapsa cu moartea pro sau contra?,op.cit.,pg. 32.
3
Idem,op.cit.,pg. 32.
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La unele triburi,de exemplu,care se răzbunau masacrând într-o noapte întreaga familia a celui
vinovat,copiii în loc de a fii omorâŃi puteau fii adoptaŃi,deoarece atunci când era omorât un
copil(7-8ani) însemna că tocmai moartea lui se cere a fii răzbunată.1
În Filipine răzbunarea consta în vânătoarea capetelor,adică era omorat oricine era întâlnit cu
excepŃia membrilor grupului căruia aparŃineau răzbunătorii şi ai triburilor aliate.În astfel de cazuri
hazardul întâmplării orienta vendetta.2
Aşadar vendetta practica răzbunarea sângelui cu caracter privat uneori sub cele mai crude
procedee.
În cazul triburilor germanice,cel care comitea o infracŃiune era chemat la judecată de Sfatul
Bătrânilor şi ÎnŃelepŃilor care dacă îl găseau vinovat de săvârşirea acelei fapte era denumit lup şi
condamnarea consta în aceea că tribul se angaja la vânarea lupului.
2.3. Codul lui Hammurabi(1792-1750î.e.n.)
I. Poenaru afirmă că în mai toate vechile legi,principiul personalităŃii pedepsei continuă să fie
ignorat.
Astfel,dacă cineva omora pe femeia altuia,trebuia să i se omoare fiica;dacă un om liber de
Ńinut pentru datorii murea din cauza loviturilor sau a lipsurilor,era ucis fiul creditorului care l-a
inchis;dacă din cauza viciului de constucŃie casa se prăbuşea şi omora pe stăpân,era ucis
arhitectul;iar dacă era omorât copilul stăpânului casei,era ucis fiul arhitectului.
2.4.Manavo-Dharma-Sastra(India)
Manu aduce un elogiu pedepsei spunând despre ea că guvernează genul omenesc,pedeapsa îl
ocroteşte,pedeapsa veghează când totul doarme,pedeapsa este dreptate zic înŃelepŃii.
Pedeapsa cu moartea se aplica în India în cazul următoarelor infracŃiuni:crima de a ucide o
femeie,un copil sau brahman;fapta de a da hrană,adăpost şi intrumente hoŃilor;fapta de însuşire a
lucrurilor încredinŃate spre păstrare săvârşite de către funcŃionarii corupŃi.
Totodată şi modul de pedepsire era unic,astfel,condamnatul la moarte era executat cu ajutorul
unui elefant,fiind important pentru conducătorii străvechi să arate că au control absolut şi asupra
animalelor sălbatice.Versatili şi bine dresaŃi elefanŃii erau capabili să strivească,să dezmembreze şi
să tortureze deŃinuŃii în timpul execuŃiilor publice.În funcŃie de comenzii puteau să îşi ucidă
victima imediat sau într-un mod lent.În cele din urmă, practica a fost stopată de imperiile europene
care au colonizat regiunea, în secolele XVIII şi XIX. Există,de asemenea,date istorice care arată că
elefanŃii erau folosiŃi pentru execuŃii în Roma şi Cartagena. InteligenŃa acestor animale îi făcea
ideali ca şi călăi.3
3. Popoare antice care au aplicat pedeapsa cu moartea
3.1. Egiptul antic
Diodor din Sicilia şi Herodot(părintele istoriei) afirmau în lucrările lor că pedeapsa cu
moartea în Egipt se aplica pentru orice tip de infracŃiune,precum:simpla minciună,denunŃarea
calomnioasă,răpire,sperjur,omor.
La egipteni,ca şi la indieni,cel care omora un animal oarecare era condamnat la moarte,iar cel
care lovea un animal respectat,era de asemenea pasibil de pedeapsa capitală.4

1

Ibidem,op.cit.,pg. 33.
Ibidem,op.cit.,pg. 34.
3
www.crimetime.ro
4
I.Poenaru,op.cit.,pg. 37.
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3.2.Grecia
Poporul atenian este consacrat în istorie ca unul dintre popoarele cu o civilizaŃie foarte
înaintată şi s-a remarcat prin sancŃionarea în mod drastic a infractorilor.
Astfel,în legile lui Dracon(sec. VII î.e.n.) nu s-a făcut o distincŃie între
infracŃiuni,infractorului fiindu-i aplicată pedeapsa cu moartea indiferent de gravitatea faptei sale;o
inspiraŃie din filosofia stoicilor care considerau toate infracŃiunile ca fiind egale ”omnia peccata
paria sunt” şi dându-i drept oricui să ucidă.
Platon în lucrarea sa „De Legibus” considera de exemplu condamnarea la moarte şi
executarea infractorilor ca fiind folositoare statului prin exemplul dat celor răi.1
3.3.Roma
Existau opinii diferite în vederea aplicării pedepsei cu moartea la diferite infracŃiunii
astfel„Seneca autor al lucarii „De clementia” în care susŃinea blândeŃea pedepselor,se afirma în
„De ira” ca partizan al pedepsei cu moartea spunând ”interim optimum misericordiae genus est
occidere” - uneori cel mai bun mod de milostivire este uciderea.2
Printre doctrinarii romani care se pronunŃau pentru pedeapsa cu moartea amintim:Aulus
Gellius;Caton;Cicero(cel mai mare orator);Iulius Clarus.
Lex duodecim tabulara cosacra principiul legii talionului în tabla aVIII-a:”qui membrum rupit
ne cum eo pacit,talio est.”.
O părere diferită se observă în senatusconsultul lui Augustus unde se prevedea aplicarea
pedepsei cu moartea tuturor sclavilor care ar fii putut salva un cetăŃean de a fii asasinat în casa sa
şi nu au făcut acest lucru.
În legea Cornelia de Sicarris principiul personalităŃii infracŃiunii era încadrat după clasa
socială,astfel pedeapsa pentru aceeaşi faptă era diferită pentru fiecare clasă socială în parte fiind
agravată de clasa respectivă.3
De exemplu în cazul infracŃiunii de omor:nobilii erau pedepsiŃi prin depărtare,cei din clasele
mijlocii prin decapitare,iar cei din popor prin crucificarea şi aruncarea lor în ghearele şi colŃi
animalelor sălbatice.
Pentru paricid,Legea Pompeia edicta:”după obiceiul strămoşilor a fost hotărâtă această
pedeapsă a omorâtorului de părinte,ca paricidul să fie crunt bătut cu nuiele,apoi vârât într-un sac
cu un câine (simbolul turbării),un cocoş(simbol al aroganŃei condamnatului),după cum şi cu o
viperă şi cu o maimuŃă(simbolul urii contra părinŃilor),apoi sacul să fie aruncat în adâncul
mării.Aceasta când marea este foarte aproape astfel este aruncat animalelor sălbatice.”.4
Iulian Poenaru ne aminteşte în lucrarea sa un caz excepŃional sub domnia lui Marcus
Antonius,unde Cneius Calpurnius Piso s-a spânzurat,între timp ce era judecat,dar cadavrul său este
condamnat la moarte,fiind făcut vinovat de otrăvirea lui Germanicus.
4. Înlocuirea treptată a pedepsei cu moartea cu detenŃiunea pe viaŃă,în Evul Mediu
Aplicarea pedepselor în antichitate are drept scop intimidarea posibililor infractori cu intenŃia
clară de combatere a unor noi delicte şi restabilirea ordinii sociale,mărturisit în Digeste prin
formula(adagiul) ut unio exemplum alios omnes facit salvos.
Combaterea fenomenului infracŃional este o problemă de actualitatea în lumea contemporană
şi foarte multe state au dezvoltat sisteme care pe de-o parte doresc să oprească acest fenomen care
tinde să devină mondial,dar care au dezvoltat şi programe capabile să îl integreze din nou în
1

O.Mastacan,op.cit.,pg, 59.
Idem,op.cit.,pg. 59.
3
I.Poenaru,op.cit.,pg. 39.
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societate pe infractor pentru combaterea recidivei.
Încă din Evul Mediu până în prezent au fost dezvoltate principii şi idei iluministe care i-au dat
pedepsei o latură umană,infractorii dispunând de drepturi inalienabile,cel mai important fiind
dreptul la viaŃă.
Doctrinarul Thomas Morus a observat inegalitatea pedepsei în raport cu gravitatea infracŃiunii
săvârşite spunând că utilitatea pedepsei cu moartea în combaterea criminalităŃii este îndoielnică.La
fel s-a pronunŃat şi Mathieus în prima jumătate a sec XVI dorind şi susŃinând combaterea pedepsei
cu moartea pentru furtul simplu şi chiar pentru unele furturi calificate.
În schimb,George Fox a redactat o scrisoare în 1651 către judecători şi un pamflet publicat în
1659,cu mai multe propuneri de reformă;dintre care una prevedea aplicarea pedepsei cu moartea
numai în caz de omor.
În FranŃa,Montesquieu în lucrarea sa Despre spiritul legilor s-a pronunŃat pentru restrangerea
cazurilor de aplicare a pedepsei capitale arătând că aceasta nu ar trebui aplicată pentru infracŃiunile
contra patrimoniului,ci numai pentru cele de omor.
Voltaire se ridică împotriva pedepsei capitale afirmând că „un om spânzurat nu este bun de
nimic,pe când 20 de hoŃi puternici care lucrează toată viaŃa lor la lucrările publice servesc statului
mai bine decât călăul care-i plătit să omoare oameni în public,şi că de aceea cea mai folositoare
pedeapsă este cea privativă de libertate însoŃită de munca forŃată.”
În schimb Rousseau dă o justificare pedepsei cu moartea spunând că atunci când trimitem la
moarte un vinovat,îl trimitem nu atât ca cetăŃean cât şi ca duşman şi că nu există un om atât de rău
încât să nu-l poŃi face bun la ceva.Nu ai dreptul să îl trimiŃi la moarte nici măcar pentru a da pildă
decât pe acela pe care nu îl poŃi păstra fără primejdie.
Astfel se încearcă o îmbinare a intereselor individuale a celui păgubit în dreptul său cu
interesul colectiv de a profita de pe urma infractorului ca valoare economică.
5.Pedeapsa cu moartea în Epoca Contemporană
5.1.Viziunea europeană privind pedeapsa capitală
Deşii există numeroase tratate cu privire la abolirea pedepsei cu moartea,multe state ale lumii
au menŃinut această pedeapsă aplicapilă în cazul anumitor infracŃiuni.
Metodele de execuŃie sunt diverse;printre cele mai populare fiind injecŃia
letală,electrocutarea,împuşcarea primele două fiind folosite cu precădere în Statele Unite,dar şi
decapitarea,lapidarea folosită în Ńările islamice.
Totuşi după încetarea celui de-al doilea război mondial,majoritatea guvernelor europene au
dispus că trebuie supravegheate căile sub care naŃiunile îşi tratează cetăŃenii,din cauza atrocităŃilor
petrecute.
La data de 5 mai 1949 a luat naştere Consiliul Europei alcătuit din 10 state
fondatoare:Belgia,Danemarca,FranŃa,Irlanda,Italia,Luxemburg,Marea Britanie,Olanda,Norvegia şi
Suedia.
Scopul acestuia avea să fie declarat în preambulul statutului în care se arată că Consiliul
Europei urmăreşte edificarea păcii,bazată pe justiŃie şi cooperare internaŃională în vederea păstrării
societăŃii umane şi civilizate.1
Prima realizare în plan politic a fost adoptarea şi deschiderea spre semnare la 4 noiembrie
1950,Roma,a ConvenŃiei Europene a Drepturilor Omului.2
Astfel a luat naştere ConvenŃia Europeană a Drepturilor Omului,ulterior a fost înfiinŃată
Comisia Europeană a Drepturilor Omului şi Tribunalul European al Drepturilor Omului,fiind
situate la Strasbourg.(1950).
1
2

Corneliu Bîrsan, ConvenŃia Europeană a Drepturilor Omului,op.cit.,pg. 16
Idem,op.cit.,pg.16.
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Sistemul european de protecŃie a Drepturilor Omului cuprinde,în esenŃă trei organisme:
a) Comisia Europeană a Drepturilor Omului,compusă dintr-un număr de membri egal cu cel
al statelor,aleşi în mod individual de către Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei pe baza
unei liste întocmite de Biroul Adunării Parlamentare,pe timp de şase ani.
b) Curtea Europeană a Drepturilor Omului,înfiinŃată în 1958,activă din 1959,compusă dintrun număr de judecători egal cu cel al statelor membre,aleşi de Adunarea Parlamentară a
Consiliului Europei,pe baza unei liste prezentate de statele membre.Ei sunt aleşi pe termen de 9
ani,fiind independenŃi în luarea deciziilor.
c) Comitetul de Miniştri ai Consiliului Europei,organ interstatal care ia decizii în cazuri
deosebite.1
În preambulul DeclaraŃiei Universale a Drepturilor Omului din 1948 se stabileşte
recunoasterea demnităŃii umane inerentă tuturor membrilor familiei umane constituiind astfel
fundamentul libertăŃii,dreptăŃii şi păcii în lume,fiind astfel evocat în art.1 al acesteia faptul
că,,toate fiinŃele umane se nasc libere şi egale în demnitate şi drepturi”.
Aşadar „fiecare om se poate prevala de toate drepturile şi libertăŃile proclamate în prezenta
DeclaraŃie fără niciun fel de deosebire ca de pildă deosebirea de rasă, culoare, sex, limba, religie,
opinie politică sau orice altă opinie,de origine naŃională sau socială,avere,naştere sau orice alte
împrejurări. În afară de aceasta nu se va face nicio deosebire după statutul politic,juridic sau
internaŃional al Ńării sau teritoriului de care Ńine o persoană,fie ca această Ńară sau teritoriu sunt
independente, sub tutelă, neautonome sau supuse unei alte limitări a suveranităŃii.’’(art.2)
Obiectivul DeclaraŃiei Universale a Drepturilor Omului este încurajarea respectării drepturilor
omului şi libertăŃilor acestuia promovând drepturile personale,civile economice,sociale şi
culturale şi incriminând pe cealaltă parte tortura,sclavia,pedepsele inumane şi tratamentele
degradante.
Drepturile omului reprezintă principalele condiŃii care permit fiecărei persoane să-şi dezvolte
şi să-şi folosească cât mai eficient calităŃile: fizice, intelectuale, morale, socio-afective şi spirituale.
Ele decurg din aspiraŃia tot mai mare a omenirii la o viaŃă în care demnitatea şi valoarea fiecăruia
este respectată şi protejată.
Astfel ConvenŃia pentru apărarea drepturilor omului şi libertăŃilor fundamentale are ca scop
recunoaşterea şi aplicarea pe o scară universală şi efectivă a drepturilor,prevăzându-se în ea şi
scopul Consiliului Europei acela de a realiza o uniune cât mai strânsă între membri săi,iar unul
dintre mijloace este apărarea şi dezvoltarea drepturilor omului şi libertăŃilor
fundamentale.ObligaŃia pe care şi-o asumă statele contractante este respecatarea acestora şi le
recunosc oricărei persoane aflate sub jurisdicŃia lor.
Sunt evocate în Titlul 1 drepturile şi libertăŃile printre care:dreptul la viaŃă,la libertate şi
siguranŃă,la un proces echitabil,la libertatea de gândire,de conştiinŃă şi de religie,de întrunire şi
asociere,de exprimare şi dreptul la căsătorie.
De asemenea în art 3 este interzisă tortura afirmându-se că nimeni nu poate fii supus
acesteia;în schimb art.2 care face referire la dreptul la viaŃă permite în mod subtil aplicarea
pedepsei capitale pronunŃată de un tribunal dacă persoana respectivă săvârşeşte o infracŃiune
sancŃionată prin legea naŃională cu suprimarea vieŃii.
Tot în acelaşi articol se precizează că moartea nu este considerată ca fiind cauzată prin
încălcarea acestuia în cazurile în care aceasta ar rezulta dintr-o recurgere absolut necesară la forŃă,
şi anume:
a. pentru a asigura apărarea oricărei persoane împotriva violenŃei ilegale ;
b. pentru a efectua o arestare legală sau a împiedica evadarea unei persoane legal deŃinute;
1

Ibidem,op.cit.,pg.17.

Florentina Patricia Păun

511
1

c. pentru a reprima conform legii tulburări violente sau o insurecŃie.
ConvenŃia pentru apărarea Drepturilor Omului şi LibertăŃilor fundamentale este însoŃită de
protocolul adiŃional şi protocoalele nr.4,6,7,12 şi 13.În protocolul nr.6 pedeapsa cu moartea este
abolită nimeni nu poate fi condamnat la o asemenea pedeapsă,nici executat.
Însă cu toate acestea unele state au reintrodus pedeapsa cu moartea deşii o aboliseră,fiind
considerată o necesitate.
Dar reintroducerea pedepsei cu moartea este privită sub două concepŃii.Primul concept
aparŃine organizaŃiilor care militează pentru abolirea pedepsei considerându-o contrară celui mai
elementar drept al omului şi anume dreptul la viaŃă,indiferent de gravitatea infracŃiunii săvârşite de
infractor,deoarece acestia susŃin că şi infractorii sunt oamenii şi că şi ei se pot prevala de drepturile
conferite de tratele şi pactele care susŃin aceste drepturi inalienabile.Al doilea concept constă în
susŃinerea ca necesară a acesteia afirmând că se justifică tocmai împotriva acelora care violează
dreptul la viaŃă şi comit omoruri.
Cu toate măsurile luate şi înăsprirea pedepselor,fenomenul infracŃional continuă să se menŃină
la un nivel ridicat şi în pofida înmulŃirii convenŃiilor de asistenŃă juridică dintre state şi schimbării
sistemului penal,fenomenul infracŃional s-a internaŃionalizat.
Pe plan mondial,criminalitatea se află în expansiune,iar faptele comise cu violenŃă sunt în
continuă creştere.Dar ceea ce este deosebit de grav în fenomenul criminalităŃii,este tendinŃa
scăderii vârstei infractorilor,conjugată cu creşterea infracŃiunilor comise de tineri,care sunt din ce
în ce mai dure şi de multe ori asociată cu consumul de droguri.2
Printre tratatele adoptate la nivel european care sunt pentru abolirea pedepsei capitale
considerată ca inumană se află şi Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene adoptată la
Strasbourg pe 12 decembrie 2007,şi în care se susŃin drepturile omului nemaifăcându-se diferenŃa
dacă o persoana este acuzată în cazul unui proces de o faptă culpabilă sau dacă persoana este un
cetăŃean onest.
În art 2 al acesteia se arată că „Orice persoană are dreptul la viaŃă.Nimeni nu poate fii
condamnat la pedeapsa cu moartea sau executat.’’deoarece în art 6 al acesteia este precizat că
’’Orice persoană are dreptul la libertate şi la siguranŃă.”3
Tocmai de aceea statele în baza unor convenŃii sau tratate stabilesc ce sistem juridic să aplice
şi care este cel mai eficace în combaterea fenomenul infracŃional:detenŃiunea pe viaŃă sau pedeapsa
capitală?
5.2.Aplicarea pedepsei capitale la nivel mondial
Unele dintre ele au reintrodus pedeapsa capitală fiind aplicată în anumite circumstanŃe cum
ar fii crima împotriva păcii, securităŃii sau umanităŃii, terorismul, genocidul. Problema se pune
dacă devine util un astfel de contraatac şi dacă organizaŃiile teroriste vor înceta atacarea unui
anumit stat din diverse motive:religioase, etnice, economice sau politice şi ce măsuri ar trebui
luate. Însă unele state din sfera asiatică aplică această sancŃiune în cazul Vietnamului şi pentru
traficul de droguri,altele pentru cazurile de viol precum Iranul,în cazul adulterului în Ńările
musulmane se foloseşte lapidarea,etc.
Însă în Acordul privind extrădarea între U.E. şi S.U.A. semnat la Washington D.C. se
specifică în art.13.că ,,în cazul în care infracŃiunea pentru care se solicită extrădarea este pasibilă
de pedeapsa capitală în conformitate cu legislaŃia statului solicitant,dar nu şi în conformitate cu
legislaŃia statului solicitat,statul solicitat poate acorda extrădarea cu condiŃia să nu se pronunŃe
pedeapsa capitală pentru persoana a cărei extrădare este solicitată,iar dacă nu poate fii îndeplinită
1
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de către statul solicitant din motive de procedură,cu condiŃia ca pedeapsa capitală dacă este
pronunŃată să nu fie executată.Dacă statul solicitant acceptă extrădarea sub rezerva condiŃiilor
prevăzute în prezentul articol,el respectă aceste condiŃii.Dacă statul solicitant nu acceptă
condiŃiile,cererea de extrădare poate fi refuzată.”1
O întoarcere în timp la îndepărtatul an 1962,ne arată că Institutul American de Drept a
declarat ca eligibilă pedeapsa cu moartea;iar Curtea Supremă s-a bazat pe această directivă,atunci
când în 1974 a repus-o în aplicare.
Astăzi,concluzia Institutului American de Drept este că:,,pedeapsa cu moartea este
nedreaptă,este un obicei rasist,costisitoare şi puternic înrădăcinată în luptele politice pentru
putere,duse de-a lungul timpului.Din punct de vedere legal acest tip de pedeapsă este
nejustificată.”2
Concluzia este justificabilă având în vedere că directorul Centrului de informare privind
pedeapsa cu moartea,Richard Dieter declara într-un comunicat că „În actualul climat economic,
este puŃin probabil ca o lege care instaurează pedeapsa cu moartea ar mai fi adoptată,Ńinând cont de
cele 25 de milioane de dolari pe care contribuabilii trebuie să le suporte pentru o execuŃie. Sunt
sigur că fondurile folosite pentru întreŃinerea sistemului ar putea fi folosite în moduri mai eficiente
şi că pentru un singur proces care implică pedeapsa cu moartea, statul va plăti cu un milion de
dolari mai mult decât pentru un proces fără pedeapsa capitală".
Statele Unite este unul dintre statele democratice ale lumii care aplică această pedeapsă deşii
prin sistemul constituŃional s-au adus amendamente,primele zece fiind ratificate la data de 15
decembrie 1791 şi formează ceea ce este cunoscut sub denumirea de The Bill of Rights sau
DeclaraŃia Drepturilor.
În preambulul ei este prezentat scopul,acela de a împiedica greşita sa interpretare sau abuzul
de putere.
Dar jurisdictiile federale şi în mod special Curtea Supremă,având în vedere poziŃia sa în
vârful ierarhiei judiciare,sunt expuse evident riscului,sub paravanul interpretării,de a face ca o
ConstituŃie să spună ceea ce vor ele.Acest risc este cu atât mai mare cu cât anumite prevederi
constituŃionale,pe care curtea se sprijină adesea,lasă acestora prin imprecizia lor,cea mai largă
libertate de apreciere.Aceasta este cazul celebrei clauze due process of law,inclusă în
amendamentul 14(1868) şi în temeiul căreia „nici un stat nu va putea să priveze o persoană de
viaŃă,de libertate sau de bunurile sale fără o procedură legală.”3
Un amendament foarte important este amendamentul VIII în care se precizează că „nu vor
fii cerute cauŃiuni excesive,nici nu vor fii impuse amenzi excesive,nici nu vor fii aplicate pedepse
crude sau exceptionale.”4
De asemenea,pedeapsa capitală aduce şi critici având în vedere imperfecŃiunea sistemelor
constituŃionale,provocând erori judiciare care sunt ulterior dovedite după ce condamnarea şi
executarea unei persoane a avut loc.
De exemplu,americanca Teresa Lewis a fost condamnată în 2003 pentru că a sponsorizat
uciderea soŃului şi fiului ei,la pedeapsa capitală în statul Virginia.Deşii autorii celor două crime au
fost condamnaŃi la închisoare pe viaŃă,femeia de 41 de ani cu un IQ de doar 72,retardată mintal nu
a reuşit să câştige comutarea pedepsei în închisoarea pe viaŃă,chiar dacă Curtea Supremă a acestui
stat a interzis încă din 2002 condamnare la moarte a persoanelor retardate mintal.5
Un alt exemplu este Cameron Todd Willingham executat în 2004 în Texas pentru o învinuire
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de crimă,comisă cu 13 ani în urmă,fiind acuzat că şi-a ucis ficele prin incendierea propiei locuinŃe.
Ziarul The New Yorker relatează că poliŃiştii şi pompierii au trebuit să-l încătuşeze pe acesta
deoarece era isteric şi vroia să reintre în casă pentru a-şi salva proprii copii;iar specialiştii veniŃi la
faŃa locului au descoperit că focul fusese pus intenŃionat,pe baza unor urme cunoscute drept
configuraŃii de baltă,nişte pete maronii pe podea din loc în loc,care susŃineau ei că în casă s-a
turnat un lichid inflamabil.
Proba adusă în faŃa instanŃei a constat în faptul că tatăl ieşise din casă fără pantofii şi fără
urme de arsura pe picioare,iar o altă probă bizară consta în tatuajul suspectului în formă de craniu.
Ulterior martorii au început să-şi schimbe declaraŃiile susŃinând că tatăl avea un
comportament suspect,iar apararea din oficiu al acestuia nu i-a permis să depună mărturie;întrucât
amendamentul V completează”nicio persoană nu va putea ca într-o cauză criminală să fie obligată
să depună marturie împotriva sa.”
Când i s-a facut oferta să îşi mărturisească vinovăŃia în schimbul închisorii pe
viaŃă,Willingham a refuzat să admită că şi-a ucis copii,fiind astfel condamnat la pedeapsa capitală.
În cei 8 ani de închisoare în aşteptarea executării Willingham a apelat la o organizaŃie care se
opunea acestei pedepse să-i demonstreze nevinovăŃia.
Aşadar un alt expert în incendii a demonstrat că petele maronii erau cauzate de amestecul
jeturilor de apă cu focul,a demonstrat teoria lichidului inflamabil şi s-a demonstrat că de vină a fost
un scurtcircuit la reŃeaua electrică,dar totul a fost prea târziu întrucât Todd Willingham a fost
condamnat la moarte prin injecŃie letală ultimele lui cuvinte fiind:,,Singura afirmaŃie pe care vreau
să o fac este ca sunt un om nevinovat acuzat de o crimă pe care nu am comis-o.Am fost condamnat
timp de 12 ani pentru ceea ce nu am facut.Din pulbere ne naştem şi în pulbere ne întoarcem.”1
Cu toate acestea în prezent în Sua sunt 15 state în care pedeapsa cu moartea este abolită iar în
restul de 35 de state încă mai există condamnaŃi în aşteptarea executării pedepsei.
La nivel mondial conform Amnesty International 95 de Ńări au abolit pedeapsa cu moartea,9
Ńări o folosesc în situaŃii deosebite precum războiul,alte 35 de Ńări unde este legală nu o aplică şi 58
de Ńări unde o folosesc în mod curent.
În 2009 Ńara cu cele mai multe execuŃii a fost China care a avut mai multe cazuri decât toate
celelalte Ńări la un loc,pe locul 2 al execuŃiilor situându-se Iranul,Irakul şi Arabia Saudită.
Cât priveşte metodele de execuŃie în urma cu sute de ani se aplica tortura, fierberea,
înfometarea, tăierea unor părŃi din corp,strivirea.
Totuşi,în secolul XVIII majoritatea Ńărilor au trecut la executării rapide,FranŃa inventând
ghilotina,iar alte Ńări au înlocuit spânzurarea clasică cu spânzurarea prin aruncare de la înălŃime
care rupea gâtul condamnatului.
Statele Unite ale Americii a trecut de la spânzurare la scaunul eletric şi la gazare,iar astăzi se
foloseşte mai degrabă injecŃia letală.Întâi condamnatul este anesteziat şi adoarme,apoi i se
administrează substanŃe care îi paralizează muşchii,inclusiv pe cei necesari în respiraŃie.Ultima
injecŃie conŃine un medicament care îi opreşte inima.
AsociaŃiile care doresc abolirea pedepsei cu moartea susŃin că este o metodă dureroasă,însă
victima nu se poate manifesta din cauza paraliziei.
Însă cei mai multi condamnaŃi la moarte sunt împuşcaŃi,aceasta fiind metoda preferată a
chinezilor.Pe lânga plutonul de execuŃie care trage mai multe gloanŃe,chinezii folosesc şi metoda
unui singur glonŃ tras în regiunea gâtului cu prizonierul îngenunchiat.
În Ńările musulmane se permite execuŃia prin lapidare şi prin spânzurarea clasică,care duce la
o moarte groaznică şi lentă prin asfixie.
În unele state precum Rusia se doreşte reintroducerea pedepsei cu moartea pentru cazurile de
terorism sau genocid. Rusia a introdus un moratoriu asupra pedepsei cu moartea, dar nu a abolit
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niciodată această măsură capitală,în pofida angajamentului luat în 1996 la cererea Consiliul
Europei.
Însă fostul şef al departamentului de analize din KGB arată că pedeapsa capitală este inutilă
în cazul teroriştilor sinucigaşi,deoarece nu înseamna nimic pentru aceştia şi că ar trebui pedepsiti
cu închisoarea pe viaŃă.1
Aşadar Rusia nu va putea ratifica protocolul nr.6 al ConvenŃiei Europene pentru
Drepturile Omului ce stipulează abolirea pedepsei cu moartea din cauza ameninŃării teroriste.
În Belarus însă Dmitry Konovalov şi Vladislav Kovalyov au fost condamnaŃi de un Tribunal
fiind descrişi ca un pericol extrem pentru societate în urma atentatelor cu bombă care au avut loc
pe 11 aprilie 2011 la metroul din Minsk,în urma exploziei pierzându-şi viaŃa 15 persoane,iar peste
100 fiind rănite.
Belarus fiind astfel singura Ńara din Europa care prevede pedeapsa cu moartea şi o aplică,cei
condamnaŃi fiind împuşcaŃi.
În prezent tendinŃa actuală este abolirea acestei pedepse,conform Jurnalului Oficial al Uniunii
Europene iar Uniunea Europeană îşi exprimă angajamentul ferm de a acționa în vederea abolirii
pedepsei cu moartea peste tot în lume şi depune eforturi pentru ca acest principiu să fie universal
acceptat,deoarece diferite studii efectuate au arătat ca pedeapsa cu moartea nu are niciun efect
asupra tendinŃelor criminalităŃii violente.2
5.3.EvoluŃia pedepsei în România
Cât priveşte statul român o întoarcere în timp ne arată că după cucerirea romană s-a aplicat
sistemul juridic roman:dreptul civil roman, dreptul ginŃilor şi dreptul cutumiar local s-au contopit
într-un sistem de drept nou, daco-roman.Dacia Traiana era condusă de un legatus Augusti pro
praetore şi divizată în trei subdiviziuni. Era guvernată de un legatus Augusti pro praetore
Daciarum trium care emitea edicte (decrete).Aşezările urbane aveau statutul de colonii şi de
municipii,fiind conduse de magistraŃi: duumviri,quatorviri,aedili,quaestori,procuratori.
Ulterior a fost edictată ConstituŃia lui Caracalla care delimita pe locuitorii liberi ai provinciei
în:cetăŃeni romani care beneficiau de dreptul civil,latini coloniari cu acces la dreptul latin şi
peregrinii care se bucurau de ius gentium.
Sclavii erau publici,privaŃi şi imperiali.Mai târziu au apărut colonii.Dreptul familial
reglementa distinct căsătoria şi uniunea persoanelor fizice.
În materie penală cele mai grave infracŃiuni - delicta publica - erau îndreptate împotriva
intereselor statului, putându-se sancŃiona cu ius gladii (pedeapsa cu moartea).
În perioada Evului Mediu sistemul juridic a fost influenŃat de dreptul bizantin.,funcŃionând
timp de câteva secole în toate cele trei provincii româneşti sub titulatura de ius
valachium.Principala instituŃie era Domnia care exercita toate cele trei atribute ale puterii
executive,legislative şi judecătoreşti.Domnul emitea hrisoave cu valoare normativă şi reprezenta
InstanŃa Supremă de Apel,fiind ajutat în atribuŃiile sale de Sfatul Domnesc şi de dregători.
InstanŃele de judecată erau:cele ale obştilor săteşti de Ńărani liberi;nobiliare şi ecleziastice;
justiŃia urbană;scaunul de judecată domnesc şi voievodal (în Transilvania).
Pe langă această instituŃie centrală mai exista Marea Adunare a łării în Moldova şi łara
Românească şi CongregaŃiile Nobilimii în Transilvania,biserica şi armata.
InfracŃiunile în această perioada erau clasificate astfel:împotriva ordinii publice, persoanei,
proprietăŃii, familiei, justiŃiei, bisericii şi moralei;iar pedepsele erau corporale (moartea, mutilarea,
bătaia), privative de libertate (ocna,temniŃa,închisoarea, surghiunul),pecuniare, pedepse accesorii
şi complementare.
1
2

www.ziare.com
RezoluŃia Parlamentului European(leur-lex.europe.eu/LexUriServ)

Florentina Patricia Păun

515

Vechile legiuri române au constat în pedepse privative de libertate,sub formă de consecinŃă a
condamnaŃilor la munca publică şi forŃată,care încă din cele mai vechi timpuri,s-a executat în
ocne.Existau şi temniŃe însă acestea serveau pentru a Ńine la dispoziŃiunea JustiŃiei.1
Legiuirile de la începutul secolului XIX,introduc pedepsele privative de libertate,întrucât a
trebuit să înceapă şi la noi o mişcare în direcŃiunea organizării penitenciarelor.2
În epoca modernă s-a pus problema codificării dreptului impunându-se anumite reguli precum
formarea unui limbaj juridic şi a unei terminologii juridice.
La începutul acestei epocii principalele legiuiri au fost:Codul calimach,1817; Legiuirea
Caragea, 1818 şi Pravilniceasca Condică din vremea lui Alexandru Ipsilanti.
Aşadar în cazul dreptului penal au apărut principii călăuzitoare precum: legalitatea
incriminării şi a pedepsei, individualizarea răspunderii penale,excluderea răspunderii familiale.
Primele documente cu valoare constituŃională au fost Regulamentele Organice din Moldova şi
łara Românească. Regulamentele organice instituiau ideea şi practica statului modern. Puterea
executivă o deŃinea domnul,ales de o Adunare obştească extraordinară, compusă din reprezentanŃi
ai boierilor,oraşelor şi judeŃelor. Puterea legislativă o deŃineau în comun domnul şi o Adunare
obşteasca ordinară,compusă din reprezentanŃi ai boierilor şi ai judeŃelor.Domnul avea iniŃiativă
legislaŃivă şi sancŃiona legile,iar Adunarea vota legile,bugetul şi impozitele.
Ulterior a fost adoptat Statutul Dezvoltător al ConvenŃiei de la Paris,1863.
În opinia specialiştilor,primul Cod penal adevărat a fost promulgat la 30 octombrie
1864.Acest cod era inspirat din Codul penal francez de la 1810 şi cel prusian de la 1851.A rămas
în istorie Codul penal din 1864 şi cel de procedură penală deoarece au fost elaborate într-un
termen foarte scurt şi au fost aprobate de Adunarea DeputaŃilor într-o singură şedinŃă.3
Acesta a suferit ulterior numeroase modificări,iar încă din 2004,Parlamentul României a
adoptat un nou Cod penal,care încă nu a intrat în vigoare.
Prin decretul lege nr 6/10 ianuarie 1990 a fost abolită pedeapsa cu moartea în legislaŃia
noastră şi înlocuită cu pedeapsa detenŃiunii pe viaŃă.S-a pus astfel capăt unei perioade de peste
jumătate de secol în care pedeapsa cu moartea,cere un timp de pace în dreptul penal român
modern,a fost introdusă menŃionat şi aplicată de cele mai multe ori,în interese străine justiŃiei,de
regimurile dictatoriale care s-au succedat la noi între anii 1938-1989.4
Aşadar regimul detenŃiunii pe viaŃă este reglementat în legea privind executarea pedepselor şi
se execută numai în temeiul hotărârilor judecătoreşti de condamnare rămase definitive,în
conformitate cu dipoziŃiile Codului penal şi Codului de procedură penală.
Art 11 din legea nr 275/4 iulie 2006 se arată că pedeapsa detenŃiunii pe viaŃă şi a închisorii,se
execută în locuri anume destinate,denumite penitenciare care sunt înfiinŃate printr-o hotărâre a
Guvernului,având personalitate juridică şi fiind în subordinea AdministraŃiei NaŃionale a
Penitenciarelor.
Pedeapsa detenŃiunii pe viaŃă nu se aplică aceluia care la data pronunŃării hotărârii de
condamnare a împlinit vârsta de 60 ani sau cel condamnat a împlinit aceasta vârstă în timpul
executării pedepsei,urmând ca ea să se înlocuiască cu închisoarea pe timp de 25 de ani.
Dacă cel condamnat la detenŃiunea pe viaŃă dă dovadă de disciplină şi îndreptare poate fii
liberat condiŃionat după executarea a 20 de ani de detenŃiune.
La fel şi condamnatul care a împlinit vârsta de 60 de ani pentru bărbaŃi şi 55 pentru
femei,poate fii eliberat dupa 15 ani de detenŃiune,dacă dă dovadă de îndreptare şi dacă este
stăruitor în muncă.
1

Vintila Dongoroz,Drept penal,op.cit.,pg. 487.
Idem,op.cit.,pg. 487.
3
Traian Dima,Drept penal,op.cit.,pg. 1
4
Costica Bulai,Bogdan N. Bulai,Manual de drept penal.Partea generala,pg. 303.
2
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Ca atare pedeapsa va fii considerată ca executată dacă cel liberat în termen de 10 ani nu va
săvârşii din nou o infracŃiune,dacă în schimb va săvârşii din nou o infracŃiune instanŃa de judecată
poate dispune fie menŃinerea liberării,fie revocarea acesteia,în funcŃie de gravitatea faptei.
Conform art.61,alin. 2 din Codul penal:,,Revocarea este obligatorie în cazul în care fapta
săvârşită este o infracŃiune contra siguranŃei statului,o infracŃiune contra păcii şi omenirii,o
infracŃiune de omor,o infracŃiune săvârşită cu intenŃie care a avut ca urmare moartea unei
persoane sau o infracŃiune prin care s-au produs consecinŃe deosebit de grave.”
6. Concluzii
Cesare Beccaria afirma în lucrarea sa Dei delitti e delle penne –Despre infracŃiuni şi pedepseca „legile sunt condiŃii cu care oamenii independenŃi şi izolaŃi s-au unit în societate ,obosiŃi de a
mai trăi într-o continuă stare de război şi de a se bucura de o libertate devenită inutilă din cauza
nesiguranŃei de a o păstra.Ei au sacrificat o parte din ea pentru a se bucura de restul cu siguranŃă şi
linişte. Suma tuturor acestor porŃiuni de libertate sacrificată binelui fiecăruia formează
suveranitatea unei naŃiuni,iar suveranul este păstrătorul legitim şi administratorul ei,dar nu era de
ajuns să se formeze acest depozit,ci şi trebuia apărat de uzurpările fiecarui om în parte,care
încearca întotdeauna să ia din depozit nu numai propria sa porŃie,ci şi s-o uzurpeze pe aceea a
celorlalŃi. Era nevoie de motive sensible care să fie de ajuns să îndepărteze sufletul despotic al
fiecaruia de pericolul de a scufunda în vechiul haos, legile sociale. Aceste motive sensibile sunt
pedepsele.”1
Aşadar pedeapsa se dovedeşte necesară într-o societate pentru a îndepărta pericolul eventual
şi pentru a restabilii ordinea de drept.
Numai legile pot stabilii pedepsele infracŃiunii,şi această autoritate nu poate fii atribuită decât
legiuitorului care reprezintă întreaga societate prin contractul social.2
Fiind reprezentantul societăŃii acesta ii va ştii obiceiurile şi va încerca să înlăture lacunele
legii.
Beccaria afirmă că este imposibilă prevenirea tuturor dezordinilor,întrucât ele se multiplică
progresiv cu populaŃia şi cu încrucişarea intereselor individuale pe care nu le putem distinge
geometric către interesul colectiv,public.
De asemenea el se arăta împotriva pedepsei cu moartea deoarece aceasta nu este un drept
considerand-o un război al naŃiunii cu un cetăŃean,deoarece societatea apreciază ca necesară
distrugerea fiinŃei lui,fiind un spectacol pentru cei mai mulŃi şi un obicet de compasiune amestecat
cu dispreŃ pentru alŃii.
Este absurd faptul că legea care este expresia voinŃei publice,care dezaprobă şi pedepseşte
omorul,comite unul.3
Aşadar infracŃiunile se dezvoltă o dată cu evoluŃia societăŃii,iar sistemele penale nu mai
corespund realităŃii infracŃiunile diversificându-se.
Aşa cum aprecia Cesare Beccaria cel mai bine este să previi decât să pedepseşti şi că acesta
trebuie sa fie scopul oricărei legislaŃii bune,oamenii trebuie să se teama de ele şi să nu se teamă
numai de ele.
Astăzi la nivel mondial se încearcă să se adopte o cât mai bună strategie de elaborare a
sancŃiunilor care să fie în conformitate cu drepturile inalienabile şi care să corespundă cât mai bine
realităŃii şi evoluŃiei sociale.
Tot mai multe organizaŃii luptă pentru abolirea pedepsei cu moartea în lume întrucât încă din
antichitate aceasta a fost folosită şi conform datelor reale nu a dus la oprirea infracŃiunilor,aşadar
1

Cesare Beccaria,Despre infractiuni si pedepse,op.cit.,pg. 35.
Cesare Beccaria,Despre infractiuni si pedepse,op.cit.,pg. 39.
3
Idem,op.cit.,pg. 103.
2
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este necesară resocializare individului nu condamnarea lui la moarte.
InfracŃiunile se schimbă şi devin mai complexe de la o zii la alta;s-a ajuns ca acestea să
depăşească hotarele Ńării de origine a infractorului şi să devină un pericol internaŃional precum
crima de genocid sau traficul de droguri,ceea ce a condus la o colaborare la nivel internaŃional
pentru combaterea criminalităŃii..
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SECRETUL CONFESIONAL IN PROCESUL PENAL DIN ROMANIA
Maria Magdalena PINłOI 1

Abstract
Această lucrare tratează aspectele juridice ale secretului confesional prevăzute expres in
legislația Bisericii Ortodoxe, dar și situațiile din practica bisericească cu privire la corelația
dintre taina spovezii și instituția martorului. Lucrarea face referire la situațiile in care un preot
ce, sub taina spovezii, a aflat de comiterea unei infracțiuni poate aduce la cunoștința autorităților
acest lucru și dacă poate depune ca martor intr-un proces penal. Se va discuta pe larg fiecare
aspect, fiecare excepție in care preotul poate divulga secretul confesional, dar și momentul
concret în care se poate vorbi despre secret confesional.
Se face apel la opinia organelor judiciare dar și a avocaților și magistraților în privința
necesității divulgării secretului confesional, a condițiilor în care se poate face acest lucru și
necesitatea unor modificări legislative în acest sens.
În acest context vom clarifica și problematica referitoare la perioada regimului comunist și
preoții colaboratori cu Securitatea.
Lucrarea dorește să clarifice toate aceste aspecte, să fie un sprijin atât pentru persoanele din
sfera domeniului juridic cât și pentru alte categorii de persoane direct interesate de subiect. Lipsa
cercetării în privința acestui subiect poate atrage un deosebit interes pentru practicienii din
domeniul juridic de a citi sau de a aprofunda subiectul.
Pentru realizarea acestei lucrări au fost utilizate surse bibliografice din domeniul bisericesc,
dreptul canonic ortodox, dar și materiale din domeniul juridic. În cadrul acestei lucrări s-au
folosit și discuțiile in particular cu preoții care prin opinia lor au ajutat la obținerea unor relatări
cât mai fidele despre practica bisericeasca și participarea preoților în procese penale.
Cuvinte cheie: proces penal, secret confesional, preot, martor, mărturie
1. Introducere
Trăim într-o societate din ce în ce mai lipsită de intimitate. Există supraveghere video în
unitățile școlare, spitalicești, bancare, pe străzi. Se dorește o supraveghere și a activităților pe
internet. Și totuși, ce se întâmplă cu secretele încredințate preoților, medicilor, celor care în
virtutea meseriei intra în contact cu oamenii și cu secretele lor?
În art. 78 Cod procedură penală (C. pr. pen.) este reglementată instituția martorului în care se
specifică faptul că orice persoana care are cunoștință despre vreo fapta sau despre vreo împrejurare
ce poate ajuta la aflarea adevărului dobândește calitatea de martor și poate fi ascultată. Deși
articolul 79 C. pr. pen.prevede expres faptul ca orice persoana poate fi ascultata ca martor exista
câteva excepții expres prevăzute in articolul 79 C. pr. pen.
Secretul confesional este fundamentul acestei lucrări ce se axează pe studierea
întrepătrunderii laturii penale cu religia creștin-ortodoxă. Secretul confesional este inclus in art. 79
C. pr. pen. privind secretul profesional și totodată specificarea expresă a faptului că persoana
obligată sa păstreze secretul profesional nu poate fi ascultată ca martor cu privire la informațiile de
care a luat cunoștința în exercițiul profesiei. Totuși se specifica și faptul ca aceste persoane
obligate să păstreze secretul profesional îl pot divulga cu acordul persoanei sau a unității faŃă de
care e obligată să păstreze secretul.
1
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Studiul prezintă o importanță deosebită atât pentru organele judiciare și organele bisericești
cât și pentru celelalte părți implicate în procesul penal. Biserica Ortodoxă Română are un sistem
juridic intern guvernat de reguli de conduită imperative și necesită studierea lor pentru o bună
colaborare organ judiciar-preot cât și pentru a ști ce îi este permis unui preot sa facă și ce ii este
interzis cu privire la secretul confesional intr-un proces penal. Studiul are ca obiectiv clar
identificarea situațiilor în care preotul poate divulga secretul confesional și când îi este permis să
apară intr-un proces penal.
În vederea realizării acestui studiu au fost utilizate surse bibliografice de specialitate juridică,
surse bibliografice bisericești și au fost consultați preoți și creștini ortodocși pentru o mai buna
evidențiere a practicii religioase. În unele cazuri se recurge și la comparația secretului confesional
al religiei ortodoxe cu secretul sacramental din religia romano-catolică prin intermediul
informațiilor obținute de la preoți din cadrul fiecărui tip de confesiune menționat. De asemenea se
utilizează, pe cat posibil, spete care să susțină cele afirmate.
Privitor la aceasta tema de studiu se găsesc extrem de puține surse bibliografice, stadiul fiind
unul incipient și care necesită explorarea lui amănunțita. În domeniul juridic nu exista cărti care să
facă referire la divulgarea secretului confesional într-un proces penal, iar în domeniul bisericesc
am găsit foarte puține surse. Efortul întreprins pentru realizarea acestei lucrări a fost unul vast, de
continua cercetare și culegere de informații. Având în vedere munca întreprinsă pentru realizarea
studiului, impresia finală a fost de subiect tabu aflat la începuturile explorării.
2. Aspecte generale privind instituția martorului și secretul profesional
Instituția martorului este reglementata in art. 78 C. pr. pen., iar legiuitorul o definește ca fiind
persoana care are cunoștință despre vreo faptă sau despre vreo împrejurare de natura să servească
la aflarea adevărului in procesul penal poate fi ascultată in calitate de martor.1.
Martorul are o serie de obligații în cadrul procesul penal. El trebuie să se prezinte la chemarea
organului judiciar conform art 83 C. pr. pen. respectând locul, ziua și ora din citația primită, are
obligația de a depune fiind obligat să declare tot ce cunoaște cu privire la faptele și împrejurările
asupra cărora este întrebat, iar daca refuză, deși cunoaște informații esențiale în cauză, comite
infracțiunea de mărturie mincinoasă2 prevăzută in art 260 C. pen . și obligația relatării adevărului
sub jurământ , în caz contrar art 260 privind mărturia mincinoasă este aplicabil.
De astfel de obligații dorește să ocrotească legiuitorul persoanele cărora in virtutea profesiei
le sunt aduse la cunoștința informații ce trebuie păstrate, fiind reglementate sub denumirea de
secret profesional conform codului de procedura penala în art 79 și conform codului penal in art
196.
In art 79 C. pr. pen. legiuitorul se referă la persoanele obligate a păstra secretul profesional
prin faptul că persoana obligată a păstra secretul profesional nu poate fi ascultată ca martor cu
privire la faptele și împrejurările de care a luat cunoștința în exercițiul profesiei, fără încuviințarea
persoanei sau a unității față de care este obligată a păstra secretul. In art 196 c pen legiuitorul
dorește să acorde protecție oamenilor care sunt nevoiți sa încredințeze astfel de secrete afirmând
expres că divulgarea, fără drept, a unor date, de către acela căruia i-au fost încredințate, sau de care
a luat la cunoștință în virtutea profesiei ori funcției, dacă fapta este de natură a aduce prejudicii
unei persoane, se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.
In legislație nu sunt reglementate expres profesiile sau funcțiile care sunt susceptibile de
1

Persoana obligata a păstra secretul profesional nu poate fi ascultata ca martor cu privire la faptele si
împrejurările de care a luat cunoștință in exercițiul profesiei, fără încuviințarea persoanei sau a unității fată de care
este obligată a păstra secretul
2
Fapta martorului care intr-o cauza penala,civila, disciplinara sau in orice alta cauza in care se asculta martori
face afirmații mincinoase, ori nu spune tot ce știe privitor la împrejurările esențiale asupra cărora a fost întrebat, se
pedepsește cu închisoare de la 1 la 5 ani
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comiterea infracțiunii de la art 196 C. pen. Este necesara explicarea acestor termeni pentru o mai
bună înțelegere.
Profesia este o îndeletnicire permanentă care are ca obiect prestarea de servicii și care
presupune o pregătire specială cum sunt avocații, medicii, farmaciștii, preoții, etc. Funcția
presupune o însărcinare cu caracter permanent sau temporar in serviciul unei unități (la care se
refera art 145 C. pen precum autorități publice, instituțiile publice, instituțiile sau alte persoane
juridice de interes public, etc.) indiferent de modul de ocupare a acesteia, persoane numite sau
alese, precum procuror, polițist, judecător, funcționar CEC1
Protecția secretului profesional se aplica și în cadrul profesiei de preot, în acest caz protecția
fiind cu atât mai mare pentru ca in cazul unei divulgări s-ar leza extrem de grav încrederea
persoanei in Biserica și mai exact în taina spovedaniei. Acest tip de secret protejat poartă
denumirea de secret confesional.
3. Aspecte generale ale tainei spovedaniei
Spovedania sau mărturisirea păcatelor în fața preotului constituie partea principală a tainei
pocăinței, taină prin care credinciosul dobândește iertarea păcatelor săvârșite după botez și
împăcarea cu Dumnezeu și cu Biserica. Este taina în care Dumnezeu iartă prin duhovnic păcatele
creștinilor care se căiesc sincer și pe care le mărturisesc înaintea acestuia.
Această taină a fost instituita de Hristos în persoană prin faptul că El însuși a săvârșit-o
acordând cel dintâi iertarea păcatelor unor persoane și prin faptul că a dat apostolilor și urmașilor
lor, episcopilor și preoților puterea de a ierta păcatele oamenilor. El a dat dovada că păcatele grele
precum adulterul și tâlhăria pot fi iertate.2
Cei care pot săvârși această taină sunt arhiereii și preoții duhovnici. Nu orice preot poate
spovedi pentru ca darul duhovniciei, adică dreptul de a lega și a dezlega păcatele, aparține de fapt
arhiereilor (ca urmași ai Sfinților Apostoli cărora Mântuitorul le-a încredințat acest dar), iar aceștia
îl transmit preoților printr-o delegație sau hirotesie specială, diferit de hirotonie. Prin hirotonie
orice preot capătă în chip virtual puterea dezlegării păcatelor, dar dreptul de a o exercita în practica
se acorda de către arhiereu prin hirotesie speciala.
Cei care beneficiază de taina spovedaniei sunt toți creștinii care își simt conștiința împovărată
de păcate și mai ales cei care vor sa se împărtășească. Este necesar să se spovedească chiar și
aceia cărora li se pare ca nu au nimic pe conștiință. Pentru ca suntem o societate creștină este
foarte important ca bolnavii sa se îngrijească sa fie spovediți și împărtășiți pentru a nu deceda fără
să primească aceste taine. Nu sunt obligați sa se spovedească copiii care au vârsta sub 7 ani
împliniți, ei se pot împărtăși fără sa se spovedească. Ca beneficiar al tainei spovedaniei trebuie
menționat și preotul. Preotul este obligat sa-și mărturisească mai ales păcatele și neglijențele
comise in exercițiul funcțiunii lui de liturghisitor spunându-le arhiereului. Povățuirile din
Liturghier prevăd pentru preot obligația de a se spovedi duhovnicului său înainte de slujire, nu
numai în cazul în care s-a făcut vinovat de vreunul din cele șapte păcate capitale ci și ori de cate
ori își simte cugetul încărcat cu păcate mai mici care l-ar putea împiedica de a sluji cu vrednicie3.
Spovedania nu este legată de date fixe sau termene in cursul anului sau al vieții omului.
Individual, fiecare credincios poate merge la duhovnic de fiecare dată când simte nevoia de a-și
ușura cugetul de povara păcatelor și de a primi mângâierea și nădejdea iertării.
Biserica este locul unde se săvârșește mărturisirea, in fata unei icoane a Mântuitorului
Hristos, pentru că cel care se spovedește (penitentul) sa știe ca își mărturisește păcatele ca și când
1
Vasile Dobrinoiu, Norel Neagu, Drept penal, Partea specială, Editura Wolters Kluwer, Bucuresti 2008
pag191
2
Colectiv de autori, Îndrumări Misionare, E.I.B.M. al BOR, Bucureşti, 1986, pp 547-548
3
Liturghierul, București, 1967, p. 388 si p. 390
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ar fi în fata lui Hristos însuși, preotul având doar funcția de reprezentant sau martor al Acestuia.
Ca excepție de la săvârşirea tainei in Biserica, există situația în care se spovedesc bolnavii sau
toți cei care, din pricini mai presus de voia lor, nu pot veni la biserică. Ei pot fi spovediți acasă sau
la locul în care se află, de exemplu în închisoare.
Spovedania trebuie făcută într-un cadru și în condiții externe de loc și de timp care să asigure
atât secretul spovedaniei cât și sinceritatea ei. Unii preoți greșesc când spovedesc credincioși in
timpul slujbei la ușa din nord a altarului sau chiar in naos de fata cu alți credincioși caci preotul nu
are timpul necesar spre a asculta spovedania și nici penitentul nu e încurajat sa facă o mărturisire
completa și sincera, fie din cauza grabei preotului sau a temerii de a nu fi auzit de alți credincioși
prezenți.
La săvârşirea tainei Mărturisirii, Molitfelnicul impune preotului îmbrăcarea în toate
veșmintele sau, în caz de urgentă, să poarte cel puțin epitrahil și felon. În practică majoritatea
preoților săvârşesc această taină numai cu epitrahilul. Acest lucru se face mai ales în afara
bisericii.
Vorbim de spovedanie numai atunci când preotul deține aceste vesminte, se fac anumite
rugăciuni de început, iar la final preotul pune epitrahilul peste capul penitentului care stă în
genunchi și îi citește molifta de iertare. Simpla discuție cu preotul, în biserică sau altă locație, nu
face obiectul păstrării secretului confesional.
După mărturisire preotul este obligat sa păstreze secretul spovedaniei. Nu este permis
duhovnicului să divulge sau să destăinuiască nimănui absolut nimic din cele ce i s-au spus de către
credincioși în cursul mărturisirii.
În trecut se practica rânduiala mărturisirii publice. Aceasta a durat în Biserica timp îndelungat
deși practicarea ei a întâmpinat multe dificultăți și primejdii pentru viața comunităților creștine și a
slujitorilor acestora. Chiar și atunci când era practicată și mărturisirea publica, canoanele Sfinților
Părinți interziceau divulgarea secretului confesional, mai ales în anumite cazuri.
Împrejurările vieții nu au permis creștinilor să practice întotdeauna mărturisirea publică, de
aceea alături de aceasta s-a practicat și mărturisirea secreta, atât pentru a se evita unele primejdii,
cat și pentru ca mărturisire publica nu era mereu posibilă. În cazurile in care se practica
mărturisirea secretă, duhovnicul era dator să nu divulge păcatele mărturisite și nici epitimiile
(remediile) pe care le aplică. Primul pas pentru restricționarea mărturisirii publice și înlocuirea ei
cu mărturisirea secretă a fost luată pentru a se evita scandalurile publice care se produceau cu
ocazia mărturisirii unor păcate grele in fața întregii Biserici. La sfârșitul veacului V mărturisirea
secretă s-a impus ca rânduială generală în întreaga Biserică și în același timp s-a generalizat și
obligația păstrării secretului confesional de către duhovnic, obligație prevăzută in canonul 37 al Sf.
Vasile cel Mare și in canonul 132 al sinodului de la Cartagina, reluată în canonul 28 al Sf. Nichifor
Mărturisitorul1
Pedepsele care se aplicau duhovnicului în cazul divulgării secretului confesional erau și sunt
in continuare foarte aspre. Ele prevedeau pedepse precum tăierea limbii și închisoarea pe viată,
pedepse care nu sunt abrogate dar nu au mai fost aplicate ci se optează pentru alte pedepse precum
cele prevăzute in capitolul 120 al Nomocanonului in 228 de capitole, ca și în Pravila lui Matei
Basarab (gl. 319) suspendarea preotului pe timp de 3 ani și canonisirea cu 100 de metanii pe zi, iar
dupa noul Regulament de procedură al instanțelor militare disciplinare și de judecată ale Bisericii
Ortodoxe Române violarea secretului confesional este considerat delict conform art. 3 alin. D și se
pedepsește cu depunerea din treapta a preoției art. 28.2
În prezent, după 1989 nu au mai fost cazuri de divulgarea secretului confesional care să nu fi
1

Arhid.Prof. dr. Ioan N. Floca, Drept Canonic Ortodox. Legislație si Administrație Bisericească, vol II,
E.I.B.M. al BOR, București 1990, pp 44-45
2
Preot prof dr. Ene Braniste, Liturgica Speciala, ediția a doua, E.I.B.M. al BOR, Bucuresti 1985, pp 426-437
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fost acoperite prin acordul penitentului sau de o situație excepțională.
4. Secretul confesional. Excepții și cazuri concrete.
Oamenii au nevoie de existenta acestui secret și incriminare divulgării lui, trebuie să se simtă
protejați și să vină cu maxima încredere în fata preotului și implicit în fața Domnului.
În practică acest secret comportă câteva deosebiri fața de teoria dezbătută anterior. Deși există
stricta interdicție a divulgării lui către terțe persoane sunt câteva situații deosebit de excepționale
in care acest secret poate fi comunicat unor anumite persoane in condiții stricte pentru protecția
penitentului.
Una dintre excepții se referă la plănuirea comiterii unei infracțiuni. În situația in care un preot
sub taina spovedaniei este încunoștințat cu o astfel de decizie, primul lucru pe care-l face preotul
este sa vorbească cu penitentul și să încerce să-l aducă pe calea cea bună. Acestă discuție își atinge
scopul aproape in totalitate iar în cazul unei discuții în care penitentul stăruie în decizia de a
comite o infracțiune și preotul este convins că acesta își va finaliza planul preotul poate anunță
poliția și poate da detalii cu privire la potențiala infracțiune dar nu și cu privire la identitatea
făptuitorului.
O alta situație în care preotul poate interveni dar nu poate divulga aspecte privind identitatea
penitentului și care reiese din practica se referă la condamnarea la închisoare a unui nevinovat
lăsând liber pe cel care a comis infracțiunea. Aici lucrurile devin complicate, preotul încercând in
primă fază convingerea celui vinovat să se predea, iar în cazul in care nu reușește acest lucru
preotul ia legătura cu organele de cercetare penala și intervine cu informațiile pe care le deține
(aici nu ne referim numai la secretul confesional ci la orice informație care l-ar putea ajuta pe
nevinovat) devenind un garant pentru nevinovat. Pentru a beneficia de o astfel de intervenție din
partea preotului, cel pentru care se intervine trebuie sa aibă o foarte strânsă legătură cu biserica și
cu preotul în sensul ca el trebuie să meargă des la biserica, sa se spovedească des și sa fie un om
credincios, iar relația cu preotul să fie de suficient timp cat să-i poată cunoaște latura interioara.
Un alt exemplu care a tot fost regăsit in practica și în media este cazul celor care comit
infracțiuni, merg la preot să se spovedească, iar apoi se predau. Anunțarea autorităților competente
de către preot și acoperirea divulgării secretului confesional prin acordul scris al penitentului și
implicit al infractorului. Un astfel de caz a avut loc in data de 5 octombrie 2011 când un adolescent
din Iași de 17 ani și-a ucis mama și bunica. După crimă adolescentul s-a spovedit la preotul paroh
și a încercat să se sinucidă, iar preotul a fost cel care a anunțat prin numărul unic de urgenta 112
autoritățile. Surse de la Patriarhia Română au ținut să precizeze faptul ca adolescentul a fost de
acord ca preotul să anunțe autoritățile, acordul fiind scris și motivat prin faptul ca nu avea curajul
sa facă el acest lucru. Ipoteza aceasta dă naștere la abuzuri din partea preoților și inspira
neîncrederea credincioșilor pentru că secretul spovedaniei ar trebui respectat la fel cum scrie in
codul canonic sau excepțiile ar trebui strict reglementate.
Preotul mai poate dezvălui cazuri de la spovedanie în scop duhovnicesc însă doar atunci când
este exclusă orice aluzie și bănuială asupra penitentului. De asemenea preotul nu face anchetă in
timpul spovedaniei, adică nu-i este permis să pună întrebări privind împrejurările comiterii
respectivului păcat (infracțiune) sau cu cine l-a comis și nu are voie sa facă însemnări despre caz.
Pentru a arata exact la ce facem referire când vorbim despre păstrarea secretului confesional o
să expunem o mică povestioară. Într-un cartier francez este găsit ucis cu lovituri de cuțit in cap un
abate bătrân, iubit de toți enoriașii. Crima a avut un impact emoțional puternic asupra comunității,
iar criminalul trebuia musai prins. Bănuiala și implicit autoritățile s-a concentrat asupra unui preot
tânăr, Jerome, dintr-o parohie subalterna fiind singurul care putea beneficia prin promovare de
moartea bătrânului. Tânărul preot a fost judecat în cătușe în fața mulțimii gata să-l sfârtece; înainte
de decapitare tânărul prelat a spus doar ca nu el a comis acea crima dar nu avea nici un alibi sau alt
argument de partea lui. El a murit senin ceea ce a accentuat convingerea mulțimii ca era un
monstru, iar ghilotina a făcut liniște peste acel ținut. Cu10 ani mai târziu, o bătrâna gata sa-și dea
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ultima suflare cheamă un preot la ea și mărturisește ca ea l-a ucis pe bătrânul abate, iar preotul
tânăr a murit nevinovat. Întrebată fiind de ce mărturisește tocmai acum ea ii răspunde preotului ca
s-a spovedit la preotul care a fost condamnat la moarte, iar acesta a preferat sa moara decât sa
trădeze secretul spovedaniei. Spovedania, mai presus decât jurământul medicului și mai presus de
obligațiile profesionale și de conștiința ale avocatului, este tot ceea ce are biserica mai de preț și
doar preotul și Dumnezeu pot deține aceste informații. Preotul se consideră ca trebuie sa judece cu
iubire și dreptate dumnezeiască nu omenească.
Un alt aspect important privind secretul confesional se referă la obligația preotului de a nu
divulga cele spuse la spovedanie nici chiar pentru binele penitentului exceptând situația în care
viața sau libertatea penitentului depinde de acest lucru, iar preotul trebuie sa obțină acordul
superiorului conform art 50 litera e din statutul de organizare și funcționare al BOR1
Spovedania are ca obiectiv readucerea penitentului în sânul bisericii și respectiv a
comunității, in nici un caz predarea lui către autoritățile competente.
Temeiul scripturistic al păstrării secretului confesional se regăsește in Isus Sirah 19,10 :”Ai
auzit cuvânt? Să moară la tine; fii fără grijă, ca nu te va sparge”. Spovedania este clar acum ca este
individuală și secretă însă dacă penitentul dorește neapărat poate face o mărturisire publica și iarăși
acest lucru nu face obiectul păstrării secretului confesional
O situație de excepție de la caracterul individual al acestei taine se aplică in cazul copiilor, a
mirilor sau a surdomuților, a străinilor, nu in ideea ca se primesc mai multe persoane la spovedit ci
pentru a asigura o traducere sau un ajutor pentru a se putea desfășura aceasta taină.
Deși exista un ghid al întrebărilor ce ar urma sa fie puse de către preot, se consideră mult mai
benefică și mai practică discuția deschisă. Un alt aspect ce trebuie cunoscut este acela ca nimeni nu
poate fi oprit de la spovedanie, preotul care nu dorește să spovedească o persoană îi ia păcatele
asupra lui.
5. Secretul confesional in perioada comunistă
România a trecut printr-o perioadă critică care a culminat cu revoluția din decembrie 1989.
Această perioadă a avut un impact nociv asupra bisericii și a societății in general deoarece existau
așa numiții turnători la Securitate. Securitatea urmarea pe oricine și membrii ei erau interesați de
oricine vrea sa plece din tara, oricine avea mulți bani, gândea intr-un mod considerat defectuos sau
se exprima in contra puterii. Așadar, modul de exprimare și de gândire liber nu exista la fel cum nu
exista dreptul la intimitate.
Preoții erau cei mai vizați și folosiți în supravegherea populației deoarece aveau un acces facil
la informațiile oamenilor prin taina spovedaniei. Ei erau folosiți drept turnători la securitate cât și
supravegheați prin intermediul enoriașilor, ambele părți divulgând informații una despre cealaltă la
securitate. Trist este faptul ca foarte mulți preoți dar și dintre enoriași au fost torturați și omorâți
prin închisori sau trimiși la muncă silnică la canale sau ocnă.
Secretul confesional a fost cel mai vătămat și o taina sfânta s-a transformat într-un sacrilegiu
la adresa lui Dumnezeu și a Fiului Său. Taina spovedaniei a devenit o sursă de informare pentru
securitate despre populație și acțiunile ei.
De câțiva ani s-a decis să se facă cunoscute persoanele care au lucrat cu securitatea și sa se
facă publice și dosarele cu notele informative. Instituția competenta să facă acest lucru este
Consiliul Național pentru Studierea Arhivelor Securității (CNSAS).
1
Statutul pentru organizare si funcționare BOR art 50 litera e prevede: cu aprobarea prealabila scrisa a
chiriarhului reprezintă parohia in justiție, in fata autorităților locale si fata de terți, personal sau prin delegați. In
aceeași măsură, clericii din parohii in virtutea jurământului de ascultare (subordonare) fata de chiriarh depus la
hirotonie, si respectiv, monahii in virtutea votului monahal al ascultării, pot sa compara in fata instanțelor
judecătorești numai cu aprobarea prealabila scrisa a chiriarhului, inclusiv in cauze de interes personal.
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O consecință majora menita sa zdruncine puternic încrederea oamenilor în secretul
confesional și în taina spovedaniei a fost publicarea dosarelor preoților care au fost colaboratori ai
securității. Sunt nume răsunătoare cele ale preoților dovediți prin hotărâre de instanță definitivă și
irevocabilă că au fost colaboratori, o parte dintre preoți nu au putut fi dovediți ca au colaborat cu
securitatea pe vicii de procedura cum este cazul preotului Andrei Andreicuț
Preoții se apără spunând ca nu aveau cum să afle prea multe despre om din pricina faptului că
ei nu pot adresa întrebări de cercetare precum politia, iar penitentul vine și spune ce simte că vrea
sa spună. În discuțiile particulare avute cu diferiți preoți am aflat că majoritatea lucrurilor ce erau
aduse la cunoștința preotului și spuse mai departe către Securitate nu prezentau interes din partea
acesteia fiind considerate note informative nevinovate. In acest sens expunem opinia preotului Al
Stănciulescu-Bârda: „S-a vorbit mult în ziare, la televizor şi la radio despre necesitatea de a face
publice dosarele de la securitate ale preoŃilor, fiindcă, vezi Doamne, ar fi divulgat secretele
mărturisite de către enoriaşii lor la Sfânta Spovedanie. Totul pleacă de la o lege ce s-a dat în acest
sens de către scumpii noştri parlamentari. Au socotit domniile lor că toate celelalte probleme ale
Ńării le-au rezolvat, doar asta o mai au şi … gata, pot apoi să doarmă liniştiŃi. ToŃi au început apoi
să bălăcărească în presă ierarhii, preoŃii, Biserica şi Sfintele Taine, mai ales Sfânta Spovedanie.
Dacă aş vorbi unor oameni ca cei de la Gruia, care nu se spovedeau şi nu se împărtăşeau
decât în ultimele momente ale vieŃii, când nu mai aveau nici o speranŃă de scăpare, mi-ar fi foarte
greu, fiindcă oamenii aceia nu ştiau ce este Sfânta Spovedanie. Vă vorbesc însă Dvs., cei care vă
spovediŃi şi vă împărtăşiŃi cu sutele în timpul unui an, la cele patru posturi mari şi ori de câte ori
simŃiŃi nevoia să vă descărcaŃi sufletul. Şi asta o faceŃi de cel puŃin treizeci de ani, de când sunt în
mijlocul Dumneavoastră preot. Cei care v-aŃi spovedit personal ştiŃi din proprie experienŃă, cei
care nu v-aŃi spovedit niciodată (dacă mai este vreunul!) puteŃi întreba pe cei care s-au spovediŃi.
De fiecare dată aŃi spus ce-aŃi vrut Dvs. V-aŃi descărcat sufletul fiecare cum aŃi ştiut. Fie că aŃi
furat, că aŃi înjurat, că aŃi desfrânat sau aŃi făcut alt păcat, a fost destul să spuneŃi păcatul. Nu cred
că ar fi cineva de bună credinŃă, care să poată afirma că l-am întrebat la Spovedanie când, de unde,
cu cine a furat, cu cine a desfrânat sau alte amănunte de felul acesta, aşa cum ar face un poliŃist,
când trebuie să întocmească un proces verbal de constatare a unei infracŃiuni. OfiŃerii de la
securitate erau oameni deştepŃi şi n-aveau timp să se ocupe de lucruri de acestea. Ele erau
importante din punct de vedere religios – moral, nu din punct de vedere politic. Nu întrebam pe
nimeni dacă a înjurat oaia, capra sau preşedintele Ńării sau partidul sau cine ştie ce activist. În
această situaŃie, ce ar fi putut să raporteze un preot din cele auzite la Sfânta Spovedanie?
Dumneavoastră sunteŃi oameni maturi şi înŃelegeŃi bine unde vrea să bată această campanie şi
care-i este scopul. Nu se pune o clipă problema ca să se scoată în evidenŃă preoŃii care au murit în
închisori, care au fost dislocaŃi, bătuŃi, schingiuiŃi. Nu interesează, de exemplu, că părintele
Pantelie Sfetcu de la BobaiŃa a stat fugit în munŃi 20 de ani; că părintele Gheorghe Sfetcu din
MalovăŃ se culca seara cu preoteasa în ieslea vitelor şi-i acoperea tatăl său cu fân, ca să nu fie
găsiŃi noaptea, când veneau maşinile negre ale securităŃii să aresteze când pe unul, când pe altul;
nu interesează că părintele Ilie Izverceanu de la Cernavârf a fost condamnat 25 de ani muncă
silnică, ori că mulŃi alŃi preoŃi au putrezit în morminte fără cruce! Interesează, în schimb, că
preotul X a divulgat că baba Ioana s-a certat cu noră-sa, ori că elevul Popescu a copiat la teză, ori
a dat cu praştia. Astea sunt problemele arzătoare ale Ńării! Dumneavoastră ştiŃi bine, că preotul nare voie, sub jurământ, să divulge ceea ce i s-a spus la Sfânta Spovedanie. Totuşi, dacă preoŃilor li
se dezgroapă dosarele, mă întreb câte tone de note informative se găsesc în ele de la enoriaşi
despre preoŃii lor. Acestea au fost smulse fie prin miliŃienii comunelor respective, fie prin ofiŃerii
de securitate. Unii erau de bună credinŃă şi le spuneau preoŃilor că sunt sub lupa “organelor”, alŃii
scriau despre preoŃi tot într-o veselie, ca despre cel mai de temut duşman de clasă. Măcar să fi scris
adevărul! Dacă astăzi se umblă la aceste dosare, cum se vor mai privi acei oameni în ochi unii pe
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alŃii?! „1. Aceasta opinie se regăsește in argumentarea oricărui preot întrebat despre divulgarea
secretului confesional pe vremea comunismului și mă raliez acestei la baza stand aceleași
argumente.
CNSAS declara ca numărul preoților colaboratori cu securitatea sunt atât de religie ortodoxa
cat și de religie romano-catolica și alte culte. In aceeași idee CNSAS preciza ca numărul celor care
au colaborat cu securitatea dând note informative este unul apreciabil.
Intrucat colaboratori au fost preoti din mai multe religii cele doua tipuri de confesiuni
principale, Biserica Romano-Catolica si Biserica Ortodoxă Romana acorda sancțiuni diferite celor
care au divulgat secretul confesional. Biserica Ortodoxă Română, prin Sfantul Sinod, a decis
conform regulamentelor bisericesti să isi sanctioneze preotii colaboratori ai securitatii cu
caterisirea, adica nu mai au voie sa slujeasca, cat despre preotii romano-catolici ei cad intr-un
pacat foarte grav si aspru sanctionat de Biserica Romano-Catolica cu caterisirea dar în anumite
situatii ei pot ramane să slujească în continuare decizie pe care o ia tribunalul bisericesc din fiecare
episcopie2. Așadar, divulgarea secretului confesional atrage după sine sancțiuni dure din partea
reprezentanților celor doua biserici.
6. Concluzii
Secretul confesional, așa cum este reglementat în codul canonic, nu poate fi divulgat sub nici
o formă. El comportă în practica bisericeasca anumite excepții și aici ne referim la acordul
superiorului in cazul preotului și la acordul penitentului care au aplicabilitate în caz de forță
majora.
Secretul confesional are un temei scripturic și anume Isus Sirah 19,10 „Ai auzit cuvânt? Să
moară cu tine, fii fără grija ca nu te va sparge.” Și in canoanele 34 al Sfântului Vasile cel Mare,
canonul 28 al Sfântului Nichifor Mărturisitorul si Canonul 132 Cartagina care interzice preotului
să fie martor la vreun proces, lucru respectat prin codul de procedura penala art 79 alin 1 care nu
permite celor care dețin secrete in virtutea profesiei sa aibă calitatea de martor.
Pedeapsa în cazul divulgării secretului confesional a fost smulgerea limbii și închisoare pe
viața, iar în momentul actual canonul 120 al Nomocanonului impune o pedeapsă ce constă în
suspendarea preotului timp de 3 ani și 100 de metanii pe zi. Conform noului Regulament de
procedura al instanțelor disciplinare și de judecata ale BOR violarea secretului confesional este
considerat delict conform art. 3 alin. D și se pedepsește cu depunerea din treaptă a preoției art. 28.
Taina spovedaniei se desfășoară intre penitent și Dumnezeu prin preot ca reprezentant,
lucrurile spuse în cadrul acestei taine nu trebuie divulgate autorităților sau altor persoane. In cazul
in care penitentul spune un tert ceea ce a spus in cadrul spovedaniei nu vorbim de o divulgare a
secretului confesional pentru că ea se aplică doar pentru preotului.
Un preot spune ca treaba polițistului e sa-l prindă pe penitentul care a comis infracțiuni
incriminate de codul penal, iar datoria morala a preotului este sa-l aducă pe cale cea buna. Preotul
nu dorește sa-l judece din punct de vedere uman, el dorește sa-l apropie de Dumnezeu si astfel să
nu mai comită si alte păcate sau infracțiuni.
Secretul confesional consider ca nu trebuie divulgat, un penitent infractor când se duce la
preot este deja mustrat de conștiința si dorește ajutor, implicit nu se mai gândește sa comită si
altele. Acest lucru pornește tocmai din încrederea ca preotul nu o să divulge ceea ce i-a spus si îl
va ajuta sa găsească calea cea bună. Este același lucru si cu avocatul si cel pe care îl apără sau
medicul si pacientul lui, ei trebuie să nu vateme încrederea acordată de către persoana care le cere
1
http://revista-ecoul.com/pagina-creștina/pr-al-stanciulescu-barda-%E2%80%9Esecretulspovedaniei%E2%80%9C/
2
http://www.ziaruldeiasi.ro/national-extern/ce-li-se-intimpla-preotilor-care-au-spovedit-pentrusecuritate~ni43q6.
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ajutorul in nici un caz.
Secretul confesional este apărat și divulgarea lui constituie infracŃiune. În concluzie organele
de cercetare penala nu pot pretinde de la preoți informații cu privire la anumite persoane si nici
preoții nu pot ajuta organele de cercetare penala.
Pentru o mai buna înțelegerea a secretului confesional în viitor ar trebuie analizate în detaliu
excepțiile strict reglementate în care informații aflate sub taina spovedaniei pot fi spuse unor terțe
persoane, superiorului si chiar studenților de la facultăŃile de teologie in scop didactic sau
autorităŃilor.
Chiar daca este sub acordul penitentului sau al superiorului, preotul ar trebui sa aibă
conștiința încărcată pentru ca din punct de vedere moral, chiar daca nu are consecințe in privința
profesiei, el a trădat secretul confesional în fata lui Dumnezeu.
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MĂSURA EXPULZĂRII – CÂTEVA ASPECTE DE TEORIE ŞI
PRACTICĂ JUDICIARĂ
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Abstract
In the last decade we are confrunting with many problems between our country and our
neighbours, in which the main subjects are the romanian citizens. The authors of these project
chosed as study case the theme : ''Expulsion and the International Law'',covering also other safety
measures, willing to present their point of view about the exercise conditions of the state law to
expel the foreigns but in the same time that the International law impose certain boundries.
Boundries that offers specific rights to the citizen, gaining protection from his state whose citizen
is, and sometimes protection from the state who expels him. Expulsion, as safety measure, it
presents its boundries but also the rights and liberties of the citizens found in the conventions and
treaties in which Romania and the other countries are part of.
The authors consider that de study of the real life cases benefits the deeper understanding of
the expulsion process, since not all citizens know the fullness of their rights, reaching even to
discrimination. By knowing the fundamental rights of the citizen, it won't get to the abuses coming
from the states, like discrimination based on rase,religion,sex,citizenship and why not politic
opinion.
Cuvinte-cheie: expulzare, străinii, Dreptul InternaŃional, discriminare, relaŃiie între state.
Introducere
Prezentul studiu cuprinde o analiză a aspectelor generale, dar şi cele mai importante despre
„Expulzarea şi Dreptul InternaŃional”. Expulzarea nu este un domeniu de studiu nou, dar este un
domeniu care ar trebui şi trebuie să intereseze pe toŃi cetăŃenii unei Ńări. Cu ajutorul tratatelor şi
convenŃiilor încheiate între state, cu respectarea condiŃiilor impuse de acestea prin implementarea
în legislaŃia naŃionala, Ńara noastră a reuşit să adere la Uniunea Europeană, lucru care a dus şi la o
apropiere din punctul de vedere al frontierelor, la libera circulaŃie a bunurilor şi persoanelor. Prin
aceste tratate şi convenŃii încheiate între statele membre ale Uniunii Europene se doreşte să se
cunoască drepturile şi libertăŃile cetăŃenilor, se incearcă să se realizeze o armonie între statele
membre şi armonizarea dreptului internaŃional cu dreptul naŃional al statelor. Expulzarea ar fi unul
din lucrurile pe care nu s-a pus accent, dar care implică multiple probleme. Nu toŃi cetăŃenii
expulzaŃi îşi cunosc drepturile. Necunoaşterea acestor drepturi înscrise în tratate şi convenŃii care
fac referire la expulzaŃi, duce la necunoaşterea existenŃei unor protecŃii din partea statului. Acest
studiu va încerca să prezinte mai pe inŃeles drepturile şi libertăŃile fundamentale ale cetăŃenilor
expulzaŃi.
1. DefiniŃia Expulzării
Expulzarea este o măsură de siguranŃă care se poate lua faŃă de o categorie limitată de
persoane, şi anume, cea a cetăŃenilor străini şi persoanelor fizice fără cetăŃenie, care nu au
1
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domiciliul în Ńară.1
Expulzarea constă în îndepărtarea silită de pe teritoriul Ńării a infractorului, cetăŃean străin sau
persoană fără cetăŃenie, care nu domiciliază în România, dacă în urma săvârşirii infracŃiunii,
prezenŃa lui pe acest teritoriu prezintă pericol social.2 Această măsură de siguranŃă este destinată
să înlăture starea de pericol ce decurge din teama că cetăŃeanul străin sau apatridul domiciliat în
afara teritoriului Ńării, care a săvârşit o infracŃiune de competenŃa instanŃelor Ńării noastre, ar putea,
rămâne în continuare pe acest teritoriu să săvârşească noi infracŃiuni (de exemplu: infracŃiunii
împotriva statului, contra autorităŃii, infracŃiuni economice).
Starea de pericol se deduce din fapta săvârşită şi din împrejurările comiterii acesteia, din
legătura ei cu mediul social în care a fost săvârşită. Înlăturarea acestei stări este posibilă prin
ruperea infractorului de acest mediu, adică, Ńinând seama de condiŃia sa de străin, prin interzicerea
de a mai rămâne pe teritoriul Ńării, şi, ca urmare, prin îndepărtarea silită de pe acest teritoriu.3
Expulzarea îşi regăseşte reglementarea în Codul Penal, în art. 117; potrivit alin. (1)
“CetăŃeanului străin care a comis o infracŃiune i se poate interzice rămânerea pe teritoriul Ńării”. De
asemenea, alin.(1) se aplică şi persoanelor fără cetăŃenie care nu au domiciliul în Ńară. Alin. (3) ne
spune că “expulzarea însoŃeşte pedeapsa închisorii, iar aducerea la îndeplinire a expulzării are loc
după executarea pedepsei pe teritoriul statului”. Altfel spus, în prezentul articol persoanele nu vor
fi expulzate dacă existe motive serioase de a se crede că există riscul să fie supuse la tortură în
statul în care urmează a fi expulzate.4
Totodată, potrivit DicŃionarului de Drept InternaŃional Public expulzarea este definită
astfel: “Actul prin care un stat obligă un străin să părăsească, într-un timp determinat sau
imediat, teritoriul său, cu interdicŃia de a reveni. Dreptul de expulzare al statelor decurge din
suveranitatea lor şi se aplică numai străinilor nu şi propriilor cetăŃeni. Acest drept nu se aplică
străinului căruia statul respectiv i-a acordat azil. Expulzarea este un act administrative,
reglementat de legislaŃia internă a statelor. Ea nu trebuie motivată. Pot fi expulzaŃi si diplomaŃii
sau consulii care au fost declaraŃi, în prealabil, “persona non grata” şi dacă refuză să
părăsească teritoriul statului de reşedinŃă în timpul definit în acest scop.”5
InstituŃia expulzării este reglementată de dreptul intern al fiecărui stat.
Termenul de expulzare acceptă mai multe definiŃii:
1. “expulzarea este actul prin care un stat constrânge unul sau mai mulŃi străini aflaŃi pe
teritoriul său să-l părăsească în cel mai scurt timp (de reşedinŃă)”; 6
2. Expulzarea este instituŃia juridică în virtutea căreia autorităŃile publice dintr-un stat pot să
oblige o persoană (cetăŃean străin sau apatrid) să părăsească Ńara, punând astfel capăt în mod silit
şederii acestei persoane pe teritoriul său”;7
3. Expulzarea este actul discreŃionar prin care un stat constrânge pe unul sau mai mulŃi
străini, aflaŃi pe teritoriul său, să-l părăsească în cel mai scurt timp”.8
Expulzarea este măsura de siguranŃă ce constă în scoterea în afara teritoriului Ńării a
cetăŃeanului străin sau a persoanei fără cetăŃenie care nu domiciliază în România dacă a săvărŃit o
1
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infracŃiune şi se apreciază că rămânerea acestuia pe teritoriul României prezintă pericol social1.
Cauza care impune luarea acestei măsuri o reprezintă starea de pericol pe care o reprezintă
cetăŃeanul străin sau persoana fără cetăŃenie, care a săvârşit o infracŃiune ce se judecă de instanŃele
române şi care, dacă ar rămâne pe teritoriul Ńării noastre, ar putea comite noi infracŃiuni. Măsura
expulzării se ia în scopul ocrotirii juridice a statului sau din considerente de ordin economic sau
politic. Măsura de siguranŃă este reglementată de Codul penal şi se impune, în primul rând, ca
urmare a naturii şi gravităŃii infracŃiunii săvărşite, iar în al doilea rând, din cauza faptului că
infractorul este cetăŃean străin sau persoană lipsită de cetăŃenie care nu are domiciliul în Ńară2.
În principiu, nu se expulzează decât străinii şi cei fără cetăŃenie, însă există legi în anumite
state care prevăd şi expulzarea resortisanŃilor( “Persoană căreia un stat, pe de o parte, în temeiul
dreptului internațional, îi acordă protecția sa, iar pe de altă parte, se află sub administraŃia altui
stat3.”). Aceşti infractori pun probleme speciale privind conduita lor infracŃională şi, în anumite
condiŃii prevăzute de lege, expulzarea acestora devine necesară.
Expulzarea nu este o sancŃiune penală, fiind definită ca o sancŃiune administrativă. Spre
exemplu, un străin nu se poate reîntoarce în Ńara din care a fost expulzat decât după anularea
ordinului de expulzare sau dobândirea cetăŃeniei statului care l-a expulzat. De asemenea, statul nu
este obligat să dea explicaŃii cu privire la motivele expulzării din motive de curtoazie
internaŃională.4
Expulzarea diplomaŃilor şi consulilor este condiŃionată de declararea lor drept “persona non
grata” şi de refuzul acestora de a părăsi teritoriul statului de reşedinŃă.
2. Măsurile luate privind expulzarea şi drepturile expulzatului
Expulzarea constă în îndepărtarea silită a infractorului străin de pe teritoriul Ńări, cu
consecinŃa interzicerii reîntoarcerii pe teritoriul Ńării, cât timp se află sub aplicarea măsurii de
siguranŃă.
O primă măsură ar fi aceea că expulzarea străinului se face, în principiu, către Ńara al cărei
cetăŃean este, ori, dacă nu are cetăŃenie, către Ńara în care îşi are domiciliul. De asemenea,
expulzarea se face cu o destinaŃie precisă, într-o anumită Ńară, şi nu doar prin scoaterea în afara
graniŃelor Ńării.5
Expulzarea se poate lua singură sau însoŃind o pedeapsă, caz in care se va duce la îndeplinire
după executarea pedepsei [art. 117 alin. (3) C.pen.] sau stingerea pedepsei prin graŃiere totală ori a
restului de pedeapsă.6
Expulzarea, ca măsură de siguranŃă, se deosebeşte de expulzarea ca măsură administrativă,
prin faptul că cea dintâi se ia numai fată de străinul care a săvârşit o infracŃiune şi prezintă
pericolul săvârşiri unor noi fapte şi numai de către instanŃele de judecată prin hotărârea de
condamnare. Expulzarea administrativă se ia, aşa cum o arată şi denumirea, de către organele
administrative, faŃă de străini consideraŃi indezirabili pe teritoriul Ńării, deşi nu au săvârşit fapte
ilicite.
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3. Drepturile expulzatului
Drepturile expulzatului stabilite în dreptul internaŃional, la care România este parte, privind
dreptul de a-şi alege singur statul pe teritoriul căruia să fie expulzat cu respectarea drepturilor
persoanei:
 statele contractante vor acorda refugiatului o perioadă de timp căreia să-i permit să
încerce să fie admis legal într-o altă Ńară;
 statul nu este obligat să se justifice, dar se obligă să anunŃe statul al cărui cetăŃean este;
 expulzarea individual sau colectivă a străinilor pe motive de rasă, culoare, religie, cultură
sau etnie este interzisă.
Străinul trebuie să:
 evidenŃieze motivele care duc contra expulzării sale;
 să solicite examinarea cazului său;
 să apară în acest scop în faŃa autorităŃii competente.
Durata expulzării este pe durată nedeterminată (de obicei) sau determinată, atunci când
încetarea stării de pericol este legată de un eveniment viitor care l-ar putea produce infractorul pe
teritoriul Ńării.
În “Protocolul nr. 7 la ConvenŃia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăŃilor
fundamentale1, aşa cum a fost amendat prin protocolul nr. 11”, mai precis în Articolul 1 “GaranŃii
procedurale în cazul expulzării de străini” ne sunt expuse cele două cazuri când un străin nu poate
fi expulzat şi de asemenea când un străin poate fi expulzat. În primul caz, atunci când un străin nu
poate fi expulzat, de asemenea acesta trebuie să aibă în mod legal reşedinŃa pe teritoriul unui stat,
acesta în temeiul executării unei hotărâri luate conform legii, el trebuie să poată: să prezinte
motivele pentru care pledează împotiva expulzării sale; să ceară examinarea cazului său; să ceară
să fie reprezentat în acest scop în faŃa autorităŃilor competente sau a uneia ori a mai multor
persoane, desemnate de către această autoritate.
În al doilea caz, atunci când un străin poate fi expulzat, acesta nemaiputând aduce atingere
drepturilor enumerate anterior, atunci când expulzarea este necesară în interesul ordinii publice sau
aceasta se întemeiează pe motive de securitate naŃională.
La data de 17.11.2007: “ Ministrul Italian de interne respinge acuzaŃiile privind expulzarea
românilor în masă. Italia nu a procedat corect la expulzările n masă aşa cum se afirma în massmedia, a declarat Ministrul de interne de la Roma, Giuliano Amato. O asemenea politică este de
neconceput într-o Ńară democratică, a precizat oficialul citat. “ de neconceput”, aşa defineşte
Ministrul de interne expulzările în masă de care este acuzată Italia în presa Europeană.”2
În „ConvenŃia pentru apărarea Drepturilot Omului şi a LibertăŃilor fundamentale” se regăsesc
două articole în care sunt prezentate cazurile de înterzicere a expulzării. În primul rând, a
propriilor cetăŃeni şi în al doilea rând, a expulzării colective de străini. În art.3 privind interzicerea
expulzării propriilor cetăŃeni ne spune astfel: „ nimeni nu poate fi expulzat printr-o măsură
individuală sau colectivă, de pe teritoriul statului al cărui cetăŃean este” şi „nimeni nu poate fi
privat de dreptul de a intra pe teritoriul statului al cărui cetăŃean este”. Conform art. 4 „expulzările
colective de străini sunt interzise”.
Într-o publicaŃie cotidiană recentă se precizează că:
„ Parlamentul European a votat o rezoluŃie privind situaŃia romilor în Europa, în care
condamna acŃiunile întreprinse de gurvernul Francez de repatriere a unor grupuri de romi originari
din România şi Bulgari şi cere încetarea imediată a acestor măsuri. Totodată a fost acceptat şi un
amendament făcut de socialişti, care menŃionează că problematica romilor nu trebuie să afecteze
1
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aderarea la spaŃiul Schengen a României şi Bulgariei. RezoluŃia a fost adoptată cu 337 voturi
pentru, 245 voturi contra şi 51 de abŃineri. Documentul apreciază că acŃiunile recente ale
guvernului francez de repatriere a romilor au carecter discriminatoriu şi vin în contradictoriu cu
legislaŃia Europeană. RezoluŃia respinge orice tenativă de a pune semnul egalităŃii între imigraŃii şi
criminalitate şi degenarilazare în sensul culpabiliării unei întregi comunităŃi pentru acte ce trebuie
tratate individual de la caz la caz. „ 1
În acest caz al art. 4, în opinia noastră credem că a avut aplicare în cazul romilor din FranŃa,
când aceştia, la hotărârea preşedintelui Francez, au fost expulzaŃi în urma acuzaŃiilor aduse. Deşi
art. 4 ne spune că „ expulzările colective de străini sunt interzise”, drepturile lor ca cetăŃeni români
le-au fost încălcate. De asemenea, această expulzare colectivă a romilor de origine română în
timpul verii anului 2010 contituie şi o încălcare a art. E (interzicerea discriminării) coroborat cu
art. 19( garanŃii cu privire la expulzare) al Cartei Social Europene.
„ În monitorul oficial numărul 660 din 24 septembrie 2010 a fost publicată declaraŃia privind
situaŃia cetăŃenilor români de etnie romă, care sunt în proces de expulzare sau repatriere din
republica franceză şi din alte state europene. Această declaraŃie a fost adoptată de camera
deputaŃilor şi de senat în şedinŃă comună din data de 21 septembrie 2010.
a. Luând act cu îngrijorare de acŃiunile recente ale autorităŃilor din FranŃa şi din alte state
europene, îndreptate împotriva unor grupuri de cetăŃeni de etnie romă din România, concretizate în
expulzarea sau repatrierea şi colectarea de date biometrice ale acestora, în cadrul unor acŃiuni
discriminatorii, susŃinute prin discurs instituŃional;
b. Calificând aceste acŃiuni drept o încălcare gravă a drepturilor şi libertăŃilor cetăceneşti
prin care şi dreptul la libera circulaŃie pe teritoriul statelor membre ale Uniunii Europene şi
egalitate de tratament a cetăŃenilor comunitari, fără deosebire de rasă sau origine etnică;
c. Subliniind că acŃiunile de expulzare sau repatriere îndreptate împotriva etnicilor romi
contravin flagrant prevederilor tratatelor şi directivelor Uniuii Europene, Cartei Drepturilor
fundamentale a Uniunii Europene, ConvenŃiei Europene a Drepturilor Omului.”2
4.
CondiŃii referitoare la infracŃiune în cazul expulzării
Pentru ca instanŃa de judecată să poată aplica măsura de siguranŃa a expulzării, trebuie să
constate îndeplinirea anumitor condiŃii.
În primul rând, instanŃa trebuie să constate, că s-a săvârşit o infracŃiune. Deşi, legea nu
precizează natura şi gravitatea infracŃiuni săvârşite, considerăm că aceasta trebuie să prezinte un
anumit grad de pericol social concret, pentru că, în caz contrar, e greu de acceptat că dispunerea
măsurii este justificată.
În al doilea rând, trebuie stabilit că infractorul are calitatea de cetăŃean străin sau apatrid cu
domiciliul în străinătate. În principiu, această calitate trebuie îndeplinită în momentul săvârşiri
infracŃiuni, dar calitatea este absolut necesară să existe în momentul în care se dispune măsura.
O altă condiŃie care poate fi îndeplinită se referă la faptul că înainte de a aplica această
măsură de siguranŃă, instanŃa trebuie să constate, că în Ńara în care urmează să fie expulzat străinul,
nu există pericolul ca acesta să fie supus la tortură sau să fie condamnat la moarte.
4.1. CondiŃii de expulzarea a infractorului
CondiŃiile legale ale expulzării sunt:
 să fie vorba de un cetăŃean străin care nu are domiciliul în Ńară;
1
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 cetăŃeanul străin a săvârşit o infracŃiune la noi în Ńară;
 dacă expulzarea însoŃeşte pedeapsa închisorii, punerea în executare a expulzării se face
după executarea pedepsei (această măsură a expulzării nu însoŃeşte pedeapsa, ea se pune în
executare de îndată).
Reiese din cele de mai sus că expulzarea este limitată de cetăŃenii străini sau persoane fără
cetăŃenie, care nu au domiciliul în Ńară şi care au comis infracŃiuni; numai aceste persoane pot fi
expulzate. În cazul când s-a aplicat şi pedeapsa închisorii, măsura se aduce la îndeplinire după
executarea pedepsei cu închisoarea.1
Potrivit art. 13, Pactul internaŃional cu privire la drepturile civile şi politice, acesta stabileste
alte reguli cu privire la străinul aflat in mod legal pe teritoriul unui stat care este parte la acest Pact,
iar acesta nu poate fi expulzat decat in anumite condiŃii si anume:
a) în executarea unei decizii luate în conformitate cu legea şi dacă raŃiuni imperioase de
securitate naŃionala nu se opun;
b) de asemenea i se asigură posibilitatea de a-şi prezenta considerentele care pledează
împotriva expulzării;
c) are posibilitatea obŃinerii examinării cazului de expulzare de o autoritate competentă.2
4.2. Limitele expulzării în Dreptul InternaŃional
În ceea ce priveşte însă condiŃiile de exercitare a dreptului statului de a expulza străinii,
dreptul internaŃional impune anumite limite. Aceste condiŃii nu trebuie sa fie inutil de drastic, să se
permit, eventual, expulzatului sa-şi aleagă statul spre care să fie expulzat, să se respecte, în
legătură cu expulzarea, drepturile elementare ale persoanei, cum ar fi excluderea violenŃei, a
detenŃiei illegal etc.
Conform articolului 13 al Pactului InternaŃional privind drepturile civile şi politice, adoptat de
Adunarea Generală a O.N.U. în 1966, acesta stabileşte că un străin care se află în mod legal pe
teritoriul unui stat nu poate fi expulzat decât ca urmare a unei decizii luate în conformitate cu
legea.
Există si alte limite ale expulzării, potrivit art. 33 (1) din ConvenŃia privind statutul
refugiaŃilor din 28 iulie 1951, adoptată de ConferinŃa O.N.U. a plenipotenŃialŃilor, “un străin nu
trebuie expulzat într-o Ńară sau un teritoriu în care persoana sau liberatea sa ar fi ameninŃate pe
motiv de rasă, religie, cetăŃenie sau opinii politice. 3
Cazul Cruz Varas și alții contra Suediei - Măsură de expulzare către Chile afectând un cuplu
si copilul său , cetațeni ai acestui stat, executată în privința soțului în pofida intervenției Comisiei
Europene a Drepturilor Omului.
Domnul Hector Cruz Varas, soția sa doamna Magaly Maritza Bustamento Lazo și fiul lor
Richard Cruz sunt cetațeni chilieni. Intrat în Suedia la 28 ianuarie 1987, primul a solicitat azil
politic în această țară, chiar începând de a doua zi. Ceilalți doi s-au alăturat la 5 iunie.
La 21 aprilie 1988, Oficiul Național de Imigrare decide să-i expulzeze și refuză să le acorde
statutul de refugiat. Cei în cauză sesizează guvernul suedez care le respinge recursul la 29
septembrie 1988. Ca urmare, domnul Varas declară in fața poliției din Varberg că în Suedia a
lucrat pentru o organizație radicală care a încercat să-l ucidă pe generalul Pinochet și că, dacă se
întoarce în Chile, riscă persecutarea politică; el pretinde, de asemenea, că a fost torturat de mai
multe ori în țara sa de origine. Poliția trimite dosarul la Oficiul Național de imigrare, care îl
1
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transmite guvernului exprimând opinia că decizia de expulzare trebuie executată. Cruz Varas
supune atenției guvernului două certificate medicale privind alegațiile sale de tortură. La 5
octombrie 1989, guvernul suedez consideră că din perspectiva art. 77 si 80 ale Legii din 1980
referitoare la străini, nu exista nici un impediment la executarea hotărârii de expulzare. În aceiași
zi, familia Cruz Varas introduce o plângere la Comisia de la Strasbourg.
La 6 octombrie, Oficiul Național de imigrare decide sa nu împiedice executarea hotărârii de
expulzare. Tot la 6 octombrie, agentul guvernului este informat de decizia Comisiei Europene a
Drepturilor Omului, adoptată în temeiul art. 36 din regulamentul său intern, potrivit căreia, în
interesul parților și al desfașurarii normale a procedurii, ar fi de dorit ca petiționarii să nu fie
expulzati in Chile atâta timp cât Comisia nu va fi avut posibilitatea să examineze plângerea. În
ciuda intervenției Comisiei , domnul Cruz Varas este expulzat către Chile în aceiasi zi, la ora 16 şi
40 minute; el ramâne acolo 3 săptămâni, înainte de a pleca în Argentina. Soția şi fiul intră în
clandestinitate în Suedia.
În fața Comisiei petiționarii susțin că expulzarea domnului Cruz Varas a încălcat art. 3 din
Convenție, deoarece această expulzare l-a expus riscului de a fi torturat de către autoritațile
chiliene. În plângerea lor, petiționarii afirmă, de asemenea, că expulzarea fiului lui ar fi împotriva
aceluiași articol. În afara de aceasta, ei văd in separarea familiei lor o încălcare a art.8 invocând, în
sfârșit, şi prevederile art. 6 și 13.
Curtea se pronunță asupra aplicării art. 3 în speță, distingând patru chestiuni în litigiu.
Prima chestiune priveşte constatarea faptelor, sens în care se arată că sistemul Convenției
încredințează în primul rând Comisiei stabilirea şi verificarea faptelor. Curtea nu uzează decât în
circumstanțe excepționale de propriile sale puteri în materie. Ea nu este legată de constatările
raportului( Comisiei, n.t.), rămânând liberă să aprecieze ea insăși faptele, în lumina tuturor
elementelor pe care le posedă.
În al doilea rând, este stabilit dacă expulzarea lui Cruz Varas îl expunea sau nu pe acesta la un
risc real de tratamente inumane. Dacă atestările medicale furnizate sprijina teza potrivit căreia
petiționarul a suferit în trecut tratamente inumane sau degradante, tăcerea păstrată de acesta timp
de optsprezece luni după primul său interogatoriu la poliție, asupra activităților clandestine pe care
le-ar fi desfășurat în țara sa și despre torturile pe care i le-ar fi aplicat autoritățile chiliene, aruncă o
îndoială asupra credibilității sale. Curtea concluzionează că lipsesc motivele serioase şi dovedite
de a crede că expulzarea lui Cruz Varas l-ar fi expus pe acesta la un pericol real de a suferi
tratamente inumane sau degradante la intoarcerea sa în Chile.
În al treilea rând, trebuie stabilit dacă expulzarea lui Cruz i-a cauzat sau nu acestuia o
asemenea traumă încât acest tratament a încălcat art. 3? Nici un element substanțial de probă nu
justifică cererile petiționarului, astfel încât expulzarea nu a depașit limita prevazută de art.3.
Și, în fine, în al patrulea rând se impune a se analiza dacă eventuala expulzare a lui Richard
putea să încalce prevederile art. 3? Petiționarii nu par să fi menținut aceasta revendicare. În orice
caz, faptele nu dezvaluie vreo încălcare în aceasta privința.
În concluzie, în cauză nu a existat încălcarea art.3( 18 voturi pentru, 1 împotrivă).
În baza art. 8, Curtea amintește că soția si fiul lui Cruz Varas au intrat în clandestinitate,
pentru a se sustrage executării deciziei de expulzare. Având în vedere probele produse și concluzia
sa privind art.3, Curtea constată inexistența obstacolului care să-i fi împiedicat să ducă o viața de
familie în țara lor de origine. Așadar, ea nu ar putea să impute Suediei responsabilitatea separării
familiei lor. Nu a existat deci încălcarea art.8(unanimitate).
Oare expulzarea a împiedicat în mod real exercitarea dreptului la recurs? Deși respectarea
indicației date de Comisie i-ar fi ajutat pe petiționari sa-și apere interesele în fața acesteia, nimic
nu dovedește că ei ar fi fost afectați în mod evident in exercitarea dreptului lor de recurs: Cruz
Varas a ramas în libertate după întoarcerea sa în Chile, iar reprezentantul petiționarilor a fost liber
să acționeze în numele lor la Comisie. Mai mult, imposibilitatea în care se găsea Cruz Varas de a
se consulta cu avocatul său nu pare să fi împiedicat reunirea elemntelor de probă suplimentare
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celor produse deja în timpul îndelungatei proceduri de emigrare în Suedia. Prin urmare, nu a
existat violarea art. 25 parag. 1( 10 voturi pentru, 9 împotrivă).
5. DefiniŃia Liberei CirculaŃii şi limitarea sa
Libertatea de circulaŃie a persoanelor reprezintă un drept fundamental consacrat în plan
internaŃional şi la nivel naŃional, în constituŃiile multor state. Ce înseamnă această libertate? Ca
cetăŃean al unui stat poŃi să călătoreşti liber atât în cadrul graniŃelor sale, cât şi în alte state.
Totodată, ea asigură dreptul de a intra, domicilia, studia, munci într-un alt stat, în funcŃie de
condiŃiile impuse de statul respectiv. În acelaşi timp, libertatea de circulaŃie îŃi conferă
posibilitatea de a te întoarce în orice moment în statul de unde ai plecat. Înalta Curte de JustiŃie şi
CasaŃie apreciază că noŃiunea de libertate a circulaŃiei persoanelor având cetăŃenia română (în
speŃă se pune problema restrângerii dreptului la libera circulaŃie a unui cetăŃean român) include în
sfera sa următoarele componente:
 dreptul cetăŃeanului român de a circula liber pe teritoriul României;
 dreptul cetăŃeanului român de a-şi stabili domiciliul sau reşedinŃa pe teritoriul României;
 dreptul cetăŃeanului român de a emigra într-un alt stat;
 dreptul cetăŃeanului român de a intra pe teritoriul României;
 dreptul cetăŃeanului român de a părăsi teritoriul României pentru a circula sau a se stabili
într-un alt stat.
Această libertate nu este una absolută. Ea cunoaşte limitări care Ńin de respectarea unor
interese fundamentale ale unui stat, precum ordinea şi siguranŃa publică, sănătatea publică.1
.
6. Regimul juridic al străinilor
Străin – se inŃelege o persoană care se află pe teritoriul unui stat fără a avea cetăŃenia acestuia
ci a unui alt stat. Regimul străinilor este stabilit de fiecare stat, care determină prin legislaŃia sa, ca
şi prin actele administraŃiei şi ale justiŃiei, drepturile şi obligaŃiile străinilor, condiŃiile de intrare şi
ieşire din Ńară, etc. în doctrină se subliniază că nu există o regulă generală de drept internaŃional
care să oblige un stat să admită orice străin pe teritoriul său.
“ElveŃienii au aprobat, la referendum, iniŃiativa dreptei populiste privind expulzarea automată
a străinilor care comit infracŃiuni, conform rezultatelor anunŃate după numărarea voturilor în toate
cele 26 de cantoane.
Textul prevede retragerea automată a dreptului de sejur pentru cetăŃenii străini care comit o
gamă largă de infracŃiuni printre acestea numărându-se violuri, delicte sexuale grave, acte de
violenŃă, trafic de droguri sau abuz de ajutoare sociale.
Guvernul şi majoritatea partidelor au denunŃat ferm iniŃiativa, apreciind că aceasta nu este
conformă cu ConstituŃia şi Dreptul InternaŃional. Într-o încercare de a evita un nou scandal
Guvernul a elaborat un proiect propriu care prevede retragerea dreptului de sejur să ia în
considerare şi gravitatea delictelor comise.”2
Conform normelor Dreptului InternaŃional Public:
a) un stat are datoria să admită intrarea oricărui străin în teritoriul său, dar poate condiŃiona
această intrare. În acest caz, un stat poate să refuze admiterea pe teritoriul său a unor catrgorii de
străini, consideraŃi ca indezirabili, a de exemplu, persoana ce consumă sistematic stupefiante,
suferă de boli contagioase sau altele;
b) un stat este îndreptăŃit să expulzeze orice străin, dar pentru motive temeinice.3
1
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7. ProtecŃia împotriva expulzării
Înainte de a lua o decizie de expulzare din motive de ordine publică sau siguranŃă publică,
statul membru gazdă trebuie să ia în considerare diverşi factori precum durata şederii individului
respectiv pe teritoriul său, vârsta sa, starea de sănătate, situaŃia sa familiala şi economică,
integrarea sa socială şi culturală în statul membru gazdă şi legăturile sale cu Ńara de origine.
Statul membru gazdă nu poate lua o decizie de expulzare împotriva cetăŃenilor Uniunii sau a
membrilor lor de familie, indiferent de naŃionalitate, care au dreptul de şedere permanentă pe
teritoriul său, cu excepŃia cazurilor în care există motive grave de ordine publică sau siguranŃă
publică.
Nu se poate lua o decizie de expulzare împotriva unui cetăŃean al Uniunii, cu excepŃia cazului
în care decizia se bazează pe motive imperative de siguranŃă publică, definite de statele membre,
daca acesta:
 şi-a avut reşedinŃa în statul membru gazdă în cei zece ani anteriori; sau
 este minor, cu excepŃia cazului în care expulzarea este în interesul copilului, conform
ConvenŃiei NaŃiunilor Unite pentru Drepturile Copilului din 20 noiembrie 1989.1
Un exemplu elocvent în acest sens îl prezintă următoare speŃă: „LegislaŃia greacă stipulează
că ori de câte ori un strain este condamnat pentru încalcarea regimului drogurilor, instanŃa care
pronunŃă hotarârea este obligată să dispună expulzarea pe viaŃă, cu excepŃia faptului când există
motive, în special familiale, care justifică ramânerea în Ńară. Persoana poate reintra pe teritoriul
statului după o perioada de 3 ani numai după autorizarea dată de Ministerul Justitiei. D-na Calfa,
cetăŃean italian, a fost trimisă în judecată pentru posesia Ńi consumul de droguri în timpul unei
excursii în Grecia. A fost condamnata la 3 ani închisoare. InstanŃa a dispus şi expulzarea pe viaŃă
de pe teritoriul Greciei. D-na Calfa a făcut apel împotriva expulzarii, invocând libera circulatie a
persoanelor prevăzute de dreptul comunitar. Curtea de CasaŃie a transmis dosarul CEJ folosind
procedura hotarârii preliminare.
În răspunsul său, CEJ a stabilit că, în conformitate cu Directiva 64/221/CE din 25 februarie
1964, ordinea publică sau măsurile de securitate publică al căror efect constă în limitarea dreptului
de şedere al unui cetatean al altui stat membru trebuie să se bazeze exclusiv pe conduita persoanei
respective şi nu pot fi consecinŃa unei condamnări penale. În consecinŃă, expulzarea pe viaŃă nu
poate fi dispusă automat pe baza condamnării penale, când nu este luat în considerare
comportamentul condamnatului sau pericolul pe care îl reprezinta pentru ordinea publica.
Expulzarea d-nei Calfa reprezintă o încalcare a dreptului comunitar.”2
Un alt exemplu elocvent ar fi următorul: “Prin sentința nr.2/2001, Tribunalul București,
secția a II-a penală,a condamnat pe inculpatul G.A., cetățean străin, la trei ani de închisoare pentru
trafic de stupefiante și, în baza art. 117 C. pen., a dispus expulzarea acestuia după executarea
pedepsei.
Ulterior, condamnatul a solicitat să i se acorde statutul de refugiat , cerere care a fost
respinsă de Oficiul național pentru refugiați, acordându-i-se însă protecție umanitară condiționată.
Prin sentința nr. 1248 din 20 decembrie 2002, Tribunalul București , secția I penala, a admis
contestația la executare formulată de condamnat împotriva sentinței nr. 2/2001 și a dispus
revocarea măsurii de siguranța a expulzării, cu motivarea că acordarea protecției umanitare
condiționate de către statul român, ulterior rămânerii definitive a hotărârii de condamnare ,
constituie o cauză de împiedicarea executării măsurii expulzării, conferindu-se beneficiarului
acestei forme de protecție , potrivit art. 23 din O.G. nr. 102/2000, dreptul de a rămâne pe teritoriul
1

C 348/96, Proceduri penale c. Donatella Calfa ( http://www.scritube.com/stiinta/drept/Libera-circulatie-apersoanelo4192123.php).
2
C 36/75, Roland Rutili c. Ministerul Afacerilor Interne (după renumerotare art. 48 a devenit art. 39 TCE),
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României și dreptul de a nu fi expulzat sau returnat.
Curtea de Apel București, secția I penala , prin decizia nr. 188 din 8 aprilie 2003, a admis
apelul declarat de procuror, a casat hotărârea atacată și a respins contestația la executare.
Recursul declarat de contestator nu este fondat.
Potrivit art. 23 alin. (1) lit. m) din O.G. nr. 102/2000, acordarea protecției umanitare
condiționate conferă beneficiarului dreptul de a nu fi expulzat, cu excepția cazurilor impuse de
rațiuni de siguranță națională sau de ordine publică, iar atunci când se dispune expulzarea in astfel
de situații, cel in cauză nu poate fi trimis în teritorii unde viața sau liberatea i-ar fi amenințate pe
motive de rasă , naționalitate , religie, apartenența la un anumit grup social sau opinii politice.
Așadar, legea prevede posibilitatea ca o persoană care a obținut protecție umanitară
condiționată să poată fi expulzată , cu observația că art. 117 C. pen. nu prevede obligația ca
expulzarea să se facă numai în statul de origine al condamnatului , această măsură de siguranță
putându-se executa și într-un alt stat, unde nu există riscurile menționate.
În consecința recursul declarat de contestator a fost respins.”
8. Expulzarea ca pedeapsa sau masura accesorie
Ordinele de expulzare nu pot fi emise de statul membru gazdă ca pedeapsă sau măsură
accesorie a unei pedepse privative de libertate.
Dacă un ordin de expulzare este executat după mai mult de doi ani de la emiterea sa, statul
membru verifică dacă persoana respectivă continuă să fie un pericol real la adresa ordinii publice
sau a siguranŃei publice şi stabileşte dacă s-a produs vreo schimbare reală a circumstanŃelor de la
data emiterii deciziei de expulzare.1
9. Asemănări şi deosebiri între expulzare, extrădare şi readmisie
Expulzarea, extrădarea şi readmisia se realizează pe bază de reciprocitate şi în spiritul
cooperării internaŃionale. Acestea afectează dreptul la liberă circulaŃie. Astfel, în cele ce urmează
vom prezenta o serie de asemanări şi deosebiri între expulzare, extrădare şi readmisie.
Asemănări
Deosebiri
•
Extrădarea şi readmisia sunt acte
bilaterale, întruncât presupun existenŃa a două
state.
•
Extrădarea implică cererea de
extrădare din partea unui stat şi predarea
infractorului de către statul pe teritoriul căruia
acesta se refugiază, iar readmisia implică
cererea de readmisie din partea unui stat şi
predarea cetăŃeanului de către statul pe
tertitorului căruia acesta a intrat sau se află în
mod ilegal.
•
Extrădarea şi readmisia sunt acte
de asitenŃă juridică internaŃională cu caracter
bilateral.
•
Extrădarea şi expulzarea sunt două
1

•
În timp ce extrădarea si readmisia
sunt acte de asistenŃă juridică internaŃională
cu caracter bilateral, expulzarea este o
sancŃiune de drept penal pronunŃată in mod
unilateral de instanŃele judecătoreşti.
•
În timp ce măsurile expulzării şi
extrădării pot fi aplicate numai cetăŃenilor
străini sau persoanelor fără cetăŃenie,
principiul readmisiei este acela că pot fi
readmişi numai cetăŃenii proprii.
•
Străinii şi apatrizii sunt expulzaŃi în
Ńara ai cărei cetăŃeni sunt sau ale cărei
autorităŃi le-au eliberat actele, în schimb, pot
fi readmişi doar cetăŃenii unor state terŃe sau
apatrizii care nu îndeplinesc sau nu mai
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măsuri grave care privesc prin excelenŃă
libertatea individuală, conform art. 23 din
ConstituŃia României. Ambele măsuri se
caracterizează prin existenŃa unui element de
extraneitate, care este cetăŃenia făptuitorului şi
au acelaşi scop – îndepărtarea infractorului
străin de pe teritoriul naŃional.
•
Expulzarea şi extrădarea:

aduc atingeri grave unor libertăŃi
fundamentale;

Se hotărăsc de justiŃie;

Sunt de competenŃa exclusivă a
instanŃelor judecătoreşti;
•
Aceste trei măsuri, sunt luate pe
perioadă nedeterminată.
•
Extrădarea şi expulzarea afectează
libertarea individuală şi dreptul la liberă
circulaŃie al persoanei, motiv pentru care sunt
reglementate în numeroase instrumente
juridice internaŃionale, constituŃii si legi.
•
Reglementarea
extrădării
şi
expulzarii este detaliată în actele normative.
Astfel, în protocolul nr. 4 şi Protocolul nr. 7 la
ConvenŃia europeană a drepturilor omului, se
fixează regimul juridic al acestor măsuri
restrictive, care trebuie sa fie respectate în
sistemul roman de drept.2
•
Extrădarea şi expulzarea afectează
libertatea individuală şi dreptul la liberă
circulaŃie al persoanei, din acest motiv sunt
reglementate în numeroase intrumente juridice
internaŃionale, constituŃii şi legi. De aceea,
reglementarea lor este detaliată în actele
normative.
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îndeplinesc condiŃiile legale în vigoare pentru
intrarea/şederea pe teritoriul statului părŃii
contractante solicitante. Străinii şi apatrizii
pot fi extrădaŃi numai în baza unei convenŃii
internaŃionale sau în condiŃii de reciprocitate
în temeiul hotărârii instanŃei de judecată.
•
Extrădarea este o instituŃie juridică
de asistenŃă internaŃională, în schimb,
expulzarea este o măsura de siguranŃă, insăşi
sancŃiunea penală.1
•
Spre deosebire de extrădare care
are în vedere judecarea şi condamanarea celui
vinovat de săvârşirea unei infracŃiuni,
expulzarea are în vedere preîntâmpinarea
săvârşirii de noi fapte penale.
•
Readmisia este reglementată prin
convenŃiile bilaterale de readmisie, în timp ce
expulzarea este reglementată în instrumente
juridice internaŃionale, iar extrădarea este
reglementată prin convenŃiile de extrădare, de
asistenŃă juridică încheiate de state în acest
scop, prin aplicarea principului reciprocităŃii,
iar in absenŃa acestora, prin convenŃiile
bilateral.
•
Expulzarea se diferenŃiază de
extrădare prin faptul că este un act de
asistenŃă internaŃională.
•
Prin expulzare se interzice
persoanei dreptul de a reveni în Ńara în care sa luat această măsură, fie definitiv, fie pe o
perioadă determinată. Extrădatul poate
reveni în statul în care l-a extrădat, fie după
judecarea lui în statul solicitant, fie după
executarea pedepsei.2

Nu pot fi extrădaŃi, expulzati sau readmişi anumiŃi cetăŃeni într-o Ńară pe teritoriul
căreia, aceştia ar fi urmăriŃi din motive de apartenenŃă rasială, naŃională, relegioasă din
cauza convingerilor politice sau vor fi supuşi unui tratament inuman sau degradant, torturii
ori pedepsei capitale.

Concluzii
În final ne rezervăm dreptul de a face unele precizări cu privire la modul în care expulzarea
afectează relaŃiile dintre state, prin intermediul cetăŃenilor.
1

Ştefan Tulbure, Extrădarea în normele procesual-penale, în “Dreptul” nr.9/2000.
Aurel Tudor Moldovan, Expulzarea, extrădarea şi readmisia în dreptul internaŃional, Editura All Beck,
Bucureşti, 2004, pag. 213-215;
2
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Acest studiu realizează o prezentare a unora din cele mai importante aspecte şi cazuri de
expulzare într-o uniformizare cu dreptul penal şi dreptul internaŃional. Expulzarea îşi regăseşte
locul în ambele materii, fără una dintre ele nu s-ar putea rezolva cazutile ce se ivesc într-un stat sau
între mai multe state. Pe lângă tratele şi convenŃiile la care am făcut referire în studiul nostru, un
ajutor în descifrarea drepturilor noastre esti şi Tratatul de la Lisabona care aduce noi îmbunătăŃiri
şi reforme pentru cetăŃeni, având ca rezultat creşterea rolului acestora în Uniunea Europeană.
Dorim să considerăm că acest studiu poate aduce o lumină nouă în cunoaşterea drepturilor şi
libertăŃilor fundamentale pentru orice persoană care se află într-una din situaŃiile la care face
referire studiul, de asemenea şi soluŃionarea acestor probleme care vizează în acelaşi timp şi
statele. Încălcarea drepturilor cetăŃenilor duc la dispute şi neînŃelegeri între state. Cum am dat ca şi
exemplu în studiul nostru, cel al romilor expulzaŃi din FranŃa, dar şi din Italia. Dintre cele două,
expulzarea romilor din FranŃa a fost mai mult mediatizată, punându-ne Ńara într-o lumină neplăcută
vizavi de celelalte state, în acest caz membre ale Uniunii Europene. Însă unele state, precum
Germania, au primit romii cu „braŃele deschise”.
Din punctul de vedere al autorilor, unele măsuri de expulzare poti fi considerate ca acte de
discriminare împotriva unor entităŃi, dar în acelaşi timp vin în ajutorul statelor pentru prevenirea
actelor de infracŃionalitate, începând chiar şi din rândul minorilor
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ASPECTE DE ORDIN PROCEDURAL CU PRIVIRE LA
INFRACłIUNILE CU MINORI
Elena-Ruxandra TĂLPAN∗
Valentin-Aurelian PERA∗∗

Abstract
Preventing and fighting against juvenile delinquency problem was and still is one of the
hardest and most dramatic problems that are subject to criminal policy and criminal law. The
drama of this situation is determined by the nature of juvenile crime and the lack of full capacity to
understand the social meaning of punishment and the lack of experience, which often pushes the
child or the teenager to reckless acts.
Each offender creates his own action style which represents him. As in juvenile crime, the
identity must be proven by a broader framework of experts, taking into account several issues,
including procedural, psychological and social ones. In our paper we are trying to highlight the
complexity of criminal proceedings in juvenile crime. Analyzing the doctrine and jurisprudence,
and also the reality surrounding, we outlined as objectives some de lege ferenda bills on
procedural aspects.
The purpose of this paper is an exact analysis in terms of procedure in the juvenile crime,
analysis to help establish universally accepted answers to questions such as: Is the minor
delinquent or psychically ill? Juvenile delinquency should be regarded as a passenger and usual
phenomenon? The juvenile is delinquent or victim?
Cuvinte cheie: Minori, cadru legislativ diferit, procedură specială, propuneri de lege
ferenda, diferenŃiere minor-infractor minor-victima
1. Introducere
DispoziŃiile din Codul de procedură penală pe care le găsim sub titulatura de „Procedura în
cauzele cu infractori minori”(art. 480-493), constituie pe plan procesual o reflectare fireasca a
dispoziŃiilor din Codul penal referitoare la minoritate.
Aceleaşi raŃiuni care au determinat legiuitorul să adopte un regim de constrângere penală
diferit în privinŃa infractorilor minori, stau şi la baza dispoziŃiilor cuprinse în Codul de procedură
penală. Se poate afirma că fără o reglementare adecvată pe plan procesual, conŃinutul dispoziŃiilor
aflate în Codul penal cu privire la infractorii minori nu şi-ar putea îndeplini funcŃiunea şi
finalitatea urmărite de legiuitor. Instituirea unei proceduri speciale în cauzele cu infractori minori
se înscrie pe aceeaşi linie de permanentă preocupare a legiuitorului român de a asigura pentru
această categorie de persoane lipsite încă de o maturitate deplina, un plus de garanŃii procesuale
care să servească într-un mod şi mai pregnant la îmbinarea laturii represive cu a celei educative,
trăsătura ce caracterizează în ansamblul său sistemul sancŃionator penal.
Normele de procedură penală cuprinse în această parte a codului au după caz, fie caracterul
de norme de completare, fie acela de norme de derogare de la procedura obişnuită. Aceste reguli
care completează şi derogă de la normele obişnuite fazelor de urmărire, judecată şi executare ale
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procesului penal urmăresc sa realizeze condiŃii cat mai adecvate de desfăşurare a acestuia fata de
infractorul minor. Astfel examinarea unei cauze în care învinuitul sau inculpatul este un minor
impune ca organul judiciar competent să posede unele cunoştinŃe cu privire la psihologia
minorului, unele aptitudini speciale adecvate acestei psihologii, un tact si o înŃelegere deosebită.
Aplicarea unei sancŃiuni de drept unui minor infractor presupune, de asemenea, pe lângă
elementele obişnuite ce se impun a fi cunoscute întotdeauna de organul judiciar in cursul
procesului penal, o cunoaştere cât mai exactă a condiŃiilor sociale si familiale in care minorul a
crescut şi s-a dezvoltat.1
Persoana fizică aflată în stare de minoritate este considerată ca fiind insuficient dezvoltată sub
aspect psihofizic, situându-se în perioada în care se formează unele trăsături ale personalităŃii sale.
În perioada minorităŃii se dezvoltă capacitatea psihică, discernământul, se acumulează cunoştinŃele
despre viaŃă, inclusiv cele privitoare la normele de conduită socială.
Aspectele de ordin psihic cântăresc mult în determinarea reglementării procedurii speciale
pentru cauzele cu infractori minori, deoarece psihologia interesează toate activităŃile şi toate
situaŃiile în care se află omul. Dintre ramurile psihologiei, în cazul tratamentului penal al minorilor
interesează, în principal, psihologia copilului şi psihologia judiciară.
Trebuie subliniat faptul că normele juridice privind tragerea la răspundere penală a minorilor
sunt caracterizate prin grija pentru reeducarea acestora, prin preocuparea de a preveni săvârşirea de
fapte antisociale şi de a asigura o comportare corespunzătoare a acestor categorii de persoane.
În dreptul penal se acordă o atenŃie deosebită reglementării minorităŃii, menŃionându-se
expres că minorii sub 14 ani nu răspund penal (art. 99 alin. 1 C.pen.), în privinŃa acestora fiind
instituite reguli speciale de ocrotire. Minorii care au vârsta între 14 şi 16 ani răspund penal numai
dacă se dovedeşte că au săvârşit fapta cu discernământ (art. 99 alin 2 C.pen.). Minorii care au
împlinit vârsta de 16 ani răspund penal (art. 99 alin. 3 C.pen.).
Regimului deosebit de reglementare a minorităŃii în dreptul penal material îi corespunde o
reglementare adecvată pe plan procesual penal. Instituirea unor reglementări speciale aplicabile în
cauzele penale cu infractori minori se înscrie in preocuparea permanentă a legiuitorului român de a
asigura, pentru această categorie de persoane lipsite încă de o maturitate deplină, un plus de
garanŃii procesuale care să-şi dovedească eficienŃa la îmbinarea laturii represive cu latura
educativă a procesului penal.
În lumina reglementării Codului de procedură penala şi a Legii nr. 304/2004 privind
organizarea judiciară, republicată, se poate spune că pentru cauzele penale cu infractori minori
există o procedură specială care cuprinde aspecte specifice atât în ceea ce priveşte urmărirea
penală şi judecata, cât şi în ceea ce priveşte punerea în executare a hotărârii penale.2
2. ConŃinutul propriu-zis al lucrării
2.1. Istoric
Procedura în cauzele cu minori, astfel cum este prevăzută în actualul Cod de procedură
penală, reprezintă o procedură specială, cuprinzând norme derogatorii de la reglementarea
obişnuită. În istoria dreptului, în ceea ce priveşte judecarea si pedepsirea infractorului minor, este
de precizat că la începuturi nu exista o deosebire a modului de abordare între minor şi major.
Această situaŃie s-a datorat în mare măsură modului superficial, chiar primitiv al abordării
problemei psihologice, particularităŃilor pe care le prezintă din acest punct de vedere minorul, care
să conducă la un tratament diferenŃiat. În Grecia antică, în contextul unei vieŃi spirituale bogate, au
1
Vintilă Dongoroz, Constantin Bulai, Siegfried Kahane, Nicoleta Iliescu, George Antoniu, Rodica Stănoiu –
ExplicaŃii teoretice ale Codului de procedură penală – parte specială. Bucureşti: Academia română – Institutul de
cercetări juridice, 2003, p. 381
2
Ion Neagu – Tratat de procedură penală. Parte specială. Bucureşti: Editura Universul Juridic, 2010, p.594
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apărut diferenŃieri. În dreptul roman a fost consacrată o responsabilitate atenuată, odată cu naşterea
organizaŃiilor statale care şi-au asumat funcŃia de a reprima infracŃiunile prin aplicare pedepselor. 1
În dreptul românesc, primele prevederi cu privire la infractorul minor se găsesc în Pravilele
lui Vasile Lupu şi Matei Basarab. Aceste pravile cuprindeau 16 cauze de micşorare a pedepsei, una
dintre ele fiind şi vârsta (copiii până la 7 ani nu răspundeau penal, cei până la 10 ani şi jumătate
numai pentru fapte grave, iar cei de la această vârstă la 14 ani răspundeau penal, pedeapsa aplicată
lor fiind însa mai uşoară). Un regres l-a reprezentat Pravila lui Andronache Donici, în care se
preciza că indiferent de vârstă, chiar dacă făptuitorul era minor, se putea aplica pedeapsa cu
moartea. O importanŃă deosebită a avut reglementarea dată după 1864 în codurile apărute; ca şi în
reglementările anterioare, până la o anumită vârsta, copilul era socotit ca incapabil, fără a putea fi
pedepsit, după care minorul este socotit responsabil, însă în anumite condiŃii, iar pedeapsa avea un
regim special. Astfel, între 8 şi 15 ani , legiuitorul îl considera pe minor responsabil, însă trebuia
făcută dovada că a lucrat cu „pricepere”, dovadă care cădea în sarcina Ministerului Public. 2
Codul de procedură penală adoptat în 1936, intrat în vigoare la 1 ianuarie 1937, cuprindea
dispoziŃii speciale referitoare la infractorul minor. InfracŃiunile comise de minori se judecau de
instanŃe speciale, numite „instanŃe pentru minori”, care funcŃionau pe lângă tribunale şi pe lângă
acele judecătorii din comune urbane nereşedinŃe sau comune rurale învestite cu aceste atribuŃii de
Ministerul JustiŃiei. În cadrul cercetărilor se culegeau informaŃii privitoare la situaŃia morală şi
materială a familiei minorului, la caracterul şi antecedentele acestuia, la condiŃiile în care el a
crescut şi dacă era cazul, prin observaŃie medicală, asupra dezvoltării lui intelectuale. Prin culegea
acestor date privind persoana minorului, pe care judecătorul le lua în considerare la soluŃionarea
cauzei, se instituia practic obligativitatea efectuării anchetei sociale. După terminarea cercetărilor,
instanŃa fixa un termen de judecată sau dispunea printr-o încheiere clasarea cauzei, dacă considera
că nu e cazul luării unor măsuri de ocrotire. Executarea se făcea în institutele sau stabilimentele
determinate în urma judecăŃii.3
Transformările produse în viaŃa economică şi socială au determinat, odată cu trecerea
timpului, necesitatea unor noi reglementări în materie penală şi procesual penală. Potrivit Codului
de procedură penală de la 1968, minoritatea este una dintre cauzele care înlătură caracterul penal al
faptei, neconstituind infracŃiune fapta prevăzută de legea penală săvârşită de un minor care, la data
comiterii acesteia, nu îndeplinea condiŃiile legale pentru a răspunde penal. Vârsta de la care începe
răspunderea penală a fost fixată la 14 ani. Minorul cu vârsta cuprinsă între 14 şi 16 ani răspunde
penal numai dacă se dovedeşte că a săvârşit fapta cu discernământ. Minorul care a împlinit 16 ani
răspunde penal. 4
2.2. Urmărirea penală
2.2.1.
ConsideraŃii preliminare
Urmărirea în cauzele cu infractori minori se desfăşoară după procedura obişnuită. Caracterul
derogatoriu al acesteia rezidă însă din prevederile art. 481 Codul de procedură penală, referitoare
la chemarea unor persoane la ascultarea minorilor, şi cele ale art. 482 Cod de procedură penală,
referitoare la obligativitatea referatului de evaluare.
2.2.2.
Persoanele chemate la organele de urmărire
O primă dispoziŃie specială care priveşte urmărirea penală în cazul infractorilor minori se
1
Anastasiu Crişu, Bogdan Micu, Andrei Zarafiu – InstituŃii de drept procesual penal: curs aprofundat,
Bucureşti: Editura Hamangiu, 2010, p.348
2
Anastasiu Crişu, Bogdan Micu, Andrei Zarafiu, op.cit, p. 349
3
Anastasiu Crişu, Bogdan Micu, Andrei Zarafiu, op.cit, p. 354
4
Anastasiu Crişu, Bogdan Micu, Andrei Zarafiu, op.cit, p. 362
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referă la persoanele ce urmează a fi chemate la organul de urmărire penală cu ocazia ascultării
minorului.
În aceste sens, în dispoziŃiile art. 481 alin.1, se precizează că în cazul în care învinuitul sau
inculpatul este un minor care nu a împlinit 16 ani, la orice ascultare sau confruntare a acestuia,
dacă organul de urmărire penală consideră necesar, citează Serviciul de protecŃie a victimelor şi
reintegrare socială a infractorilor de la domiciliul minorului, precum şi pe părinŃi, iar când este
cazul pe tutore, curator sau persoana în îngrijirea ori supravegherea căreia se află minorul. Citarea
persoanelor arătate mai sus nu este obligatorie, deoarece legea lasă la aprecierea organului de
urmărire penală necesitatea chemării acestora la efectuarea actelor de urmărire menŃionate. Citarea
persoanelor menŃionate este însă obligatorie la efectuarea prezentării materialului de urmărire
penală. Această din urmă dispoziŃie se justifică, deoarece minorul, cu ocazia prezentării
materialului de urmărire penală, are posibilitatea să formuleze noi cereri, să facă declaraŃii
suplimentare (art. 250 alin. 1 lit. c). În asemenea situaŃie, prezenŃa persoanelor citate în mod
obligatoriu ajută la formularea cererilor, la completarea explicaŃiilor suplimentare pe care le-ar da
minorul. Totodată, aceste persoane pot ridica o serie de apărări pe care minorul nu este, uneori, în
măsură a le releva.
În literatura juridică a fost exprimată opinia că ar fi indicat ca, în aplicarea prevederilor art.
481 alin.1, să se asigure şi participarea apărătorului, alături de reprezentantul autorităŃii tutelare şi
de ocrotitorul legal al minorului, la orice ascultare sau confruntare a acestuia. În acest fel s-ar
întregi garanŃiile ce-i sunt acordate minorului prin procedura specială reglementată de lege.
Remarcăm faptul că această opinie beneficiază, în prezent, de dispoziŃiile art. 171 alin. 2, în
conformitate cu care asistenŃa juridică a învinuitului sau inculpatului minor este obligatorie pe
toată durata procesului penal.
Dacă persoanele chemate potrivit art.481 alin.1 nu se prezintă, actele de urmărire penală,
menŃionate mai sus, pot fi efectuate, dacă, ulterior, cu ocazia verificării lucrărilor urmăririi penale
potrivit art.261, procurorul constată că asistenŃa acestor persoane era necesară la prezentarea
materialului către infractorul minor, procurorul poate restitui dosarul pentru refacerea acestui act în
prezenŃa celor indicaŃi. Unele instanŃe au arătat că, în cazul în care, până la prezentarea
materialului de urmărire penală, inculpatul minor a împlinit vârsta de 16 ani, citarea persoanelor
prevăzute in art. 481 alin.3 la efectuarea acestui act nu este necesară; de altfel, omisiunea de a le
cita, chiar atunci când citarea lor este obligatorie, se acoperă prin îndeplinirea procedurii de citare
de către prima instanŃă.1
2.2.3.
Referatul de evaluare
O altă dispoziŃie specială în ceea ce priveşte urmărirea şi judecarea infractorilor minori o
reprezintă întocmirea de serviciile de probaŃiune a referatului de evaluare a minorului, înscris care
are drept finalitate asigurarea unui cadru propice pentru tragerea la răspundere penală a minorului,
Ńinând cont de specificul vârstei acestuia.
Potrivit modificărilor aduse prin Legea 356/2006, referatul de evaluare este actul procedural
care a înlocuit ancheta socială în cauzele cu infractori minori. Cum între referatul de evaluare si
ancheta socială nu există diferenŃe cu privire la ancheta socială şi funcŃionalitate, aprecierile
doctrinei şi practicii judiciare legate de ancheta socială sunt valabile în prezent şi pentru referatul
de evaluare.2
Conform art.482, în forma iniŃială,
realizată prin intermediul Legii nr. 356/2006,
efectuarea referatului de evaluare era obligatorie atât pentru faza urmăririi penale cât şi pentru faza
judecării cauzelor. S-a constatat însă că activitatea din sistemul de probaŃiune a fost orientată cu
1
2

Ion Neagu,op.cit.,p596
Anastasiu Crişu, Bogdan Micu, Andrei Zarafiu, op.cit, p. 373
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preponderenŃă spre această atribuŃie datorită numărului foarte mare al solicitărilor de întocmire a
referatelor de evaluare. În aceste condiŃii, soluŃionarea cauzelor cu infractori minori a fost
tergiversată din cauza imposibilităŃii continuării procedurii în lipsa referatului de evaluare şi la
crearea unor situaŃii conflictuale între reprezentanŃii organelor de urmărire penală şi consilierii de
probaŃiune. De asemenea, această nouă orientare a activităŃii de probaŃiune a condus la neglijarea
tuturor celorlalte îndatoriri care revin serviciilor de probaŃiune şi la denaturarea scopului instituŃiei
probaŃiunii, concepută, în esenŃă, pentru a sprijini reintegrarea socială a infractorilor.
Aceste argumente au condus la concluzia că se impune restrângerea obligativităŃii solicitării
referatului de evaluare în cauzele cu infractori minori doar pentru faza de judecată, deoarece acest
instrument are rolul de a furniza instanŃei date privind persoana inculpatului, care să îi permită o
mai bună individualizare a pedepsei, faza de urmărire penală fiind consacrată în special activităŃii
de strângere a probelor.
łinând cont de toate aceste aspecte, legiuitorul a procedat la modificarea art. 482, prin
O.U.G. nr. 31/2008, în sensul instituirii caracterului obligatoriu al referatului de evaluare numai
pentru faza de judecată.
Referatul de evaluare are rolul de a furniza organului judiciar date privind persoana minorului
în perspectivă socială. Referatul de evaluare se realizează în conformitate cu structura şi conŃinutul
prevăzute de legislaŃia specială ce reglementează activitatea serviciilor de probaŃiune. În acest
sens, avem in vedere dispoziŃiile OrdonanŃei nr. 92/2000 privind organizarea şi funcŃionarea
serviciilor de reintegrare socială a infractorilor şi de supraveghere a executării sancŃiunilor
neprivative de libertate.
Astfel, conform art.12 din OrdonanŃa nr. 92/2000, referatul de evaluare conŃine date privind
persoana învinuitului sau inculpatului, nivelul instrucŃiei şcolare, comportamentul, factorii care îi
influenŃează sau îi pot influenŃa conduita generală, precum şi perspectivele reintegrării în societate.
La întocmirea referatului de evaluare, serviciul de probaŃiune poate colabora cu psihologi, cadre
didactice, sociologi, medici sau alŃi specialişti desemnaŃi de autorităŃile competente.
Indiferent de denumirea înscrisului prin care se constată evaluarea minorului (anchetă socială,
referat de evaluare), aceste acte trebuie efectuate cu multă conştiinciozitate. Acest fapt se impune
în considerarea importanŃei acestui demers de investigare pentru rezolvarea cauzei penale în care
urmează să fie tras la răspundere penală un infractor minor.
În cadrul activităŃii de evaluare trebuie să se urmărească lămurirea tuturor aspectelor care ar fi
edificatoare în privinŃa cauzelor şi condiŃiilor care au influenŃat conduita antisocială a minorului.
Se va stabili, cu maximum de fidelitate, condiŃiile în care a trăit minorul, pentru ca organele
judiciare să poată aprecia posibilităŃile de reeducare a acestuia în cazul în care minorului i s-ar
aplica o sancŃiune penală ce ar permite rămânerea lui în mediul din care a provenit.
Persoanele chemate să întocmească o asemenea evaluare trebuie să aibă o anumită pregătire
profesională, care să le permită înŃelegerea importanŃei activităŃii pe care o îndeplinesc. Astfel,
conform art.20 din Legea nr. 123/2006 privind statutul personalului din serviciile de probaŃiune,
pentru a fi numită în funcŃia de consilier de probaŃiune persoana trebuie să îndeplinească anumite
condiŃii speciale.
Întocmirea unor anchete sociale superficiale a determinat instanŃele noastre judecătoreşti să
caseze anumite hotărâri care s-au mulŃumit să aibă în vedere anchete sociale formale, fără o
temeinică investigare a condiŃiilor de dezvoltare a minorului. S-a hotărât că nu poate fi primită
aceeaşi anchetă socială ori de câte ori s-a pornit o urmărire penală. Ancheta socială folosită într-o
cauză anterioară, nu poate folosi într-o noua cauză. Dacă s-ar admite această situaŃie, ar însemna
că o anchetă socială poate fi folosită pe toată durata minoratului. De asemenea, în situaŃia în care,
la dosarul de urmărire penală, există un referat de anchetă socială, însă acesta nu a fost întocmit de
autoritatea tutelară competentă (a consiliului local în raza teritorială a căruia domiciliază minorul)
ori a fost datat anterior faptelor deduse judecăŃii în respectiva cauză, se poate aprecia că urmărirea
penală s-a finalizat în lipsa anchetei sociale legal efectuată, caz de nulitate absolută. Remarcăm
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valabilitatea acestor soluŃii jurisprudenŃiale şi pentru obligativitatea referatului de evaluare.1
2.2.4.
AsistenŃa juridică
Dreptul de apărare în cadrul procesului penal, prin conŃinutul sau, apare ca un drept
fundamental caracterizat printr-o poziŃie firească, normală a învinuitului sau inculpatului de a se
disculpa faŃă de învinuirile care i se aduc, de a se opune sau de a-şi menŃine punctul de vedere faŃă
de pretenŃiile ce se ridică împotriva sa, de a arăta adevărul şi de a cere respectarea sau restabilirea
drepturilor şi intereselor sale legale şi de a invoca protecŃia legii. Realizarea acestui drept trebuie
garantată, întrucât numai simpla lui prevedere nu duce automat la respectarea lui.
Garantarea dreptului la apărare se face prin mijloace care să asigure realizarea acestui drept,
mijloace denumite garanŃii procesual penale2.
2.3. Judecarea minorilor
2.3.1.
ConsideraŃii preliminare
Potrivit reglementării Codului de procedură penală, judecarea infractorilor minori se face de
către instanŃele judecătoreşti cu aplicarea procedurii obişnuite, care se completează cu dispoziŃiile
din procedura specială cuprinsă în art. 483-486. DispoziŃiile care reglementează judecarea
minorilor sunt cuprinde în Codul de procedură penală şi în Legea nr. 304/2004 privind organizarea
judiciară, republicată.
2.3.2.
Stabilirea competenŃei materiale a organelor judiciare, în cazul infracŃiunilor cu
minori
Cum este ştiut, în domeniul stabilirii competenŃei materiale, Codul de procedură penală arată
cu exactitate infracŃiunile care intră în competenŃa fiecărui organ judiciar.
În cazul infracŃiunilor cu minori , nu sunt determinate în mod concret infracŃiunile care intră
în competenŃa fiecărui organ judiciar.
InfracŃiunile săvârşite de minori sunt judecate de instanŃele judecătoreşti. 3
2.3.3.
Judecarea minorilor de către instanŃă
Fiind judecaŃi de instanŃă, sunt aplicabile regulile procedurale obişnuite, cu derogările
prevăzute în procedura specială pentru minori. Derogările existente în cazul judecării minorilor de
către instanŃă privesc: compunerea instanŃei, persoanele chemate la judecarea minorilor,
desfăşurarea judecăŃii şi apărarea exercitată în cazul inculpatului minor.
1. Compunerea instanŃei
Una dintre derogările în ceea ce priveşte compunerea completului de judecată constă în aceea
că infracŃiunile săvârşite de minori (ori infracŃiunile săvârşite asupra minorilor) sunt judecate în
cadrul tribunalelor şi judecătoriilor ori în cadrul tribunalelor specializate de minori şi familie. În
conformitate cu Legea 304/2004 (art. 41 şi 52), judecătorii care îşi desfăşoară activitatea in cadrul
secŃiilor şi completelor specializate sunt anume desemnaŃi de către colegiile de conducere ale
respectivelor instanŃe. În ceea ce priveşte judecătorii care îşi desfăşoară activitatea în cadrul
tribunalelor specializate pentru minori şi familie, prin interpretarea extensivă a prevederilor Legii
304/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor desemnarea acestora se face de către
Consiliul Superior al Magistraturii, în urma promovării concursului organizat conform art. 43-47.
Potrivit art. 483 alin. 1, aşa cum a fost modificat prin Legea nr. 281/2003, cauzele în care
1
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inculpatul este minor se judecă, potrivit regulilor de competenŃă obişnuite, de către judecătorii
anume desemnaŃi potrivit legii, aşa cum am observat mai sus.
Din analiza legii rezulta că sunt aplicabile regulile de competenŃa obişnuite, numai că
judecătorii sunt anume desemnaŃi de către colegiile de conducere ale instanŃelor (în cazul
judecătoriilor, tribunalelor şi CurŃilor de Apel) ori sunt desemnaŃi de către Consiliul Superior al
Magistraturii (magistrati judecători de la tribunalele specializate pentru minori şi familie). Dacă în
complet a intrat un judecător care nu are abilitatea ceruta de lege, în sensul că nu este desemnat
legal, hotărârea pronunŃată este lovită de nulitate absolută.
Legiuitorul a reglementat expres şi situaŃia în care infractorul minor devine major în timpul
desfăşurării procesului penal precizând că instanŃa rămâne competentă să judece cauza şi face
aplicaŃia dispoziŃiilor procedurale speciale privitoare la minori, chiar dacă între timp inculpatul a
împlinit vârsta de 18 ani (art. 483 alin. 2). Anterior adoptării Legii 356/2006, pentru aplicarea
procedurii speciale există condiŃia legală ca instanŃa să fi fost sesizată înainte ca minorul să
împlinească 18 ani, deoarece în alineatul final al art. 483 se menŃiona expres că inculpatul care a
săvârşit infracŃiunea în timpul cât era minor era judecat potrivit procedurii obişnuite, dacă la data
sesizării instanŃei împlinise vârsta de 18 ani. În prezent, inculpatul care a săvârşit infracŃiunea în
timpul când era minor va fi judecat potrivit dispoziŃiilor procedurale speciale privitoare la minori,
indiferent de momentul intervenirii majoratului1.
Participarea procurorului la judecarea cauzelor pentru minori este obligatorie (art. 315 alin. 1)
la toate termenele de judecată, nu numai la cel la cauza se dezbate în fond. Nerespectarea acestei
cerinŃe privind participarea procurorului la judecarea cauzei, obligatorie potrivit legii atrage
sancŃiunea nulităŃii absolute2. În practica judiciară, în mod constant au fost casate hotărârile prin
care s-au soluŃionat cauzele penale privitoare la infractorii minori fără participarea procurorului.
În practica instanŃelor de judecată s-a stabilit că dispoziŃiile art 483, potrivit cărora cauzele în
care inculpatul este minor se judecă de către judecători anume desemnaŃi potrivit legii, nu se aplică
şi cauzelor în care inculpatul este major, iar infracŃiunea a fost săvârşită împotriva unui minor.
2. Persoanele chemate la judecarea minorului
În art. 484 alin. 1 se arată că judecarea cauzei privind o infracŃiune săvârşită de un minor se
face în prezenŃa acestuia, cu excepŃia cazului când minorul s-a sustras de la judecată. În baza
rolului său activ instanŃa trebuie să depună toate diligenŃele pentru ca minorul sa fie prezent la
judecată. Ipoteza că minorul s-a sustras de la judecată trebuie să aibă fundamentare în datele ce
rezultă din demersurile făcute pentru găsirea şi aducerea acestuia în faŃa instanŃei. Simpla absenŃa a
minorului nu constituie o sustragere a acestuia de la judecată.
În art. 484 alin. 1 se arată că la judecarea cauzei se citează, în afară de părŃi, Serviciul de
probaŃiune de la domiciliul minorului, părinŃii acestuia sau, după caz, tutorele, curatorul, persoana
în îngrijirea ori supravegherea căreia se află minorul, precum şi alte persoane a căror prezenŃă este
considerată importantă de către instanŃă.
DispoziŃiile art. 484 sunt aplicabile în toate cauzele privitoare la minori, indiferent de vârsta
lor, iar nu numai în cele în care infractorul este minor sub 16 ani, aşa cum se procedează în faza
urmăririi penale. Preşedintele completului va atrage atenŃia persoanelor chemate la judecată asupra
drepturilor pe care le au şi a îndatoririlor ce le incumbă.
3. Referatul de evaluare
Pentru desfăşurarea judecăŃii cu respectarea dispoziŃiilor legale, se cere ca instanŃa sa verifice
respectarea dispoziŃiilor procesuale specifice atât fazei urmăririi penale, cât şi judecăŃii. Astfel, şi
1
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pentru faza judecăŃii, instanŃa trebuie sa îndeplinească cerinŃele legii privind efectuarea referatului
de evaluare şi asigurarea asistenŃei juridice. Obligativitatea efectuării referatului de evaluare
constituie o regulă instituită în procedura cauzelor cu infractori minori, în ideea apărării intereselor
acestora. Codul de procedură penală nu mai stabileşte în prezent decât că referatul de evaluare se
realizează în conformitate cu structura şi conŃinutul prevăzut de legislaŃia specială ce
reglementează activitatea serviciilor de probaŃiune.
Regula o constituie faptul că referatul de evaluare poate fi realizat de către procuror în faza de
urmărire penală, dar întocmirea lui este obligatorie în faza de judecată. InstanŃa de judecata are
obligaŃia sa dispună efectuarea referatului de evaluare de către serviciul de probaŃiune de pe lângă
tribunalul în a cărui circumscripŃie teritoriala îşi are locuinŃa minorul, potrivit legii, cu excepŃia
cazului in care efectuarea referatului de evaluare a fost solicitata în cursul urmăririi penale, situaŃie
în care efectuarea dispunerii referatului de evaluare este facultativa. În unele cazuri s-ar putea ca
instanŃa sa aibă anumite nelămuriri sau dubii cu privire la unele date conŃinute de referatul de
evaluare sau pur si simple sa fi trecut o perioada mare de timp de la data efectuării lui in faza
urmăririi penale si pana la soluŃionarea cauzei. Pentru aceste motive, se poate dispune completarea
lui, printr-un supliment de referat de evaluare.
Neefectuarea referatului de evaluare este sanctionată cu nulitatea absoluta, având drept
consecinŃa desfiinŃarea hotărârii si trimiterea cauzei spre rejudecare primei instanŃe. Având in
vedere caracterul imperativ al textului de lege privind obligativitatea efectuării referatului de
evaluare, organele judiciare nu au nici un drept de apreciere asupra dispunerii lui, iar inculpaŃii si
celelalte parŃi nu vor putea renunŃa la el si nici nu vor putea paraliza in vreo formă efectuarea lui.1
4. Desfăşurarea judecaŃii
Art. 485 alin. 1, arată că şedinŃa în care are loc judecarea infractorului minor se desfăşoară
separat de celelalte şedinŃe. În alin. 2 al aceluiaşi articol, se arată că şedinŃa nu este publică.
Cu privire la acest aspect, s-a constatat că în practica instanŃelor judecătoreşti nu există un
punct de vedere unitar în legătură cu aplicarea dispoziŃiilor art. 483 alin. 3 şi art. 485 alin. 1 şi 2
privind caracterul şedinŃei de judecată în cazul în care inculpatul, minor la data săvârşirii faptei, a
devenit ulterior major. Astfel, unele instanŃe s-au pronunŃat în sensul că într-o atare situaŃie şedinŃa
de judecată este publică. Alte instanŃe, dimpotrivă, s-au pronunŃat în sensul că în cazul
inculpatului, minor la data săvârşirii faptei, devenit ulterior major, şedinŃa de judecată este
nepublică, indiferent de data când a intervenit majoratul.
În aceste circumstanŃe, instanŃa supremă, în soluŃionarea unui recurs în interesul legii a statuat
că „dispoziŃiile art. 483 alin. 3 raportat la art. 485 alin. 1 şi 2 se interpretează în sensul că, în cazul
în care inculpatul, minor la data săvârşirii faptei, a devenit major, indiferent de momentul
intervenirii majoratului, judecata va avea loc în şedinŃă publică”.
Astfel, instanŃa supremă a constatat că din ansamblul prevederilor care formează procedura
judecării infracŃiunilor săvârşite de minori reiese în mod vădit că nepublicitatea şedinŃei de
judecată este aplicabilă pe tot parcursul judecăŃii, inclusiv în ipoteza în care inculpatul, minor la
data săvârşirii faptei, a devenit ulterior major. Pe de altă parte, în art. 483 alin. 3 se prevede
imperativ că „inculpatul care a săvârşit infracŃiunea în timpul când era minor este judecat potrivit
dispoziŃiilor procedurale speciale privitoare la minori”, spre deosebire de reglementarea anterioară,
când prin acest text de lege se prevedea că „inculpatul care a săvârşit infracŃiunea în timpul când
era minor este judecat potrivit procedurii obişnuite, dacă la data sesizării instanŃei împlinise vârsta
de 18 ani”. Aşa fiind, în urma modificării aduse dispoziŃiilor art. 583 alin. 3, legiuitorul a inclus în
sfera aplicabilităŃii „dispoziŃiilor procedurale speciale privitoare la minori” totalitatea actelor si
formelor procesuale cu caracter derogatoriu de la procedura de drept comun, inclusiv cele
1
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referitoare la judecată. Prin urmare, rezultă că inculpatului minor la data săvârşirii faptei, care
ulterior a devenit major, i se aplica dispoziŃiile privind procedura specială cuprinsa în cap. II din
titlul IV al PărŃii speciale din Codul de procedură penală, inclusiv cele referitoare la faza cercetării
judecătoreşti (compunerea completului de judecători anume desemnaŃi; judecarea în prezenŃa
acestuia, cu excepŃia cazului când se sustrage de la judecare; citarea la judecarea cauzei, în afară
de părŃi, a Serviciului de probaŃiune, precum şi a părinŃilor; caracterul nepublic al şedinŃei de
judecată).
La desfăşurarea judecăŃii pot asista persoanele arătate în art. 484, apărătorii părŃilor, şi cu
încuviinŃarea instanŃei, şi alte persoane. În practica judiciară s-au pronunŃat soluŃii în care se arată
că nerespectarea dispoziŃiilor art. 484 şi 485 nu este sancŃionată, potrivit dispoziŃiilor art. 197 alin.
2, cu nulitatea absolută, ci, în conformitate cu dispoziŃiile art. 197 alin. 1 şi 4, atrage nulitatea
hotărârii numai dacă prin aceasta se aduce o vătămare care nu poate fi înlăturată decât prin
desfiinŃarea hotărârii date.
Când inculpatul este minor sub 16 ani, instanŃa, după ce îl ascultă, poate dispune îndepărtarea
lui din şedinŃă dacă apreciază că cercetarea judecătorească şi dezbaterile ar putea avea o influenŃă
negativă asupra minorului (art. 485 alineat final).
Aşa cum reiese din dispoziŃiile art. 171 alin. 2, asistenŃa juridică a inculpatului minor este
obligatorie în faza judecăŃii.
În cazul în care în cază nu există un apărător ales, art. 171 alin. 4 impune obligaŃia desemnării
unui apărător din oficiu.
SancŃiunea încălcării dispoziŃiilor menŃionate privitoare la asistenŃa învinuitului sau
inculpatului minor de către apărător constă în nulitatea absolută a hotărârii pronunŃate, potrivit
prevederilor art.197 alin. 2. În cazul în care judecata se desfăşoară în lipsa minorului şi fără
asigurarea asistenŃei juridice, dacă hotărârea rămânea definitivă, în recursul în anulare declarat
(cale extraordinară de atac, în prezent, eliminată din peisajul legii procesual penale) soluŃia care se
impunea era casarea în temeiul art. 409 şi 410 partea a II-a, pct. 5 şi 6, raportate la art. 484 alin. 1
şi art. 171 alin. 2.
În practica instanŃelor de judecată, s-a pus problema dacă apărătorul inculpatului minor poate
pune concluziile în faŃa instanŃei în lipsa acestuia. FaŃă de modul neunitar în care problema a fost
soluŃionată, Plenul fostului Tribunal Suprem a dat îndrumări instanŃelor în sensul că, în cazurile în
care legea prevede că asistenŃa juridica a inculpatului este obligatorie (deci şi în cazul asistenŃei
juridice a inculpatului minor), apărătorul ales sau desemnat din oficiu nu poate pune concluzii în
faŃa instanŃei decât în prezenŃa inculpatului. Apărătorul nu poate pune concluzii în lipsa
inculpatului nici în cazurile în care legea dispune ca judecata să se facă în prezenŃa inculpatului, iar
acesta se sustrage de la judecată, deoarece în ambele situaŃii este permisă numai asistenŃa
inculpatului, iar nu şi reprezentarea sa.
Art. 493 arată că dispoziŃiile speciale privind judecarea minorilor se aplică şi la judecata în
apel şi recurs. În aceste condiŃii, în practica judiciară s-a decis că, în măsura în care instanŃa de
apel judecat cauza la primul termen de judecată, în condiŃiile lipsei inculpatului minor şi a
dovedirii sustragerii acestuia de la judecată, hotărârea pronunŃată este lovită de nulitate absolută şi
supusă casării.
5. InculpaŃii minori cu majori
Legea reglementează expres situaŃia în care în aceeaşi cauză sunt mai mulŃi inculpaŃi, dintre
care unii minori şi alŃii majori. În art. 486 se arată că, într-o asemenea situaŃie, instanŃa judeca în
compunerea prevăzută de art. 483, şi după procedura obişnuită, aplicând insa cu privire la
inculpaŃii minori dispoziŃiile cuprinse în procedura specială. 1
1
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2.4. Măsurile educative aplicate infractorilor minori
Potrivit art. 100 C.pen., faŃă de minorul care răspunde penal se poate lua o măsură educativă
ori i se poate aplica o pedeapsă. La alegerea sancŃiunii se Ńine seama de gradul de pericol social al
faptei săvârşite, de starea fizică, de dezvoltarea intelectuală şi morală, de comportamentul lui, de
condiŃiile în care a fost crescut şi în care a trăit şi de orice alte elemente de natura sa caracterizeze
persoana minorului.
Legiuitorul a instituit pentru infractorii minori un sistem mixt de sancŃiuni, compus din
masuri educative si pedepse. Acest sistem se caracterizează, în principal, prin prezenŃa măsurilor
educative, sancŃiuni de drept penal cu caracter eminamente educativ, destinate unor personalităŃi în
formare şi susceptibile de influenŃare.
a)
Mustrarea
Mustrarea este măsura educativă ce constă în dojenirea minorului, în arătarea pericolului
social al faptei săvârşite, în sfătuirea minorului să se poarte în aşa fel încât să dea dovadă de
îndreptare, avertiyându-l totodată că dacă va săvârşi din nou o infracŃiune, se va lua faŃă de el o
măsura mai aspră sau i se va aplica o pedeapsă.1
Nu este vorba despre o admonestare formală, ci de un demers, în sensul de a-l face pe minor
conştient de consecinŃele faptelor sale şi de necesitatea ca respectivul comportament, de natură a
atrage răspunderea penală, să rămână un accident în viaŃa sa. Deşi este cea mai uşoară dintre
măsurile aplicabile, mustrarea este cea care necesită din partea judecătorului cea mai mare atenŃie,
implicând cunoaşterea de către acesta a persoanei şi mentalităŃii inculpatului. În cazul mustrării,
judecătorul singur, prin atitudinea şi puterea sa de convingere, este cel care determină conduita
ulterioară a minorului.
Potrivit art. 487 Cod de procedură penala:”în cazul în care s-a luat faŃă de minor măsura
educativă a mustrării, aceasta se execută de îndată în şedinŃa în care s-a pronunŃat
hotărârea”(alin.1).
b) Libertatea supravegheată
Această măsură se caracterizează prin faptul că minorul care s-a făcut vinovat de săvârşirea
unei infracŃiuni este lăsat în libertate pe timp de un an, socotit de la data punerii în executare a
hotărârii, perioadă în care este supus unei supravegheri deosebite.2
Va fi aplicată atunci când simpla atenŃionare a minorului nu este suficientă, fiind necesară o
acŃiune prelungită în timp de supraveghere a minorului, fără a fi însă nevoie ca aceasta să se
exercite într-un mediu închis. Persoanele cărora le poate fi încredinŃată supravegherea minorului
sunt grupate de lege în două categorii. Prima dintre acestea cuprinde părinŃii minorului, înfietorul
şi tutorele, deci pe cei care exercită în mod obişnuit drepturile părinteşti. În acest caz ei vor
continua exercitarea acestora însă vor trebui să acorde o atenŃie sporită supravegherii minorului,
adică, un plus de stăruinŃă şi rigoare.
Cea de-a doua categorie cuprinde persoanele de încredere şi instituŃiile legal însărcinate cu
supravegherea minorilor. InstanŃa nu poate apela la această ultimă categorie decât în condiŃiile în
care titularii drepturilor părinteşti nu pot asigura supravegherea în condiŃii satisfăcătoare.
De lege ferenda, considerăm că ar trebui să existe posibilitatea încredinŃării supravegherii
minorului mai multor persoane, ori unei persoane şi unei instituŃii. Avem în vedere împrejurarea că
este posibil şi chiar de dorit ca părinŃii ori tutorele să lucreze, deci timpul destinat supravegherii să
1

Vasile Dobrinoiu, William Brânză – Drept Penal. Parte generală (curs universitar). Bucureşti: Ed. Lumina
Lex, 2003, p. 434
2
Traian Dima – Drept Penal. Parte generală (Editia a 2-a revizuită). Bucureşti: Ed. Hamangiu, 2007, p. 647
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fie limitat. În această situaŃie, integrarea minorului de către o instituŃie specializată într-un program
de activităŃi extraşcolare apare ca benefică. În plus, luăm în calcul şi înfiinŃarea unei expertize
medico-legale sau anchete sociale ori psihologice pentru persoanele care dobândesc calitatea de
supraveghetori.
c)
Internarea într-un centru de reeducare
Măsura educativă a internării într-un centru de reeducare se ia faŃă de minorul în privinŃa
căruia celelalte măsuri educative sunt neîndestulătoare, în scopul reeducării acestuia, asigurând-ise posibilitatea de a dobândi învăŃătura necesară şi o pregătire profesională potrivit cu aptitudinile
sale. Este cea mai aspră măsură ce se poate lua faŃă de minor, deoarece implică o privare de
libertate.1
Măsura se ia pe timp nedeterminat, însă nu poate dura decât până la împlinirea vârstei de 18
ani. La data când minorul a devenit major, instanŃa poate dispune prelungirea internării pe o durată
de cel mult 2 ani, dacă aceasta este necesară pentru realizarea scopului internării. Cum măsura
internării într-un centru de reeducare se aplică faŃă de minorul în privinŃa căruia celelalte măsuri
educative sunt neîndestulătoare, s-a pus întrebarea dacă măsura se poate lua faŃă de minorul
condamnat anterior la pedeapsa închisorii. Răspunsul este în mod evident afirmativ, în condiŃiile în
care opŃiunea pentru o măsură educativă ori o pedeapsă depinde, nu doar de persoana inculpatului,
ci şi de gravitatea faptei.
d) Internarea într-un institut medico-legal
Măsura internării într-un institut medical educativ se ia faŃă de minorul care, din cauza stării
sale fizice sau psihice, are nevoie de un tratament medical şi de un regim special de educaŃie.
Această măsură are un dublu scop: aplicarea unui tratament medical şi a unui regim special de
educaŃie adecvat deficienŃelor sau maladiilor de care suferă. Măsura se ia pe timp nedeterminat si
durează până la implinirea vârstei de 18 ani.2
e) Avându-se în vedere caracterul educativ al oricărei pedepse aplicate unui infractor minor
sau major, pe lângă măsurile menŃionate mai sus, legea instituie, în plus, măsurile educative
neprivative de libertate şi anume:
a) stagiul de formare civică - constă în obligaŃia minorului de a participa la un program cu o
durată de cel mult patru luni, pentru a-l ajuta să înŃeleagă consecinŃele legale şi sociale la care se
expune în cazul săvârşirii de infracŃiuni şi pentru a-l responsabiliza cu privire la comportamentul
său viitor.
b) supravegherea - constă în controlarea şi îndrumarea minorului în cadrul programului său
zilnic, pe o durată cuprinsă între două şi sase luni, sub coordonarea serviciului de probaŃiune,
pentru a asigura participarea la cursuri şcolare sau de formare profesională şi prevenirea
desfăşurării unor activităŃi sau intrarea în legătură cu anumite persoane care ar putea afecta
procesul de îndreptare al acestuia.
c) consemnarea la sfârsit de săptămână - constă în obligaŃia minorului de a nu părăsi locuinŃa
în zilele de sâmbătă şi duminică, pe o durată cuprinsă între 4 şi 12 săptămâni, afară de cazul în
care, în această perioadă, are obligaŃia de a participa la anumite programe ori de a desfăşura
anumite activităŃi impuse de instanŃă.
d) asistarea zilnică - constă în obligaŃia minorului de a respecta un program stabilit de
serviciul de probaŃiune, care conŃine orarul şi condiŃiile de desfăşurare a activităŃilor, precum şi
interdicŃiile impuse minorului. Măsura educativă a asistării zilnice se ia pe o durată cuprinsă între
1
2

Vasile Dobrinoiu, William Brânză,op.cit., p. 436
Vasile Dobrinoiu, William Brânză,op.cit., p. 437
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3 şi 6 luni, iar supravegherea se face sub coordonarea serviciului de probaŃiune.
Pe durata executării măsurilor educative neprivative de libertate, ca o atribuŃie a instanŃelor,
acestea pot impune minorului una sau mai multe dintre următoarele obligaŃii:
a. să urmeze un curs de pregătire şcolară sau formare profesională;
b. să nu depăşească, fără acordul serviciului de probaŃiune, limita teritorială stabilită de
instanŃă;
c. să nu se afle în anumite locuri sau la anumite manifestări sportive, culturale ori la alte
adunări publice, stabilite de instanŃă;
d. să nu se apropie şi să nu comunice cu victima sau cu membri de familie ai acesteia, cu
participanŃii la săvârşirea infracŃiunii ori cu alte persoane stabilite de instanŃă;
e. să se prezinte la serviciul de probaŃiune la datele fixate de acesta;
f. să se supună măsurilor de control, tratament sau îngrijire medicală.
2.5. Pedepsele aplicabile infractorilor minori
Conform art.109 alin.1 Cod penal, pedepsele principale aplicabile minorilor sunt închisoarea
şi amenda. Limitele acestor pedepse se reduc la jumătate, iar minimul special nu poate depăşi, în
niciun caz, 5 ani. Infractorului minor nu i se va aplica niciodată pedeapsa detenŃiunii pe viaŃă, ea
fiind înlocuită cu pedeapsa închisorii de la 5 la 20 ani.
În majoritatea situaŃiilor, pedeapsa detenŃiunii pe viaŃă este prevăzută alternativ cu pedeapsa
închisorii. În procesul stabilirii şi aplicării pedepsei, criteriile de individualizare prevăzute de
art.72 alin.2 şi art.100 alin.1, vor trebui să se oprească asupra uneia dintre cele două alternative,
pedeapsa detenŃiunii pe viaŃă sau inchisoarea. După această primă etapă, în care a fost stabilită
natura pedepsei aplicabile, urmează etapa stabilirii cuantumului concret al acesteia, pornind de la
limitele legale de pedeapsă şi criteriile prevăzute de art.72 alin.2 şi art.100 alin.1 Cod penal.
O situaŃie aparte este întâlnită în cazul infracŃiunilor rămase în faza tentativei. Tratamentul
sancŃionator constă în aceea că se dă mai întâi relevanŃă dispoziŃiilor art.109 alin.1, privitoare la
limitele de pedeapsă în cazul infracŃiunilor săvârşite de minori, reducându-se aceste limite la
jumătate, după care se vor aplica dispoziŃiile art.21 alin.2, reducându-se limitele de pedeapsă astfel
stabilite încă o dată la jumătate, fără ca minimul special să poată coborî sub minimul general.
Închisoarea este singura pedeapsă privativă de libertate aplicabilă inculpaŃilor minori, iar
amenda, tot ca pedeapsă principală, se întâlneşte rar în practica judiciară şi poate fi oportună în
situaŃia în care inculpatul, aflându-se aproape de vârsta majoratului, desfăşoară activităŃi
remunerate.
2.6. Martorii minori
Calitatea de martor atribuită unui minor pe tărâm infracŃional poate constitui o amprentă
traumatizantă asupra acestuia. Din asemenea motive, dar şi pentru scopul general de situare a
acestuia într-o arie ferită de astfel de urmări, au fost create măsuri speciale privitoare la minorul
martor, atât în cadrul procedurii civile, cât şi celei penale.
Dincolo de calitatea de parte, reclamant sau pârât pe care o poate avea minorul în procesul
civil, acesta poate fi audiat în calitate de martor. Astfel, în art. 195 Cod de procedură civilă
prevede că copilul mai mic de 14 ani poate fi ascultat ca martor, însă la aprecierea depoziŃiei,
instanŃa va Ńine seama de situaŃia specială a minorului. Aceste prevederi care reflectă situaŃia
specială a minorului se reflectă şi în art. 193 alin. ultim Cod de procedură civilă care prevăd că
minorul care nu a împlinit vârsta de 14 ani nu depune jurământ, i se atrage însă atenŃia să spună
adevărul.
În aceste condiŃii prevăzute art. 189 pct. 3 Cod de procedură civilă care includ persoanele
prohibite de legea civilă a fi audiate ca martori trebuie interpretate raportat la dispoziŃiile art. 195
Cod de procedură civilă, minorul neintrând în categoria incapabililor de a mărturisi. Codul de
procedură civilă mai prevede o interdicŃie specială în privinŃa audierii minorilor ca martori şi
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anume aceea că ei nu pot fi audiaŃi ca martori în procesele având ca obiect divorŃ şi cele privind
starea civilă a persoanei privindu-i pe ascendenŃii lor. PrezenŃa minorului în procesul civil în
calitate de martor atrage şi sancŃiuni. Astfel, îi sunt aplicabile şi acestuia prevederile art.108 ind. 1
pct. 2 lit. a, Cod de procedură civilă, privind aplicarea amenzii judiciare, punându-se ulterior
problema executării acesteia ca şi creanŃă bugetară.
Audierea copiilor despre evenimentele care nu îi implică foarte mult emoŃional trebuie să se
facă cât mai repede după percepŃia lor. În cazul când ştim că evenimentele au stresat puternic
copilul, este raŃional de a-l audia nu mai devreme de 2-3 zile după evenimentul produs. După 1215 zile amintirile copilului despre evenimentele percepute încep să se estompeze, motiv pentru
care copilul îşi pierde interesul faŃă de ele.
Conduita tactică a persoanei care audiază trebuie adaptată nivelului dezvoltării psihice a
copilului, fiecărei perioade, corespunzându-i un stadiu de dezvoltare ale copilului, după cum
urmează:
1) Perioada 1-3 ani, care în cazul anchetei penale nu prezintă interes.
2) Perioada preşcolară, 3-6 ani: regulile tactice de ascultare a martorului preşcolar, care, de
altfel, trebuie audiat numai dacă situaŃia o impune în mod deosebit, vor fi adecvate posibilităŃilor
psihice ale copilului. Este recomandabil ca ascultarea să fie efectuată cu ajutorul unui specialist în
psihologia copilului şi în locuri familiare copilului47, accentul punându-se pe relatarea liberă,
spontană. Întrebările ce se vor adresa martorului copil la această vârstă trebuie să fie precis
formulate, cu blândeŃe şi într-un limbaj accesibil.
3) Perioada şcolară, 6-10 (11) ani: la vârstă şcolară, reuşita audierii copilului depinde de
cunoaşterea sa cât mai cuprinzătoare – inteligenŃă, preocupări, înclinaŃii etc. Procedeul tactic al
relatării libere, fără întreruperi din partea anchetatorului, rămâne şi în această fază de preferat, iar
întrebările trebuie formulate clar, precis şi adresate în aşa fel încât copilul să aibă sentimentul că
este luat în serios şi tratat de la egal la egal.
4) Perioada pubertăŃii, 10-14 ani: la această vârstă atracŃia copilului pentru fapte senzaŃionale
îl fac să exagereze, să-şi dea importanŃă şi să fie uşor influenŃabil, motiv pentru care se recomandă
ascultarea lui imediată, chiar pe neaşteptate.
5) Perioada adolescenŃei, 14-18 ani: datorită faptului că la această vârstă spiritul de observaŃie
se dezvoltă mult, iar potenŃialul de percepŃie, fixare şi redare este foarte ridicat, martorului
adolescent i se pot aplica aceleaşi reguli tactice de ascultare ca şi în cazul majorului, Ńinând cont,
însă, că-i lipseşte experienŃa de viaŃă.1
2.7. InfracŃiuni împotriva minorilor
Exempli gratia, sunt infracŃiuni cu subiect pasiv calificat în Codul penal : lipsirea de libertate
în mod ilegal(art. 198 alin. 2), actul sexual cu un minor (art. 198 alin.2,3), perversiunea sexuală
(art. 201 alin.2,3). Luând în considerare şi calitatea făptuitorului Legea nr 39/2003 de combatere a
criminalităŃii organizate incriminează ca infracŃiune gravă traficul de fiinŃe umane.
Instituind un regim juridic distinct pentru minori, legiuitorul s-a preocupat şi de chestiunea
minorului victimă. Astfel, Legea nr. 678/2001 privind prevenirea şi combaterea traficului de
persoane prevede la art. 26 alin.4 că minorilor, victime ale infracŃiunilor li se acordă protecŃie şi
asistenŃă specială în raport cu vârsta lor. Minorilor care însoŃesc victimele traficului de persoane
sau care sunt ei înşişi victime, li se aplică prevederile referitoare la minori din Legea nr.123/2001
privind regimul străinilor în România (aspecte legate de vizele de şedere, stabilirea domiciliului,
eliberarea actelor de identitate).
DispoziŃiile speciale se găsesc şi în Legea nr. 682 din 19.12.2002 privind protecŃia
martorilor(art.9 alin.3), unul dintre criteriile avute în vedere la semnarea protocolului de protecŃie
1
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fiind interesul minorului.
• ProtecŃia minorului victimă
InfracŃiunile comise asupra minorilor sunt considerate ca fiind infracŃiuni cu un grad de
pericol social mai ridicat şi pedepsite mai aspru (de exemplu, infracŃiunile contra libertăŃii
persoanei şi cele privitoare la viaŃa sexuală comise asupra unui minor).
Din împrejurarea că, pe de o parte, minorii beneficiază de un regim special de sancŃionare şi
că, pe de altă parte, sunt pedepsite mai grav infracŃiunile în care minorii sunt cei vătămaŃi, se
desprinde concluzia că minorii sunt protejaŃi legislativ în două modalităŃi: în primul rând, se
urmăreşte prevenirea atragerii lor în câmpul infracŃional (prin existenŃa circumstanŃei agravante
legale pentru infractorul major care săvârşeşte o infracŃiune alături de un minor; prin pedepsirea
mai aspră a infracŃiunilor care pot avea consecinŃe negative asupra dezvoltării ulterioare a
minorului – spre exemplu, infracŃiunile privitoare la viaŃa sexuală, infracŃiunile contra libertăŃii
persoanei etc.), iar în al doilea rând, se doreşte reeducarea minorului care a păsit în câmpul
infracŃional.
• SituaŃia minorului – victimă a faptei ilicite
PoziŃia minorului, ca victimă a faptei ilicite, ridică probleme din punct de vedere al stabilirii
întinderii prejudiciului-având în vedere inexistenŃa unor criterii raportate la venituri realizate din
muncă, de care acesta să fi fost lipsit urmare a săvârşirii faptei păgubitoare. În practică s-a decis în
mod constant că autorul faptei ilicite nu este exonerat de obligaŃia de a plăti despăgubiri pe
considerentul că minorul nu realiza venituri din muncă, iar pentru stabilirea cuantumului acestora
trebuie folosite elemente concrete cum sunt: situaŃia persoanei vătămate, îngrijirile pe care aceasta
trebuia să le primească, cheltuielile şi eforturile suplimentare ale acesteia, pentru dobândirea unei
calificări adecvate stării sale de sănătate.
3. Concluzii
În prezenta lucrare ne-am propus să analizăm procedurile judiciare în materie penală, atunci
când întâlnim o infracŃiune a cărei subiect activ, martor sau subiect pasiv este un minor. În
perspectiva modificării viitoare a legislaŃiei române în ceea ce priveşte minorii, aşa cum se
prezintă această legislaŃie în proiectele de legi a Copilului şi a AdopŃiei depuse în Parlament şi a
mult discutatei modificări de competenŃă materială a instanŃelor judecătoreşti, prin înfiinŃarea
tribunalelor pentru minori sau a tribunalelor de dreptul familiei, unificarea practicii judiciare la
nivelul întregii Ńări apare ca fiind absolut necesară, scopul unificării fiind apărarea interesului
superior al minorului. Apare astfel ca fiind necesară şi o reglementare strictă a termenelor scurte şi
fixe de soluŃionare a cauzelor cu minori , precum şi o procedură precisă şi rapidă de executare
silită a titlurilor executorii privindu-i pe minori.
Despre toate aceste aspecte am discutat în această lucrare pornind de la principiul interesului
superior al copilului, dar Ńinând cont de situaŃia de fapt, şi anume că minorul trebuie tras la
răspundere, audiat şi protejat atunci când a fost victimă, conform normelor juridice, dar mai ales
avându-se în vedere stadiul de început al dezvoltării acestuia.
Copilul nu este dezvoltat în totalitate ca un subiect de drept în sens obişnuit, de aceea sunt
necesare nişte măsuri de asistenŃă, protecŃie şi ocrotire a acestuia, adecvate fiecărei situaŃii în parte.
Crearea unui cadru internaŃional de norme juridice cu privire la protecŃia copilului, dar şi
multitudinea de norme juridice interne ce vizează procedura specială aplicabilă minorilor, ne face
să considerăm acest subiect ca fiind important, indiferent cât de analizat a fost de către specialiştii
din domeniul dreptului.
În finalul acestei conchideri subliniem ca necesare propunerile de lege ferenda şi sperăm la o
justiŃie cât mai dreaptă pentru minori.
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PARTICIPAłIA IMPROPRIE SAU IMPERFECTǍ
Carmen Cristina SANDU1

Abstract
In the herein ,the term “participation” in the meaning of Romanian criminal law is outlined
by a general definition of criminal participation concept. The assessment of improper
participation led to a combination of both theses. The participation represents an external action,
a positive cooperation act, a contribution (that may differ from case to case) to the commission of
the offense provided by criminal law. Special attention was given to the criminal participation
concept in the American criminal law also.
Cuvinte cheie: ParticipaŃie improprie, autor mediat, intenŃie, culpă, coautorat
1. Introducere
În incipitul lucrării am trecut în revistă sistemul şi reglementarea participaŃiei penale,
definiŃia participaŃiei proprii precum şi a participaŃiei improprii desfăsurând astfel conceputul de
participaŃie în dreptul roman
Studiul lucrării efectuate pune în lumină rolul central al participaŃiei improprii care constă în
acea formă a participaŃiei la care persoanele săvârşesc cu voinŃă comună o faptă prevăzută de lege,
şi nu acŃionează toŃi cu aceeaşi formă de vinovăŃie. Unul din obiectivele vizate fiind evoluŃia în
timp a participaŃiei, şi aprofundarea domeniului prezentat, în al doilea obiectiv se pune acceptul pe
realizarea unei paralele între sistemul de drept anglo-saxon şi sistemul de drept românesc din
punct de vedere al participaŃiei improprii.
Referitor la stadiul cunoaşterii, în lucrare au fost prezentate opinii diferite ale unor jurişti de
renume printre aceştia amintim de Domnul Profesor Vintilă Dongoroz, Profesor Vasile Papadopol,
Profesor Doctor Costică Bulai, Profesor Doctor Traian Dima.
Istoricul participaŃiei penale
În dreptul roman, JurisconsulŃii nu au cunoscut noŃiunea de participaŃie, lipsind chiar
denumirea de complice sau complicitate. Nu se făcea deosebire de noŃiune între participanŃi,
culpabilitatea, responsabilitatea şi pedepsirea lor realizându-se în principiu în mod egal deşi
materia complicităŃii în dreptul roman prezintă obscuritate, un lucru totuşi reiese clar din textele
romane asupra complicităŃii, respectiv acela că pedeapsa complicelui era aceeaşi cu cea a autorului
infracŃiunii. Cu alte cuvinte, deosebirea între coautori şi complici nu era stabilită în dreptul roman.
Au existat denumiri distincte pentru participanŃi, precum; a socii, participes ,autores, fautores,
ministri, însă nu se realiza vreo distincŃie de noŃiune între aceştia. Autorul era denumit: factor
,malefactor, auctor, qui fecit, minibus suis fecit, reus principalis, raportor, precursor, agressor,
contrectator, pentru instigator termenul cel mai obişnuit a fost auctor, dar activitatea sa era
denumită: consilium, jussus, mandatum, qui faciendum curaverit etc.; prin socius, consors,
particeps, conscious, uneori se înŃelegea atât instigatorul, cât şi complicele, iar uneori chiar şi
autorul.
În ceea ce priveşte participaŃia, dreptul francez a fost în spiritul celui roman, fiind chiar mai
consecvent decât acesta din urma. Regula parificării de pedeapsă a fost menŃinută de francezi nu
numai în Codul penal din 1791 care se referea doar la crime, dar şi în cel din 1810 care a admis în
1
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mod expres complicitatea atât la crimă, cât şi la delict; dispoziŃia în acest sens cuprinsă în art.59
avea aplicabilitatea generală, reglementând totodată asimilarea pedepsei complicelui cu cea a
autorului. Spre deosebire de dreptul francez, în cel englez nu a fost acceptat principiul parificării,
realizându-se deosebirea între participanŃi principali și secundari sau accesorii. Acei participanŃi
principali erau impărŃiŃi în doua categorii: autorii sau executorii pe de o parte, iar pe de alta parte
cei care, fiind de faŃă la executare ajută în scopul acesta pe autor. ParticipanŃii secundari sau
accesorii erau de asemenea împãrŃiŃi în doua categorii, respectiv aceia care îşi dau concursul
înainte de executarea infracŃiunii şi aceia care îşi dau concursul după executare (în aceasta din
urmă categorie intrând actele de tăinuire, favorizare, protejare); cei din prima categorie se
pedepseau la fel ca şi participanŃii principali, însă numai la infracŃiunile, de furt şi fals, iar în cazul
celorlalte infracŃiuni, mai usor; participanŃii secundari din categoria a doua se pedepseau mai ușor
decât cei din prima categorie.
Nici în dreptul canonic nu s-a cristalizat o noŃiune generală a participaŃiei, fiind dominat
principiul egalitaŃii pedepsei (era astfel admisă paritatea de pedeapsă pentru toŃi participanŃii).
Termenii cei mai frecvenŃi pentru denumirea participanŃilor au fost: consentientes, scientes et
consentientes, participes, cooperantes, conniventes. Dreptul canonic a adoptat și chiar a exagerat
doctrina romană asupra complicitaŃii.
Necesitatea reglementării participaŃiei penale
MulŃii autori de prestigiu au susŃinut idea lipsei de utilitate a reglementării participaŃiei
penale, astfel, dupa Liszt, teoria complicată a participaŃiei se poate reduce la o simplă frază și
anume, ”cel care a contribuit obiectiv și cu vinovaŃie la o infracŃiune va fi responsabil de această
infracŃiune.”
Un alt autor scria: ”dupa parerea mea, doctrina participaŃiei ar trebui radical înlaturată. N-am
cutezat să fac acest lucru pentru a nu fi novator şi pentru a merge contra doctrinei universale, însă,
în opinia mea, formula participaŃie (complicitate) ar trebui să fie cu totul desfinŃată, fără ca justiŃia
să nu sufere ceva și cu marele folos al știinŃei și al practicii. Orice om raspunde pentru propria sa
faptă, după ceea ce a voit și după efectul pe care l-a produs, Ńinând seamă de legãtura ideologică și
ontologică dintre fapta sa şi faptul violator al dreptului”. Așa cum s-a aratat, reglementarea
participaŃiei în partea generală a codurilor penale ”are o funcŃie integratoare care face posibilă
sancŃionarea unor contribuŃii la săvârșirea unor infracŃiuni, în acele ipoteze în care aceste
contribuŃii nu realizează toate condiŃiile prevăzute de incriminarea care se referă la autor”.
Legiutorul român, în codul penal actual a adoptat sistemul definirii fiecărei forme de
participaŃie. Astfel, se definește ce se înŃelege prin autor ( art.24 Cod penal), prin instigator (art.25
Cod penal) și prin complice (art.26 Cod penal). Un argument în sprijinul susŃinerii necesităŃii de
reglementare a participaŃiei a fost oferit de faptul că norma de incriminare se referă numai la cel
ce comite fapta incriminată ca autor (doar în formele agravante și doar la anumite infracŃiuni
fiind avută în vedere și ipoteza comiterii faptei de către mai mulŃi autori), de aceea aceste
norme nu ar putea sa constituie prin ele însele un suficient temei pentru tragerea la răspundere
penală și a altor persoane care, deși contribuie la săvarşirea infracŃiunii, nu se realizează în mod
concret elementele constitutive ale faptei incriminate. În asemenea situaŃii ar fi nedrept ca aceste
persoane să fie excluse din sfera răspunderii penale.
Astfel, nevoile represiunii și legalitatea represiunii sunt în esenŃă cele doua elemente care
impun reglementarea participaŃiei penale ca instituŃie de sine stătătoare a dreptului penal. InovaŃia
adusă de Codul Penal în vigoare privește reglementarea participaŃiei improprii, cu excluderea de
plano a teoriei autorului mijlocit.
În accepŃiunea sa mai largă, termenul de “participaŃie “ desemnează participarea voită a unei
persoane la desfășurarea unei anumite activităŃi; totodată, termenul exprimă și pluralitatea de
persoane care participă împreună cu aceea care se implicã voit în realizarea unei acŃiuni. Codul
penal actual consacră idea că există participaŃie și atunci când autorul a săvârșit doar o faptă
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prevăzută de legea penală, fără a exista condiŃia ca fapta săvârșită să constituie infracŃiune. În
reglementarea participaŃiei s-a motivat că trebuie să se pornească de la realitate și nu de la
noŃiunea abstractă de infracŃiune, deoarece numai în acest mod definirea participaŃiei nu lasă în
afara conceptului importante situaŃii pe care le reprezintă realitatea de fapt. Astfel se poate face o
delimitare a participanŃilor care au săvârșit o faptă prevazută de legea penală, de cei care nu au
săvârșit o atare faptă și se află în afara incidenŃei legii penale.
Atât în reglementarea Codului penal de la 1864, cât și în cea cuprinsă în Codul penal Carol al
II-lea exista participaŃie ori de câte ori mai multe persoane contribuiau la săvârșirea aceleiași
infracŃiuni (chiar capitolul IV al Codului penal de la 1937, consacrat participaŃiei, era denumit
“Participarea mai multor persoane la savarsirea aceleiași infracŃiuni”); astfel, participarea era
posibila numai atunci când fapta săvârșită constituia infracŃiune în raport cu autorul ei. ParticipaŃia
la o faptă care nu constituia infracŃiune nu putea fi participaŃie penală, în mod exceptional cel mult
o infracŃiune.
În genere participaŃia presupune o manifestare de voinŃă externă, o contribuŃie efectivă la
săvârșirea faptei: simpla exprimare a intenŃiei de a participa la comiterea faptei, neurmată de acte
cu executare efectivă, nu este suficientă pentru existenŃa participaŃiei. Pentru ca o manifestare
externă să poate fi considerată act de participaŃie, este necesar ca între acŃiunea sau inacŃiunea
avută în vedere şi rezultatul produs sa existe o legatura de cauzalitate. Nu sunt suficiente pentru
existenŃa participaŃiei, doar comunicarea hotarârii de a participa si aprobarea planului criminal,
ele trebuie sa fi întărit hotarârea în mintea autorului de a participa la comiterea faptei și de a pune
în practică actul criminal.
CondiŃiile participaŃiei penale
ParticipaŃia penala sau pluralitatea ocazională de infractori desemnează situaŃia în care la
săvârșirea unei fapte prevăzute de legea penală au participat mai multe persoane decât era necesar
potrivit acelei fapte. Există participaŃie penală atunci când sunt îndeplinite condiŃiile:
a) Să se fi comis o faptă prevăzută de legea penală, faptă ce poate fi consumată ori rămasă în
faza de tentativă pedepsibilă.
b) La comiterea faptei să-și fi adus contribuŃia mai multe persoane decât era necesar potrivit
naturii faptei.
Este îndeplinită această condiŃie și atunci când numai unul dintre faptuitori actionează cu
intenŃie şi îndeplineste condiŃiile generale pentru a fi subiect activ al infracŃiunii (infractor).
ContribuŃia făptuitorilor la săvârşirea faptei poate fi prin acte de executare directă și nemijlocităde autor ori prin înlesnire, sprijinire materială de complice sau de determinare la săvârșirea
infracŃiunii-de instigator.
c) O altă condiŃie privește legătura subiectivă între participant, mai precis, toŃi participanŃii
trebuie să fie animaŃi de aceeași voinŃă comună de a săvârși fapta prevăzută de legea penală.
d) ExistenŃa participaŃiei este condiŃionată de calificarea faptei comise prin contribuŃia mai
multor persoane ca infracŃiune.
Fapta trebuie săvârșită de cel puŃin unul dintre participanŃi cu vinovăŃia cerută de lege.
ParticipaŃia este principală atunci când prin contribuŃia participantului se realizeză conŃinutul
infractiunii, este specifică autorilor şi coautorilor. Autorul-este acea persoană care săvârşeşte
singură, direct şi nemijlocit o infracŃiune pentru care a luat singur hotărârea şi nu a fost sprijinit
de nici o altă persoană. Coautoratul presupune contribuŃia efectivă a cel puŃin doua sau mai multe
persoane la comiterea faptei, aceste contribuŃii reprezintă de fapt, elementul material al laturii
obiective a infracŃiunii.
S-a decis în practica judiciară că sunt acte de coautorat loviturile aplicate de mai multe
persoane victimei, în cadrul unei hotărâri infracŃionale comune, chiar dacă nu toate au fost
mortale. Foarte important de subliniat este faptul că în cazul coautorilor contribuŃia la săvârşirea
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infracŃiunii poate fi concomitentă sau succesivă. Sub acest aspect se poate susŃine că nu
influenŃează existenŃa coautoratului, momentul când işi aduc contribuŃiile coautorii la săvârşirea
faptei.
ParticipaŃia este secundară atunci când contribuŃiile participanŃiilor nu se încriu în realizarea
acŃiunii sau inacŃiunii ce reprezintă fapta incriminată, aceasta este specifică mai ales instigatorilor
şi complicilor.
Instigarea este acea formă de determinare cu intenŃie, prin orice mijloace de către persoana
numită instigator a altei persoane numită instigat, să săvârşeasca o faptă prevazută de legea
penală. Determinarea presupune o operaŃie de transplantare, de inoculare în conştiinŃa instigatului
a hotărârii de a săvârşi o faptă prevazută de legea penală. Instigatorului îi rămâne hotărârea de a
săvârşii o infracŃiune , hotărare ce o transmite altei persoane numită instigat ,care va săvârşi
infracŃiunea. Instigatorul mai este denumit şi autor moral al infracŃiunii spre deosebire, de instigat
care este autorul material al infracŃiunii. . Dacă planul infracŃional format prin instigare nu a reuşit
să determine pe instigat să-şi însuşească hotărârea de a săvârşi infracŃiunea, nu va exista o
instigare perfectă ci o instigare fără efect sau cum mai este denumită în doctrină ca neizbutită, în
acestă situaŃie nu se va realiza nici condiŃia participaŃiei penale.
Am să expun şi cateva cuvinte despre complicitate, aceasta este forma participaŃiei penale ce
constă în fapta unei persoane care cu intenŃie înlesneşte sau ajută în orice mod la comiterea unei
fapte prevazută de legea penală ori promite, înainte sau după, că va tăinui bunurile provenite din
acesta sau că va favoriza pe infractor, chiar dacă, dupa săvârşirea faptei, promisiunea nu este
îndeplinită. Am adus în discuŃie aceste doua subiecte instigarea şi complicitatea deoarece ele apar
în cadrul participaŃiei improprii sau imperfecte de care ne vom ocupa la capitolul participaŃiei
improprii
ParticipaŃia implică o manifestare externă, un act de cooperare pozitivă, o contribuŃie
efectivă- într-o formă sau măsură ce poate diferi de la caz la caz la realizarea faptei prevazute de
legea penală.
ParticipaŃia este conditionată de săvârşirea faptei cu intenŃie de către cel puŃin unul dintre
participanti, şi anume de instigator sau de complice. CondiŃia săvârşirii faptei cu intenŃie de către
cel puŃin unul dintre participanŃi implică o anumită latură subictivă între participanŃi, această
legatură nu trebuie să îmbrace neapărat forma unei înŃelegeri exprese. Această legatură priveşte
ambii factori ai vinovăŃiei: din punct de vedere volutiv, participantul care acŃionează cu intenŃie
voieşte să lege activitatea sa de a celorlalŃi în vederea comiterii faptei prevăzute de legea penală,
iar din punct de vedere intelectiv acelaşi participant are conştiinŃa, reprezentării caracterului
illicit şi a urmărilor socialmente periculoase ale acelei fapte conştient de contribuŃia acestuia la
realizarea ei.
Fapta prevazută de legea penală, săvârşită de doua sau mai multe persoane, trebuie să
constituie infracŃiune, astfel nu se poate vorbi de participaŃie penală. Pentru a constitui
infracŃiune, fapta trebuie să fie săvârşită cu forma de vinovaŃie cerută de lege pentru infracŃiunea
respectivă. CondiŃia este îndeplinită atunci când doi sau mai mulŃi participanŃi au săvârşit fapta cu
aceeaşi formă de vinovaŃie sau când numai unul dintre faptuitori a acŃionat cu intenŃie sub forma
vinovaŃiei, ceilalti acŃionând din culpă sau chiar fără vinovaŃie.
Felurile participaŃiei penale
Literatura de specialitate şi legislaŃia face deosebirea între felurile şi genurile de participaŃie
penală şi în funcŃie de diferite criterii.
Un prim criteriu este acela al atitudinii psihice faŃă de rezultatul faptei comise distinge între
participaŃie proprie (denumită şi propriu-zisă) şi participaŃia improprie ( denumită şi imperfectă).
ParticipaŃia proprie sau propriu-zisă se caracterizează prin aceea că toŃi participanŃii actionează
cu aceeaşi formă de vinovaŃie, adică fie toŃi din culpã, fie toŃi cu intenŃie. Se mai susŃine în
literatura de specialitate că există participaŃie proprie şi atunci când toŃi participanŃii actioneză cu
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forma de vinovaŃie culpa la comiterea unei fapte din culpă, însă numai la actele cu executare
directă, deci prin acte de coautorat.
ParticipaŃia improprie sau imperfectă se caracterizează prin aceea cã participanŃii nu actioneză
cu aceeaşi formă de vinovaŃie, unii dintre fãptuitori acŃioneză cu intenŃie instigatorul, complicele),
iar alŃii din culpă ori chiar fără vinovãŃie (autorul). ParticipaŃia proprie şi improprie poate fi
întâlnitã în practică cel mai adesea separat, dar ele pot coexista una lângă alta la săvârşirea unei
singure infracŃiuni. Spre exemplu: la comiterea unei infracŃiuni îşi aduc contribuŃia doi autori, din
care unul acŃionează cu intenŃie şi celalalt fără vinovaŃie (fiind minor) şi nu complice care
acŃionează desigur cu intenŃie.
După criteriul contribuŃiei participanŃilor la comiterea infracŃiunii se face deosebire între:
a) activitatea de executare directă şi nemijlocită a faptei- activitate specifică autorului şi
coautorilor;
b) activitatea de determinare la comiterea unei fapte- activitate proprie instigatorului;
c) activitatea de înlesnire, de ajutare la săvârşirea faptei- activitate proprie complicelui.
Aceste forme de participaŃie fiind importante, sunt reglementate în amănunt şi cuprinse în
legislaŃia penală. În literatura de specialitate se mai face distincŃie între participaŃia omogenăatunci când toŃi participanŃii contribuie la săvârşirea faptei în aceeaşi calitate spre exemplu ( de
coautor) şi eterogenă, în care participanŃii cooperează la comiterea faptei prevazute de legea penală
în calităŃi diferite (autor,complice,instigator).
De asemenea există şi participaŃie simplă cum de altfel există şi participaŃie complexă .În
cazul participaŃiei simple, la care contribuŃiile participanilor sunt aceleaşi, toŃi săvârşesc în mod
direct şi nemijlocit fapta prevazută de legea penală şi fiecare îndeplinind o activitate similară cu a
celorlalŃi, în cel de-al doilea caz al participaŃiei complexe, contribuŃiile şi rolurile participanŃilor
sunt diferite, aceasta participaŃie se întalneşte în special la infracŃiunile ce presupun un grad
ridicat de elaborare a planului infracŃional spre exemplu, (cunoştinŃele si talentul pe care le are o
persoana în înfaptuirea şi elaborarea planului criminal, priceperea altei persoane în utilizarea
echipamentului
electronic
de supraveghere ,maiestria altei persoane în conducerea
autovehiculelor), iar exemplele ar putea continua.
Teoria monistă sau a unicităŃii
Acestã teorie a fost unanim acceptată, susŃinută şi în docrina clasică penală pe concepŃia de
unicitate, deoarece se pusese problema dacă în caz de participaŃie trebuie să se considere că s-a
săvârşit doar o singura infracŃiune sau mai multe infracŃiuni în funcŃie de numărul de persoane
implicate. Şi această teorie a promovat ideea cum că oricare ar fi numarul de persoane care
cooperează la săvârşirea unei infracŃiuni, fapta va ramane una singură, dar nelipsirea rãspunderii
penale a celor care au fost implicaŃi în comiterea faptei, bineînŃeles doar dacă au acŃionat cu voinŃă
comună şi cu intenŃie.
De reŃinut este faptul că toŃi participanŃii răspund pentru o singură infracŃiune, pedepsele
participanŃilor radiază din pedeapsa prevazută de lege pentru infracŃiunea respectivă, instanŃa este
cea care evaluează elementele obiective şi subiective în funcŃie de acŃiunea, şi contribuŃia fiecarui
participant în parte, astfel la aceeaşi infracŃiune participanŃilor să li se aplice pedepse diferite.
Teoria pluralistă sau a participaŃiei delict distinct
Această teorie reprezintă opusul teoriei moniste potrivit căreia există tot atâtea infracŃiuni
distincte, câŃi participnaŃi sunt. AdepŃii acestei teorii au susŃinut că în raport cu urmarea produsă,
întalnim la participaŃie un singur rezultat, însă din punct de vedere juridic există tot atâtea activitaŃi
ilicite distincte câte persoane au luat parte la producerea acelui rezultat ilicit final.
Concluzia fiind aceea că se accentuează idea personalitaŃii fãptuitorului mai putin pe actul
infracŃional , astfel se exemplifică pentru a fi just şi eficient tratamentul sancŃionator trebuie să
Ńină seamă mai puŃin de infracŃiune şi de elementele sale, cât mai ales de personalitatea celui care
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a săvârşit acea faptă, precum şi condiŃiile psiho-fizice ale acestuia, care l-au determinat pe acesta
sa comita fapta. Teoria pluralistă ne poate duce la unele interconexsiuni cu ceea ce am studiat la
materia Criminologie unde se expune clar formarea personalităŃii şi anomaliile psihice, mulŃi
autori au elaborat teze, astfel despre ceea ce se numeşte criminal înnăscut.
În teoria sa Scipio Sighele, şi-a exprimat opinia psihologică a participaŃiei pornind de la
forma cea mai simplă a acesteia, respectiv crima în doi (perechea criminală). Autorul acestei teorii
susŃinea că într-o astfel de participaŃie există întotdeauna un criminal înnăscut, o persoană puternic
înclinată spre crimă, înzestrată cu o mare putere de sugestie şi influenŃare (incubul), iar pe de altă
parte, o persoană lipsită de voinŃa, uşor influenŃabilă, supusă (succubul), săvârşind fapta datorită
sugestiei pe care o primeşte. Aceasta asociere între două persoane reprezintă un puternic ferment
1
criminogen. Adeptii teoriei pozitiviste dar şi penalişti au susŃinut ideea că nu orice incub este un
criminal înnăscut şi nu orice succub este un instrument orb, nu întotdeauna participaŃia este mai
de temut decât criminalitatea individuală.
După cum a subliniat domnul profesor Vintilă Dongoroz, 2ambele teorii prezentate se
diferenŃiază, în principal, prin felul de a privi participaŃia, însă ele ajung de fapt, pe căi diferite, la
concluzii foarte apropiate.
ParticipaŃia improprie sau imperfectă
Conceptul de participaŃie improprie necunoscut Codului penal anterior, dar adoptat de o parte
a literaturii juridice şi chiar a practicii judiciare, şi-a găsit pentru prima dată consacrarea legală în
Codul penal de la 1969. InstituŃia participaŃiei improprii este reglementată după cum se arată în
art. 31 Cod Penal care prevede în alin.1 că determinarea, înlesnirea sau ajutarea în orice mod, cu
intenŃie, la săvârşirea din culpă de către o altă persoană, a unei fapte prevăzute de legea penală, se
sancŃionează cu pedeapsa pe care legea o prevede pentru fapta comisă cu intenŃie.
In alin 2. se prevede cealaltă ipoteză a participaŃiei improprii şi altfel determinarea, înlesnirea
sau ajutarea în orice mod, cu intenŃie, la săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală, de către
o persoană care comite acea faptă fără vinovaŃie, se sancŃionează cu pedeapsa prevăzută de lege
pentru acea infracŃiune. IntenŃia legiuitorului a fost acela de a fi cât mai explicit şi a nu lăsa loc
interpretărilor. Acest concept de participaŃie penală presupune cercetarea a doua aspecte de ordin
obiectiv unul constând în săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală şi un alt doilea aspect
constând în conlucrarea mai multor persoane la săvârşirea aceleiaşi fapte.
Spre deosebire de participaŃia proprie, în care toŃi participanŃii la săvârşirea infracŃiunii
acŃionau cu aceaşi formă a vinovaŃiei- intenŃie şi culpă, în cazul participaŃiei improprii participanŃii
nu actionează cu aceeaşi formă a vinovaŃiei, unii actionând cu intenŃie cum ar fi instigatorul său
complicele, alŃii din culpă sau fără vinovaŃie în cazul autorului. ParticipaŃia improprie este posibilă
la toate formele de participaŃie, adică poate exista sub forma coautoratului, a instigarii şi a
complicitaŃii. Astfel s-a coincis că participaŃia improprie poate exista în forma coautoratului, în
cazul în care unul sau unii dintre coautori săvârşesc fapta cu intenŃie, iar alŃii din culpă sau fără
vinovăŃie
Un alt punct diferit între cele două participaŃii, cea proprie şi cea imprie este faptul că cea
proprie se caracterizează prin omogenitate şi simetrie iar cea improprie prin elementul subiectiv
care este eterogen şi asimetric.
Latura subiectivă face diferenŃa între cele doua forme de participaŃie cum este acela al
participaŃiei improprii la care participanŃii nu mai urmăresc obŃinerea prin colaborare a unui
rezultat, ci a unor rezultate diferite, unii fiind atraşi la realizarea altui rezultat decât cel pe care il
au în vedere ceilalŃi participanŃi
1
2
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Dintr-un alt punct de vedere obiectiv, fiind acela că cele doua participaŃii nu se deosebesc
foarte mult între ele, ambele presupun o pluralitate de făptuitori, o cooperare externă şi efectivă
precum şi săvârşirea unei fapte prevazută de lege penală.
În cazul participaŃiei improprii, de remarcat este faptul că numai instigatorul şi complicele de
asemenea acŃionează cu intenŃie, însă autorul săvârşeşte fapta fie fără vinovăŃie, fie din culpă.
Astfel, în timp ce instigatorul şi complicele au reprezentarea urmărilor faptei respective
acceptând producerea lor, autorul fie nu le prevede, fie dacă le prevede socoteşte fără temei că nu
se vor produce. Cu alte cuvinte autorul este antrenat fără să işi poată da seama în producerea
faptei socialmente periculoasă, urmărit de către complice sau instigator. Prin reglementarea
participaŃiei improprii s-au dat soluŃii diferitelor situaŃii ivite în practică, înlăturându-se totodată
ficŃiunile la care s-a recurs în doctrina penală a “autorului mediat” pentru a face posibilă
sancŃionarea instigatorului care a determinat cu intenŃie pe instigat să săvârşească o faptă prevăzută
de legea penală iar aceasta a săvârşit fapta fără vinovăŃie.
Teza “autorului mediat”, a autorului de la distantă, a autorului de mană lungă (longa manus)
cum mai este denumit şi în doctrina penală se întemeiază pe argumentul că autorul imediat
reprezintă doar un instrument care nu raspunde penal în mana autorului mediat, pentru a realiza
fapta. Presupune în esenŃă considerarea ca autor mediat al infracŃiunii pe instigatorul care
determină cu intenŃie o alta persoană să săvârşească o infracŃiune şi care săvârşeşte acea faptă,
dar fără vinovăŃie fiind: iresponsabil, minor sub 14 ani, în stare de beŃie accidentală completă ori
în eroare de fapt. S-a susŃinut că în realitate, există doar o pseudo-instigare, singurul şi adevaratul
autor al infracŃiunii fiind autorul mediat.
S-a mai susŃinut că atunci când autorul a lucrat fără intenŃie sau fără vinovăŃie, dar a fost
determinat de o acŃiune de instigare comisă cu intenŃie de către o altă persoană, atunci executantul
trebuie să fie considerat ca autor imediat nepedepsibil, iar cel care a instigat cu intenŃie trebuie
considerat ca autor mediat pedepsibil.
ParticipaŃia improprie, ca fenomen infracŃional, este o formă de illicit deosebit de
periculoasă, constând în conlucrarea unor participanŃi, dintre care unii (instigatorii, complicii)
acŃionează cu intenŃie, iar alŃii (autorii) din culpă sau chiar fără vinovăŃie. În general participaŃia
improprie implică folosirea de către cei dintăi, pentru realizarea scopurilor lor ilicite, a unor
persoane deficiente, iresponsabile, abil alese, şi orientarea activităŃii acestora astfel încât, la
descoperirea faptei, contribuŃia iniŃiatorilor să rămână ascunsă ori greu de descoperit şi totul să se
explice prin culpa ori iresponsabilitatea executanŃilor materiali.
SoluŃia originală şi singulară a legii penale române în vigoare, în raport cu alte legislaŃii
penale, a urmărit să realizeze doua obiective, şi anume separarea participanŃilor care cad sub
incidenŃa legii penale, dar care nu sunt infractori deoarece săvârşesc fapta fără vinovaŃie, de acei
participanŃi care săvârşesc fapta cu vinovăŃie şi sunt infractori, iar pe de altă parte, de a separa
participaŃia proprie- în cazul căreia participanŃii săvârşesc fapta cu aceeaşi formă de vinovăŃie de
participaŃia improprie- în cazul careia contribuŃiile subiective ale participanŃilor nu sunt
caracterizare de aceeaşi formă de vinovaŃie.
S-a decis în practica judiciară că există participaŃie improprie în forma prevazută de legea
penală art. 31 alin 2, Cod penal şi în situaŃia în care inculpatul, delegat să ridice de o societate
comercială mai multe anvelope, a cerut încărcătorului să mai pună o anvelopă sub pretextul că
aceasta figurează pe fisă, iar martorul de bună credintă s-a conformat inmânându-i acestuia o
anvelopă în plus, de menŃionat însa este faptul că acestă încadrare juridică a fost stabilită de
instanŃa de recurs, după ce prima instanŃă dispusese condamnarea inculpatului ca autor al
infracŃiunii de furt.
ModalităŃile participaŃiei imperfecte sau improprii
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După natura contribuŃiei la săvârşirea faptei prevăzută de legea penală şi în raport cu1
vinovaŃia celui care contribuie se disting urmatoarele modalitaŃi ale participaŃiei improprii:
a) Modalitatea intenŃie şi culpă în care contribuŃia participantului este dată cu intenŃie la
fapta săvârşită de autor din culpă
b) Modalitatea intenŃie şi lipsă de vinovăŃie în care contribuŃia participantului este dată cu
intenŃie la fapta săvârşită de autor fără vinovăŃie
c) Modalitatea culpă şi intenŃie în care contribuŃia participantului este din culpă la fapta
săvârşită de autor cu intenŃie
d) Modalitatea lipsa de vinovăŃie şi intenŃie în care contribuŃia participantului este dată fără
vinovăŃie la fapta săvârşită de autor cu intenŃie
Semnificative în legislaŃia penală fiind primele doua forme de participaŃie
Modalitatea intenŃie –culpă
Potrivit dispoziŃiilor art 31. alin1. Cod penal, participaŃia penală constă în determinarea,
înlesnirea sau ajutarea în orice mod cu intenŃie, la săvârşirea din culpă de către o altă persoană a
unei fapte prevazute de legea penală. ActivitaŃile de determinare sunt specifice instigării, iar cele
de înlesnire sau ajutare sunt specifice complicităŃii şi se desfăşoară cu intenŃie, iar autorul
săvârşeşte fapta din culpă.
ParticipaŃia improprie în această situaŃie va aspecta două forme şi anume instigare improprie
şi complicitate improprie. Dacă fapta săvârşită de autor nu este incriminată când este săvârşită
din culpă, participaŃia improprie nu este înlăturată, ci doar autorul se pedepseşte, astfel
determinarea, înlesnirea ori ajutarea unei persoane să comită o violare de domiciliu, dacă autorul
comite acesta faptă din culpă, fapta acestuia, a autorului nu este infracŃiune fiindcă violarea de
domiciliu se comite numai cu intenŃie.
Modalitatea intenŃie-lipsă de vinovăŃie
În cea de-a doua situaŃie, instigatorul şi complicele îşi aduc contribuŃia la săvârşirea faptei cu
intenŃie, dar autorul comite fapta fără vinovăŃie gasindu-se în acel moment sub imperiul unei
constrângeri morale sau fizice, în eroare de fapt, ori în stare de beŃie accidentală, sau făptuitorul
era minor, sau iresponsabil. Determinarea, înlesnirea, sau ajutarea în orice mod la săvârşirea unei
fapte prevăzute de legea penală, cu intenŃie, de către persoane care săvârşesc fapta unele cu
intenŃie, altele din culpă, iar altele fără vinovăŃie, realizează atât forma participaŃiei proprii, cât şi
forma participaŃiei improprii, când autorul ori autorii au acŃionat din culpă ori fără vinovaŃie.
Pedeapsa în cazul participaŃiei improprii
În cazul participaŃiei improprii, fiecare participant raspunde penal în raport cu propria sa
faptă, regulă care funcŃionează de altfel şi în cazul participaŃiei proprii
ParticipaŃiei improprii îi corespunde omogenitatea elementului subiectiv, acesta se reflectă în
sistemul parificării pedepselor. Parificarea înseamnă că, din punct de vedere abstract, răspunderea
participanŃilor este egală, iar diferenŃierile urmează a fi făcute de către judecator pentru fiecare
pedeapsă, în cadrul căreia se Ńine seamă de contribuŃia fiecarei participant la săvârşirea faptei.
Parificarea pedepselor nu înseamnă aplicarea aceleiaşi pedepse pentru toŃi ci doar între aceleaşi
limite, între maxim special şi minim special prevăzut de lege, adică toŃi participanŃii indiferent de
felul contribuŃiei (autori, instigator, complici) , să fie sancŃionaŃi cu aceeaşi pedeapsă prevăzută
de lege.
Caracterul eterogen al poziŃiei subiective a participanŃilor în cadrul participaŃiei improprii se
reflectă pe planul răspunderii penale în diversificarea legală a tratamentului penal, în sensul că
participanŃii care au acŃionat cu intenŃie sunt sancŃionaŃi ca şi în cazul participaŃiei proprii cu
pedeapsa prevăzută de lege pentru fapta săvârşită cu intenŃie, pe când participantul care a săvârşit
1
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fapta din culpă va fi sancŃionat cu pedeapsa prevazută de lege pentru fapta din culpă. În
reglementarea română, legea operează cu o ficŃiune, în sensul ca acela care determină, înlesneşte
sau ajută pe autor să săvârşeasca o infracŃiune este tratat “ca şi când” ar fi acŃionat asupra unei
persoane care ar comite fapta cu intenŃie, chiar dacă în relitate autorul a săvârşit fapta din culpă ori
fără vinovăŃie.
Pedeapsa în cazul participaŃiei improprii în modalitatea intenŃie şi culpă pentru sancŃionarea
participanŃilor s-a consacrat prin dispoziŃiile art. 31, alin1. Cod penal, sistemul diversificării
pedepselor. Instigatorul şi complicele care contribuie cu intenŃie la săvârşirea faptei, urmează să
fie sancŃionaŃi cu pedeapsa prevăzută de lege pentru acea faptă comisă cu intenŃie, iar autorul
întrucât a comis fapta din culpă va fi sancŃionat cu pedeapsa prevazută pentru fapta comisă din
culpă.
Sistemul de drept American
În doctrina Americană se subliniază că, spre deosebire de sistemul tradiŃional Common Law
în cadrul căreia se face distincŃie între participanŃii principali de gradul I, si II şi cei accesorii,
Codurile penale ale statelor americane Statues law nu mai fac nici o diferenŃiere, toate persoanele
care au cooperat la săvârşirea unei infracŃiuni li se aplică în principiu acelaşi tratament juridic.
În soluŃia tradiŃională, potrivit practicii tradiŃionale, răspunderea participantului accesoriu era
conditionată de stabilirea vinovăŃiei autorului principal, potrivit acesteia, o persoană putea să
determine pe alta să comită o infracŃiune, dar dacă executantul material era minor şi nu putea
răspunde penal, atunci nici instigatorul nu putea fi tras la răspundere.
Modificările aduse legislaŃiei americane au înlăturat distincŃia dintre autorii principali şi cei
accesorii, toŃi fiind socotiŃi participanŃi principali. În codul penal Californian, în ciuda
modificărilor successive ale prevederilor legale, sistemul tradiŃional nu a dispărut complet,
instanŃele continuând să folosească terminologia anterioară. Astfel în codul Californian se prevede
că un participant accesoriu la comiterea unei infracŃiuni poate fi urmărit, judecat sau pedepsit,
chiar dacă autorul principal nu a fost urmărit, judecat sau pedepsit şi chiar dacă a fost achitat.
Unele instanŃe americane continuă să folosească doctrina agentului inocent astfel în spetă,
inculpatul care, prin înselaciune, a determinat-o pe soŃia sa, să otravească proprii copii, a fost
condamnat ca autor principal, cu motivarea că a cauzat moartea copiilor printr-un agent inocent
aceasta fiind soŃia.
Concluzionând cele aspectate mai sus există caracteristici diferite între cele doua sisteme de
drept anglo-saxon si românesc, în sistemul anglo-saxon daca minorul nu putea raspunde penal
pentru faptele sale, atunci nici instigatorul nu putea fi tras la raspundere. În sistemul romanesc
minorul sub 14 ani nu raspunde penal, însa instigatorul va raspunde penal.
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PERCHEZIȚIA
Alexandra MÎNZICU1

Abstract
Lucrarea de faŃa oferă o analiză din perspectiva Codului de procedură penală, a
ConstituŃiei României, a jurisprudenŃei si a altor legi de specialitate. Scopul cercetarii este acela
de a identifica principalele etape în ceea ce priveşte percheziŃia si anume: autorizaŃia de
percheziŃie, procedura percheziŃiei si efectuarea percheziŃiei. Studiul prezintă şi unele aspecte din
punctul de vedere al percheziŃiei, în ceea ce priveşte unele cauze soluŃionate de Curtea Europenă
a Drepturilor Omului; percheziŃia la nivelul altor state si unele imunităŃii de jurisdicŃie aplicate
unor persoane importante pentru Ńara noastra cum sunt:Preşedintele Ńării, deputaŃii, senatorii
etc.
Cuvinte cheie: percheziŃie, proces penal , organe judiciare, autorizaŃie de percheziŃie,
procedura percheziŃiei.
1. Introducere
Prezenta lucrare are în vedere studierea percheziŃiei în conformitate cu ConstituŃia României
si Codul de procedură penală.
PercheziŃia este o masură procesuală reglementată în Codul de Procedură Penală în titlul III „Probele şi mijloacele de probă”, capitolul II - „Mijloacele de probă”,secŃiunea VIII – „Ridicarea
de obiecte şi înscrisuri. Efectuarea percheziŃiei” de la art.100 până la art.111.
În ConstituŃia României este reglementată în art.23 alin.2 care prevede că „ percheziŃionarea,
reŃinerea sau arestarea unei persoane sunt permise numai în cazurile şi cu procedura prevăzute de
lege.” De asemenea, cu referire la inviolabilitatea domiciliului, art.27 alin.3 din acelaşi act
normativ arată că „ percheziŃia se dispune de judecător şi se efectuează în condiŃiile şi în formele
prevăzute de lege” , iar art.27 alin. 4 dispune că „ percheziŃiile în timpul nopŃii sunt interzise, în
afară de cazul infracŃiunii flagrante”.
Studiul are o importanŃă deosebită în ceea ce priveşte clarificarea cauzelor penale în
conformitate cu principiile dreptului procesual penal. Vom analiza urmatoarele obiective:
autorizaŃia de percheziŃie, timpul de efectuare a percheziŃiei, percheziŃia în timpul urmăririi penale,
percheziŃia în cursul judecăŃii, procedura percheziŃiei, efectuarea percheziŃiei si cauze privind
percheziŃia soluŃionate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului.
Redeactarea lucrarii are la bază jurisprudenŃa, Codul de procedură penala, ConstituŃia
Romaniei, tratate si alte studii de specialitate.
PercheziŃia la nivelul, atât al jurisprudenŃei cât si al instanŃelor penale este destul de intalnită
si se apelează foarte des la această metodă pentru aflarea adevărului in cauza respectivă.
2. ConŃinutul propriu-zis al lucrării:
ConsideraŃii preliminare. Cuvântul percheziŃie vine de la latinescul perquiro, sivi, situm,
quitere, care înseamnă a căuta, a cerceta cu îngrijire, pretutindeni şi reprezintă o instituŃie ce
desemnează o activitate deosebit de importantă în cazul instrucŃiei penale.
Dacă procedura penală reglementează până la detaliu cazurile, condiŃiile şi organele
*
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competente să autorizeze şi să pună în aplicare această măsură, ConstituŃia în schimb trasează
liniile directoare pe care percheziŃia trebuie să le respecte, având în vedere că o asemenea
activitate presupune o intruziune a autorităŃilor în viaŃa unei persoane şi o restrângere a unor
drepturi şi libertăŃi fundamentale cum ar fi libertatea individuală sau inviolabilitatea domiciliului.
Art.23 alin.2 din ConstituŃie prevede astfel că „ percheziŃionarea, reŃinerea sau arestarea
unei persoane sunt permise numai în cazurile şi cu procedura prevăzute de lege.” De asemenea, cu
referire la inviolabilitatea domiciliului, art.27 alin.3 din acelaşi act normativ arată că „ percheziŃia
se dispune de judecător şi se efectuează în condiŃiile şi în formele prevăzute de lege”, iar art.27
alin. 4 dispune ca „ percheziŃiile în timpul nopŃii sunt interzise, în afară de cazul infracŃiunii
flagrante”.
Percheziția reprezinta procedeul probator care consta in cercetarea efectuată asupra
îmbracamintei unei persoane sau la locuința acesteia cu scopul de a găsi si ridica obiecte sau
înscrisuri, cunoscute organului judiciar, dar nepredate de bună voie, precum şi în vederea
eventualei descoperiri a unor alte mijloace de probă necesare soluționarii cauzei penale1.
Felurile perchezitiei. Percheziția, in funcție de legătura cu derularea unui proces penal, poate
fi:
 judiciară (corporală, domiciliară si asupra vehiculelor);
 extrajudiciară (percheziție vamală, percheziție efectuată la accesul intr-o institutie
publică, aeroport, complex sportiv etc.);
Percheziția judiciară, în funcție de obiectul ei, poate fi:
 domiciliară;
 corporală;
 asupra vehiculelor (ultimele două pot fi dispuse, dupa caz, de organul de cercetare penală,
procuror sau judecator);
Codul de procedură penală, în art.100 alin.2, împarte percheziŃia în corporală şi
domiciliară.De asemenea, un alt tip de percheziŃie , dar care potrivit redactării textului de lege pare
asimilat percheziŃiei corporale este menŃionat la art.100 alin.5 din Codul de procedură penală care
stipulează că „ percheziŃia corporală sau asupra vehiculelor poate fi dispusă, după caz, de
organul de cercetare penală, de procuror sau de judecător.”
În doctrină s-a arătat, opinie la care ne raliem şi noi, că textul constitutional al art.23 se referă
doar la percheziŃia corporală, întrucât acesta face trimitere la percheziŃia persoanei, ce se poate
efectua numai în cazurile şi cu procedura prevăzute de lege.
Deoarece percheziŃia implică restrângerea unor drepturi şi libertăŃi fundamentale înscrise în
ConstituŃia României, cum ar fi libertatea individuală, inviolabilitatea vieŃii intime, familiale şi
private, inviolabilitatea domiciliului, inviolabilitatea corespondenŃei sau inviolabilitatea
proprietăŃii, reglementarea ei în ceea ce priveşte efectuarea şi organele abilitate să o execute este
amplu prevăzută în ConstituŃie, Codul de procedură penală şi alte dispoziŃii legale.
Întrucât textele constituŃionale care fac referire la percheziŃie au fost evidenŃiate anterior, în
continuare vom analiza prevederile din Codul de procedura penală care reglementează cele mai
importante aspecte ale percheziŃiei. Astfel, potrivit art.100 alin.1 din Codul de Procedură Penală,
efectuarea unei percheziŃii se poate dispune „ când persoana căreia i s-a cerut să predea vreun
obiect sau vreun înscris dintre cele arătate în art.98 tăgăduieşte existenŃa sau deŃinerea acestora,
precum şi ori de câte ori există indicii temeinice că efectuarea unei percheziŃii este necesară
pentru descoperirea şi strângerea probelor.”
În doctrină s-a arătat că, prin efectuarea percheziŃiei se caută , în anumite locuri, obiectele şi
înscrisurile ce pot servi ca mijloace de probă în procesul penal şi, în caz de descoperire se ridică
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de la persoana sau instituŃia la care se gasesc.
PercheziŃia poate fi efectuată ca urmare a refuzului de a se preda obiectele şi înscrisurile
solicitate, dar poate avea loc şi distinct de ridicarea de obiecte si înscrisuri.
PercheziŃia poate contribui la rezolvarea cauzelor penale prin obiectele şi înscrisurile pe care
le poate da la iveala şi care pot avea relevanță în elucidarea unor aspecte ale cauzei penale.2
Foarte important de reținut este faptul că percheziŃia domiciliară poate fi dispusă numai de
judecător şi numai după începerea urmaririi penale, aspect rezultat din coroborarea alineatelor 3 şi
6 ale art.100 din Codul de procedură penală. Din interpretarea per a contrario a textelor
menŃionate anterior mai reiese că percheziŃia corporală sau asupra vehiculelor poate fi dispusă şi
de alte persoane, cum ar fi procurorul sau organul de cercetare penală, şi chiar înainte de începerea
urmăririi penale. De asemenea, mai semnalăm regimul diferit al percheziŃiei în funcŃie de faza
procesului penal în care este dispusă. Astfel, dacă aceasta a fost dispusă în cursul urmăririi penale
se efectuează de procuror sau de organul de cercetare penală, însoŃit, după caz, de lucrători
operativi. În schimb, dacă percheziŃia a fost dispusă în cursul judecăŃii, instanŃa are ea însăşi
posibilitatea să procedeze la efectuarea percheziŃiei cu ocazia unei cercetări locale. În celelalte
cazuri, dispoziŃia instanŃei de judecată de a se efectua o percheziŃie se comunică procurorului în
vederea efectuării acesteia. ( art.102 din Codul de procedură penală )
AutorizaŃia de percheziționare poate fi folosită o singură dată si trebuie să cuprindă aspecte cu
privire la:
 denumirea instanței;
 data,ora si locul emiterii;
 numele, prenumele si calitatea persoanei care a emis autorizația de percheziție;
 perioada pentru care s-a emis autorizația;
 numele persoanei la domiciliul sau reşedința căreia se efectuează percheziția;
 numele învinuitului sau inculpatului;
Un alt aspect important de care trebuie să se Ńină cont la efectuarea percheziŃiei este timpul în
care această activitate procesuală poate fi desfăşurată. Astfel, procedura penală dispune că
percheziŃia domiciliară se poate face între orele 6.00 – 20.00, iar în celelalte ore numai în caz de
infracŃiune flagrantă sau când percheziŃia urmează să se efectueze într-un local public.
PercheziŃia începută între orele 6.00 – 20.00 poate continua şi în timpul nopŃii. ( art.103 ).
Percheziția facută în alte intervale orare decât cele prevazute de lege este considerată ca fiind
ilegala.
După cum se poate observa, Codul de procedură penală, reglementează expres timpul în care
se poate efectua percheziŃia numai în cazul celei domiciliare, astfel încât regula aplicabilă
percheziŃiei corporale sau asupra vehiculelor nu poate fi aflată decât prin deducŃie. Argumentul per
a contrario ne indică astfel faptul că percheziŃia corporală sau asupra vehiculelor poate fi efectuată
oricând, ziua sau noaptea, indiferent la ce ora a început şi indiferent dacă este vorba de o
infracŃiune flagrantă sau nu.
Procedura si efectuarea perchezitiei.
Percheziția domiciliară. Percheziția domiciliară se dispune în cursul urmaririi penale în
camera de consiliu, fără citarea părților.Participarea procurorului este obligatorie.3
Percheziția se realizează, de regulă, de procuror ori de organul de cercetare penală.Organul
judiciar care urmeză a efectua percheziția este obligat ca, în prealabil, să se legitimeze, în cazurile
prevazute de lege, să prezinte autorizația data de judecător( art.104 alin.1 C p. p).
Ridicarea de obiecte sau înscrisuri precum si percheziția domiciliară se fac în prezența
1
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persoanei de la care se ridică obiecte ori înscrisuri sau la care se efectuează percheziția, iar în lipsa
acesteia, în prezența unui reprezentant, a unui membru al familiei, sau a unui vecin, având
capacitate de exerciŃiu(art.104 alin.2 C p.p). Aceste operațiuni se efectuează in prezența unor
martori asistenți.
În cazul în care percheziția urmează a se efectua la o persoană arestată ori reținută aceasta va
fi prezentă la percheziție.Este interzisă efectuarea în acelaşi timp cu percheziția a oricaror acte
procedurale in aceeași cauza, care prin natura lor împiedica persoana la care se face percheziția să
participe la percheziție (art.104 alin.5 C p.p) .
Organul solicită punerea la dispoziție a încăperilor sau mijloacelor de păstrare în care s-ar
putea găsi obiectele sau înscrisurile căutate . În caz de refuz, are dreptul să procedeze la
deschiderea acestora. La efectuarea percheziției, se iau masuri ca faptele şi împrejurarile din viața
personală a celui percheziționat și care nu au legatură cu cauza să nu devină publice 1.
Percheziția se termină, atunci cand este cazul, prin ridicare obiectelor sau înscrisurilor care
constituie mijloace de probă in cauză. Obiectele a căror deținere sau circulație este interzisă se
ridică întotdeauna.
Despre efectuarea percheziției domicilare se întocmește un proces-verbal în condițiile ridicări
de obiecte.
Nu trebuie confundată percheziția domiciliară cu simpla pătrundere a organului de urmarire
penală în domiciliul cuiva pentru prinderea unui infractor care s-a refugiat acolo, pentru ridicarea
de la domiciliu a persoanei împotriva căreia s-a emis un mandat de arestare (executare) ori pentru
alte asemenea împrejurări2.
Perchezitia corporală. Percheziția corporală constă în inspectarea îmbracaminții și ridicarea
acelor lucruri aflate asupra celui percheziționat care conțin indicii privitoare la fapta săvârsită sau
dezvăluie existența vinovăției; uneori percheziția se poate extinde și asupra corpului persoanei
pentru a se vedea dacă nu există urme de violență, de luptă, alte semne relevante, ori obiecte mici,
pelicule, înscrisuri etc. care au fost ascunse în cavitățile naturale ale corpului sau alte ascunzișuri
(păr, unghii aplicate etc.)3
Percheziția corporală se efectuează cu respectarea dispozițiilor art. 106 C. p.p si anume
„percheziția corporală se efectuează de organul judiciar care a dispus-o cu respectarea
dispozițiilor art.104 alin.1, sau de o persoană desemnată de acest organ”.
Percheziția corporală se face numai de o persoană de același sex cu cea percheziționată(art.
106 alin.2 C. p.p).
Modul de efectuare a percheziției, precum şi ridicarea de obiecte și înscrisuri trebuie
consemnate într-un proces-verbal, potrivit atr.108 C. p.p . Acest proces-verbal trebuie să cuprindă
în afară de mențiunile prevăzute în art.91 C. p.p, și urmatoarele elemente: locul, timpul și
condițiile în care înscrisurile și obiectele au fost descoperite și ridicate, enumerarea şi descrierea
lor amănunțită pentru a putea fi recunoscute.
În procesul-verbal vor fi menționate obiectele care nu au fost ridicate precum şi acelea care au
fost lăsate in păstrare.4
În afară de organul judiciar, pot efectua percheziții corporale și organele de constatare
prevazute în art.215 C. p.p. Astfel, comandanții de nave şi aeronave şi subofițerii din poliția de
frontiera pot efectua percheziții corporale asupra făptuitorului și pot verifica lucrurile pe care
acesta le are cu sine. Aceste percheziții corporale se efectuează, de regulă, în afara procesului
1
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penal. Totuși, procesul-verbal încheiat cu ocazia percheziției constituie mijloc de probă .
Copia procesului-verbal se lasă celui care a fost percheziționat sau de la care s-au ridicat
obiectele sau înscrisurile, ori reprezentantului acestuia sau a unui membru al familiei, iar în lipsa
acestora, celor cu care locuiește sau unui vecin și, daca este cazul, custodelui2.
Procedura efectuării percheziției la o unitate publică ori la alte persoane juridice; cuprinde,
suplimentar, urmatoarele reguli, conform art.111 C.p.p.:
- organul judiciar se legitimează și, după caz, înfățișează reprezentantului unitații autorizația
dată ;
- percheziția se efectuează în prezența reprezentantului unității;
- atunci cand este obligatorie prezența martorilor asistenți, acestia pot face parte din
personalul unitații;
- copia de pe procesul-verbal se lasă reprezentantului unitații;
PercheziŃia în sisteme informatice. Art.56 din Legea nr. 161/2003 privind unele măsuri
pentru asigurarea transparenŃei în exercitarea demnităŃilor publice, a funcŃiilor publice şi în mediul
de afaceri, prevenirea şi sancŃionarea corupŃiei3 prevede că „ori de câte ori pentru descoperirea şi
strângerea probelor este necesară cercetarea unui sistem informatic sau a unui suport de stocare
a datelor informatice, organul competent prevăzut de lege poate dispune emiterea unei
autorizaŃii.” Alin. (3) al articolului stipulează că „în cazul în care, cu ocazia cercetării unui sistem
informatic sau a unui suport de stocare a datelor informatice, se constată că datele informatice
căutate sunt cuprinse într-un alt sistem informatic sau suport de stocare a datelor informatice şi
sunt accesibile din sistemul sau suportul iniŃial, se poate dispune, de îndată, autorizarea efectuării
percheziŃiei în vederea cercetării tuturor sistemelor informatice sau suporturilor de stocare a
datelor informatice căutate”, alin. (4) al aceluiaşi articol indicând, că dispoziŃiile din Codul de
procedură penală referitoare la efectuarea percheziŃiei domiciliare se aplică în mod corespunzător.
Rezultă aşadar că, pentru efectuarea unei percheziŃii informatice este necesară o autorizaŃie de
percheziŃie emisă de judecător, la solicitarea procurorului, după examinarea temeiniciei acestei
cereri, în şedinŃa din camera de consiliu, care are loc fără citarea părŃilor şi cu participarea
obligatorie a procurorului conform art. 100 alin. (4) C. proc. pen.
Actul procedural al percheziŃiei trebuie delimitat de alte procedee prevăzute de legislaŃia în
vigoare şi care reprezintă activităŃi extrapenale :controale şi razii ale poliŃiei efectuate în temeiul
Legii nr. 218/ 2002 privind organizarea şi funcŃionarea PoliŃiei Române, controale vamale
efectuate potrivit Regulamentului de aplicare a Codului vamal al României aprobat prin Hotarârea
Guvernului României nr. 626/ 1997, controlul efectuat de grăniceri asupra bagajelor, în
conformitate cu Legea nr. 56/ 1992 privind frontiera de stat a României. Prin ea însăşi percheziŃia
priveşte direct libertatea individuală şi mai ales siguranŃa persoanei, de aceea se poate efectua
numai în cazurile şi în condiŃiile prevăzute de lege. Trebuie să adăugăm că revine procedurii
penale stabilirea regulilor necesare, pâna la detaliu, privind încuviinŃarea, timpul, procedura de
efectuare a percheziŃiilor. DispoziŃiile art.23 alin.2 din ConstituŃie referitoare la efectuarea
percheziŃiei trebuie interpretate şi aplicate în corelaŃie cu prevederile art.27 alin.3 şi 4 din
ConstituŃie privitoare la autoritatea competentă şi la timpul de desfăşurare .
Din interpretarea per a contrario a acestor din urmă dispoziŃii constituŃionale rezultă că,
percheziŃiile corporale pot fi efectuate oriunde în locurile publice ori pe căile publice de circulaŃie
şi oricând, ziua şi noaptea. În cazul în care persoana care trebuie percheziŃionată corporal se află la
domiciliul sau reşedinŃa sa, sunt aplicabile prioritar regulile art.27 alin.3 si 4 din ConstituŃie, iar
apoi, pentru realizarea percheziŃiei asupra persoanei trebuie respectate prevederile art.23 din
1
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ConstituŃie.
Dacă procedura penală consacră normele generale care disciplinează efectuarea percheziŃiei la
orice persoană fizică sau juridică, trebuie să menŃionăm că atât legea fundamentală cât şi alte legi
organice sau ordinare introduc anumite condiŃii sau precauŃii suplimentare în cazul unor persoane
care ocupă înalte funcŃii de demnitate publică sau diplomatice.
Referitor la acest aspect în doctrină s-au aratat urmatoarele : „ în ConstituŃie şi legi sunt
înscrise cazuri în care nici judecătorul, pentru percheziŃiile domiciliare, nici procurorul şi organul
de cercetare penală, pentru percheziŃiile corporale, nu pot dispune efectuarea lor fără o încuviinŃare
din partea unei anumite autorităŃi publice, precum şi cazuri în care dispoziŃia de efectuare a
percheziŃiei, fie domiciliare, fie corporale, este supusă unui control din partea unei asemenea
autorităŃi’’.
Astfel, Preşedintele României , în temeiul art. 84 alin.2 din ConstituŃie, se bucură de
imunitate şi deci acesta nu poate fi supus percheziŃiei, nici domiciliare şi nici corporale. De
asemenea, potrivit art.8 din Codul penal „ legea penală nu se aplică infracŃiunilor săvârşite de
către reprezentanŃii diplomatici ai statelor străine sau de alte persoane care, în conformitate cu
convenŃiile internaŃionale, nu sunt supuse jurisdicŃiei penale a statului român.” Ca atare, nici
persoanele menŃionate nu pot fi supuse percheziŃiei, ele fiind protejate împotriva legii penale
române în baza statutului diplomatic sau în baza obligaŃiilor asumate de statul român prin
convenŃii internaŃionale.
O alta categorie de persoane cărora nu li se aplică regulile generale ale percheziŃiei o
reprezintă deputaŃii şi senatorii. În privinŃa acestora art.72 din ConstituŃie prevede că nu pot fi
percheziŃionaŃi fără încuviinŃarea Camerei din care fac parte , cu excepŃia infracŃiunilor flagrante,
când pot fi perchezitionaŃi, cu obligaŃia ministrului justiŃiei de a informa neîntârziat pe preşedintele
Camerei DeputaŃilor sau al Senatului.
De asemenea, judecătorii, procurorii şi magistraŃii asistenŃi pot fi percheziŃionaŃi numai cu
încuviinŃarea secŃiei corespunzătoare a Consiliului Superior al Magistraturii, iar în caz de
infracŃiuni flagrante percheziŃia poate fi efectuată, urmând să fie informată neîntârziat secŃia
respectivă ( art.931 din Legea nr. 303/2004 ).
Tot o excepŃie de la regulile generale ale percheziŃiei o reprezintă şi instituŃia Avocatului
Poporului. Astfel, potrivit art.28 din Legea nr.35/1997, aşa cum a fost modificată prin Legea
nr.233/2004, Avocatul Poporului nu poate fi percheziŃionat fără încuviinŃarea prealabilă a
preşedinŃilor celor două Camere ale Parlamentului, iar adjuncții Avocatului Poporului fără
înştiinŃarea acestuia.
În sfârşit, o ultima categorie profesională care beneficiază de prevederi derogatorii de la
regulile generale ale percheziŃiei consacrate în Codul de procedură penală este aceea a avocaŃilor şi
consilierilor juridici. În conformitate cu art.33 alin.1 din Legea nr.51/1995 şi art.23 din Legea
nr.514/2003, percheziŃionarea persoanelor menŃionate, a domiciliului, cabinetului sau locului de
muncă se poate face numai de procuror în baza mandatului emis de judecător.
În ceea ce priveste legislaŃiile Ńărilor din Uniunea Europeană, acestea acordă niveluri diferite
de imunitate parlamentarilor:
- in Olanda, parlamentarul nu are mai multe drepturi decât oricare cetăŃean, încă din 1884. El
poate fi percheziŃionat şi trimis în judecată fără ca Parlamentul să aibă vreun cuvânt de spus.
- parlamentarii britanici nu au avut niciodată imunitate în faŃa legii.
Alte legislaŃii europene, care asigură imunitatea parlamentarilor în ceea ce priveşte reŃinerea
şi arestarea, nu îi protejează împotriva percheziŃiilor sau a altor acte investigative:
- in Belgia, FranŃa, Grecia şi Portugalia percheziŃionarea parlamentarilor poate fi făcută fără
a fi nevoie de o aprobare a Parlamentului. Pentru arestare sau alte proceduri penale este nevoie de
acceptul aleşilor. Atât în FranŃa cât şi în Belgia imunitatea parlamentară a fost restrânsă în ultimii
ani astfel încât urmărirea penală să poată începe fără acceptul Parlamentului.
- in Austria, Danemarca, Germania, Italia, Luxemburg, Spania şi Suedia le acordă
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parlamentarilor protecŃie în faŃa oricărei proceduri de ordin administrativ sau penal.
Practica relevantă a CurŃii Europene a Drepturilor Omului. În practica judiciară, modalitatea
de înfăptuire a percheziŃiei la cabinete avocaŃiale a atras inclusiv intervenŃia CEDO care a
pronunŃat mai multe decizii de speŃa.
Astfel, în cazul Niemietz contra Germaniei (1992), Curtea Europeană a Drepturilor Omului a
analizat efectuarea percheziŃiei prin prisma art.8 din ConvenŃia Europeană a Drepturilor Omului,
aratând că interpretarea cuvintelor „viată privată” şi „domiciliu” ca incluzând anumite localuri sau
activităŃi, profesionale sau comerciale, ar raspunde obiectului şi Ńelului esenŃial al art.8 : acela de „
a asigura individul împotriva amestecurilor arbitrare ale puterilor publice”. Când mandatul de
percheziŃie este redactat în termeni largi, ordonând cercetarea şi sechestrul de documente fără nicio
limitare, la cabinetul unui avocat, percheziŃia nefiind însoŃită de garanŃii speciale de procedură,
cum ar fi prezenŃa unui observator independent, atunci acea percheziŃie a încălcat secretul
profesional şi a fost violat art.8 al ConvenŃiei.
O decizie similară a pronunŃat Curtea Europeană a Drepturilor Omului şi în cauza Kopp
contra ElveŃiei instanŃa de la Strasbourg statuând că sediile profesionale, cum ar fi cabinetele de
avocat ( în speŃa de faŃă cabinetul de avocaŃi Kopp şi asociaŃii ), fac parte din domiciliul persoanei,
fiind cuprinse implicit în noŃiunea de viaŃă privată.
De asemenea, în doctrină s-a mai aratat că şi Curtea Europeană de JustiŃie s-a aliniat la
jurisprudenŃa CEDO din cauzele Societe Colas Est s.a. contra FranŃei şi Niemietz contra
Germaniei „ extinzând protecŃia conferită de dreptul la respectarea domiciliului şi asupra sediilor
societăŃilor comerciale în cauzele având ca obiect efectuarea unei percheziŃii la sediile acestor
societăŃi cu ocazia investigaŃiilor efectuate în materia dreptului concurenŃei de Comisia U.E.
Această dezvoltare a jurisprudenŃei C.E.J. a avut ca scop asigurarea şi în dreptul comunitar a unei
protecŃii efective împotriva intervenŃiilor arbitrare sau disproporŃionate ale autorităŃilor publice în
sfera activităŃilor private ale persoanelor fizice sau juridice.”
Având în vedere importanŃa valorilor protejate împotriva unei intruziuni arbitrare, subiective
sau disproporŃionate a puterilor publice – libertatea persoanei, inviolabilitatea domiciliului sau a
proprietăŃii – în multe state ale lumii percheziŃia este reglementată, la nivel de principiu, prin
norme juridice cuprinse în legile fundamentale ale respectivelor state.
PercheziŃia în alte Ńarii.În ConstituŃia Japoniei termenul de „percheziŃie” apare utilizat în
art. 35 alineatele 1 şi 2 . Alin.1 arată că „Dreptul oricărei persoane de a nu fi supusă percheziŃiei
domiciliare....dacă nu există un ordin emis pe baza unui temei legal...”, iar alineatul 2 prevede ca
„Orice percheziŃie sau sechestru se aduce la îndeplinire în baza unui ordin scris emis de un organ
judiciar”.
În ConstituŃia Germaniei termenul de „percheziŃie” este folosit de art.13.
În ConstituŃia italiană noŃiunea de „percheziŃie a persoanei” este menŃionată în art. 13
alineatul 2 care arată : „ nu este admisă nici o forma de detenŃie, de control sau percheziŃie a
persoanei...”;
ConstituŃia Statelor Unite ale Americii în Amendamentul IV (text marginal „ ProtecŃia
împotriva percheziŃiilor şi confiscărilor nemotivate”) arată că : „Dreptul persoanei de a se simŃi în
siguranŃă în ceea ce priveşte persoana, domiciliul, documentele şi bunurile sale, împotriva
percheziŃiilor şi confiscărilor nemotivate nu poate fi încălcat...”.
łara noastră nu face nici ea excepŃie de la regulile menŃionate, percheziŃia fiind reglementată,
aşa cum arătam şi la începutul prezentei analize, în articolele 23 si 27 din ConstituŃie, astfel încât
putem afirma că legislaŃia românească, începând cu legea fundamentală, se conformează sub acest
aspect atât a normelor cuprinse în constituŃiile din țarile cu tradiŃie democratică ale lumii cât şi cu
exigenŃelor care decurg din practica CEDO.
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3. Concluzii
Principalele direcŃii abordate au făcut referire la autorizaŃia de percheziŃie, procedura
percheziŃiei şi efectuarea percheziŃiei şi sperăm ca după publicarea acestui studiu să vă stârnim un
interes deosebit asupa percheziŃiei.
Domeniul percheziŃiei este unul destul de vast şi cunoscut în practica instanŃelor penale, dar
din punctul nostru de vedere, în ceea ce priveşte, obŃinerea autorizaŃiei de percheziŃie, considerăm
că acesta, în unele cazuri (traficul de droguri) nu trebuie să se aştepte încuviinŃarea instanŃei de
judecată, deoarece ar îngreuna cercetarea penală şi chiar imposibilitatea aflării adevărului în cauză.
Din punctul nostru de vedere ar trebui reglementată o modalitate în care judecătorul care a
emis autorizaŃia de percheziŃie să poată cenzura actele sau măsurile procurorului sau ale organului
de cercetare penală luate pe parcursul percheziŃiei.
Ar trebui modificat cadrul legal pentru a păstra confidenŃialitatea percheziŃiei (persoana la
domiciliul căreia se face percheziŃia să nu poată participa la judecarea cererii pentru autorizarea
percheziŃiei).
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LEGALITATE ŞI TEMEINICIE ÎN CAZUL LUĂRII MĂSURII
ARESTĂRII PREVENTIVE
Andreea POPA∗

Abstract
În prezentul studiu ne propunem să analizăm condiŃiile ce trebuie îndeplinite şi cazurile a
căror prezenŃă o reclamă luarea măsurii arestării preventive în conformitate cu dispoziŃiile legale
în vigoare şi alinierea acestora cu dispoziŃiile europene în materie. Astfel, Codul nostru de
procedură penală prin prevederile sale acordă o atenŃie sporită caracterului excepŃional al
măsurii arestării preventive şi stabileşte o serie de condiŃii ce trebuiesc îndeplinite în scopul
protejării persoanei împotriva privărilor de libertate arbitrare. Pe lângă exigenŃele legii
procesuale penale româneşti am realizat şi o scurtă paralelă cu dispoziŃiile ConvenŃiei Europene
a Drepturilor Omului şi jurisprudenŃa CurŃii Europene în privinŃa îngrădirii în condiŃii de deplină
legalitate şi temeinicie a dreptului la libertate prin luarea măsurii arestării preventive.
Cuvinte cheie: măsuri preventive, arestare preventivă, probe şi indicii temeinice, prezumŃie
de nevinovăŃie, dreptul la libertate, CEDO.
1. Introducere
Libertatea individuala şi siguranŃa persoanei reprezintă una dintre cele mai sensibile şi
complexe valori ale fiinŃei umane care alături de alte drepturi fundamentale ocupă un rol
primordial în cadrul unei societăŃi democratice. În urma transformărilor survenite în societatea
românească după anul 1990, odată cu abolirea regimului totalitar, libertatea şi siguranŃa
individuală a făcut obiectul unor reglementări constituŃionale tot mai clare şi mai detaliate, în
scopul evitării interpretărilor arbitrare din partea autorităŃilor. Astfel, în art. 23 alin. (1) din
ConstituŃie se prevede expres şi necondiŃionat “Libertatea individuală şi siguranŃa persoanei sunt
inviolabile”.
De asemenea, în urma dezvoltării economico-sociale şi a declanşării procesului de
armonizare a legislaŃiei naŃionale cu dispoziŃiile europene, documentele internaŃionale în materia
drepturilor omului şi nu numai, au căpătat o tot mai mare importanŃă. În acest context, ConvenŃia
Europeană a Drepturilor Omului reprezintă instrumentul principal care asigură protecŃia
drepturilor şi libertăŃilor fundamentale ale omului. Prin raportare la dispoziŃiile acesteia şi la
jurisprudenŃa CurŃii Europene a Drepturilor Omului în materie, se observă acordarea unei atenŃii
sporite libertăŃii individuale tocmai datorită caracterului esenŃial al acestui drept pentru fiinŃa
umană, nerespectarea lui având consecinŃe importante atât din punct de vedere fizic cât şi psihic şi
social.
Garantarea libertăŃii persoanei a constituit una dintre preocupările continue ale legiuitorului
român, motiv pentru care în prezent dispoziŃiile interne în materia protecŃiei dreptului la libertate şi
siguranŃă individuală, consacrate în ConstituŃie (art. 23) şi Codul de procedură penală(art. 5),
urmăresc satisfacerea exigenŃelor ConvenŃiei Europene a Drepturilor Omului, care din momentul
ratificării a devenit obligatorie în dreptul intern. Asemănător prevederilor constituŃionale, art. 5
din ConvenŃie garantează în termeni precişi dreptul la libertate şi siguranŃă al oricărei persoane. În
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completare, acest text prevede în mod expres şi limitativ cazurile şi condiŃiile în care este permisă
limitarea libertăŃii persoanei (art 5 § 1 lit. a-f ), precum şi garanŃiile recunoscute persoanelor
private de libertate ( art. 5 § 2-5).
Referitor la determinarea domeniului de aplicabilitate a art. 5 din ConvenŃie, pornind de la
analiza acestui text, se constată aplicabilitatea cu caracter universal a acestor dispoziŃii. Astfel,
dreptul la libertate şi siguranŃă aparŃine oricărei persoane, inclusiv celor aflate în stare de arest
preventiv sau în stare de detenŃie în urma pronunŃării unei hotărâri de condamnare, deoarece orice
persoană, în libertate sau deŃinută, are dreptul la protecŃie, adică dreptul de a nu fi sau nu ramâne
privată de libertate, decât cu respectarea exigenŃelor art. 5.
2. Arestarea preventivă - cea mai gravă măsură preventivă, privativă de libertate.
Calificată în literatura de specialitate drept cea mai gravă măsură procesuală, arestarea
preventivă constituie o măsură cu caracter excepŃional, ce constă în privarea de libertate a unei
persoane înainte de intervenirea unei hotărâri de condamnare, datorită unor raŃiuni legate de
desfăşurarea normală a procesului penal.
Întrucât starea de detenŃie reprezintă o restrângere importantă a dreptului la libertate al
persoanei, luarea măsurii arestării preventive nu se poate face în mod arbitrar, ci depinde de
întrunirea mai multor condiŃii care au fost riguros stabilite atât în cuprinsul reglementărilor
naŃionale cât şi în cele internaŃionale,dar totodata, nu trebuie abordat sensul filozofic al naturii de
libertare, ci cel juridic al libertăŃii ca valoare sociala promovată, dezvoltată şi ocrotită de normele
juridice.
Aşa cum s-a arătat în doctrină, această măsură ridică probleme complexe de natură juridică,
psihologică şi socială, ea putând genera în privinŃa individului o veritabilă prezumŃie de
culpabilitate ce nu se conciliază întotdeauna cu principiul fundamental al prezumŃiei de
nevinovăŃie, dar mai ales ea poate incita judecătorul să pronunŃe o pedeapsa cel puŃin egală cu
durata detenŃiei preventive. Pornind de la aceste afirmaŃii, trebuie subliniat faptul că arestarea
preventivă, deşi se aseamănă cu constrângerea realizată prin executarea pedepsei închisorii,
reprezintă o măsură ce poate fi dispusă numai din raŃiuni procesuale, pe perioada procedurii de
tragere la răspundere juridică a persoanei bănuite de săvârşirea unei infracŃiuni. Întrucât ea nu este
o pedeapsă ci are o natură esenŃial administrativ-procesuală, ea nu trebuie să dureze decât atât cât
o cere necesitatea procesuală, motiv pentru care avantajele şi inconvenientele arestării preventive
trebuie cântărite totdeauna prin raportare concretă la gravitatea faptei şi periculozitatea
infractorului, astfel ca ea să îşi păstreze natura procesuală şi să nu se transforme într-o sancŃiune
antecondamnatorie.
FuncŃia arestului preventiv nu e una sancŃionatorie, represivă, ori de compensare a altor
sancŃiuni mai uşoare care s-au dovedit ineficiente. FuncŃia arestului este exclusiv una preventivă,
de protejare a societăŃii, de a prevenii săvârşirea de noi infracŃiuni prin privarea de libertate a
infractorului periculos. Astfel, arestul preventiv nu trebuie folosit ca instrument de reprimare a
infractorului, ci de protejare a societăŃii.
În deplină concordanŃă cu exigenŃele ConvenŃiei Europene a Drepturilor Omului, în legislaŃia
internă sunt consacrate o serie de garanŃii constituŃionale potrivit cărora „arestarea unei persoane
este permisă doar în cazurile şi cu procedura prevăzută de lege” (art. 23 alin. 2 din ConstituŃie), iar
restrângerea exerciŃiului unor drepturi deşi posibilă, trebuie să fie proporŃională cu situaŃia care a
determinat-o şi să nu conducă la suprimarea libertăŃii sau a dreptului protejat (art. 53 din
ConstituŃie). Tot astfel, în spiritul reglementărilor constituŃionale si europene, Codul de procedură
penală consfinŃeşte caracterul de excepŃie al privării de libertate al persoanei în cursul procesului
penal şi stabileşte expres şi limitativ, în cuprinsul art. 143 şi 148 C. pr. pen., condiŃiile şi cazurile
care pot justifica măsura arestării preventive.
Înainte de a trece la analiza propriu-zisă a condiŃiilor substanŃiale necesare pentru dispunerea
arestării preventive, trebuie făcute anumite precizări în legătură cu scopul neîndoielnic al acestei
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măsuri.
Astfel, obiectivul îl reprezintă aducerea persoanei suspecte în faŃa autorităŃii judiciare
competente în vederea obŃinerii unei condamnări pentru fapta care a atras arestarea. Cu toate
acestea nu trebuie să se ajungă la concluzia potrivit căreia absenŃa unei inculpări ulterioare sau a
unei trimiteri în judecată conduce după sine la o privare de libertate ce nu a urmărit scopul cerut de
ConvenŃie, întrucât existenŃa acestui scop trebuie privită independent de realizarea sa. Prin urmare,
arestarea unei persoane este compatibilă cu prevederile ConvenŃiei chiar dacă, ulterior arestării,
organele de urmărire penală au constatat nevinovăŃia acesteia sau au intervenit anumite
impedimente juridice precum prescripŃia, amnistia ori dezincriminarea, care nu mai permit
continuarea procesului penal.
3. CondiŃiile în care se dispune măsura arestării preventive
Prin interpretarea dispoziŃiilor art. 136, coroborate cu cele ale art. 1 din Codul nostru de
procedură penală, se ajunge la o concluzie similară. Aşadar, dispunerea măsurii arestării
preventive are ca scop asigurarea bunei desfăşurări a procesului penal care presupune la rândul
său, aducerea învinuitului sau inculpatului în faŃa autorităŃii competente,pentru a se constata la
timp şi în mod complet faptele care constituie infracŃiuni, astfel ca orice persoană care a săvârşit o
infracŃiune să fie pedepsită potrivit vinovăŃiei sale şi nicio persoană nevinovată să nu fie trasă la
răspundere penală.
O primă condiŃie absolut necesară si obligatorie pentru luarea măsurii arestării preventive o
reprezintă existenŃa unui proces penal. Dreptul român consacră în art. 136 C. pr. pen. regula
potrivit căreia măsura arestării preventive poate fi luată faŃă de învinuit sau inculpat, calitate care
după cum se ştie, presupune existenŃa unui proces penal început. De asemenea, ConstituŃia
României prevede în art. 23 alin. (4) că „arestarea preventivă se dispune de judecător numai în
cursul procesului penal” adică numai după începerea urmăririi penale şi până la pronunŃarea unei
hotărâri judecătoreşti definitive.
Cea de-a doua condiŃie o reprezintă dispoziŃiile art. 143 C.p.p. şi anume: obligativitatea
existenŃei unor probe sau indicii temeinice privind săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală.
Pentru ca o măsură de reŃinere sau arestare să fie permisă, trebuie să existe indicii temeinice
de a se bănui că s-a săvârşit o infracŃiune, iar noŃiunea de indicii temeinice depinde de
circumstanŃele particulare ale fiecărui caz. Organul judiciar este obligat să ofere un set minim de
fapte şi informaŃii care să convingă instanŃele cu privire la existenŃa acestor indicii temeinice, dar
acest lucru nu presupune ca autorităŃile să dispună de probe suficiente pentru a formula acuzele
împotriva inculpatului în momentul arestării. Rolul acestei măsuri trebuie să fie acela de a permite
clarificarea sau, dimpotrivă, înlăturarea suspiciunilor, iar faptele care suscită bănuieli nu prezintă
acelaşi nivel de certitudine cu cele care permit inculparea şi, cu atât mai puŃin, cele care permit
condamnarea.
Având natura unei veritabile garanŃii împotriva arbitrariului, condiŃia necesităŃii existenŃei
unor probe sau indicii temeinice pentru a crea o presupunere rezonabilă că o anumită persoană a
săvârşit o infracŃiune nu e îndeplinită în situaŃia în care arestarea unei persoane s-a realizat în
considerarea unor simple intuiŃii, impresii, idei, zvonuri sau prejudecăŃi în calitate de indicii
privind participarea acestei persoane la comiterea unei infracŃiuni.
Cu toate acestea, aşa cum s-a arătat în doctrină, la momentul arestării preventive nu e însă
necesar să se stabilească în mod clar natura şi existenŃa infracŃiunii, întrucât faptele care dau
naştere bănuielilor nu au acelaşi nivel de certitudine cu cele care justifică condamnarea, iar
preocuparea permanentă pe parcursul privării de libertate o reprezintă tocmai continuarea
investigaŃiilor în scopul confirmării sau înlăturării temeiurilor de arestare.
Legiuitorul român a optat pentru definirea expresă a conceptelor de „probă” şi „indicii
temeinice” în chiar cuprinsul reglementărilor în care acestea sunt conŃinute. Astfel, potrivit art. 63
C. proc. pen. prin proba se înŃelege orice element de fapt care serveşte la constatarea existenŃei
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sau inexistenŃei unei infracŃiuni, la identificarea persoanei care a săvârşit-o şi la cunoaşterea
împrejurărilor necesare pentru justa soluŃionare a cauzei. Există indicii temeinice, în sensul art. 68¹
C. proc. pen.atunci când din datele existente în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că persoana
faŃă de care se efectuează urmărirea penală a săvârşit fapta. În toate cazurile atât din probe, cât şi
din indicii temeinice trebuie să rezulte presupunerea rezonabilă că o persoană a săvârşit o
infracŃiune; noŃiunea de suspiciune rezonabilă trebuie raportată la sensul oferit de jurisprudenŃa
CurŃii Europene referitor la existenŃa unor date, informaŃii care să convingă un observator obiectiv
şi imparŃial că este posibil ca o persoană să fi săvârşit o infracŃiune.
Relevantă sub acest aspect este încheierea nr. 4373 din 23 septembrie 2007 (nepublicată)
pronunŃată de Î.C.C.J., SecŃia penală, în care Curtea a dispus faŃă de învinuitul C.C.C măsura
obligării de a nu părăsi Ńara. Pentru a se pronunŃa astfel, instanŃa a arătat că atât din probe cât şi din
indicii temeinice trebuie să rezulte presupunerea rezonabilă că o persoană a săvârşit o infracŃiune.
Urmele de sânge care prin constatări tehnico-ştiinŃifice biocriminalistice, s-a stabilit că aparŃineau
presupusului făptuitor şi victimei pot fi considerate indicii temeinice sau „urme” rezonabile ale
săvârşirii unei infracŃiuni contra vieŃii, însă lipsa cadavrului poate constitui în aprecierea instanŃei,
un element mai puternic cât priveşte alibiul suspectului, reŃinându-se că această împrejurare
prezintă un risc semnificativ ca în realitate să fie vorba doar de o dispariŃie de la domiciliu.
Spre deosebire de indiciile temeinice care sunt simple presupuneri sau bănuieli care permit
formularea unor deducŃii logice privind aspecte ale rezolvării cauzei, probele se pot obŃine doar
prin intermediul mijloacelor de probă şi doar cu respectarea procedurii prevăzute de lege, aspect
evidenŃiat de art. 64 alin. (2) C. proc. pen. potrivit căruia, mijloacele de probă obŃinute în mod
ilegal nu pot fi folosite în procesul penal. Având natura unei garanŃii împotriva privării de libertate
în scopul facilitării strângerii de probe incriminatoare, atât probele cât şi indiciile temeinice trebuie
să existe în momentul dispunerii măsurii preventive, dovada existenŃei lor aflându-se în sarcina
organelor judiciare.
Din cele susŃinute anterior, se poate observa că, în principiu, între noŃiunea de „probe” şi cea
de „indicii temeinice” nu există din punct de vedere al forŃei probante o diferenŃă semnificativă,
întrucât ambele urmăresc convingerea organului judiciar că între fapta săvârşită şi persoana
bănuită de comiterea acesteia, există o veritabilă punte de legătură. Deosebirea esenŃială dintre cele
două o reprezintă sursa lor procesuală, astfel că, împrejurările sau faptele ce se constituie în indicii
temeinice ajung la cunoştiinŃa organelor judiciare pe orice alte căi în afara mijloacelor de probă. În
acest sens Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie cu prilejul unei cauze a arătat că „indiciul este un
element care poate fi revelator asupra unui fapt sau asupra vinovăŃiei celui care l-a comis. El
conŃine o ştiinŃă sau o cunoştiinŃă certă şi directă asupra unui fapt, circumstanŃe, situaŃii, iar prin
informaŃia şi revelaŃia produsă de această ştiinŃă dă o probă indirectă cu privire la existenŃa
infracŃiunii şi a vinovăŃiei ( „probă indicială”)”.
Având ca punct de plecare caracterul subsidiar şi de excepŃie al măsurii arestării preventive,
în doctrină s-a arătat că atâta timp cât o persoană este considerată nevinovată până la decizia
definitivă de condamnare, aceasta poate să sufere consecinŃe ale faptei pe care a comis-o doar în
situaŃii cu totul excepŃionale. O garanŃie împotriva arbitrariului este aceea a necesităŃii,
proporŃionalităŃii măsurii luate în raport cu circumstanŃele cauzei. În jurisprudenŃa CurŃii Europene
a Drepturilor Omului, necesitatea a fost apreciată ca un criteriu care justifică măsurile
privative/restrictive de libertate, dacă acestea sunt oportune, rezonabile, absolut necesare şi strict
cerute de împrejurările situaŃiei. Astfel, arestarea preventivă a unei persoane nu poate fi dispusă
doar în considerarea faptului că există suspiciuni că aceasta ar fi comis o infracŃiune, fiind absolut
necesară întrunirea unor condiŃii suplimentare în acest sens.
În afara condiŃiilor generale, la alegerea măsurii de prevenŃie ce urmează a fi luată, trebuie să
se Ńină cont de unele criterii complementare şi anume, de scopul acesteia, de gradul de pericol
social al infracŃiunii, de sănătatea, vârsta, antecedentele si alte situaŃii privind persoana faŃă de care
se iau aceste măsuri. În cadrul criteriilor complementare, scopul măsurii de prevenŃie nu se
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confundă cu scopul general fixat în art.136 alin. 1. Scopul special al măsurii de prevenŃie e fixat în
raport cu o anumită persoană şi cu împrejurările concrete ale unei cauze penale. În cadrul
criteriilor complementare, gradul de pericol social al infracŃiunii nu se confundă cu pericolul social
ca trăsătură generală a infracŃiunii (art. 17) acesta fiind exprimat prin limitele prevăzute în art.148
C.p.p. În cadrul acestor criterii, pericolul social trebuie privit prin prisma unor circumstanŃe
concrete ale cauzei cum ar fi: frecvenŃa infracŃiunilor în raza teritorială în care îşi desfăşoară
activitatea organul judiciar, starea de tulburare a publicului. Cu alte cuvinte se Ńine seama de
rezonanŃele ulterioare comiterii infracŃiunii.
Art. 143 C.p.p. instituie condiŃia existenŃei probelor sau indiciilor temeinice privind săvârşirea
unei fapte prevăzute de legea penală, urmând ca existenŃa temeiurilor de la art. 148 C.p.p. să
conducă în cele din urmă la dispunerea arestării preventive. Aşa cum s-a susŃinut în literatura de
specialitate, temeiurile de detenŃie trebuie înŃelese ca fiind independente de săvârşirea faptei pentru
care s-a început procesul penal şi constau în diverse pericole ce pot ameninŃa buna desfăşurare a
procesului penal declanşat.
Cea de-a treia condiŃie o reprezintă existenŃa unuia din cazurile prevăzute de art. 148 C.p.p.
4. Cazurile prevăzute în art. 148 C.p.p.
Aceste cazuri sunt următoarele:
a)învinuitul sau inculpatul a fugit ori s-a ascuns, în scopul de a se sustrage de la urmărire sau
de la judecată, ori există date că va încerca să fugă sau să se sustragă în orice mod de la urmărirea
penală, de la judecată ori de la executarea pedepsei.
Este necesar ca din probele existente la dosar (de exemplu, declaraŃii de martori, proceseverbale întocmite de organele de urmărire penală, declaraŃii ale unor coinculpaŃi, procese-verbale
de redare a comunicaŃiilor) să rezulte că învinuitul sau inculpatul, ce avea cunoştinŃă de existenŃa
unui proces penal în care era acuzat de săvârşirea unei infracŃiuni, s-a sustras în mod efectiv
procedurilor.
De asemenea, poate fi reŃinut acest caz şi atunci când există un risc semnificativ cu privire la
sustragerea învinuitului sau inculpatului de la procedura sau de la executarea pedepsei. Pentru
aprecierea existenŃei unui asemenea risc, este necesar ca judecătorul să mai aibă în vedere
circumstanŃele cauzei şi mai ales: natura şi gravitatea infracŃiunii de care este acuzat învinuitul sau
inculpatul; pedeapsa ce i-ar putea fi aplicată; domiciliul, profesia, resursele financiare de care
dispune. Faptul că o persoană este cetăŃean străin sau apatrid sau că nu are nicio legătură cu Ńara în
care este acuzat de săvârşirea unei infracŃiuni, nu este în sine suficient pentru a concluziona că
există un risc semnificativ de sustragere.
b)învinuitul sau inculpatul a încălcat, cu rea-credinŃă, măsura obligării de a nu părăsi
localitatea sau Ńara ori obligaŃiile care îi revin pe durata acestor măsuri.
Acest temei de arestare are la bază nerespectarea de către inculpat a unei alte măsuri
preventive mai uşoare luate anterior împotriva sa. În situaŃia în care învinuitul sau inculpatul
încalcă cu rea-credinŃă obligaŃiile ce formează controlul judiciar, judecătorul are totuşi obligaŃia de
a motiva caracterul necesar şi proporŃional al măsurii arestării, în acest fel fiind atenuat sau chiar
înlăturat caracterul automat de înlocuire a măsurii restrictive de libertate cu cea privativă de
libertate.
c)învinuitul sau inculpatul încearcă să zădărnicească în mod direct sau indirect aflarea
adevărului prin influenŃarea unei parŃi, a unui martor sau expert ori prin distrugerea, alterarea sau
sustragerea mijloacelor materiale de probă.
Aflarea adevărului, unul dintre principiile directoare ale procesului penal (art.3 C. proc. pen.)
impune existenŃa unei concordanŃe depline între concluziile la care ajung organele judiciare şi
realitatea obiectivă referitoare la fapta sau împrejurările faptei şi persoana autorului. Datorită
faptului că există situaŃii în care persoana incitată de o posibilă aplicare a unei pedepse privative de
libertate pentru fapta săvârşită acŃionează prin diferite mijloace în sensul denaturării adevărului,
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legea a reglementat expres posibilitatea luării măsurii arestării preventive în scopul împiedicării
unor astfel de comportamente.
d)există date că învinuitul sau inculpatul pregăteşte săvârşirea unui noi infracŃiuni.
Acest temei presupune existenŃa unui risc semnificativ că învinuitul sau inculpatul să
săvârşească o nouă infracŃiune; probele administrate trebuie să evidenŃieze că învinuitul sau
inculpatul a efectuat acte preparatorii în vederea săvârşirii unei noi infracŃiuni.De asemenea acest
temei trebuie reŃinut dacă există riscul repetării săvârşirii unei infracŃiuni sau al continuării actelor
de executare rămase în faza tentativei ori a săvârşirii unei infracŃiuni pe care învinuitul sau
inculpatul ameninŃase că o va săvârşi.
Acest caz de privare de libertate, recunoscut de jurisprudenŃa CurŃii Europene, trebuie folosit
cu prudenŃă având în vedere că impune judecătorului să stabilească existenŃa unei probabilităŃi cu
privire la săvârşirea unei infracŃiuni de către învinuit sau inculpat, ceea ce poate echivala cu
instituirea unei prezumŃii de vinovăŃie incompatibilă cu exigenŃele art. 6 paragraf 2 din ConvenŃia
europeană.
e)învinuitul sau inculpatul a săvârşit cu intenŃie o nouă infracŃiune.
În acest caz este necesar să existe o suspiciune rezonabilă că învinuitul sau inculpatul a
săvârşit cu intenŃie o nouă infracŃiune, după ce anterior fusese începută urmărirea penală împotriva
sa pentru săvârşirea unei alte infracŃiuni, însă nu este necesar ca pentru infracŃiunea pentru care
anterior a fost începută urmărirea penală să fi fost pusă în mişcare acŃiunea penală.
f) există date că învinuitul sau inculpatul exercită presiuni asupra persoanei vătămate sau că
încearcă o înŃelegere frauduloasă cu aceasta.
Acest temei priveşte două situaŃii alternative justificate fie de necesitatea asigurării protecŃiei
victimei infracŃiunii, fie de nevoia de a evita zădărnicirea aflării adevărului. La fel ca în cazurile
analizate anterior, este necesar ca din datele dosarului să rezulte efectiv că învinuitul sau inculpatul
exercită presiuni asupra părŃii vătămate cu scopul de a o influenŃa să nu îşi mai susŃină acuzaŃiile
sau încearcă o înŃelegere frauduloasă cu aceasta.
Aşa cum reiese din formularea textului, activitatea de constrângere trebuie să fie actuală, o
simplă temere că în viitor se vor exercita presiuni asupra părŃii vătămate nu este suficientă pentru a
se dispune faŃă de persoana acuzată măsura arestării preventive. Presiunile exercitate de inculpat
pot avea ca finalitate fie împiedicarea sau determinarea victimei infracŃiunii să nu introducă ori să
retragă plângerea deja formulată, fie influenŃarea acesteia în ceea ce priveşte conŃinutul
declaraŃiilor sau modificarea acestora şi uneori chiar încercarea de a obŃine o împăcare. În ceea ce
priveşte înŃelegerea frauduloasă, aceasta poate avea ca obiectiv schimbarea declaraŃiei persoanei
vătămate sau a poziŃiei sale procesuale în latura penală a cauzei. Această înŃelegere nu reprezintă
consecinŃa presiunilor exercitate de inculpat ci ea are la bază un acord întemeiat pe reaua-credinŃă
a părŃilor, în scopul de a denatura realitatea.
g) învinuitul sau inculpatul a săvârşit o infracŃiune pentru care legea prevede pedeapsa
detenŃiunii pe viaŃa sau pedeapsa închisorii mai mare de 4 ani şi există probe că lăsarea sa în
libertate prezintă un pericol concret pentru ordinea publică.
Pe de o parte judecătorul pune în balanŃă dreptul învinuitului sau inculpatului la libertate
individuală, iar pe de altă parte necesitatea protecŃiei ordinii publice împotriva unui pericol concret
pe care l-ar prezenta lăsarea acestei persoane în libertate. Pericolul pentru ordinea publică nu se
confundă cu pericolul social ca trăsătură esenŃială a infracŃiunii. Aceasta nu înseamnă, însă, că în
aprecierea pericolului pentru ordinea publică trebuie făcută abstracŃie de gravitatea faptei,
existenŃa pericolului public rezultă, între altele, şi din însuşi pericolul social al infracŃiunilor de
care sunt învinuiŃi, de reacŃia publică la comiterea infracŃiunilor, de posibilitatea comiterii chiar a
unor fapte asemănătoare de către alte persoane. Pentru aprecierea cerinŃei pericolului concret
pentru ordinea publică trebuie avute în vedere: natura şi modalitatea concretă de săvârşire a
infracŃiunii, împrejurările în care învinuitul sau inculpatul a acŃionat, gradul de pericol social al
unor asemenea fapte şi rezonanŃa negativă în rândul opiniei publice a acestui tip de fapte,
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sentimentul de insecuritate socială pe care îl generează acest tip de fapte, urmările produse,
antecedentele penale.
5. Concluzii
Arestarea preventivă a învinuitului sau inculpatului trebuie să fie necesară pentru interesul
bunei desfăşurări a procesului penal şi proporŃională cu scopul urmărit prin dispunerea
acesteia.Trebuie demonstrate , pe de o parte, caracterul necesar al măsurii privative de libertate
pentru buna desfăşurare a procesului penal şi, pe de altă parte, caracterul insuficient al altor măsuri
preventive pentru realizarea cu aceeaşi eficienŃă a scopurilor prevăzute de art. 136 alin.1 C.p.p.,
faŃă de prezumŃia de libertate de care se bucura învinuitul sau inculpatul şi de caracterul de
excepŃie al măsurii arestării preventive. CerinŃa proporŃionalităŃii, ce decurge din cea a necesităŃii,
presupune existenta unui just echilibru între măsura privativă de libertate şi scopul urmărit prin
dispunerea acesteia, în vederea garantării libertăŃii persoanei şi evitării oricărui arbitrariu în luarea
unei măsuri atât de grave. În acest scop vor fi avute în vedere gravitatea acuzaŃiei penale,
circumstanŃele în care se presupune că a fost săvârşită fapta, persoana învinuitului sau inculpatului.
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DETERMINAREA SAU INLESNIREA SINUCIDERII – PREZENT SI
PERSPECTIVA
Ioana-Cristina DEDU1

Abstract
A crime like determining or enabling suicide must not remain without penal repression, but
it should also not receive the punishment for intended murder. Therefore, we must highlight the
thin line between this crime and the qualified homicide, line that consists in the constraint will of
the victim. In addition, this study wishes to provide a compared vision over other countries’
legislations, especially over the concept of “euthanasia” and the impact it has had over the
population, considering the fact that the roman principle “volenti et consentienti non fit injuria”
applies no more. We will also analyze the crime introduced by the New Penal Code, “homicide at
the request of the victim”.
Cuvinte cheie: sinucidere, constrângere, eutanasie, viaŃa, pedeapsa.
I/. CONSIDERAłII INTRODUCTIVE. ASPECTE DE SUICIDOLOGIE
Sinuciderea, provenind prin reunirea a două cuvinte latineşti, sui= sine şi cedere= a trânti la
pământ, a doborî, apare ca un act de conduită nefiresc, rezultat al trăirilor intriseci ale unei
persoane ce experimentează anumite suferinŃe fizice sau psihice. Revelările istorice ne arată
parcursul concepŃiilor asupra sinuciderii încă din Antichitate. În viziunea antică, viaŃa nu merita să
fie păstrată decât dacă era conformă cu raŃiunea, cu demnitatea umană şi dacă aducea mai multe
satisfacŃii decât nenorociri. Altfel, păstrarea ei era considerată o nebunie de filosofii greci ai
timpului. Platon era, în general, împotriva sinuciderii, dar menŃiona trei excepŃii majore:
condamnarea, spre exemplu cazul lui Socrate, boală foarte dureroasă şi incurabilă, precum şi o
soartă mizerabilă, putând include situaŃii diverse, de la mizerie la ruşine2. De asemenea, dreptul
roman din epoca imperială identifica anumite situaŃii în care sinuciderea nu conducea la
confiscarea bunurilor: sinuciderea din dezgust faŃă de viaŃă, din suferinŃă la moartea unui fiu, din
dorinŃa de a se vorbi despre tine că ai avut o moarte frumoasă, din nebunie, din idioŃie sau sărăcie
de duh, pentru a scăpa de boală şi suferinŃă, din dorinŃa de a scăpa de compromitere în caz de
faliment. În cele din urmă, toate tipurile de sinucidere erau permise cu excepŃia cazurilor de
acuzaŃi şi condamnaŃi3. Conform opiniei lui Minois, din punct de vedere psihologic, în majoritatea
cazurilor, individul dirijează împotriva propriei persoane o agresivitate pe care nu o poate elibera
împotriva celorlalŃi în societăŃile civilizate4.
În prezent, sinuciderea este considerată a fi actul de conduită intenŃională, voluntar-deliberată,
legat de un motiv exogen (social sau psiho-social) şi de o motivaŃie endogenă (psihologică sau
psihopatologică), specifice pentru fiecare individ în parte, cu rezonanŃă ideo-afectivă asupra
personalităŃii sale, declanşând pulsiuni autoagresive prin schimbarea atitudinii morale faŃă de sine
şi faŃă de lume şi având ca finalitate întreruperea desfăşurării fireşti a cursului vieŃii biologice
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printr-un proces de traumatizare al propriului corp . Repertoriul comportamentelor suicidare este
extrem de larg şi de divers, mergând de la simplul gând de a-şi pune capăt vieŃii, până la pregătirea
minuŃioasă a unui plan de sinucidere şi obŃinerea mijloacelor necesare pentru a o duce la bun
sfârşit, de la tentativa de sinucidere şi până la trecerea la actul propriu-zis, adică sinuciderea
realizată. IntenŃia suicidară este relativ simplu de descris. Totuşi, studierea sa ştiinŃifică se extinde
la riscul de estimare a morŃii, pe de-o parte, şi la reliefarea motivelor,cauzelor pe de altă parte.
II/.
DETERMINAREA
SAU
ÎNLESNIREA
SINUCIDERII.
ANALIZĂ
COMPARATIVĂ ÎNTRE REGLEMENTAREA ACTUALĂ ŞI CEA VIITOARE
Determinarea sau înlesnirea sinuciderii este o infracŃiune prevăzută în actualul Cod Penal în
articolul 179. Astfel, se incriminează fapta unei persoane de a determina, prin diferite modalităŃi, o
altă persoană de a se sinucide. Fapta este sancŃionată datorită atingerii aduse însăşi vieŃii persoanei,
societatea pierzând un membru al său prin intervenŃia făptuitorului. În legislaŃia noastră,
sinuciderea nu este incriminată, deoarece se consideră că o persoană are atributul dispoziŃiei
asupra fiinŃei sale. Însă ilicitul penal intervine atunci când o altă persoană săvârşeşte acte de
determinare sau înlesnire a acestei sinucideri, cu alte cuvinte, sinuciderea este ori inoculată în
mintea persoanei prin îndemnuri, rugăminŃi, ori ajutată prin mijloace exterioare, cum ar fi
procurarea de otrăvuri, legarea unei funii de tavan etc. Cum participaŃia penală nu este de conceput
decât la o faptă principală pedepsibilă, determinarea la sinucidere şi înlesnirea sinuciderii,
neputând constitui acte de instigare şi complicitate în sensul legii penale, dar prezentând un
evident pericol social – întrucât aduc atingere vieŃii altei persoane – acestea au fost incriminate
distinct, ca infracŃiune de sine stătătoare2. Vom reveni asupra acestor modalităŃi în cele ce
urmează.
Textul legal de incriminare a acestei fapte este următorul: “(1) Fapta de a determina sau de a
înlesni sinuciderea unei persoane, dacă sinuciderea sau încercarea de sinucidere a avut loc, se
pedepseşte cu închisoare de la 2 la 7 ani. (2) Când fapta prevăzută în alineatul precedent s-a
săvârşit faŃă de un minor sau de o persoană care nu era în stare să-şi dea seama de fapta sa, ori nu
putea fi stăpână pe actele sale, pedeapsa este închisoarea de la 3 la 10 ani.” Noul Cod Penal
introduce două circumstanŃe agravante şi o circumstanŃă atenuantă. Prima circumstanŃă agravantă
se referă la calitatea subiectului pasiv calificat, şi anume un minor cu vârsta cuprinsă între 13 şi 18
ani sau o persoană cu discernământ diminuat. A doua situaŃie agravantă se referă la victimă care nu
a împlinit vârsta de 13 ani sau o persoană care nu a putut să-şi dea seama de consecinŃele acŃiunilor
sau inacŃiunilor sale ori nu a putut să le controleze. Se observă că pedeapsă pentru această ultimă
formă agravata este închisoarea de la 10 la 20 de ani, similară cu cea reglementata pentru
infractiunea de omor. Într-adevăr, în situaŃia enunŃată mai sus, această formă de determinare sau
înlesnire a sinuciderii se apropie suficient de mult de natura omorului, fiind săvârşită împotriva
unei persoane care nu poate avea reprezentarea veridica asupra acŃiunilor sale. Această opŃiune a
legiuitorului îşi găseşte explicaŃia în aceea că faptă de a determina o persoană lipsită de
discernământ sau de voinŃa să se sinucidă este finalmente o formă a omorului3. Spre deosebire de
reglementarea actuală, care conferă aceeaşi pedeapsă suicidului realizat cu a celui tentat,
reglementarea viitoare atenuează răspunderea în cazul celei de a două situaŃii: “dacă actele de
determinare sau înlesnire prevăzute în alin. (1)-(3) au fost urmate de o încercare de sinucidere,
limitele special ale pedepsei se reduc la jumătate”. Nu au fost operate modificări la nivelul
1
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modalităŃilor de săvârşire ale faptei.
III/. DETERMINAREA SINUCIDERII. COMPARAłIE CU INFRACłIUNEA DE
OMOR
Determinarea sinuciderii poate avea loc prin felurite moduri: rugăminŃi, amăgiri, minciuni,
crearea unor condiŃii de viaŃă insuportabile, promisiuni şi alte asemenea fapte care au ca finalitate
suicidul victimei. Determinarea se caracterizează prin aceea că cel care determină are iniŃiativa
ideii de sinucidere, pe care o lansează sau sugerează, îndemnând, convingând sau făcând ca cel
determinat să ia pe baza acestei determinări hotărârea de a se sinucide1.
Una dintre cauzele care conducsinucigaşul la luarea propriei vieŃi o constituie violenŃa
domestică. Această violenŃă nu trebuie înŃeleasă numai că o formă a exprimării instinctelor brutale
ale unei persoane, ci şi din prisma presiunii psihice la care este supusă victimă în cadrul familial,
loc pe care societatea îl doreşte a fi reconfortant, liniştitor şi împăciuitor. Însă, pentru multele
victime ale violenŃei conjugale, căminul familial nu se apropie de aceasta definiŃie informală, de
nenumărate ori acestea trăind într-o teamă constantă, preconizând certurile şiacŃiunile violente
îndreptate asupra lor.
Învederate fiind argumentele precedente, în practică s-a constatat că a săvârşit această
infracŃiune inculpatul, căsătorit, care a avut faŃă de soŃia să o comportare total necorespunzătoare,
lovind-o şi ameninŃând-o în repetate rânduri; într-una din zile, inculpatul a lovit-o din nou şi a
constrâns-o să doarmă peste noapte într-o cameră neamenajată, fără ferestre şi fără pat. A doua zi,
victima s-a ascuns de frică în podul casei, unde, fiind găsită de inculpat, a fost dată jos cu forŃa,
lovită cu unscaun şi ameninŃată cu moartea. În mod similar s-a comportat inculpatul şi în ziua
următoarecând, după alte ameninŃări, i-a interzis să se culce în casă, astfel că, deşi îmbrăcată
sumar, victima a rămas afară toată noaptea. Disperată de comportarea soŃului său, victima a ingerat
substanŃa toxică. Cu toate că inculpatula constatat că soŃia lui se află într-o stare gravă nu i-a dat
nici un ajutor şi nu a solicitat intervenŃia medicului. Ca urmare, M.E. a decedat. Din actele medicolegale a reieşit că moartea victimei a fost violentă, datorându-se unei intoxicaŃii cu o substanŃă
caustică2.
Ceea ce deosebeşte acest caz de următoarele două este naşterea rezoluŃiei autonome a victimei,
fără constrângere sau forŃare înspre realizarea sinuciderii de către această. Prin urmare, apare ca
fiind corectă încadrarea juridică a faptei inculpatului S.N. care, după ce a consumat băuturi
alcoolice, s-a dus acasă, ocazie cu care a adresat soŃiei sale o serie de cuvinte injurioase, apoi a
luat-o la bătaie, cerându-i să plece sau să se arunce pe geam, spunându-i "ori te-arunci singură,
ori te arunc eu", în infracŃiunea de omor şi nu cea determinare sau înlesnire a sinuciderii. În aceste
condiŃii de violentă, mai ales că inculpatul stătea lângă fereastră pentru a-şi pune ameninŃarea în
aplicare, victima s-a aruncat de la etajul IX, decedând3.
Orice constrângere în sensul obligării unei persoane de a-şi curma viaŃa echivalează cu
încadrarea juridică a omorului, victima nemaiavând posibilitatea alegerii asupra persoanei sale,
astfel cum s-a petrecut şi în cazul în care inculpatul s-a manifestat violent faŃă de victimă,
ameninŃând-o că o aruncă din tren, astfel încât, de frică, aceasta a sărit din trenul care, deşi se
apropiase de staŃie şi-şi micşorase viteza, era totuşi încă în mers, iar în timpul căderii, victima s-a
izbit de un stâlp şi a decedat. Totuşi, prin rechizitoriul procurorului, inculpatul a fost trimis în
judecată
pentru
comiterea
infracŃiunii
prevăzute
de
art.179
Cod
Penal4.
1

V. Dobrinoiu, N. Neagu - op. cit., pag.35.
Trib. Supr., SecŃ. pen., dec. nr. 1047/1977; C.D. pe anul 1977, pp. 264-266.
Trib. Supr., SecŃ. Pen., dec. nr. 310/1979; C.D. pe anul 1979, pp. 397-398.
4
Valentin Radu-Sultanescu, Alexandru Boroi, Norel Neagu– Drept penal, Partea speciala, Culegere de spete
pentru uzul studentilor, Ed. All Beck 2002, pag. 27.
2
3
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Analizând cele trei spete prezentate mai sus, putem identifica unele asemănări, dar de asemenea, şi
deosebiri. O primă asemănare ar fi aceea că toate cele trei victime au comis ele însele acŃiunea ce a
condus la realizarea unuia dintre elementele laturii obiective, urmărea imediată. O a doua
asemănare se referă la violentele exercitate asupra celor trei subiecŃi pasivi de către subiecŃii activi.
Însă deosebirea apare între prima speŃă, pe de o parte, şi între celelalte două, pe de altă parte. În
primul caz, victimă a fost determinată prin traiul vitreg pe care îl ducea alături de soŃul sau să
înghită o substanŃă caustică ce urma să aibă ca rezultat moartea sa. Determinarea subiectului activ
a fost realizată prin supunerea soŃiei la tratamente inumane, exercitarea violenŃei şi obligarea
acesteia să suporte temperaturi scăzute îmbrăcată sumar. Ceea ce deosebeşte acest caz de celelalte
două este naşterea rezoluŃiei autonome a victimei, fără constrângere sau forŃare înspre realizarea
sinuciderii de către această. În spetele a doua şi a treia, deşi la prima vedere nu par a se deosebi
decât tangenŃial, în realitate apare o diferenŃă radicală, care conduce la o cu totul altă încadrare. De
esenŃa infracŃiunii de determinare sau înlesnire a sinuciderii este poziŃia volitivă a subiectului
pasiv, care doreşte să îşi curme viaŃa, având la baza diferite mobiluri. Victima din prima speŃă a
fost „determinată”, pe când victimele din a doua şi a treia speŃă au fost „constrânse”, ele nu au avut
exerciŃiul liberului arbitru într-o direcŃie sau în cealaltă, subiectul activ nedându-le vreo alternativă
de ieşire din situatia-premisa. Prin urmare, referindu-ne la cea de-a treia speŃă, soluŃia procurorului
de trimitere în judecată pentruinfracŃiunea prevăzută în art.179 Cod Penal apare ca eronată, iar
faptei i s-a dat o greşită încadrare juridică.
IV/. ÎNLESNIREA SINUCIDERII. COMPARAłIE CU INFRACłIUNEA DE
UCIDERE LA CERERE VICTIMEI
Înlesnirea sinuciderii, modalitate de săvârşire a infracŃiunii prevăzute în art. 179 Cod Penal,
se poate înfăptui prin înmânarea subiectului pasiv a unei arme, prin procurarea unei otrave, prin
legarea unei funii de tavan spre ajutorarea unei persoane lipsite de suficientă forŃă fizică de a
îndeplini toate actele premergătoare realizării sinuciderii, prin întărirea convingerii acesteia de a
comite suicidul sau prin orice alte mijloace ajutătoare apte să conducă la terminarea vieŃii
persoanei. După cum am clarificat anterior, faptă de suicid nu este incriminata de normele penale,
deci ceea ce am putea categorisi ca fiind forma secundară de participaŃie a complicităŃii nu este
aplicabilă, deoarece nu există o formă principală de participaŃie în cauză. Aceasta a fost raŃiunea
pentru care inslenirea, ajutorul acordat unei persoane în vederea sinuciderii a trebuit să primească
o legiferare proprie.
O astfel de legiferare a primit şi fapta unei persoane de a ucide la cererea subiectului pasiv al
infracŃiunii prevăzute în art. 190 din Noul Cod Penal. ConŃinutul legal al uciderii la cerere victimei
ne conturează elementele constitutive şi, totodată, conferă eutanasiei statutul de ilicit penal:
„uciderea săvârşită la cererea explicită, serioasă, conştientă şi repetată a victimei care suferea de o
boală incurabilă sau de o infirmitate gravă atestata medical, cauzatoare de suferinŃe permanente şi
greu de suportat”. Codul Penal 2009 reintroduce această infracŃiune, ea fiind prevăzută anterior în
art. 468 al Codului Penal din 1936. Aceasta incriminare îşi are explicaŃia în schimbarea operată în
cadrul părŃii generale a Noului Cod Penal, conform căreia „în cazul în care există circumstanŃe
atenuante, limitele speciale ale pedepsei prevăzute de lege pentru infracŃiunea săvârşită se reduc cu
o treime”1. În consecinŃă, împrejurarea care în actuala reglementare ar putea constitui circumstanŃă
atenuantă judiciară şi ar putea conduce la o pedeapsă care să se situeze sub minimul special
prevăzut de lege pentru infracŃiunea săvârşită, sub imperiul legiferării 2009, acea pedeapsă nu se
va mai situa în mod obligatoriu sub acel minim.
DiferenŃa dintre cele două infracŃiuni survine la nivelul elementului material. Astfel, în timp
ce la infracŃiunea de ucidere la cererea victimei elementul material se realizează prin acŃiunea sau
1

Art. 76, alin.1, Noul Cod Penal.
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inacŃiunea de ucidere, în cazul înlesnirii sinuciderii verbum regens priveşte doar acŃiuni de
întrajutorare a victimei de a comite suicidul, acŃiuni care, privite în individualitatea lor, nu sunt de
natură a suprima viaŃa. Sunt cunoscute două forme de ucidere la cererea victimei, activa şi pasivă.
În cadrul uciderii la cererea victimei în formă activa ne referim la acea acŃiune menită să întrerupă
viaŃa persoanei, acŃiune în ea însăşi capabilă să realizeze urmărea imediată, precum: administrarea
unei doze fatale de somnifer, sugrumarea, efectuarea unei injecŃii cu o substanŃă de natură a cauza
moartea etc. În cazul formei pasive, victima este privată de tratamentul medicamentos care îi
susŃine viaŃa sau care îi tergiversează sfârşitul. După cum se poate observa, în primul caz este
vorba despre o acŃiune, iar în al doilea de o inacŃiune, omisiunea de a acorda ajutorul pe care o
obligaŃie legală, în cazul medicului, sau o obligaŃie convenŃională, în cazul persoanei care avea în
sarcina să îngrijirea bolnavului, îl incumba.
În ceea ce priveşte circumstanŃele în care poate opera încadrarea juridică a uciderii la cererea
victimei, acestea sunt enumerate în art. 190 al Noului Cod Penal: existenŃa unei cereri explicite,
serioase, conştiente şi repetate a victimei şi boală incurabilă sau infirmitatea gravă atestata
medical, cauzatoare de suferinŃe permanente şi greu de suportat. După cum se poate observa,
manifestarea de voinŃă a victimei în sensul suprimării vieŃii acesteia trebuie să fie una certa,
expresă, iar nu una insiduoasa. Decizia victimei trebuie să fie una îndelung cântărită de către
această, fiind astfel exclusă orice formă a înlocuirii consimŃământului acesteia. În consecinŃă, cei
lipsiŃi de discernământ şi cei incapabili nu pot fi subiecŃi pasivi ai acestei infracŃiuni, aceştia
neputând exprima un consimŃământ valabil. Din această categorie fac parte şi cei ale căror facultăŃi
mintale sunt alterate de o afecŃiune psihică, că de exemplu psihoză, schizofrenie, Parkinson,
Alzheimer etc. De asemenea, cererea trebuie să fie repetată, excluzându-se altfel luarea acestei
decizii într-un moment de deznădejde, de disperare sau de tulburare. În ceea ce priveşte condiŃiile
pe care trebuie să le îndeplinească boală, aceasta trebuie să fie una al cărei tratament doar
prelungeşte sau face posibilă viaŃa o anumită perioadă de timp. Trebuie analizat raportul de
proporŃionalitate între suferinŃele care îi sunt cauzate victimei şi posibilităŃile reale de vindecare
sau de ameliorare a bolii. Această boală sau infirmitate trebuie să fie atestata medical, adică
bolnavul să fie luat în evidenŃa unei unităŃi spitaliceşti care să fi încercat tratarea pacientului, fără
reuşita în sensul vindecării. Hotărârea de a ucide o persoană la cererea acesteia pe baza unei
presupuneri sau a unei convingeri intrinseci nu cade sub incidenŃa acestei infracŃiuni, ci a normei
legale privind omorul. În sfârşit, boala trebuie să cauzeze suferinŃe greu de suportat şi susceptibile
de o prelungire în timp, de natură a pune atât victima, cât şi pe cei din anturajul acesteia la grea
încercare din punct de vedere fizic şi psihic. În situaŃia în care motivul pentru care victima cere
făptuitorului să o omoare este altul decât cel prevăzut mai sus, spre exemplu, deznădejde
sentimentală sau incapacitatea de a se sinucide, fapta va constitui infracŃiunea de omor, la care se
pot reŃine însă circumstanŃe atenuante judiciare determinate de cererea explicită a victimei,
prevăzute în art. 75, alin. 2, lit. b al Noului Cod Penal1.
V/. UCIDEREA LA CEREREA VICTIMEI. EUTANASIA. ELEMENTE DE DREPT
COMPARAT
Primele menŃionări ale eutanasiei umane au apărut în Antichitate, Platon2 afirmând că "cei al
căror corp este rău constituit, precum şi cei care au inimă perversă sau incorigibila prin natură, vor
fi lăsaŃi să moară". În 1623, în lucrarea InstauraŃio Magna, Fracis Bacon menŃiona că medicina are
şi scopul de a atenua durerile şi suferinŃele bolnavului, respectiv să procure bolnavului, când nu
mai există nicio speranŃă, o moarte dulce şi liniştită. Primele încercări de clarificare a problemei
eutanasiei umane au apărut la sfârşitul secolului al XX-lea, când în mai multe Ńări, ElveŃia, Grecia,
1
2

V. Dobrinoiu, N. Neagu – op. cit., pag. 32.
Opere complete - vol IV -Republica, Ed. Garnier Presses, 1936, pag. 111.
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Danemarca, Islanda, Finlanda, Austria, Germania şi Olanda a fost consacrată opinia conform
căreia uciderea săvârşită la cerere nu exonerează de răspundere, însă conferă făptuitorului
posibilitatea reŃinerii în sarcina sa a unor circumstanŃe atenuante. În prezent, doar două Ńări
europene au legiferat eutanasia: Olanda şi Belgia, însă aceasta realizată numai de către medic şi cu
condiŃia îndeplinirii unor criterii riguroase. Printre acestea amintim: consultarea unui alt medic,
tratamentul de durată şi stabilirea unei relaŃii cordiale între medic şi pacient, gradul ridicat de
insuportablitate al suferinŃei, boală gravă şi irecuperabilă.
În Germania, legea tolerează aşa numita eutanasie pasivă, AsociaŃia Federală Medicală
publicând un ghid intitulat "Principiile AsociaŃiei Federale Medicale privind moartea asistată, în
care există indicaŃii conform cărora măsurile de prelungire a vieŃii pot fi omise sau întrerupte, în
concordanŃă cu manifestarea de voinŃă a pacientului, dacă aceste măsuri au ca unic scop întârzierea
morŃii şi evoluŃiei bolii pacientului.
În Norvegia, art. 236 al Codului Penal incriminează fapta persoanei care ajuta sau săvârşeşte
acte de executare în vederea suprimării vieŃii la cererea victimei, însă art. 235 reglementează o
circumstanŃă atenuantă în stuatia în care autorul faptei a acŃionat motivat de compasiunea faŃă de
un bolnav în faza terminală. Oprirea tratamentului e permisă la cererea pacientului său a familiei
sale dacă pacientul nu poate comunica.
În Portugalia, un consiliu de etică şi-a exprimat recent aprobarea pentru oprirea tratamentului
unui pacient într-o stare vegetativă persistentă, pacient care să îşi fi exprimat anterior dorinŃa de a
nu mai beneficia de o astfel de îngrijire. În prezent, Codul Penal face distincŃie între uciderea la
cererea unui pacient şi eutanasia din compasiune.
Codul Penal din Danemarca conŃine incriminări similare celor din Noul Cod Penal roman,
distingând între sinuciderea asistată, definită ca fiind asistarea unei persoane în comiterea
suicidului şi moartea asistată care presupune uciderea unei persoane la cererea sa. În schimb, se
pemite oricărui pacient cu o boală incurabilă să decidă când vrea să nu mai primească un tratament
vital.
Punctul de vedere al Uniunii Europene a fost exprimat foarte clar de către Adunarea Parlamentară
a Consiliului Europei, care în 2005 a respins proiectul de rezoluŃie privind asistenŃă pentru
pacienŃii aflaŃi la sfârşitul vieŃii. RaŃionamentul avut la baza acestei decizii a fost acela că
protejarea demnităŃii umane şi a drepturilor subsecvente ale acesteia duce la instituirea interdictei
de a provoca moartea în mod deliberat.
S-a pus problema dacă recunoaşterea dreptului la viaŃa semnifica implicit recunoaşterea
dreptului de a muri. Într-o jurisprudenŃă recenta1, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a
considerat că interzicerea eutanasiei nu încalca dreptul la viaŃă şi pe cale de consecinŃă a refuzat să
recunoască un drept de a muri. În acelaşi timp însă, sinuciderea reprezintă o manifestare a
titularului dreptului la viaŃă care este liber să îşi exercite dreptul după propria voinŃă, atâta timp cât
comportamentul său nu afectează drepturile şi libertăŃile celorlalŃi şi nu este, prin urmare, tratată ca
o încălcare a dreptului la viaŃă2.
VI/. CONCLUZII
InfracŃiunile analizate prezintă similitudini la nivelul relaŃiilor sociale ocrotite prin normele
juridice şi al urmării imediate, dar şi deosebiri de interes. În timp ce în modalitatea determinării,
infracŃiunea de determinare sau înlesnire a sinuciderii, mobilul îl constituie suprimarea vieŃii
persoanei prin inocularea rezoluŃiei, în cazul infracŃiunii de ucidere la cererea victimei mobilul se
apreciază a fi curmarea suferinŃei victimei.
1

Hotărârea Pretty c. Regatului Unit, 29 aprilie 2002.
Raluca Miga Besteliu, Catrinel Brumar – ProtecŃia internaŃională a drepturilor omului, Note de curs, ed. a Va, Ed. Universul Juridic 2010, pag. 133.
2
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Având în vedere cele enunŃate mai sus referitor la eutanasie, ca o propunere de lege ferenda,
am putea sugera legalizarea eutanasiei, în condiŃii de stricteŃe, realizată de către medic sau cu
ajutorul medicului. Aceasta legiferare ar putea îmbrăca forma unei cauze justificative, ca o
derogare de la principiul conform căruia, în materie de infracŃiuni contra persoanei,
consimŃământul exprimat al victimei nu produce efecte.
În concluzie, chiar dacă infracŃiunea de determinare sau înlesnire a sinuciderii îşi găseşte
puŃină aplicare în prezent, ea este necesară pentru protejarea societăŃii împotriva încercărilor
samavolnice a celor care doresc moartea altor persoane şi înfăptuiesc acte de determinare sau de
înlesnire în acest sens, în scopul de a scăpa de represiunea penală sub forma infracŃiunii de omor.
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NULITĂłILE ÎN PROCESUL PENAL
Andreea ROŞCAN*

Abstract
Analizând cadrul legal al nulităŃilor, în prezentul studiu, vom face o evaluare a evoluŃiei
acestor sancŃiuni procedurale şi vom observa că toŃi participanŃii la procesul penal pot contribui
la buna desfăşurare a acestuia, precum şi la aflarea adevărului în cauza respectivă.
De asemenea, prezenta lucrare vorbeşte despre importanŃa nulităŃilor în procesul penal, mai
ales a nulităŃilor absolute. Legiuitorul a înŃeles să prevadă în mod expres cazurile în care
intervine nulitatea absolută, întrucât este vorba de încălcarea unor dispoziŃii legale care au o
importanŃă deosebită asupra desfăşurării procesului penal.
Luând în considerare trăsăturile şi efectele nulităŃilor, se poate ajunge lesne la concluzia că,
în lipsa acestor sancŃiuni, am putea vorbi despre luarea, de către instanŃele de judecată, a unor
decizii neconforme cu realitatea.
Cuvinte cheie: act procesual, act procedural, sancŃiuni procedurale, nulitate relativă,
nulitate absolută.
1. ConsideraŃii introductive
Principalii participanŃi la desfăşurarea procesului penal îşi exercită drepturile şi îşi aduc la
îndeplinire obligaŃiile pe care le au prin intermediul unor acte, cerute de specificul fiecărei cauze
penale. Actele prin care se dinamizează şi se coordonează activitatea procesuală penală şi care
ajută la desfăşurarea în condiŃii normale a procesului penal se împart în două categorii, şi anume:
acte procesuale şi acte procedurale.
Profesorul Vintilă Dongoroz spunea despre actul procesual că este instrumentul juridic prin
care sunt exercitate drepturile, prerogativele şi facultăŃile organelor judiciare şi subiecŃilor
procesuali, prin care se asigură desfăşurarea procesului penal. Într-o abordare mai nouă, în
literatura de specialitate, actele procesuale sunt definite ca fiind activităŃi prin care autorităŃile
judiciare şi părŃile din proces îşi manifestă voinŃa, în condiŃiile şi formele prevăzute de lege, de
începere şi desfăşurare a procesului penal, în vederea realizării scopului său1. Sunt, de exemplu,
acte procesuale: dispunerea începerii urmăririi penale, a clasării, a scoaterii de sub urmărire
penală, a punerii în mişcare a acŃiunii penale, a trimiterii in judecată, etc.
Spre deosebire de acestea, actele procedurale sunt mijloacele prin intermediul cărora se aduc
la îndeplinire sarcinile ce decurg din actele şi măsurile procesuale2. Aşa cum rezultă din această
definiŃie, actele procedurale implică existenŃa prealabilă a actelor şi măsurilor procesuale, având
astfel un caracter de acte derivate. Sunt acte procedurale: întocmirea unei ordonanŃe, înmânarea
unei citaŃii, executarea unui mandat de aducere sau de arestare, etc.
Pentru atestarea întocmirii lor, actele procesuale şi procedurale sunt consemnate în scris.
Aceste înscrisuri se numesc acte de documentare procedurală sau acte procedurale constatatoare,
ele constituind materialul documentar al dosarului. Sunt acte de documentare procedurală:
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rezoluŃia de începere a urmăririi penale, rezoluŃia de casare, ordonanŃa de scoatere de sub urmărire
penală, ordonanŃa de punere în mişcare a acŃiunii penale, etc.1
Între actele procesuale şi actele procedurale există mai multe diferenŃe. O primă distincŃie
între cele două categorii de acte ar fi aceea că, în timp ce actul procesual este un act constitutiv
prin intermediul căruia organele judiciare, dar şi părŃile din proces, îşi manifestă voinŃa în
condiŃiile legii, actul procedural este un act derivat care, aşa cum am spus şi mai sus, implică
existenŃa prealabilă a actului procesual şi aduce la îndeplinire actele şi măsurile procesuale.
Astfel, actele procesuale sunt considerate ca reprezentând latura mobilă, dinamică a
procesului penal care impune mersul înainte al acestuia şi rezolvarea raportului juridic procesual
penal, pe când actele procedurale, dimpotrivă, sunt considerate că reprezintă latura instrumentalstatică, pur formală a procesului penal2.
O altă deosebire constă în faptul că actele procesuale, pentru a fi efectuate valabil, trebuie să
fie întocmite de organul judiciar competent să urmărească sau să judece cauza sau de persoana
îndrituită să efectueze actul respectiv, cu unele derogări prevăzute de lege. Actele procedurale
însă, în temeiul art. 132 şi art. 135 C. proc. pen., pot fi efectuate şi de alte organe decât cele
competente, în cazul în care organele competente nu pot efectua personal actul.
Pe de altă parte, analizând reglementarea celor două categorii de acte, vom observa că acestea
au şi elemente comune. În primul rând, este de observat că principiile oficialităŃii si al rolului activ
îşi pun amprenta asupra efectuării actelor procesuale sau procedurale. Potrivit art. 2 alin. (2) C.
proc. pen., actele de procedură se îndeplinesc din oficiu, de către organele judiciare, în afară de
cazurile când prin lege se dispune altfel, iar art. 4 C. proc. pen. obligă organele de urmărire penală
şi instanŃa de judecată să efectueze din proprie iniŃiativă actele de procedură necesare desfăşurării
procesului penal.
În al doilea rând, atât actele procesuale cât şi actele procedurale trebuie exprimate în
modalitatea prevăzută de lege. Această caracteristică a celor două categorii de acte se află în
deplină concordanŃă cu principiul legalităŃii, potrivit căruia toate actele trebuie efectuate cu
respectarea dispoziŃiilor care le prevăd.
În fine, actele procesuale şi procedurale trebuie îndeplinite, în mod obligatoriu, în limba
română.
Desfăşurarea într-un cadru ordonat şi progresiv a procesului penal, presupune efectuarea
actelor procesuale şi procedurale într-un anumit interval de timp. Având în vedere acest lucru,
legiuitorul a fixat anumite termene pentru a arăta când trebuie efectuate actele de procedură. Prin
fixarea termenelor, legiuitorul a Ńinut cont, pe de o parte, de interesul general ca procesul să se
desfăşoare cu promptitudine, adică de promovarea principiului operativităŃii, iar pe de altă parte,
de asigurarea unei durate minime, absolut necesare, pentru ca părŃile şi, în special inculpatul, să-şi
poată exercita dreptul la apărare3.
Aşa cum am spus, instituŃia termenului în procesul penal este strâns legată de principiul
operativităŃii. Deşi acest principiu nu este reglementat expres în legislaŃia noastră, există totuşi
dispoziŃii în Codul de procedură penală care se referă la obligaŃia organelor judiciare de a dispune
operativ efectuarea anumitor activităŃi, prin folosirea unor expresii ca „imediat”, „de îndată”, „de
urgenŃă”.4
În literatura de specialitate s-a stabilit că noŃiunile de „termen rezonabil” sau „termen
nerezonabil” nu pot fi calificate in abstracto, ci calificarea lor depinde de circumstanŃele
1
2

408.
36.
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Alexandru Vasiliu, Teoria generală a actelor de procedură penală, Editura All Beck, Bucureşti, 2003, p. 33-
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particulare ale fiecărei cauze. Astfel, în jurispudenŃa CurŃii Europene, s-a conturat ideea potrivit
căreia ar exista mai multe criterii care trebuie avute în vedere la aprecierea unui termen ca fiind
rezonabil, şi anume: importanŃa cauzei, gradul de complexitate al cauzei, comportamentul părŃilor
şi al organelor judiciare, etc.
Deşi Codul de procedură penală, prin dispoziŃiile sale, nu prevede o definiŃie a termenelor, în
literatura de specialitate s-a spus că acestea sunt intervale de timp înăuntrul cărora sau după
epuizarea cărora pot fi îndeplinite acte şi măsuri procesuale sau procedurale.
2. SancŃiunile procedurale penale
Articolul 6 din ConvenŃia pentru apărarea drepturilor omului, preluat de legislaŃia noastră prin
art. 11 pct. 2 şi art. 20 din ConstituŃia României, prevede dreptul oricărei persoane la un proces
echitabil. Pentru a se asigura acest drept, trebuie să existe anumite garanŃii prevăzute de legea
procesual penală, dar şi sancŃiuni care să intervină în cazul în care acestea nu sunt respectate ori în
cazul în care s-au produs violări ale drepturilor şi interselor persoanei, punându-se astfel în pericol
desfăşurarea normală şi echitabilă a procesului penal.
Nerespectarea dispoziŃiilor din norma procesual penală cu privire la desfăşurarea procesului
penal, nu constituie numai o încălcare a dreptului la un proces echitabil, ci poate constitui şi o
încălcare a principiului legalităŃii şi al aflării adevărului
În literatura de specialitate, sancŃiunile procedurale au fost definite ca fiind remedii
procesuale care au menirea de a înlătura sau zădărnici producerea de consecinŃe juridice în cazul în
care legea a fost încălcată cu ocazia îndeplinirii activităŃii procedurale.1
Privite în sens larg, aceste sancŃiuni cuprind nulităŃile, inadmisibilitatea, inexistenŃa şi
decăderea. În sens restrâns însă, ele cuprind numai nulităŃile, unii folosind noŃiunile chiar în mod
echivalent. Astfel, se poate explica de ce, în literatura penală, discuŃiile legate de sancŃiunile
procedurale sunt cunoscute şi sub denumirea de teoria generală a nulităŃilor. Această confuzie ar
putea fi cauzată şi de faptul că termenul de nulitate nu este bine circumstanŃiat, prin el înŃelegânduse atât motivul care determină imperfecŃiunea unui act, cât şi sancŃiunea intervenită ca urmare a
acestei imperfecŃiuni, adică invaliditatea juridică.2
SancŃiunile procedurale prezintă două funcŃii esenŃiale, şi anume: o funcŃie preventiveducativă şi o funcŃie represivă, intimidantă. Se poate vorbi şi de o a treia funcŃie, o funcŃie
reparatorie care permite refacerea actului, în condiŃiile prevăzute de lege. Din acest considerent
sancŃiunea procedurală este privită ca un remediu procedural. Aceste funcŃii multiple ale
sancŃiunilor procedurale reprezintă garanŃii ale respectării principiului legalităŃii şi al aflării
adevărului. În acest sens, art. 64 C. proc. pen. prevede in alin. (2) că mijloacele de probă obŃinute
în mod nelegal nu pot fi folosite în procesul penal.
În doctrina şi legislaŃia noastră procesual penală, sunt reglementate ca sancŃiuni procedurale
inadmisibilitatea, decăderea, inexistenŃa şi nulitatea.
În legislaŃia italiană sunt prevăzute mai multe sancŃiuni procedurale, printre ele regăsindu-se
şi sancŃiunile consacrate în sistemul nostru, însă cu un conŃinut diferit. Astfel, în dreptul procesual
penal italian sunt prevăzute ca sancŃiuni procedurale inexistenŃa, neregularitatea, decăderea,
precluziunea, inutulizabilitatea, inadmisibilitatea şi nulitatea.
Cu privire la inadmisibilitate, profesorul V. Dongoroz spunea că aceasta este o sancŃiune
virtuală, independentă, ce loveşte orice manifestare procesuală şi care, nefiind încuviinŃată de lege,
nu are bază legală.3
1

Vintilă Dongoroz, Curs de procedură penală, ediŃia a II-a, Bucureşti, 1942, p. 167.
Nicolae Volonciu, Tratat de procedură penală. Partea generală, vol. I, Editura Paideia, Bucureşti, 1993, p.
473-483.
3
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În literatura juridică mai veche, inadmisibilitatea nu era recunoscută ca sancŃiune. În situaŃiile
în care ar fi putut interveni aceasta, sancŃiunea aplicată de autorităŃile vremii era nulitatea. Cu
timpul însă, doctrina şi jurisprudenŃa au reuşit să delimiteze definitiv nulitatea de inadmisibilitate,
ambele fiind introduse în categoria sancŃiunilor procedurale penale.
Inadmisibilitatea este sancŃiunea procedurală care intervine atunci când părŃile din proces
efectuează acte pe care legea nu le permite sau exercită drepturi procesuale epuizate, prin alte
mijloace procesuale sau neprocesuale. Atfel, dacă actul este efectuat, el nu va fi valabil şi, în
consecinŃă, nu va produce efecte juridice. De exemplu, este inadmisibil apelul declarat de partea
vătămată cu privire la latura civilă a cauzei, întrucât în art. 362 alin. (1) lit.c) C. proc. pen. este
prevăzut faptul că partea vătămată poate face apel numai cu privire la latura penală.
Din definiŃia dată inadmisibilităŃii rezultă că această sancŃiune este o garanŃie a respectării
principiului legalităŃii deoarece, prin intermediul ei, se asigură înlăturarea din cadrul procesului a
tuturor actelor efectuate care nu sunt prevăzute de legea procesual penală. De asemenea, se
consideră că inadmisibilitatea poate interveni numai cu privire la actele efectuate de părŃi, nu şi cu
privire la cele efectuate de organele judiciare, întrucât se prezumă că acestea respectă limitele
competenŃei stabilite prin lege.
O altă sancŃiune procedurală penală de care ne vom ocupa este decăderea. Articolul 185 alin.
(1) C. proc. pen. stabileşte că nerespectarea unui termen prevăzut de lege atrage decăderea din
exerciŃiul dreptului şi nulitatea actului făcut peste termen. Este, de exemplu, situaŃia recursului
peste termen, care va fi un recurs tardiv şi va produce efectele autorităŃii de lucru judecat; deşi este
posibilă repunerea în termen, ea va opera doar în anumite situaŃii. În Codul de procedură penală de
la 1937 exista o reglementare asemănătoare, şi anume neexercitarea acŃiunilor şi căilor de atac în
termenele fixate atrăgea decăderea din exerciŃiul dreptului respectiv.
În literatura de specialitate, decăderea a fost definită ca fiind acea sancŃiune procedurală ce
constă în pierderea unui drept procesual care nu a fost exercitat în termenul peremptoriu prevăzut
de lege.1 Decăderea intervine, de exemplu, când persoana căreia i s-a cauzat un prejudiciu material
prin infracŃiune nu s-a constituit ca parte civilă până la citirea actului de sesizare. În acest caz,
persoana vătămată pierde exerciŃiul dreptului în cadrul procesului penal, dar se poate adresa cu o
acŃiune civilă în faŃa instanŃei civile.
Decăderea se aseamănă cu inadmisibilitatea deoarece, în ambele cazuri, actul este efectuat
fără drept şi este lovit de nulitate; de asemenea, niciuna dintre sancŃiuni nu permite refacerea
actului. Aşadar, inadmisibilitatea şi decăderea operează prin intermediul nulităŃii, dar se deosebesc
substanŃial de aceasta.
InexistenŃa, ca sancŃiune procedurală, nu a cunoscut, de-a lungul timpului, consacrare
juridică, nefiind reglementată nici astăzi în Codul de procedură penală întrucât se consideră că, în
acest caz, actul juridic nu a luat fiinŃă, deci este în afara legii. Nici alte Ńări, precum Italia sau
FranŃa, nu reglementează această sancŃiune procedurală.
Se consideră că, în cazul inexistenŃei, actul procesual sau procedural reprezintă o simplă
realitate de fapt şi nu o realitate juridică, el având doar aparenŃa unei existenŃe juridice.2 În acest
sens, lipseşte atât actul procesual care ar trebui sancŃionat, cât şi vătămarea procesuală care ar
putea fi înlăturată prin anularea actului. Prin actul care nu a luat fiinŃă juridică nu se înŃelege actul
care este imperfect sau care este greşit realizat, ci actul care pur şi simplu nu există pentru că nu au
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fost respectate condiŃiile necesare pentru ca el să se nască în mod valabil, deci, aşa cum spune
profesorul Traian Pop1 actul „s-a născut mort”.
Ca o concluzie, un act inexistent este un act care nu poate fi luat în considerare de nicio
autoritate juridică şi nu poate produce efecte juridice. El trebuie tratat ca şi cum nu ar exista, fiind
o simplă realitate de fapt.
3. NulităŃile în procesul penal
Din categoria sancŃiunilor procedurale, nulităŃile sunt considerate a fi cele mai importante.
Ele intervin întotdeauna când un act procesual sau procedural ori o activitate procesuală s-a
realizat cu încălcarea prevederilor legale.
Încă din vremea dreptului roman, pentru îndeplinirea actelor procedurale, existau prevederi
riguroase care atrăgeau, în caz de nerespectare, sancŃiunea nulităŃii. De exemplu, dacă în proces
sau în anumite acte nu erau întrebuinŃate cuvintele solemne sau formulele sacramentale prevazute
de lege, actul era nul.
Sediul materiei îl constituie art. 197 C. proc. pen. care instituie o concepŃie bazată pe ideea
vătămării procesuale, ca o condiŃie esenŃială şi comună oricărui fel de nulitate. Reglementarea
actuală se bazează pe sistemul mixt, şi anume aplicarea nulităŃii în cazurile expres prevăzute de
lege, dar şi în cazul încălcării altor dispoziŃii legale şi renunŃă la nulităŃile relative exprese.
NoŃiunea de vătămare trebuie privită în două direcŃii, şi anume atât din punctul de vedere al
aflării adevărului într-o cauză, cât şi din punctul de vedere al intereselor legitime ale părŃilor din
proces.2 Cu toate acestea, în practica judiciară3 s-a stabilit că actele efectuate în prezenŃa unor
avocaŃi stagiari care nu aveau dreptul de a asista inculpaŃii nu sunt lovite de nulitate deoarece
această împrejurare nu echivalează cu nerespectarea dreptului la apărare al inculpaŃilor.
Comparând sancŃiunile analizate anterior cu sancŃiunea nulităŃii, vom observa că nulitatea
este singura care îşi subordonează acŃiunea sancŃionatorie de existenŃa unor condiŃii. De asemenea,
în timp ce inadmisibilitatea, decăderea şi inexistenŃa atrag nevalabilitatea actului şi imposibilitatea
refaceri acestuia, nulitatea, pe lângă funcŃia sancŃionatorie, este şi un remediu procesual,
presupunând, de principiu, posibilitatea sau chiar obligativitatea refacerii actului.
Cu toate acestea, nu orice încălcare a legii atrage anularea actului astfel îndeplinit. În practica
judiciară s-a apreciat că nu este lovită de nulitate citarea, deşi în citaŃie nu au fost trecute
denumirea străzii şi numărul casei unde locuieşte inculpatul, dacă agentul procedural a reuşi sa
identifice domiciliul celui citat şi procedura de citare a fost realizată.4 În acest caz nu poate
interveni nulitatea întrucât nu s-a produs nicio vătămare celui citat, acesta din urmă luând la
cunoştinŃă de termenul la care va avea loc judecata. De asemenea, nu intervine nulitatea nici în
cazul în care agentul procedural a afişat citaŃia pe uşa locuinŃei destinatarului, însă nu a făcut
menŃiune despre acest aspect în procesul-verbal pe care l-a încheiat.5
NulităŃile pot fi împărŃite în mai multe categorii, în funcŃie de diferite criterii, însă cea mai
importantă clasificare este cea după modul de aplicare şi efectele pe care le produc. Raportate la
acest criteriu, nulităŃile se împart în nulităŃi relative şi nulităŃi absolute.

1
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3.1. NulităŃile absolute
NulităŃile absolute, prevăzute în alin. (2) al art. 197 C. proc. pen., intervin în cazul încălcării
unor dispoziŃii legale care au o importanŃă deosebită asupra desfăşurării procesului penal. Din
modul în care sunt reglementate aceste nulităŃi rezultă că ele se bucură de câteva trăsături
specifice, şi anume:
a) Nulitatea absolută nu poate fi înlăturată în niciun mod. În cazul nulităŃilor absolute,
vătămarea procesuală este prezumată de lege iuris et de iure, astfel că cel care invocă nulitatea nu
trebuie să facă dovada existenŃei vătămării, ci dovada încălcării dispoziŃiei care este prevăzută sub
sancŃiunea nulităŃii absolute. Cu alte cuvinte, pentru a opera această nulitate, singura condiŃie care
trebuie îndeplinită este cea a încălcării uneia din dispoziŃiile prevăzute în art. 197 alin (2) C. proc.
pen.
Astfel, într-o speŃă s-a hotărât că, procedând la judecarea cauzei în şedinŃă nepublică, fără a fi
îndeplinite cerinŃele prevăzute la art. 290 C. proc. pen., instanŃa de judecată a pronunŃat o hotărâre
judecătorească lovită de nulitate în condiŃiile art. 197 alin. (2) C. proc. pen. care nu poate fi
înlăturată în niciun mod.1
b) NuliăŃile absolute pot fi invocate în orice stare a procesului. Astfel, ele pot fi invocate în
cursul urmăririi penale, a fazei de judecată, în apel, în recurs, precum şi în căile extraordinare de
atac. EsenŃa acestei trăsături constă în ideea că, fiind vorba de o încălcare esenŃială a legii, aceasta
trebuie înlăturată indiferent de faza în care se află procesul penal, pentru a se asigura respectarea
drepturilor şi intereselor părŃilor din proces, precum şi pentru aflarea adevărlui şi justa soluŃionare
a cauzei.
În acest sens, inculpatul P.F., condamnat pentru infracŃiunea de tâlhărie, a susŃinut în recurs
că judecătorul care a emis mandatul de arestare preventivă, în cursul urmăririi penale, a participat
şi la judecarea cauzei în fond, deşi era incompatibil, potrivit art. 48 lit. a) C. proc. pen., fapt care
duce la nulitatea hotărârii. Din examinarea lucrărilor dosarului s-a constatat că într-adevăr
judecătorul care a soluŃionat cauza în primă instanŃă era incompatibil, astfel că recursul declarat de
inculpat a fost admis, au fost casate hotărârile atacate şi s-a trimis cauza spre rejudecare primei
instanŃe.2
c) Nulitatea poate fi invocată de orice parte din proces, de procuror, putând fi luată în
considerare şi din oficiu, de instanŃa de judecată. Această trăsătură se bazează pe raŃionamentul
că, întrucât vătămarea aduce atingere principiilor fundamentale ale proceslui penal, este firesc
faptul că nulitatea poate fi invocată de orice persoană interesată de respectarea legii şi de aflarea
adevărului în cauza respectivă.
Luarea în considerare din oficiu a nulităŃilor, aşa cum spunea şi profesorul Tanoviceanu3
trebuie să existe atât timp cât apărarea, din neştiinŃă sau indolent, a omis să o invoce, întrucât este
o problemă de ordine publică aceea ca nimeni să nu fie osândit pe nedrept în materie penală.
Articolul 197 alin. (2) C. proc. pen. stabileşte în mod expres cazurile în care intervine
nulitatea absolută, şi anume încălcarea dispoziŃiilor cu privire la: competenŃa după materie sau
după calitatea persoanei, sesizarea instanŃei, compunerea acesteia, publicitatea şedinŃei de
judecată, participarea procurorului, prezenŃa învinuitului sau inculpatului şi asistarea acestora de
către apărător, când sunt obligatorii potrivit legii, efectuarea referatului de evaluare în cazurile cu
infractori minori. Există însă şi alte situaŃii în care poate interveni nulitatea absolută, nestabilite în
mod expres de art. 197 C. proc. pen., cum ar fi: obligativitatea ascultării inculpatului cu ocazia
arestării sale [art. 150 alin. (1) C. proc. pen.], garantarea dreptului la apărare [art. 6 C. proc. pen.],
precum şi dispoziŃiile art. 6 din ConvenŃia Europeană a Drepturilor Omului.
1
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CompetenŃa după materie şi după calitatea prsoanei vizează atât instanŃele de judecată, cât şi
organele de urmărire penală. Există, în acest caz, şi excepŃia potrivit căreia nu operează nulitatea
absolută în situaŃia în care necompetenŃa organului de urmărire penală a fost constatată de instanŃa
de judecată după începerea dezbaterilor sau când, în urma cercetării judecătoreşti, se schimbă
încadrarea juridică a faptei într-o altă infracŃiune pentru care cercetarea penală ar fi revenit altui
organ de cercetare [art. 332 alin. (1) C. proc. pen.].
Tribunalul BistriŃa-Năsăud a condamnat inculpatul S.I., militar în termen, pentru săvârşirea
infracŃiunilor de omor deosebit de grav şi tâlhărie. Curtea de Apel Cluj a modificat sentinŃa, însă
nu sub aspecte ce privesc condamnarea pentru infracŃiunile reŃinute de prima instanŃă. Având în
vedere aceste considerente, inculpatul a declarat recurs, motivând că nu au fost respectate
dispoziŃiile legale privind competenŃa după calitatea persoanei. În acest caz, recursul a fost admis,
iar hotărârile date de Tribunal şi Curtea de Apel au fost casate.1
DispoziŃiile cu privire la sesizarea instanŃei au în vedere atât sesizarea primară care se face
prin rechizitoriu sau plângerea persoanei vătămate ori a oricărei alte persoane ale cărei interese au
fost lezate, cât şi în cazul sesizării suplimentare cu ocazia extinderii acŃiunii penale pentru alte acte
materiale, extinderii procesului penal pentru alte fapte ori extinderii procesului penal cu privire la
alte persoane.2 În cazul în care rehizitoriul nu este confirmat de procurorul ierarhic superior,
intervine sancŃiunea nulităŃii absolute.3 De asemenea, lipsa încheierii de extindere a acŃiunii penale
poate duce la nulitatea absolută a sesizării instanŃei.4
Totodată, sunt prevăzute sub sancŃiunea nulităŃii şi dispoziŃiile privind sesizările ulterioare,
cum ar fi: casarea cu trimitere, declinarea de competenŃă, hotărârea prin care se rezolvă conflictul
de competenŃă, strămutarea cauzei penale.
DispoziŃiile privind compunerea instanŃei de judecată sunt cuprinse în Legea 304/2004
privind organizarea judiciară. În cazul în care judecarea unei cauze penale este efectuată de către o
instanŃă alcătuită din judecători care nu au dobândit sau care au pierdut calitatea cerută de lege, va
interveni nulitatea absolută. De asemenea, dacă la judecarea cauzei a participat un număr diferit de
judecători decât cel prevăzut de lege, dacă au participat judecători incompatibili sau dacă la
deliberare şi la darea hotărârii au participat alŃi judecători, sancŃiunea aplicabilă va fi cea a nulităŃii
absolute.
Inculpatul V.A., condamnat de Tribunalul IalomiŃa pentru infracŃiunea de tâlhărie, a declarat
recurs împotriva hotărârii pronunŃate de Tribunal, invocând nelegala compunere a instanŃei. Curtea
Supremă de JustiŃie a admis recursul, constatând că sunt incidente prevederile art. 197 alin. (2) C.
proc. pen. şi a trimis cauza spre rejudecare la prima instanŃă.5
Cu privire la publicitatea şedinŃei de judecată, în sistemul nostru de drept, regula este
constituită de şedinŃa publică, iar excepŃia de şedinŃa nepublică. SancŃiunea nulităŃii absolute
intervine numai atunci când nu sunt respectate dispoziŃiile care prevăd că şedinŃa de judecată
trebuie să fie publică, nu şi atunci când dispoziŃiile prevăd şedinŃa secretă sau nepublică. De
exemplu, în cazul în care infractorul minor este judecat în şedinŃă publică, încălcându-se astfel
prevederile art. 485 C. proc. pen., sancŃiunea ce va interveni este nulitatea relativă.6
Există unele opinii, atât în literatura de specialitate, cât şi în practica judiciară, potrivit cărora
nepronunŃarea hotărârii în şedinŃă publică ar atrage tot sancŃiunea nulităŃii absolute. Totuşi, acest
lucru nu ar putea fi posibil deoarece vătămarea produsă inculpaŃilor prin nerespectarea dispoziŃiilor
1
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legale poate fi înlăturată prin exercitarea de către aceştia a dreptului de a declara recurs în termen
de 24 de ore.1
În acest sens, Înalta Curte a hotărât că dispozitivul hotărârii trebuie să cuprindă menŃiunea că
pronunŃarea acesteia s-a făcut în şedinŃă publică. În caz contrar, va interveni sancŃiunea nulităŃii în
condiŃiile art. 197 alin. (1) şi (4) C. proc. pen., numai dacă se dovedeşte că s-a produs o vătămare
care poate fi înlăturată numai prin anularea actului, iar anularea este necesară pentru aflarea
adevărului şi justa soluşionare a cauzei.2
Cu privire la participarea procurorului, dispoziŃiile art. 315 C. proc. pen. stabilesc faptul că
procurorul este obligat să participe la şedinŃele de judecată ale judecătoriilor, în cazurile în care
instanŃa a fost sesizată prin rechizitoriu, în cazul în care legea prevede pentru infracŃiunea săvârşită
pedeapsa închisorii de 3 ani sau mai mare sau în cauzele în care unul dintre inculpaŃi se află în
stare de detenŃie sau în vreuna din situaŃiile prevăzute la art. 171 alin (2) C. proc. pen. La celelalte
şedinŃe de judecată, participarea procurorului este obligatorie. De asemenea, participarea
procurorului este obligatorie şi la judecarea acŃiunii civile disjunse.3
În situaŃia în care judecata s-a desfăşurat fără participarea procurorului, hotărârea pronunŃată
va fi lovită de nulitate absolută. Nulitatea absolută poate interveni chiar şi atunci când procurorul
este prezent, însă nu i se asigură participarea efectivă la activitatea de judecată.
De asemenea, sub sancŃiunea nulităŃii absolute, este obligatorie prezenŃa inculpatului arestat,
precum şi prezenŃa inculpatului minor, cu excepŃia cazurilor când aceştia se sustrag de la judecată.
AsistenŃa juridică a învinuitului sau inculpatului este reglementată de art. 171 C. proc pen.,
care prevede situaŃiile în care asistenŃa acestora este obligatorie, iar în alin. (3) stabileşte faptul că,
în cursul judecăŃii asistenŃa juridică este obligatorie în cauzele în care legea prevede pentru
infracŃiunea săvârşită pedeapsa detenŃiunii pe viaŃă sau pedeapsa cu închisoarea de 5 ani sau mai
mare.
În acest sens, inculpatul M.V., condamnat pentru săvârşirea infracŃiunii de omor, a declarat
recurs împotriva sentinŃei pronunŃate de Tribunalul DâmboviŃa, motivând că i-a fost încălcat
dreptul la apărare, drept ce ar trebui garantat învinuitului sau inculpatului în tot cursul procesului
penal. Din actele dosarului reiese faptul că s-a dispus punerea în mişcare a acŃiunii penale şi
arestarea preventivă pe o durată de 30 de zile a inculpatului, acesta fiind ascultat de procuror fără a
se asigura prezenŃa apărătorului. În aceste condiŃii, prima instanŃă trebuia să constate ca au fost
încălcate dispoziŃiile privind asistenŃa juridică obligatorie a inculpatului arestat, precum şi
incidenŃa sancŃiunii nulităŃii şi să despună restituirea dosarului la procuror în vederea refacerii
actelor efectuate cu nerespectarea legii. Recursul declarat de inculpat a fost admis.4
Nu în ultimul rând, art. 197 alin. (2) C. proc. pen. prevede, sub sancŃiunea nulităŃii absolute,
obligativitatea efectuării referatului de evaluare în cauzele cu infractori minori.
3.2. Nulitatea relativă
Cadrul legal al nulităŃilor relative este constituit din dispoziŃiile art. 2 şi art. 197 alin. (1) şi (4)
C. proc. pen. Potrivit acestora, nulităŃile relative intervin în cazul încălcării oricărei dispoziŃii
legale, cu excepŃia celor prevăzute sub sancŃiuna nulităŃii absolute, numai dacă s-a produs o
vătămare care nu poate fi înlăturată decât prin anularea actului şi numai dacă a fost invocată în
cursul efectuării actului, când partea este prezentă sau la primul termen de judecată cu procedură
completă, când partea a lipsit de la efectuarea actului. InstanŃa poate lua în considerare şi din oficiu
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aceste încălcări, în orice stare a procesului, atunci când această măsură se impune pentru aflarea
adevărului şi justa soluŃionare a cauzei.
De exemplu, în cazul citării inculpatului la o adresă greşită, alta decât cea la care locuieşte,
pentru a lua la cunoştinŃă de termenul când are loc judecata, constituie un motiv de nulitate în
condiŃiile art. 197 alin. (1) C. proc. pen. Întrucât inculpatul a fost pus în situaŃia de a nu se putea
apăra, vătămarea nu poate fi înlăturată decăt prin anularea actului, astfel că hotărârea de
condamnare trebuie casată.1
NulităŃile relative sunt nulităŃi virtuale, neprevăzute expres de Codul de procedură penală.
Totodată, acestea nu operează automat, ci trebuie invocate. InstanŃa are obligaŃia de a verifica
legalitatea actelor procesuale sau procedurale şi, în cazul în care constată că un act poate să
producă o vătămare uneia dintre părŃi, în virtutea rolului său activ, trebuie să înştiinŃeze acea parte
cu privire la posibilitatea de a invoca nulitatea, bineînŃeles în situaŃia în care instanŃa nu poate lua
în considerare, din oficiu, acea nulitate.
Din interpretarea dispoziŃiilor art. 197 alin. (4) C. proc. pen., rezultă că nulităŃile relative sunt
caracterizarte de o serie de trăsături specifice, cum ar fi:
a) Vătămarea produsă prin nerespectarea legii poate fi acoperită prin voinŃa părŃilor. Astfel,
actele procesuale sau procedurale care au fost efectuate cu încălcarea legii vor deveni valabile. În
acest sens, introducerea în procesul penal a părŃii responsabile civilmente, după citirea actului de
sesizare a instanŃei, este legală atât timp cât această persoană nu a manifestat nicio opunere, iar
ulterior a solicitat şi i s-au admis probe în apărare.
b) NulităŃile relative pot fi invocate numai în cursul efectuării actului, când partea este
prezentă sau la primul termen de judecată cu procedură completă, când partea a lipsit de la
efectuarea actului. În cazul în care invocarea nulităŃii are loc după acest moment, intervine
tardivitatea excepŃiei de nulitate şi actul este validat. De exemplu, dacă partea responsabilă
civilmente nu invocă neregularitatea introducerii sale în proces, hotărârea pronunŃată va fi legală.2
Cel care invocă nulitatea trebuie să facă dovada vătămării, fiind atribuŃia organelor aceea de a
stabili dacă vătămarea poate fi sau nu înlăturată prin alte mijloace decât anularea actului.
c) NulităŃile relative sunt luate în calcul numai dacă au fost invocate de cel căruia i s-a
produs o vătămare în drepturile sale procesuale. De exemplu, în cazul în care instanŃa de fond nu
a respectat îmtocmai prevederile art. 177 C. proc. pen. cu privire la locul de citare al învinuitului
sau inculpatului şi a procedat la judecarea cauzei în lipsa inculpatului, a încălcat nu numai
dispoziŃiile referitoare la citarea părŃilor, dar şi pe cele care garantează dreptul la apărare.3 În
această situaŃie inculpatul este cel în măsură să invoce nulitatea relativă.
d) Nulitatea relativă poate fi invocată din oficiu, în orice stare a procesului, de instanŃa de
judecată în cazul în care anularea actului este necesară pentru aflarea adevărului şi justa
soluŃionare a cauzei. Această caracteristică apropie nulitatea relativă de cea absolută, însă, ca o
particularitate, nulitatea relativă este luată în considerare de instanŃă numai atunci când anularea
actului este necesară pentru aflarea adevărului şi justa soluŃionare a cauzei. O astfel de situaŃie se
poate ivi, de exemplu, atunci când, din cauza neregularităŃii procedurii de citare, inculpatul a fost
lipsit de posibilitatea de a se apăra.4
Până în momentul declarării nulităŃii absolute sau relative a unui act efectuat cu încălcarea
dispoziŃiilor legale, acel act va fi considerat ca fiind perfect valabil şi va produce toate efectele
juridice recunoscute de lege. Cu toate acestea, din momentul naşterii sale, nulitatea atrage asupra
1
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actului efectuat cu nerespectarea legii, precum şi asupra actelor care se bazează pe acesta, efectul
unei nevalabilităŃi potenŃiale.
Indiferent de natura nulităŃii, relativă sau absolută, după declarare şi constatare aceasta
produce următoarele efecte:
Anularea actului. Din moment ce nulitatea a fost declarată, actul este lipsit de efecte juridice,
fiind considerat nul din momentul efectuării lui cu încălcarea dispoziŃiilor legale (ex tunc), şi nu
din momentul constatării nulităŃii (ex nunc).
Refacerea actului. Actul procesual sau procedural lovit de nulitate este refăcut, de regulă, de
organul judiciar care l-a întocmit iniŃial şi doar excepŃional de alt organ judiciar. De exemplu, în
cazul în care recursul este admis pentru motivul de necompetenŃă a instanŃei care a judecat cauza,
rejudecarea cauzei şi refacerea actelor desfiinŃate vor fi efectuate de către instanŃa competentă, alta
decât cea care a soluŃionat iniŃial cauza.1
Efectul extensiv. Acest efect are la bază ideea potrivit căreia nulitatea unui act atrage nulitatea
actelor anterioare, concomitente sau posterioare, efectuate cu respectarea dispoziŃiilor legale, dar
care se bazează pe actul declarat nul. În practica judiciară s-a stabilit faptul că, atunci când există
o legătură strânsă între actele anterioare, concomitente sau posterioare şi actul declarat nul, este
necesară extinderea efectului nulităŃii şi asupra acestor acte.
În legislaŃiile altor state, efectul extensiv este reglementat în mod diferenŃiat. În acest sens,
Codul de procedură penală italian consacră efectul extensiv de plin drept asupra actelor întocmite
posterior actului viciat, stabilindu-se nulitatea acestora în funcŃie de legătura lor cu actul viciat.
Codul de procedură penală francez stabileşte că decizia potrivit căreia anularea trebuie să aibă în
vedere toate actele sau doar o parte a actelor ori dacă anularea se extinde la toată procedura
ulterioară sau numai asupra unei părŃi a procedurii, aparŃine camerei de acuzare.2
4. Concluzii
Procesul penal este reprezentat de o complexitate de acte succesive ce creionează activitatea
prin care se urmăreşte aflarea adevărului. Acesta este motivul pentru care, încă din cele mai vechi
timpuri, Codul de procedură penală român a prevăzut sancŃiuni pentru nerespectarea legii cu
ocazia efectuării actelor procesuale sau procedurale. Din această raŃiune putem deduce caracterul
indispensabil al sancŃiunilor procedurale, în general, şi al nulităŃilor, în special.
Întrucât ne aflăm într-un stat de drept care promovează respectarea drepturilor şi libertăŃilor
fundamentale ale persoanei, precum şi atitudinea manifestată în conformitate cu litera legii, este
lesne de înŃeles de ce legea procesual penală prevede aceste sancŃiuni. RaŃionamentul constă în
ideea de a pedepsi încălcările legii, dar şi de a preveni producerea altora. Numai aşa justiŃiabilii pot
avea încredere că, de exemplu, o hotărâre judecătorescă pronunŃată de o instanŃă este una corectă şi
nu aduce atingere niciunei reguli procesuale.
Este de necontestat faptul că, fără existenŃa acestor sancŃiuni, nu s-ar putea garanta aplicarea
şi respectarea principiilor fundamentale ca principiul legalităŃii, principiul aflării adevărului,
dreptul la un proces echitabil, deoarece aceste principii capătă eficienŃă numai dacă sunt respectate
regulile de bază în cadrul procesului penal.
Având în vedere toate aceste considerente, putem conchide că sancŃiunea nulităŃii are un rol
foarte important în procesul penal, în sensul că ajută la constatarea în mod corect a faptelor ce
constituie infracŃiuni, precum şi la pedepsirea persoanelor care au savârşit infracŃiuni, în raport de
vinovăŃia lor. Aplicându-se şi respectându-se aceste sancŃiuni, nu se va putea ajunge la luarea unor

1

Ibidem, p. 677.
Vasile Păvăleanu, Drept procesual penal. Partea generală, vol. I, ediŃia a II-a, Editura Lumina Lex, Bucureşti,
2007, p. 429-432.
2

Andreea Roşcan

595

decizii neconforme cu realitatea şi nici la tragerea la răspundere penală a unor persoane
nevinovate.
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ARESTAREA PREVENTIVĂ. ASPECTE DE DREPT COMPARAT
Olimpia ILIE1

Abstract
In the present paper we have analyzed the institution of preventive detention in relation to the
different legislations existing within foreign modern states. Our research has implied both
elements of compared law and an in-depth analysis of this institution within the Romanian legal
system.
The large number of legislative modifications has been a constant characteristic of Romanian
legislative activity for the last few years.
The judge’s new powers, respectively the new powers of the court of law, in the matter of
preventive detention, have created difficulties for construing and unitarily applying law in the
context of these frequent modifications.
One has to underline the fact that preventive detention is most serious of the preventive
measures that can be taken and it consists of confining a person within the spaces that were
created especially for this purpose; consequently, this criminal procedure law institution must be
clearly and thoroughly regulated. Through the agency of this measure, the defendant or the culprit
is deterred to initiate certain actions that would have a negative effect upon the criminal trial and
its finality. However, at the same time, it is necessary to underline the fact that preventive
measures, including preventive detention, must be applied only in exceptionally and only in strict
accordance with legal provisions in force.
Thus, our article is going to minutely present our previous assertions, i.e. legal regulations
on preventive detention in compliance with legal provisions.
Cuvinte cheie: arestare preventivă, mandat, urmărire penală, process penal, învinuit,
inculpat, măsură, procuror, instanță.
I. Introducere. Generalităti despre măsurile procesuale penale în sistemul român de drept
Pe toată durata procesului penal, oricând se pot ivi situaŃii care fac necesară luarea de către
organul judiciar penal de anumite măsuri procesuale, menite să asigure buna desfăşurare a
procesului penal şi să garanteze scopul acestuia.
Măsurile procesuale penale sunt mijloace prevăzute de legea procesual penală de care pot uza
organele judiciare penale pentru a asigura desfăşurarea normală a procesului penal, executarea
pedepsei, repararea pagubei produse prin săvârşirea infracŃiunii şi pentru a preveni săvârşirea de
fapte antisociale2.
In doctrină, au fost exprimate opinii diferite cu privire la definirea măsurilor procesuale. Întro primă opinie3, măsurile procesuale sunt definite ca instituții de drept procesual penal care
constau in anumite privațiuni sau constrangeri, personale sau reale, determinate de condițiile și
împrejurările în care se desfăsoară procesul penal. Într-o altă opinie4, elementul de constrângere
sau privaŃiune este exclus, considerând că nu este aplicabil tuturor măsurilor procesuale, acestea
1

Student, Facultatea de Drept, Universitatea “Nicolae Titulescu” din București (e-mail:
olimpia.ilie@yahoo.com). Acest studiu a fost elaborat sub coordonarea conf. univ. dr. Mircea Damaschin.
2
M. Damaschin, Drept procesual penal,EdituraWolters Kluwer, București, 2010, p. 242.
3
V. Dongoroz, S. Kahane , G. Antoniu, C. Bulai, N. Iliescu, R. Stanoiu, Explicații teoretice ale Codului de
procedură penală român. Partea generală, Vol.I, Editura Academiei, București, 1976.
4
N. Volonciu, Tratat de procedură penală. Partea generală, Editura Paideia, București, p. 400.
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nefiind instrumente de privaŃiune, ci mijloace care servesc la desfăşurarea procesului penal, scopul
nu este cel de constrângere, ci acela de a asigura realizarea procesului penal neputând, astfel, trece
cu vederea că, spre exemplu, în cazul măsurilor de ocrotire sau măsurile de siguranŃă cu caracter
medical predomina grijă pentru societate faŃă de persoanele care au nevoie de ajutor.
Aşadar, măsurile procesuale se pot îndrepta fie împotriva persoanei, îndeosebi împotriva
persoanei învinuite sau inculpate, cum e cazul măsurilor procesuale preventive sau a măsurilor de
ocrotire, precum şi împotriva bunurilor, cum e cazul măsurilor asiguratorii. Codul de procedura
penală , în partea generală, titlul IV, capitolul I, clasifica măsurile procesuale în măsuri preventive:
reŃinerea (art. 143-144), obligarea de a nu părăsi localitatea (art. 145), arestarea (art. 146-160) şi
alte măsuri procesuale: măsuri de ocrotire şi de siguranŃă (art. 161-162), măsuri asiguratorii (art.
163-169) şi restabilirea situaŃiei anterioare săvârşirii infracŃiunii (art. 170). În capitolul destinat
măsurilor procesuale este reglementată şi instituŃia liberării provizorii (art. 1601-16010 introdusă
prin Legea nr. 32/1990).
Nu trebuie să scăpăm din vedere nici dispoziŃiile cu privire la luarea sau încetarea măsurilor
procesuale care sunt prevăzute în Partea specială a Codului de procedura penală: art. 233-236, art.
243 alin. 3, art 245 alin. 1 lit. a) şi c), art. 260 lit. b) şi art 274 (pentru faza de urmărire penală) şi
art. 291, art. 293, art 294. alin 3, art 300, art. 313, art. 318 alin. 1, art332 alin 3, art. 333, art. 335,
art 336, art 338, art. 350, art 367 alin 2, art 375 alin 3 şi 4 (pentru faza de judecată).
Aşadar, ampla reglementare a măsurilor procesuale penale, se justifică prin aceea că
majoritatea contituie derogări de la unele drepturi şi libertăŃi prevăzute de ConstituŃie, astfel încât
se impune ca ele să fie riguros reglementate .

II. Instituția arestării preventive în dreptul comparat
1.Uniunea Europeană
În anul 2003, Uniunea Europeană a adoptat Legea Uniunii Europene privind mandatul de
arestare. Aceasta reglementează mandatele de arestare şi extrădările dintr-un stat membru în altul.
Legea a fost concepută pentru a simplifica procesul de extrădare în cadrul Uniunii Europene.
Statele trebuie să adopte legea pentru ca aceasta să fieaplicabilă. Legea urmează modelul
adoptat de Irlanda1 și abordează atât procedurile privind efectuarea percheziŃiilor pentru
descoperirea persoanelor sau a probelor în conformitate cu mandatul european de arestare cât şi
procedurile de emitere a acestor mandate. În momentul în careeste emis, mandatul de arestare
permite arestarea în oricestat UE şi predareacătrestatulmembru corespunzător a oricărei
persoaneacuzată de comiterea uneia dintre cele 32 de infracŃiuni prevăzute în Lege.
2. Germania
Deşi Germania este un stat membru al Uniunii Europene, instanŃa sa supremă a adoptat
poziŃia conform căreia Legea privind mandatul de arestare European contravineConstituŃiei
germane şi, prin urmare, este nulă2. Drept urmare,Germania aplică prevederile Codului său de
procedură penală tuturor aspectelor privind mandatele de percheziŃie şi arestare.
Capitolul IX al Codului de procedură german se referă la arestări. SecŃiunea 114 prevede că
mandatele de arestare trebuie să conŃină numele inculpatului, infracŃiunea de care se face vinovat,
precum şi locul şi data comiterii acesteia, prevederile legale aplicabile şi sancŃiunea
1

Textul integral al Legii (European Arrest Warrant Act, 2003) poate fi găsit la adresa:
http://www.oireachtas.ie/documents/bills28/acts/2003/a4503.pdf
2
Text disponibil in limba engleza, para. 1-202.
http://www.bverfg.de/entscheidungen/rs20050718_2bvr223604en.html
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corespunzătoare, motivele arestării şi faptele care determină arestarea. Persoana inculpată trebuie
să fie informată cu privire la conŃinutul mandatului în momentul arestării şi să-i fie înmânată o
copie a acestuia.
Ulterior, persoana inculpată trebuie să apara în faŃa unui judecător fără întârziere. Judecătorul
va audia inculpatul, prezentându-i circumstanŃele care au dus la arestarea sa şi oferindu-i
posibilitatea să se apere. Dacă judecătorul consideră că arestarea nu este justificată, acesta poate
dispune eliberarea imediată a persoanei. În caz contrar, acesta va emite un mandat de arestare sau,
dupa caz, de reŃinere. Această prevedere este cel putin interesantă – persoana este mai întâi
arestată, apoi adusă în faŃa judecătorului pentru audiere şi, ulterior, este emis mandatul de arestare,
dacă judecătorul considerăcă arestarea este justificată.
În cazurile în care a fost emis un mandat de arestare doar pe baza temerilor că persoana în
cauză s-ar putea ascunde, judecătorul trebuie să suspende mandatul dacă se poate ajunge la
aceleaşi rezultate prin măsuri mai puŃin drastice.
Mandatul poate fi de asemenea suspendat dacă judecătorul decide să stabilească o cauŃiune,
iar inculpatul plăteşte acea cauŃiune. În perioada în care se află în detenŃie, inculpatul are dreptul să
solicite o audiere în instanŃă în orice moment. Prin aceasta, inculpatul poate face apel împotriva
mandatului de arestare şi poate încerca să obŃină revocarea sau suspendareaacestuia. Ulterior, va
avea loc o audiere.
Mandatul de arestare se emite de către judecător înainte să fie formulate acuzaŃiile publice.
Codul de procedura penala german permite, de asemenea, oricărei persoane să aresteze o altă
persoană care este surprinsă comiŃând o acŃiune ilegală sau care este urmărită, chiar fără un ordin
judecătoresc, aceasta fiind o altă prevedere unică.
3. Statele Unite ale Americii
Sistemul juridic american are la bază o structură de tip federalist. Aceasta înseamnă că există
două tipuri de instanŃe – districtuale şi federale—fiecare fiind suverană în domeniul său. Datorită
faptului că sistemele variază de la un stat la altul, această analiză va avea în vedere doar abordarea
federală, care este standardizată la nivelul întregii Ńări. Abordarea americană privind arestarea
preventiva este prevăzută în detaliu în cadrul „Reglementărilor federale de procedură penală”.
Reglementările sunt promulgate de către Curtea Supremă a Statelor Unite în conformitate cu
autoritatea conferită prin ConstituŃie. Legile federale sunt aplicabile în toate jurisdicŃiile federale1.
Reglementarea 4 este cea care guvernează mandatele de arestare. Datorită faptului că sistemul
juridic al Statelor Unite se bazează pe dreptul anglo-saxon (common law), reglementările sunt
formulate în sens larg şi stabilesc principiile de bază care sunt apoi aplicate pentru rezolvarea
fiecărui caz în parte.
Pentru emiterea unuimandat de arestare, trebuie ca mai întâi să existe o plângere. Aceasta este
odeclaraŃie scrisă prezentând faptele legate de infracŃiunea în cauză. Plângerea seface sub
jurământ, în faŃa unui judecător. Dacă plângerea stabileşte indiciitemeinice că inculpatul a comis
infracŃiunea în cauză, judecătorul trebuie săemită mandatul.
Mandatul trebuie să menŃioneze numele inculpatului sau o descriere care să identifice
persoana cu certitudine, trebuie să descrie infracŃiunea reclamată în plângere, să dispună ca
inculpatul să fie arestat şi adus fără întârzieri nejustificate în faŃa unui judecător sau, în cazul în
care nu este nici un judecătordisponibil, în faŃa unei autorităŃi judecătoreşti districtuale sau locale,
iar mandatul trebuie să fie semnat de către un judecător.Mandatele sunt executate prin arestarea
inculpatului, care poate fi efectuată doar de către un ofiŃer autorizat.

1
Asociația Baroului American. Initiațiva juridică pentru Europa si Eurasia. Seminariile pentru judecători
Aspecte de practică privind percheziția si arestarea preventivă, martie 2007 p. 75.
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În momentul arestării inculpatului, ofiŃerul trebuie să-i prezinte mandatul de arestare
preventivă sau, în cazul în care ofiŃerul nu are mandat, acesta trebuie să informeze inculpatul cu
privire la existenŃa mandatului şi la infracŃiunea reŃinută în sarcina lui. La cererea inculpatului,
trebuie să-i prezinte acestuia mandatul cât mai curând cu putinŃă. O copie amandatului de arestare
trebuie remisă judecătorului în faŃa căruia va fi adusinculpatul.Un mandat neexecutat trebuie remis
şi anulat de către un judecător magistratesau, în cazul în care nu există un judecător disponibil, de
către o autoritate judiciară districtuală sau locală.
4. Republica Moldova
Codul de procedură penală al Republicii Moldova prevede trei calităŃi pe care le poate avea
pe parcursul procesului penal, persoană care săvârşeşte o infracŃiune: bănuit, învinuit şi inculpat.
Bănuitul ca participant la procesul penal, are această calitate până la punerea sub învinuire.
Poate fi arestat pe o perioadă de cel mult 10 zile, măsură fiind dispusă de către procuror, iar dacă
bănuitul este pus sub învinuire măsură se menŃine în continuare până la 30 de zile.
Arestarea învinuitului se poate dispune de organul ce cercetare penală, de anchetator sau de
procuror. Durata mandatului de arestare este de cel mult 30 de zile şi se poate prelungi numai de
către procuror pe o durată de până la cel mult 12 luni.
Inculpatul este cel în privinŃa căruia s-a formulat o acuzare cu prilejul terminării urmăririi
penale (sesizării instanŃei). Măsura se dispune de procuror pe un termen de cel mult 30 se zile şi se
menŃine în continuare în instanŃă care dispune asupra arestării până la soluŃionarea definitivă a
cauzei1.
5. România
a. Luarea măsurii arestării preventive
Extinderea criminalităŃii în societatea modernă şi necesitatea luării unor măsuri eficiente
pentru asigurarea siguranŃei cetăŃenilor români implică în mod obligatoriu stabilirea unui echilibru
între posibilităŃile de reacŃie ale societăŃii împotriva criminalităŃii şi protecŃia drepturilor
individuale. În sens contrar, se ajunge ca legea să nu mai reprezinte mijlocul de ocrotire al celor
care o respecta, ci în principal, al celor care nu o respectă2.
În acest sens, Traian Pop menŃiona: „a priva pe cineva de libertate numai în urma bănuielii,
deci, înainte de a fi judecat, găsit vinovat şi condamnat, este contrar principiului constituŃional
privind libertatea individuală. Şi totuşi, justiŃia nu poate sta cu mâinile încrucişate în fata sfidării
pe care i-o aruncă inculpatul prin încercările sale de a compromite aflarea adevărului sau în fata
periculozităŃii pe care o prezintă persoană inculpatului, astfel ca justiŃia trebuie să-şi ia promt şi
energic măsuri de a preveni sau înlătura aceste neajunsuri. Ori pentru ca justiŃia să-şi îndeplinească
rolul, este posibil să nu existe altă alegere decât recurgerea la măsura radicală a
arestăriipreventive.”3
Arestarea preventivă este o măsură privativă de libertate, prin care organul judiciar competent
dispune deŃinerea învinuitului sau inculpatului pe durata şi în condiŃiile prevăzute de lege, în locuri
special destinate acestui scop, în interesul urmăririi penale sau al judecătii4.
Prin „condiŃiile prevăzute de lege” trebuie să înŃelegem atât reglementările naŃionale
(ConstituŃia, Codul de procedura penală s.a.) cât şi reglementările internaŃionale la care Ńara
1
A. Țuculeanu, Reținerea, arestarea preventivă, obligarea de a nu parăsi localitatea.Realități și perspective,
Editura Lumina Lex, București, 2003, p. 97.
2
Ibidem
3
T. Pop, Drept procesual penal, vol. II, Tipografia Națioala Cluj, 1947, p. 132.
4
M. Damaschin, op.cit, p. 261.
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noastră este parte (prin ratificare, Pactul internaŃional cu privire la drepturile civile şi politice,
ConvenŃia europeană a drepturilor omului au devenit parte a dreptului intern)1.
Atât din prevederile legii fundamentale [art. 23 alin. (2)], cât şi din reglementarea de amănunt
din Codul de procedura penală (art. 146 şi art. 1491) rezultă caracterul excepŃional al arestării
preventive, care este permisă numai în cazurile şi cu procedura prevăzute de lege. Arestarea
preventivă poate fi dispusă numai din raŃiuni procesuale, motiv pentru care nu trebuie să dureze
decât atât cât o cere necesitatea procesuală2.
b. Arestarea preventivă a învinuitului
În raport cu poziŃia procesuală a persoanei împotriva căreia se dispune, arestarea este de două
feluri: arestarea învinuitului şi arestarea inculpatului. Potrivit art 229 C.pr. pen., „persoana faŃă de
care se efectuează urmărirea penală se numeşte învinuit cât timp nu a fost pusă în mişcare acŃiunea
penală împotrivă să”, iar inculpatul este „persoana împotriva căreia s-a pus în mişcare acŃiunea
penală „(art 23 C.pr. pen).
NecesităŃile procesului pot impune ca după epuizarea celor 24 de ore afectate reŃinerii,
învinuitul să fie privat în continuare de libertate. Întrucât reŃinerea nu poate fi prelungită legea a
instituit pentru această măsură preventivă a arestării învinuitului(art. 146-147 C.pr.pen.)3
Potrivit art. 146 alin. (1), pentru a putea fi luată masura arestării preventive a învinuitului
trebuie să fie îndeplinite cumulativ trei conditii de fond:
 să existe probe sau indicii temeinice ca învinuitul a săvârsit o fapta prevazută de legea
penală;
 pentru fapta săvârșită legea să prevadă pedepasa detențiunii pe viată sau pedeapsa
închisorii;
 să existe vreunul dintre cazurile prevăzute la art. 148;
Pe lânga aceste condiții de ordin substanțial enumerate de art 146 C. pr pen., mai sunt
necesare și îndeplinirea a două condiții de ordin formal pentru a putea fi luată măsura arestării
preventive a învinuitului, anume:
 să fie începuta urmărirea penală împotriva persoanei față de care se efectueazăcercetările
sau să fie extins procesul penal în cursul judecății împotriva altei persoane;
 ascultarea persoanei în cauză și informarea acesteia, în limba pe care o întelege asupra
motivelor arestării și asupra învinuirii (art. 6, art 1371 C.pr.pen.).
Procurorul din oficiu sau la sesizarea organului de cercetare penală, în condiŃiile în care
arestarea învinuitului este necesară în interesul urmăririi penale, după ascultarea acestuia în
prezenŃa apărătorului întocmeşte propunerea motivată de luare a măsurii arestării preventive a
învinuitului, în situaŃia în care sunt întrunite condiŃiile prevăzute în art. 143 şi există vreunul dintre
cazurile prevăzute în art. 148.
Măsura arestării preventive poate fi luată numai de către judecător, prin încheiere.
CompetenŃa revine preşedintelui sau judecătorului delegat de acesta de la instanŃă căreia i-ar reveni
competenŃa să judece cauza în fond sau de la instanŃă corespunzătoare în grad acesteia în a cărei
circumscripŃie se afla locul de deŃinere, locul unde s-a constatat săvârşirea faptei prevăzute de
legea penală ori sediul parchetuluidin care face parte procurorul care efectuează sau supraveghează
urmărirea penală.
La prezentarea dosarului de către procuror, preşedintele instanŃei sau judecătorul delegat de
acesta fixează ziua şi ora de soluŃionare a propunerii de arestare preventivă, până la expirarea celor
24 de ore de reŃinere, în cazul în care învinuitul este reŃinut.
1

A. Țuculeanu, op.ci.t, p. 37.
G. Radu, Măsurile preventive în procesul penal român, Editua Hamangiu, 2007, p. 187.
3
N. Volonciu, op.cit., p. 416.
2
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Propunerea de arestare preventivă se soluŃionează în camera de consiliu de un singur
judecător, indiferent de natura infracŃiunii. După ascultarea învinuitului, judecătorul de îndată
admite sau respringe propunerea de arestare preventivă, prin încheiere motivată.
Durata maximă pentru care se poate dispune arestarea preventivă a învinuitului este de 10
zile, aceasta neputând fi prelungită.
În caz de admitere, judecătorul emite, de urgenŃă, mandatul de arestare a învinuitului, iar dacă
respinge propunerea, judecătorul poate dispune măsură obligării de a nu parsi localitatea sau Ńara,
în situaŃia în care sunt îndeplinite condiŃiile prevăzute de lege.
Împotriva încheierii se poate face recurs în termen de 24 de ore de la pronunŃare, pentru cei
prezenŃi şi de la comunicare pentru cei în lipsă.
c. Arestarea preventivă a inculpatului
Are calitatea de inculpat, învinuitul faŃă de care s-a pus în mişcare acŃiunea penală. Pentru a
se dispune această măsură procesuala se cer a fi îndeplinite condiŃiile arătate la arestarea
învinuitului, la care se adăugă cerinŃa specifică a punerii în mişcare a acŃiunii penale.
Arestarea preventivă a inculpatului se dispune de judecător în cursul urmăririi penale şi de
instanŃă de judecată, în faza de judecată. Potrivit art. 151 alin. (1) C.pr. pen. după întocmirea
hotărârii prin care s-a dispus arestarea preventivă a inculpatului, judecătorul de la prima instanŃă
sau, după caz, preşedintele completuui de la instanŃă de recurs emite de îndată mandatul de
arestare preventivă.
Măsură poate fi dispusă, ca şi în cazul învinuitului, numai după ascultarea inculpatului. În
cazul în care inculpatul este dispărut, se afla în străinătate ori se sustrage de la urmărire sau de la
judecată, când mandatul a fost emis fără ascultarea acestuia, inculpatul va fi ascultat imediat după
ce a fost prins sau s-a prezentat.
Arestarea preventivă a inculpatului în cursul fazei de urmărire penală
Durata arestării preventive a inculpatului nu poate depăşi 30 de zile. Recursul declarat
împotriva încheierii privind arestarea preventivă a inculpatului se soluŃionează de instanŃă de
control judiciar în termen de 3 zile.
Arestarea inculpatului poate fi prelungită în cursul urmăririi penale „motivat”, dacă temeiurile
iniŃiale ale arestării impun în continuare privarea de libertate sau există temeiuri noi care să
justifice privarea de libertate. Se constată că prelungirea arestării este posibilă numai în cursul
urmăririi penale, iar după sesizarea instanŃei a fost prevăzută posibilitatea menŃinerii arestării1.
Fiecare prelungire nu poate fi mai mare de 30 de zile, iar durata totală a arestării preventive a
inculpatului în cursul urmăririi penale nu poate depăşi 180 de zile.
InstanŃa competenŃa să dispună prelungirea arestării preventive este instanŃă căreia i-ar reveni
competenŃa să judece cauza în fond ori instanŃa corespunzătoare în a cărei circumscripŃie se afla
locul de deŃinere. În vederea soluŃionării propunerii de prelungire a arestării preventive, dosarul
cauzei, va fi depus la instanŃă, împreună cu propunerea, întocmită de procurorul care efectuează
sau supraveghează urmărirea penală, cu cel puŃin 5 zile înainte de expirarea duratei arestării
preventive2.
În termen de 24 de ore de la primirea dosarului, instanța de judecată va soluționa cererea de
prelungire a arestării preventive, prin încheiere, care poate fi atacata cu recurs de către procuror
sau de către inculpat, tot în temren de 24 de ore de la pronunțare pentru cei prezenți și de la
comunicare pentru cei lipsă.
1

A. Țuculeanu, Modificări aduse Codului de procedură penală prin Legea nr. 281/2003 şi OrdonanŃa de
UrgenŃă nr. 109/2003 în privinŃa ocrotirii libertăŃii persoanei, Editura Continent XXI, Bucureşti, 2004, pg. 35.
2
M. Damaschin, op.cit., p. 269
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Arestarea inculpatului în cursul judecății
În faza de judecată, măsură arestării preventive poate fi menŃinută, atât în cazul în care a fost
luată în cursul urmăririi penale, cât şi în cazul în care a fost luată în cursul judecăŃii.
Potrivit art. 160 C.pr. pen., când procurorul dispune prin rechizitoriu trimiterea în judecată a
inculpatului aflat în stare de arest, dosarul se înaintează instanŃei competente cu cel puŃin 5 zile
înainte de expirarea mandatului de arestare sau după caz, a duratei pentru care a fost dispusă
prelungirea arestării. InstanŃa va verifica din oficiu, în camera de consiliu, legalitatea şi temeinicia
arestării preventive.
Dacă instanŃă constată că temeiurile care au determinat arestarea preventivă au încetat sau nu
mai există temeiuri noi care să justifice privarea de libertate, dispune prin încheiere, revocarea
arestării preventive şi punerea de îndată în libertate a inculpatului.
Când instanŃă constată că temeiurile care au determinat arestarea preventivă inpun în
continuare privarea de libertate sau că există temeiuri noi care justifică privarea de libertate,
instanŃă dispune, prin încheiere motivată, menŃinerea arestării preventive1.
Conform art. 160b , în cursul judecății, instanța verifică periodic, dar nu mai târziu de 60 de
zile, legalitatea și temeinicia arestării preventive. Termenul de recurs este de 24 de ore de la
pronunțare pentru cei prezenți și de la comunicare pentru cei în lipsă.
III. Concluzii
Potrivit dispoziŃiilor art. 23 din Costituția României şi a art. 5 din Codul de procedura penală,
în tot cursul procesului penal libertatea persoanei este garantată. Libertatea persoanei, învinuit sau
inculpat, reprezintă starea firească în timpul procesului penal, măsurile preventive, printre care şi
arestarea preventivă, fiind luate numai în caz de excepŃie şi fiind permise numai în cazurile şi
condiŃiile strict prevăzute de lege.
Libertatea este o valoare socială promovată, dezvoltată şi ocrotită de normele juridice, în
sensul că personalitatea omului îşi găseşte afirmarea prin libertăŃile consecrate şi asigurate de
ordinea de drept. Orice constrângere în acest sens înseamnă de fapt o anulare a libertăŃii. Totuşi,
libertatea înseamnă şi că un individ trebuie să îşi asume consecinŃele faptelor săvârşite. Astfel,
existenta instituŃiei arestării preventive apare ca o necesitate a societăŃii pentru a responsabiliza
indivizii, libertatea şi responsabilitatea fiind două realităŃi inseparabile.
Deşi libertatea trebuie privită ca un drept natural şi inviolabil al omului, perfect prin natura sa
în cadrul normelor legale în vigoare, dreptul la libertate prezintă natura unei prezumŃii relative,
existente doar în cadrul respectării normelor penale în vigoare, ea putând fi oricând răsturnată prin
atingerea adusă valorilor sociale aparate prin legea penală. Astfel art. 5 alin. 1 din ConvenŃia
Europeană a Drepturilor Omului nu trebuie privită ca o excepŃie ci ca o răsturnare a unei prezumŃii
relative echivalente prezumŃiei de nevinovăŃie, contradicŃia intervine doar în situaŃia măsurilor
preventive si ce exprimăele2.
Trebuie subliniat că practica instanŃei de la Strasbourg a obligat sistemul judiciar român să
evolueze, să privească arestarea preventivă dintr-o altă perspectivă, cea mai vizibilă schimbare
fiind aceea că, spre deosebire de trecut, procentul cauzelor în care se dispune măsură arestării
preventive este mult mai mic, schimbare ce a avut la bază momentul în care luarea măsurii a trecut
de la procuror la judecător. Trebuie de asemenea recunoscut că sistemul român legislativ, în ceea
ce priveşte măsură arestării preventive, este unul care oferă extrem de multe garanŃii comparativ cu
alte sisteme europene, întrucât termenele în care se iau în discuŃie prelungirea, respectiv
1

I. Neagu, Tratat de procedură penală. Partea generală, ediŃia a II-a, Editura Universul Juridic, Bucureşti,
2010, p. 596.
2
A.Tulbure, Arestarea preventivă şi reŃinerea , excepŃii la dreptul la libertate, p. 366.
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menŃinerea arestării preventive sunt scurte, permiŃând un control permanent al instanŃei asupra
oportunităŃii măsurii preventive, iar inculpaŃii pot formula un număr nelimitat de cereri de
revocare, înlocuire, încetare de drept a măsurii preventive pe tot parcursul procesului penal.
Este adevărat că deşi în interiorul sistemului juridic s-a simŃit o evoluŃie în materia arestării
preventive, o astfel de evoluŃie trebuie să continue. În primul rând judecătorii ar trebui să motiveze
într-o manieră cât mai detaliată în ce constă pericolul pentru ordinea publică care ar putea să
rezulte din punerea în libertate a invinuitului sau a inculpatului, iar o asemenea motivare nu poate
face referire exclusivă nici la gravitatea faptei şi nu se poate raporta doar la probele ce susŃin
culpabilitatea invinuitului sau inculpatului. Arestarea preventivă nu se poate întemeia niciodată
doar pe gravitatea infracŃiunii comise, aceasta trebuind întotdeauna să aibă în vedere şi la persoana
învinuitului sau inculpatului
Astfel Curtea Europeană a Drepturilor Omului afirma că arestarea preventivă nu este o formă
de executare anticipată a pedepsei, ci o măsură procedurala cu scop pur preventiv, iar legea
romana procesual penală fixează drept scop al măsurilor preventive asigurarea bunei desfăşurări a
procesului penal şi împiedicarea sustragerii învinuitului sau inculpatului de la urmărirea penală, de
la judecată ori de la executarea pedepsei (art.136 C.pr.pen.). JurisprudenŃa CEDO nu trasează
scopurile ce ar trebui urmărite prin intermediul arestării preventive și ar fi exagerat să pretindem
CurŃii să se comporte ca un legiuitor, aşadar fiecare stat are obligaŃia să edicteze propriile legi şi să
le alinieze cerinŃelor CurŃii Europene a Drepturilor Omului, îngrădind cât mai puŃin posibil dreptul
la libertate şi numai atunci când este cu adevărat necesar, totul în limitele legii.
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ARTIŞTII INTERPREłI SAU EXECUTANłI ŞI DREPTURILE LOR
Andreea LIVĂDARIU*

Abstract
The paper will present the issue of performers’ rights by referring to the most important
regulatory documents in the field, both Romanian and international, and the application in
Romanian practice. Therefore, after a brief introduction which presents the beginnings of
performers’ protection, it will be described the performers’ rights and their conveyance, the
connection between intellectual property and labour law from performers’ rights point of view and
the performers’ system of protection. For a better understanding of Romanian legislation in the
field we will use as study case one illustrative example from Romanian jurisprudence.
Cuvinte cheie: artişti interpreŃi sau executanŃi, drepturi morale, drepturi patrimoniale,
protecŃie, cesiune drepturi
Moto:
„Când dirijez, devin una cu muzica interpretată. Adică, să mă corectez: eu nu interpretez
muzica, am permanent sentimentul că o creez. Nu, nu e lipsă de modestie, ci cufundarea în
adâncimile artei cu care ma confund.”
(Sergiu Celibidache) 1
1. Istoric
“Când se acordă interpretului mai mult interes decât autorului, când maniera în care execuŃi
un tril sau reuşita unui arpegiu provoacă mai mult entuziasm decât talentul cheltuit pentru a scrie o
sonată sau o operă, înseamnă că sfârşitul este aproape: să mi se ierte tonul acesta profetic!”2
Extrapolat la nivel juridic, tonul profetic invocat de George Enescu nu s-a adeverit, dat fiind că
„interpretul” de care vorbeşte universalul nostru compozitor, dirijor şi violonist a căpătat „scut”
juridic de putină vreme – la nivel internaŃional abia în anul 1961, iar din România în anul 1996.
Însă după cum vom vedea în rândurile ce urmează, tocmai maniera de execuŃie reprezintă unul din
elementele care legitimează instituŃia drepturilor conexe.
La baza protecŃiei juridice a artiştilor interpreŃi sau executanŃi se află hotărârea instanŃei în
procesul celebru3 în care Wilhelm Furtwangler a cerut Tribunalului din Sena să interzică
comercializarea în FranŃa, sub numele său, a unor inregistrări sonore efectuate în calitate de dirijor
împreună cu Filarmonica din Viena în perioada 1939-1945. Una dintre motivaŃii a fost aceea că el
şi-a dat acordul numai pentru radiodifuzarea înregistrărilor efectuate, nu şi pentru comercializarea
lor pe suporturi audio. Totodată, W. Furtwangler a cerut ştergerea numelui său de pe discurile puse
în circulaŃie şi chiar retragerea lor din comerŃ.
Marele dirijor Sergiu Celibidache, iniŃial discipol4 şi apoi adversar al lui Furtwangler în scurta
carieră berlineză, obişnuia să spună că „…discul nu poate fi muzica vie, după cum fotografia nu
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2
Bernard Gavoty, Amintirile lui George Enescu, Ed. Curtea Veche Publishing, Bucureşti, 2005, p.197.
3
Viorel Roş, Dragoş Bogdan, Octavia Spineanu-Matei, Dreptul de autor şi drepturile conexe. Tratat, Editura
All Beck, Bucureşti, 2005, p. 463.
4
Pentru detalii, a se vedea Viorel Cosma, op. cit.,p. 17.
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poate fi omul viu pe care-l reprezintă.” Astăzi însă „discul” – unul din mijloacele tehnice prin care
mari opere muzicale sunt aduse la cunoştinŃa profanilor – este parte a fenomenului pirateriei.
Aşadar astăzi, când mijloacele tehnice de fixare şi de comunicare se bucură de o dezvoltaremaraton, discuŃia cu privire la „talentul” de a asculta muzica vie în sala de concert a rămas mult în
urmă. Pe primul loc, ca importanŃă, a urcat discuŃia asupra efortului instrumentelor juridice de a
Ńine pasul cu încălcarea drepturilor celor care poartă numele de „artişti interpreŃi sau executanŃi”.
Hotărârea instanŃei franceze în cazul Furtwangler, prin care dirijorului german i s-a dat câştig
de cauză, a stat la baza formulării unor principii privind protejarea prestaŃiilor artiştilor interpreŃi
sau executanŃi: „protecŃia interpretărilor sau execuŃiilor artiştilor este indiscutabilă, aceştia
beneficiind de drepturi morale şi patrimoniale; talentul interpretului este similar cu cel al
scriitorului ori al compozitorului; interpretul este un artist, de calitatea performării sale depinzând
aducerea operei iniŃiale la cunoştinŃa publicului într-o manieră remarcabilă”2.
Motivul pentru care artiştilor interpreŃi sau executanŃi trebuie să li se recunoască drepturile
morale şi patrimoniale rezidă, după cum bine s-a subliniat, în faptul că „unii artişti marchează cu
semnul personalităŃii lor interpretarea operei; dirijorul completează partitura cu adnotări proprii;
solistul cântă din instrumentul său în mod absolut individual, actorul face un rol de compoziŃie.
Există aici aporturi creatoare care, în timpul prestaŃiei, sunt legate de opera însăşi dar care, în
practică, sunt greu de disociat, căci ceea ce adaugă artistul, graŃie activităŃii sale inventive, nu
poate fi stabilit cu precizie.” 3
Prima recunoaştere la nivel internaŃional a protecŃiei juridice pentru drepturile conexe s-a
concretizat în ConvenŃia internaŃională pentru protecŃia artiştilor interpreŃi sau executanŃi, a
producătorilor de fonograme şi a organismelor de radiodifuziune, încheiată la Roma la 26
octombrie 1961, în România protecŃia juridică a acestei categorii de artişti fiind reglementată
expres abia în 1996 prin Legea 8/1996 privind dreptul de autor şi drepturile conexe.
2. Titularii drepturilor conexe
Drepturile conexe dreptului de autor sunt drepturi de proprietate intelectuală, titularii acestora
fiind împărŃiŃi, potrivit Legii 8/1996 (denumită în continuare Lege), în trei mari categorii: artiştii
interpreŃi sau executanŃi pentru propriile interpretări sau execuŃii, producătorii de înregistrări
sonore şi de înregistrări audiovizuale pentru propriile înregistrări, precum şi organismele de
radiodifuziune şi de televiziune pentru propriile emisiuni şi servicii de programe.
Artiştii interpreŃi sau executanŃi recunoscuŃi şi protejaŃi ca titulari ai drepturilor conexe sunt
actorii, cântăreŃii, muzicienii, dansatorii şi alte persoane care prezintă, cântă, dansează, recită,
declamă, joacă, interpretează, regizează, dirijează ori execută în orice altă modalitate o operă
literară sau artistică, un spectacol de orice fel, inclusiv folcloric, de varietăŃi, de circ ori de
marionete (art. 95 din Legea 8/1996).
În literatura de specialitate4 s-a pus problema dacă enumerarea din Lege în considerarea
persoanelor care au calitatea de artişti interpreŃi sau executanŃi are valoare exemplificativă sau
valoare limitativă. Potrivit unei opinii5, enumerarea are titlu enunŃiativ deoarece art. 95 din Legea
8/1996 face referire la „alte persoane” care pot interpreta sau executa o operă literară sau artistică
într-o serie de modalităŃi, dintre care dans, recitare, interpretare, regizare, dirijare, etc sau „în orice

1

Ibidem, p. 77.
Viorel Roş, Dragoş Bogdan, Octavia Spineanu-Matei, op. cit., p. 464.
3
Liliana Mariana Savu, “ConsideraŃii cu privire la definirea noŃiunii de artişti interpreŃi sau executanŃi”, în
Revista Română de Dreptul ProprietăŃii Intelectuale, anul V, Nr. 2 (15), iunie 2008, p. 110.
4
Ciprian Raul RomiŃan, Mariana Liliana Savu, Drepturile artiştilor interpreŃi sau executanŃi, Editura
Universul Juridic, Bucureşti, 2008, p. 51.
5
Ioan Macovei, Tratat de dreptul proprietăŃii intelectuale, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2010, p. 500
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altă modalitate”. Într-o altă opinie1 s-a reŃinut faptul că enumerarea are valoare limitativă, după
modelul art. 3 lit. a) din ConvenŃia de la Roma care prevede în mod expres care sunt titularii
drepturilor conexe.
În legătură cu titularii drepturilor conexe trebuie făcute două observaŃii. În primul rând,
artiştii interpreŃi sau executanŃi nu sunt coautori ai operei pe care aceştia o interpretează ori o
execută şi nici actul lor de creaŃie nu poate fi considerat operă derivată, chiar dacă se bazează întro măsură mai mare sau mai mică pe o operă preexistentă.2 Deşi în sensul art. 8 din Legea 8/1996,
opere derivate pot fi aranjamentele muzicale, artistice sau ştiinŃifice care reprezintă o muncă
intelectuală de creaŃie, prevederea trebuie înŃeleasă în sensul că interpretarea sau execuŃia are o
identitate proprie3 şi este caracterizată de originalitate, fapt care fundamentează protejarea
drepturilor artiştilor interpreŃi sau executanŃi independent de opera pe care se bazează actul
interpretativ ori execuŃia artistică.
În al doilea rând, s-a pus întrebarea dacă figuranŃii sunt titulari de drepturi conexe, în calitate
de artişti interpreŃi sau executanŃi. Literatura de specialitate4 a dat un răspuns negativ: indiferent
dacă este vorba de teatru sau de cinema, unui figurant îi lipseşte manifestarea originalităŃii şi a
personalităŃii în interpretarea sau execuŃia sa; cu alte cuvinte, aportul personal care se
concretizează în actul de creaŃie chiar şi în cazul unui actor cu rol episodic este absentă în cazul
figurantului deoarece participarea sa este pasivă.
În ceea ce priveşte modalităŃile de interpretare şi execuŃie ale artiştilor, în art. 95 din Legea
8/1996 se precizează că sunt recunoscuŃi ca titulari de drepturi şi artiştii care execută „în orice
modalitate”, o operă literară sau artistică, precum şi „un spectacol de orice fel”, inclusiv folcloric,
de varietăŃi, de circ ori de marionete. Potrivit unei opinii5, neîngrădirea de către legiuitor a
modalităŃilor faptice prin care artiştii interpreŃi sau executanŃi îşi manifestă creativitatea, nu
exclude de la protecŃie persoanele care interpretează scheciuri sau pantomime, indiferent dacă sunt
sau nu fixate pe un suport tehnic.
3. ConŃinutul drepturilor
3.1. Drepturile morale. Drepturile morale recunoscute şi ocrotite de lege sunt: dreptul la
paternitate (dreptul de a pretinde recunoaşterea paternităŃii propriei interpretări sau execuŃii),
dreptul la nume (dreptul de a pretinde ca numele sau pseudonimul să fie indicat sau comunicat la
fiecare spectacol şi la fiecare utilizare a înregistrării acestuia) şi dreptul la integritatea operei
(dreptul de a pretinde respectarea calităŃii prestaŃiei sale şi de a se opune oricărei deformări,
falsificări sau altei modificări substanŃiale a interpretării ori execuŃiei sale sau oricărei încălcări a
drepturilor sale, care ar prejudicia grav onoarea ori reputaŃia sa).
Observăm că drepturile conexe au cu două drepturi morale mai putin decât dreptul de autor,
lipsind aşadar, prin însăşi natura drepturilor conexe, dreptul la divulgare şi dreptul la retractare.
AbsenŃa celor două drepturi morale s-a motivat în literatura de specialitate6 prin faptul că orice act
de interpretare sau de executare dintre cele enumerate la art. 95 se poate realiza numai prin
divulgare, iar retractarea este imposibil de imaginat.
Durata de protecŃie a drepturilor morale este nelimitată în timp, specific drepturilor morale
fiind şi faptul că acestea nu pot face obiectul niciunei renunŃări sau înstrăinări. După moartea
artistului interpret sau executant, exerciŃiul drepturilor morale se transmite prin moştenire, potrivit
dreptului comun, pe durată nelimitată (art. 97). Dacă nu există moştenitori, exerciŃiul acestor
1
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drepturi revine organismului de gestiune colectivă care a administrat drepturile artistului interpret
sau executant, iar dacă acest lucru nu e valabil, organismului cu cel mai mare număr de membri
din domeniul respectiv de creaŃie.
3.2. Drepturile patrimoniale. Potrivit legii române, artistul interpret sau executant are dreptul
patrimonial exclusiv de a autoriza sau de a interzice o serie de acte în legătură cu creaŃia sa. Vom
analiza în continuare actele care, în lipsa autorizării artistului interpret sau executant, reprezintă
încălcări ale dreptului său patrimonial.
Fixarea interpretării sau a execuŃiei. Este definită de lege ca încorporarea sunetelor,
imaginilor ori a sunetelor şi imaginilor sau a reprezentării digitale a acestora pe suport care permite
perceperea, reproducerea ori comunicarea publică a lor, cu ajutorul unui dispozitiv (art. 98 alin. 2).
Reproducerea interpretării sau a execuŃiei fixate se defineşte ca „realizarea uneia ori a mai
multor copii ale unei opere, prin orice mijloc şi sub orice formă, inclusiv realizarea oricărei
înregistrări sonore sau audiovizuale a unei opere”1. Acest act comportă o particularitate în cazul
cesiunii dreptului la reproducere a unei opere, când se prezumă că dreptul la distribuirea copiilor
unei astfel de opere a fost, de asemenea, cesionat – cu excepŃia dreptului la import, dacă nu se
prevede altfel prin contract (art. 40 transpus în cazul cesiunii drepturilor conexe)
Distribuirea interpretării sau a execuŃiei fixate. Dreptul de distribuire se epuizează o dată cu
prima vânzare sau cu primul transfer de drept de proprietate asupra originalului ori a copiilor unei
înregistrări sonore sau audiovizuale pe piaŃa internă, de către titularul de drepturi ori cu
consimŃământul acestuia (art 106^6).
Alte trei acte care pot fi autorizate sau interzise de către titularul de drepturi conexe sunt
închirierea, împrumutul şi importul în vederea comercializarii pe piaŃa internă a interpretării
sau execuŃiei fixate.
Potrivit art. 101 din Legea 8/1996, în lipsa unei clauze contrare, artistul interpret sau
executant, care a participat la realizarea unei opere audiovizuale, a unei inregistrări audiovizuale
ori a unei înregistrări sonore, se prezumă că cedează producătorului acesteia, în schimbul unei
remuneraŃii echitabile, dreptul exclusiv de utilizare (a prestatiei sale astfel fixate), într-una din
următoarele modalităŃi: reproducere, distribuire, import, inchiriere şi împrumut.
Radiodifuzarea şi comunicarea publică ale interpretării sau ale execuŃiei sale. (acest drept
patrimonial comportă o limitare, şi anume cazul în care interpretarea ori execuŃia a fost deja fixată
sau radiodifuzată iar artistul interpret are dreptul numai la remuneraŃie echitabilă);
Punerea la dispoziŃia publicului a interpretării sau a execuŃiei sale fixate, astfel încat să
poată fi accesată, în orice loc şi în orice moment ales, în mod individual, de către public;
Retransmiterea prin cablu a interpretării sau a execuŃiei fixate.
În cazurile expres prevăzute de lege, artistul interpret mai are dreptul la remuneraŃia unică
echitabilă şi la remuneraŃia compensatorie, aceste două instituŃii fiind reglementate de art. 106^5 –
112, cu precizarea că artiştii interpreŃi sau executanŃi vor primi remuneraŃile cuvenite fie direct de
la producători, conform contractelor încheiate cu aceştia, fie de la utilizatori numai prin
organismele de gestiune colectivă (art. 111^1 alin. 3).
Limitele exercitării dreptului de autor de către titulari se aplică şi drepturilor conexe, potrivit
art. 112 din Legea 8/1996. Astfel, sunt permise fără consimŃământul artistului interpret sau
executant şi fără plata vreunei remuneraŃii:
- utilizările în una din modalităŃile prevăzute la art. 33, dintre care amintim: fragmentele
dintr-o operă în scop de analiză, comentariu ori critică; extrasele scurte din opere folosite în
emisiuni de radio sau de televiziune ori pentru informare şi cercetare; reproducerile specifice
realizate de bibliotecile accesibile publicului, etc;
1

Viorel Roş, Dragoş Bogdan, Octavia Sineanu-Matei op. cit., p. 474.
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- reproducerea pentru uz personal fără consimŃământul beneficiarului (art. 34);
- transformarea, fără consimŃământul beneficiarului şi fără plata vreunei remuneraŃii, doar
dacă este o transformare privată, rezultatul este o caricatură ori o parodie, dacă transformarea este
impusă cu scopul utilizării permise de autor; rezultatul transformării este folosit cu scop didactic
(art. 35);
- reproducerea şi prezentarea de extrase în scopul de a testa funcŃionarea produselor la
momentul fabricării sau vânzării de către societăŃile comerciale (art. 37),
- în cazul cesiunii dreptului de radiodifuzare, situaŃie în care organismul de radiodifuziune sau
televiziune are voie să înregistreze opera pentru nevoile propriilor emisiuni, în scopul realizării, o
singură dată, a radiodifuziunii autorizate (art. 38).
Pentru a înŃelege de ce a fost necesară prevederea în Lege a limitelor exercitării de către
titulari a drepturilor conexe, credem că este interesant a se avea în vedere opinia potrivit căreia
„autorul are nevoie de publicul său, are nevoie de a fi înŃeles şi auzit. Publicul, la rândul său, are
nevoie de cei care au fost hărăziŃi de natură şi care au acel mic lucru în plus, numit talent, care le
permite crearea unei opere capabilă să emoŃioneze, să captiveze spiritul, să lărgească viziunea
asupra lumii. Autorul nu se poate izola de lume. (...) Este vorba aici de o interacŃiune. De aceea
există limita contra puterii sale absolute.”1
Manifestarea drepturilor patrimonale comportă o particularitate atunci când execuŃia sau
interpretarea este colectivă. Prin operă colectivă se înŃelege execuŃiile sau interpretările
individuale care formează un tot, fără a fi posibil, dată fiind natura interpretării sau a execuŃiei, să
se atribuie un drept distinct vreunuia dintre artiştii participanŃi asupra ansamblului interpretării sau
execuŃiei (art. 99 alin. 1). Potrivit legii, artiştii interpreŃi sau executanŃi care participă, în mod
colectiv, la aceeaşi interpretare ori execuŃie (membrii unui grup muzical, cor, ai unei orchestre,
corp de balet sau trupe teatrale), pentru a exercita drepturile exclusive patrimoniale, trebuie să
mandateze în scris un reprezentant dintre ei, cu acordul majorităŃii membrilor – excepŃie făcând
dirijorul şi soliştii (art. 99 alin. 2).
Durata de protecŃie a drepturilor patrimoniale este de 50 de ani de la data interpretarii sau
executiei ori de la data în care a avut loc pentru prima oară fixarea sau comunicarea publică licită.
Termenul de 50 de ani se calculează începând cu data de 1 ianuarie a anului următor faptului
generator de drepturi.
4. Gestiunea colectivă a drepturilor conexe ale artiştilor interpreŃi sau executanŃi.
Prevăzută în Titlul al III-lea din Legea 8/1996, gestiunea colectivă a drepturilor de autor şi a
drepturilor conexe are caracter facultativ, cu excepŃia drepturilor patrimoniale prevăzute expres în
art. 123^1 alin. 1, care vor fi gestionate în mod obligatoriu. Acestea sunt: dreptul la remuneraŃie
compensatorie pentru copia privată, dreptul la remuneraŃie echitabilă pentru împrumutul public,
dreptul de suită, dreptul de radiodifuzare a operelor muzicale, dreptul de comunicare publică a
operelor muzicale, dreptul la remuneraŃie echitabilă pentru comunicarea publică şi radiodifuzarea
fonogramelor de comerŃ sau a reproducerilor acestora şi dreptul de retransmisie prin cablu.
Între titularii dreptului de autor şi de drepturi conexe şi organismele de gestiune colectivă se
nasc raporturi juridice de drept civil dat fiind că se încheie un contract de mandat cu reprezentare
(organismele de gestiune colectivă acŃionează în numele şi pe seama titularilor pe care îi
reprezintă) (art. 123, alin. 1). Totuşi, la o analiză a art. 123 alin. 1, art. 123^1, art. 123^2 şi art.
123^3, se poate observa că legea delimitează2 drepturile prevăzute de art. 123^1 şi art. 123^2 de
celelalte drepturi (cum ar fi cel de distribuire a operei), pentru acestea din urmă fiind necesar un
mandat special de gestionare.

1
2

apud Ciprian Raul RomiŃan, Mariana Liliana Savu, op. cit., p. 49.
Viorel Roş, Dragoş Bogdan, Octavia Spineanu-Matei, op. cit., p. 493.
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5. Conexiune drepturi conexe – dreptul muncii
În cazul în care dreptul proprietăŃii intelectuale se naşte într-un raport juridic individual de
muncă, de regulă drepturile patrimoniale asupra interpretărilor sau execuŃiilor efectuate de salariat
pentru şi sub autoritatea angajatorului aparŃin autorului respectiv.1 Totuşi, în temeiul libertăŃii
contractuale, se poate stabili în contractul individual de muncă sau în actele sale adiŃionale, în mod
expres, care sunt drepturile patrimoniale transmise angajatorului (art. 100 Legea 8/1996)
6. Cesiunea drepturilor conexe
Drepturile patrimoniale care intră în componenŃa drepturilor conexe pot fi cesionate, în tot
sau în parte, în aceleaşi condiŃii specifice dreptului de autor (art. 92 alin. 2), cesiunea putând fi
exclusivă sau neexclusiva.
Potrivit art. 39 alin. 4 din Lege, în cazul cesiunii exclusive, titularul drepturilor conexe nu mai
poate utiliza opera în modalităŃile, pe termenul şi pentru teritoriul convenite cu cesionarul şi nici
nu mai poate transmite dreptul respectiv unei alte persoane. În acest caz, caracterul exclusiv al
cesiunii trebuie să fie prevăzut în mod expres în contract. Cesiunea neexclusivă presupune că
titularul dreptului conex poate el însuşi utiliza opera şi poate transmite dreptul neexclusiv şi altor
persoane (însă cesionarul neexclusiv nu poate ceda şi el dreptul său unei alte persoane, fără
consimŃământul expres al cedentului; face excepŃie situaŃia în care cesionarul persoană juridică se
transformă prin una din modalităŃile prevăzute de lege).
De asemenea, cesiunea unuia dintre drepturile patrimoniale ale titularului drepturilor conexe
nu are niciun efect asupra celorlalte drepturi ale sale, dacă nu s-a convenit altfel (art. 39 alin. 7);
cesiunea poate fi limitată la anumite drepturi, pentru un anumit teritoriu şi pentru o anumită durată
(art. 39 alin. 2).
Contractul de cesiune trebuie să prevadă drepturile patrimoniale transmise şi să menŃioneze,
pentru fiecare dintre acestea, modalităŃile de utilizare, durata şi întinderea cesiunii, precum şi
remuneraŃia titularului dreptului conex, cu menŃiunea că absenŃa oricăreia dintre prevederile
enumerate dă dreptul părŃii interesate să ceară rezilierea contractului (art. 41 alin. 1).
Prin derogare de la dreptul comun2 care permite ca bunurile viitoare să facă obiectul unui act
juridic, în cazul contractului de cesiune, drepturile patrimoniale viitoare ale artistului interpret sau
executant – indiferent dacă sunt sau nu nominalizate – nu pot fi cesionate, sub sancŃiunea nulităŃii
absolute (art. 41 alin. 2). CondiŃia ca obiectul contractului de cesiune să existe nu e îndeplinită nici
când se cesionează drepturile patrimoniale asupra unei opere aparŃinând unei succesiuni
nedeschise.3
RemuneraŃia cuvenită în temeiul unui contract de cesiune a drepturilor patrimoniale trebuie
stabilită prin acordul părŃilor. Cuantumul acesteia se poate calcula fie proporŃional cu încasările
provenite din utilizarea interpretării sau execuŃiei, fie în sumă fixă, fie în orice alt mod (art. 43 alin.
1). De asemenea, când remuneraŃia nu a fost stabilită prin contract, autorul poate solicita organelor
jurisdicŃionale competente stabilirea remuneraŃiei, care se va face avându-se în vedere sumele
plătite uzual pentru aceeaşi categorie de interpretări sau execuŃii, destinaŃia şi durata utilizării,
precum şi alte circumstanŃe ale cazului (art. 43 alin. 2).
Legea 8/1996 reglementează două4 soluŃii pentru protecŃia artistului interpret sau executant în
ceea ce priveşte remuneraŃia. Acestea diferă după cum lipseşte din contract clauza referitoare la
remuneraŃie (caz în care artistul interpret sau executant poate exercita acŃiunea în anulare a
contractului) ori este vorba de situaŃia disproporŃiei vădite între remuneraŃia artistului interpret sau
1

Ion Traian Ştefănescu, Tratat de dreptul muncii, Editura Wolters Kluwer, Bucureşti, 2007, p. 286.
Viorel Roş, Dragoş Bogdan, Octavia Spineanu-Matei, op. cit., p. 357.
3
Ibidem, p. 357.
4
Ibidem, p. 364.
2
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executant şi beneficiile cesionarului drepturilor patrimoniale (în acest caz, persoana interesată
beneficiază de o acŃiune specială1 pentru revizuirea contractelor lezionare). În acest al doilea caz,
Legea dă dreptul artistului interpret sau executant să solicite organelor jurisdicŃionale competente
revizuirea contractului sau mărirea convenabilă a remuneraŃiei (art. 43 alin. 3), interzicându-i
renunŃarea anticipată la exerciŃiul acestui drept.
Forma scrisă a contractului este o condiŃie cerută ad probationem – existenŃa şi conŃinutul
contractului de cesiune a drepturilor patrimoniale pot fi dovedite numai prin forma scrisă a
acestuia, cu excepŃia contractelor având ca obiect interpretări sau execuŃii utilizate în presă (art.
42).
7. Protectia drepturilor conexe
Potrivit Legii 8/1996, încălcarea2 drepturilor recunoscute şi protejate atrage răspunderea
civilă, contravenŃională sau penală, după caz, iar dispoziŃiile procedurale care se aplică sunt cele
din Lege, completate cu cele din dreptul comun (art. 138^7 alin. 1). ProtecŃia se asigură cu
îndeplinirea unor condiŃii-premisă3; mai exact, aceasta este valabilă pentru interpretările sau
execuŃiile care au fost efectuate pe teritoriul României, care au fost fixate în înregistrări sonore
protejate de Lege şi pentru interpretările sau execuŃiile care nu au fost fixate în înregistrări, dar
sunt transmise prin emisiuni de radiodifuziune sau de televiziune protejate de Lege (art. 146 lit. d)f) ).
Titularul drepturilor conexe poate fi reprezentat de un mandatar cu procură specială, în toate
procedurile, negocierile, actele juridice, pe toată durata şi în orice stadiu al procesului civil sau
penal, ori în afara unui asemenea proces (art. 139^1 alin. 1).
7.1. Mijloace de drept civil. Artistul interpret sau executant căruia i s-au încălcat drepturile
morale şi patrimoniale poate alege între mai multe acŃiuni civile4, şi anume: acŃiunea în răspundere
civilă delictuală, având ca temei de drept art. 998 din Codul civ precum şi dispoziŃiile din art. 139
din Legea 8/1996; acŃiunea în răspundere civilă contractuală, care se poate întemeia fie pe
reglementarea contractului de cesiune din legea specială, fie pe cea a contractului de mandat din
dreptul comun; acŃiuni care au ca temei Decretul nr. 31/1954, mai exact dispoziŃiile referitoare la
drepturile morale de autor; acŃiunea în îmbogăŃire fără justă cauză şi acŃiunea pentru plata
nedatorată; acŃiunea în contrafacere.
Potrivit Legii, titularii drepturilor recunoscute pot cere instanŃelor sau altor organisme
competente recunoaşterea drepturilor lor, constatarea încălcării acestora şi pot solicita acordarea
de despăgubiri pentru repararea prejudiciului cauzat (art. 139 alin. 1). Dat fiind că în cazul acŃiunii
în răspundere civilă delictuală, conŃinutul răspunderii este alcătuit din obligaŃia civilă de reparare a
prejudiciului cauzat5, Legea prevede ca valoarea prejudiciului să se stabilească în funcŃie de criterii
precum: consecinŃele economice negative (de exemplu câştigul nerealizat de titularul dreptului
încălcat ori beneficiile realizate pe nedrept de făptuitor) şi daunele morale (art. 139 alin 2, lit. a) ).
7.2. Mijloace de drept administrativ. Art. 139^2 – 139^5 din Legea 8/1996 reglementează
regimul contravenŃiilor în materia dreptului de autor şi drepturilor conexe, cu menŃiunea că acesta
se aplică şi persoanelor juridice, dacă desfăşoară activităŃi care implică, conform obiectului de
activitate, comunicarea publică de opere sau produse purtătoare de drepturi de autor şi drepturi
1

Viorel Roş, Dragoş Bogdan, Octavia Spineanu-Matei, op. cit., p.365.
Ibidem, pp. 530-531.
3
Ibidem, p. 539.
4
Ibidem, p. 533.
5
Constantin Stătescu, Corneliu Bârsan, Drept civil. Teoria generală a obligaŃiilor, Editura Hamangiu,
Bucureşti, 2008, p. 125.
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conexe (art. 139^5 alin. 1). În acest caz, limitele amenzilor contravenŃionale de măresc de două
ori.1
Spre exemplu, constituie încălcări ale drepturilor artiştilor interpreŃi sau executanŃi şi se
sancŃionează cu amendă 10.000-30.000 fixarea, fără autorizarea sau consimŃământul titularului
drepturilor recunoscute de lege, a interpretărilor sau a execuŃiilor artistice (139^2 lit. e)).
Legea 8/1996 nu este unica sursă normativă care sancŃionează contravenŃional încălcările
drepturilor artiştilor interpreŃi sau executanŃi. Există o serie de alte acte normative ale Guvernului
care califică drept contravenŃii fapte a căror constatare şi sancŃionare se fac de către persoanele
mandatate de Oficiul Român pentru Drepturile de Autor, de către organele de specialitate din
cadrul Ministerului AdministraŃiei şi Internelor, de reprezentanŃi ai Oficiului ConcurenŃei şi
Oficiului pentru ProtecŃia consumatorului, precum şi de către persoanele mandatate din cadrul
organismelor de gestiune colectivă.2
7.3. Mijloace de drept penal În varianta iniŃială, Legea 8/1996 cuprindea aproximativ 30 de
infracŃiuni cu obiectul juridic comun reprezentat de relaŃiile sociale care se formează şi se dezvoltă
în domeniul creaŃiei intelectuale3.
Art. 139^6 – art. 145 din Legea 8/1996 reglementează în prezent faptele care încalcă
drepturile morale şi patrimoniale şi care constituie infracŃiuni, în temeiul legii.
Legea prevede că atât pentru punerea în mişcare a acŃiunii penale, cât şi pentru retragerea
plângerii prealabile şi împăcarea părŃilor, mandatul trebuie să fie special, dacă este dat pentru
reprezentarea titularului de drepturi de autor sau de drepturi conexe, în orice situaŃie de încălcare a
drepturilor sale (art. 139^1 alin. 2).
În această secŃiune ne vom rezuma la analiza pe scurt a elementelor constitutive4 pentru
infracŃiunile din domeniul drepturilor conexe. Aşadar, obiectul juridic generic al infracŃiunilor
prevăzute în Legea 8/1996 este alcătuit din relaŃiile sociale care se formează în legătură cu
protecŃia drepturilor conexe asupra unei interpretări sau execuŃii, iar în funcŃie de aspectul
particular al dreptului protejat, fiecare infracŃiune are şi un obiect juridic special.5 Obiectul
material este interpretarea sau execuŃia ori copiile acesteia şi are caracterul unei creaŃii imateriale;
subiectul activ poate fi orice persoană, fiind posibilă participaŃia sub cele trei forme (coautorat,
instigare, complicitate); subiectul pasiv comportă particularitatea drepturilor conexe de a avea o
componentă dublă – în cazul drepturilor morale, subiect pasiv poate fi doar interpretul sau
executantul (nu şi moştenitorii acestuia, dat fiind că prin succesiune se transmite exerciŃiul
drepturilor morale) pe când în cazul drepturilor patrimoniale pot fi subiecte pasive şi alŃi titulari,
cum ar fi cesionarul.6
În ceea ce priveşte latura obiectivă, caracteristicilor elementului material li se alătură două
condiŃii cumulative7: fapta prevăzută în legea specială să nu constituie o infracŃiune mai gravă şi
fapta să fie săvârşită fără drept (de exemplu să nu existe un contract de cesiune); latura subiectivă
constă în vinovăŃie sub forma intenŃiei directe sau indirecte, dată fiind natura comisivă a faptelor.8

1

A se vedea: Viorel Roş, Dragoş Bogdan, Octavia Spineanu-Matei, op. cit., pp. 534-538.
Ibidem, pp. 537-538.
3
A se vedea: Mirela Pastoreanu, „Aspecte procesuale şi de drept penal cu privire la infracŃiunile reglementate
de Legea nr.8/1996 cu modificările ulterioare”, în Revista română de dreptul proprietăŃii intelectuale, anul IV, Nr. 2
(11), iunie 2007, p. 40.
4
Viorel Roş, Dragoş Bogdan, Octavia Spineanu-Matei, op. cit., pp. 539-540.
5
Ibidem, p. 539.
6
Viorel Roş, Dragoş Bogdan, Octavia Spineanu-Matei, op. cit., p. 540.
7
Ibidem, p. 540.
8
Ibidem, p. 540.
2
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8. Studiu de caz1
„Libertatea de a voi şi de a crea poate fi suprimată temporar, dar personalitatea înzestrată cu
expresia unui stil propriu este nemuritoare”2 spune academicianul Mircea MaliŃa în cartea sa de
eseuri cu care face, poposind pe continentele lumii, ocolul „cultural” al pământului. AfirmaŃia este
de fapt o constatare în legătură cu Mănăstirea RavaniŃa din Serbia căreia îi dedică un loc aparte
printre eseurile sale, punând astfel încă o cărămidă la una din ideile centrale ale cărŃii: popoarele
au dăinuit în lupta cu trecerea timpului prin conservarea culturii.
Departe de noi dorinŃa ca fraza citată să pară o exaltare. Am ales aceste cuvinte ca punct de
plecare pentru secŃiunea de faŃă pentru ca, extrapolând, să înŃelegem mai bine de ce dreptul moral
la integritatea interpretării sau execuŃiei, încălcat în speŃa supusă analizei în rândurile ce urmează,
trebuie respectat cu rigurozitate.
Potrivit art. 96 alin. c) din Legea 8/1996 modificată, dreptul moral mai sus amintit este definit
ca dreptul artistului interpret sau executant de a pretinde respectarea calităŃii prestaŃiei sale şi de
a se opune oricărei deformări, falsificări sau altei modificări substanŃiale a interpretării ori
execuŃiei sale sau oricărei încălcări a drepturilor sale, care ar prejudicia grav onoarea ori
reputaŃia sa.
În speŃă, situaŃia ni se prezintă în felul următor: în cadrul unui videoclip utilizat în campania
electorală din anul 2004 pentru alegerile parlamentare şi preşedinŃiale, B.G. a utilizat o secvenŃă
din filmul „Mihai Viteazul”, secvenŃă în care personajul istoric este interpretat de actorul A.P..
Moştenitoarea lui A.P., actriŃa P.O., căreia i s-a transmis prin succesiune exerciŃiul drepturilor
morale şi patrimoniale, a chemat în judecată printr-o acŃiune în răspundere civilă delictuală pe
B.G. şi partidul său P.N.G., pentru a plăti în solidar daune interese în valoare de 200.000 lei
(2.000.000.000 lei vechi) pentru folosirea în comun, fără acordul nimănui, a interpretării artistice a
marelui actor A.P.
PoziŃia reclamantei P.O.3
Temei juridic:
-art. 146 pct. B lit. b coroborat cu art. 149 alin. 2, din Legea 8/1996 în forma modificată prin
Legea 285/2004 care interpretate cu argumentul logic a fortiori, au dus la concluzia că „dacă
protecŃia legii operează în favoarea interpretărilor şi execuŃiilor artiştilor interpreŃi sau executanŃi
care sunt fixate în înregistrări sonore protejate de lege, cu atât mai mult protecŃia operează pentru
interpretările sau execuŃiile artiştilor interpreŃi sau executanŃi care sunt fixate în înregistrări
audiovizuale, cum lato sensu sunt şi operele cinematografice”4;
-art. 96 lit. c) prin care se recunoaşte dreptul moral la respectarea integrităŃii operei;
-art. 97 alin. 1-2 care prevăd că drepturile morale nu pot face obiectul vreunei înstrăinări sau
renunŃări, dar se transmit prin moştenire potrivit legislaŃiei civile;
-art. 98 alin 1, lit. a)-c) şi g) care prevăd dreptul patrimonial exclusiv de a interzice sau
autoriza fixarea, reproducerea, distribuirea şi comunicarea publică a creaŃiei artistice;
-art. 998 şi urm. din vechiul Cod civil, care reglementează răspunderea civilă delictuală.
1

Toate informaŃiile utilizate în acest articol, cu privire la cazul dedus judecăŃii, au fost preluate din: Decizia
civilă nr. 235A/11.10.2007, Curtea de Apel Bucureşti, SecŃia a IX-a Civilă şi pentru cauze privind proprietatea
intelectuală, publicată în Revista Română de Dreptul ProprietăŃii Intelectuale Nr. 3 (16), anul V, septembrie 2008,
pp. 244-258.
2
Mircea MaliŃa, Zidul şi iedera, Editura Tehnică, Bucureşti, 2006, p. 284.
3
Decizia civilă nr. 235A/11.10.2007, Curtea de Apel Bucureşti, SecŃia a IX-a Civilă şi pentru cauze privind
proprietatea intelectuală, loc.cit., pp. 244-246.
4
“Drepturile artiştilor interpreŃi sau executanŃi, drepturi conexe de autor (...)” (selecŃie şi prelucrare de
doamna Carmen Negrilă, judecător la Curtea de Apel Bucureşti) în Revista Română de Dreptul ProprietăŃii
Intelectuale, Nr. 3 (16), anul V, septembrie 2008, p. 243.
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Argumente:
-reclamanta justifică suma pretinsă ca daune prin faptul că dacă persoanele care încalcă legea
sunt obligate să plătească daune egale doar cu nivelul sumelor de bani pe care le-ar achita pentru
autorizarea folosirii interpretării, fenomenul pirateriei nu are şanse să fie combătut; dacă reparaŃia
prejudiciilor este suficient de mare, atunci cei care au de gând să încalce drepturile artiştilor
interpreŃi sau executanŃi sunt descurajaŃi să recurgă la asemenea acte;
-P.O. afirmă că tatăl ei a fost un mare actor român, iar interpretarea dată de acesta
personajului istoric Mihai Viteazul e de un nivel artistic foarte înalt, motiv pentru care videoclipul
electoral prejudiciază grav onoarea şi reputaŃia actorului A.P.;
-reclamanta susŃine că valorile tatălui ei nu coincid cu cele ale pârâtului B.G. şi nici cu cele
promovate de partidul dânsului, aşadar dacă ar fi fost în viaŃă, A.P. nu ar fi autorizat folosirea
interpretării sale în campania electorală şi preşedinŃială a lui B.G şi a partidului P.N.G;
-nici reclamanta, care deŃine exerciŃiul drepturilor morale ale tatălui, nu ar fi autorizat
folosirea interpretării de către pârâŃi, dovadă că a adresat un memoriu Consiliului NaŃional al
Audiovizualului prin care a cerut interzicerea difuzării videoclipului de către posturile de
televiziune;
PoziŃia pârâtului B.G.1
Prin întâmpinarea depusă la dosar, pârâŃii au solicitat respingerea acŃiunii reclamantei ca
neîntemeiată şi achitarea cheltuielilor de judecată.
Temei juridic:
-art. 98 din Legea 8/1996;
-art. 149 alin. 2, interpretat în sensul că se aplică operelor create anterior intrării în vigoare a
Legii, cu excepŃia interpretărilor şi execuŃiilor artiştilor interpreŃi sau executanŃi;
Argumente:
-pârâŃii B.G. şi P.N.G. au invocat excepŃia lipsei calităŃii procesuale active a reclamantei, pe
motiv că din probele depuse la dosar nu rezultă că P.O. este titulara drepturilor morale şi
patrimoniale privind drepturile conexe ale tatălui ei;
-pârâŃii au invocat şi lipsa calităŃii procesuale pasive, deoarece nu pârâŃii au exercitat
drepturile patrimoniale invocate, ci producătorii videoclipului; în consecinŃă, pârâŃii nu pot fi
obligaŃi la plata daunelor morale, dat fiind că nu au încălcat nici un drept conex;
InstanŃa de judecată
-a respins ca neîntemeiată excepŃia lipsei calităŃii procesuale active a reclamantei;
-a admis în parte acŃiunea formulată, obligând pârâŃii la plata în solidar a sumei de 35.000 lei
(350.000.000 lei vechi) cu titlu de daune morale şi a sumei de 537 lei cheltuieli de judecată;
-a respins celelalte pretenŃii ca neîntemeiate,
reŃinând că:
-„prin faptele lor, constând în folosirea imaginii din filmul „Mihai Viteazul” în scopul
realizării unui videoclip destinat unei campanii electorale, pârâŃii au încălcat dispoziŃiile art. 96 lit.
c) din Legea 8/1996, astfel cum erau în vigoare la data săvârşirii faptelor”2;
-fapta ilicită constă în „extragerea unei secvenŃe dintr-o operă cinematografică, deturnând-o
de la scopul artistic la cel de promovare a unui candidat în campania electorală la alegerile
preşedinŃiale, ceea ce constituie o deformare şi o modificare substanŃială a interpretării sau
1
Decizia civilă nr. 235A/11.10.2007, Curtea de Apel Bucureşti, SecŃia a IX-a Civilă şi pentru cauze privind
proprietatea intelectuală, loc.cit., pp. 246-247.
2
Decizia civilă nr. 235A/11.10.2007, Curtea de Apel Bucureşti, SecŃia a IX-a Civilă şi pentru cauze privind
proprietatea intelectuală, loc.cit., p. 248.
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execuŃiei actorului A.P., prejudiciind reputaŃia acestuia. Fapta ilicită constă şi în nesocotirea
acordului reclamantei în calitate de moştenitoare a tatălui său, pentru utilizarea secvenŃei de film în
scopurile campaniei electorale”1;
-prejudiciul moral generat de folosirea „unei imagini dintr-un film artistic în alte scopuri
decât acelea pentru care a fost creat, trebuie apreciat atât în funcŃie de personalitatea şi reputaŃia
artistului, de originalitatea creaŃiei sale, cât şi în raport de rezultatul produs (…) utilizarea ei (n.red.
a interpretării) într-un alt context decât cel pentru care a fost creată şi în lipsa acordului artistului
ori a moştenitorilor săi, este de natură a-i prejudicia imaginea.
-Prejudiciul moral suferit de reclamantă apare astfel demonstrat, atât din perspectiva ştirbirii
imaginii tatălui său, actor loial artei pe care a slujit-o, dar şi din conturarea propriei imagini de o
manieră deformată în ochii colegilor de breaslă dar şi ai publicului, de către persoane dispuse să
comercializeze imaginea autorului său”2;
-pretenŃiile reclamantei privind daunele materiale „au fost respinse ca neîntemeiate, avânduse în vedere că reclamanta nu a justificat şi nici nu a dovedit, în condiŃiile prevăzute de art. 1169
Cod civil, prejudiciul material suferit prin folosirea imaginilor în videoclipul contestat”3.
Hotărârea a fost atacată cu apel pe trei motive principale4:
-apelanŃii pârâŃi au considerat că instanŃa de fond a respins în mod nelegal şi netemeinic
excepŃia lipsei calităŃii procesuale active a reclamantei P.O., prin interpetarea eronată a
dispoziŃiilor art. 149 din Legea 8/1996: interpetările şi execuŃiile realizate anterior intrării în
vigoare a Legii nu se bucură de protecŃie în temeiul art. 149 alin. 2 şi nu este permisă interpetarea
extensivă a acestei norme speciale către alte cazuri decât cele avute în vedere de legiuitor;
-pentru situaŃia în care totuşi legiuitorul a avut în vedere extinderea protecŃiei prin art. 149,
apelanŃii au arătat că intimata reclamantă P.O. nu a suferit un prejudiciu moral prin eventuala
încălcare a art. 96 lit. c) din Lege. ApelanŃii au arătat că succesorilor li se transmite exerciŃiul
drepturilor morale şi nu drepturile morale ca atare, astfel încât prejudiciul moral trebuie raportat la
persoana artistului interpret sau executant, iar nu la persoana succesorilor (instanŃa de fond
apreciind în mod greşit, în opinia apelanŃilor, că ar fi fost încălcat un drept moral al reclamantei
P.O., astfel că daunele morale au fost acordate în considerarea persoanei acesteia);
-apelanŃii B.G. şi P.N.G. consideră că instanŃa de fond a considerat în mod greşit întrunirea
condiŃiilor5 răspunderii civile delictuale: fapta ilicită nu există, dovadă că în hotărârea atacată nu se
face referire la nicio faptă concretă – lucru evident, arată apelanŃii, deoarece nu ei au utilizat
imaginile cu actorul A.P., iar extragerea secvenŃelor din filmul „Mihai Viteazul” a fost efectuată de
alte persoane, cărora le revenea obligaŃia de a deŃine toate acordurile necesare prin prisma
activităŃii profesionale desfăşurate.
InstanŃa de apel a hotărât că soluŃia atacată este legală şi temeinică, reŃinând
următoarele:6
-„Pretinsele fapte ilicite reclamate de intimată s-au produs în timpul campaniei electorale din
2004 pentru alegerile parlamentare şi preşedinŃiale, prin difuzarea unui videoclip publicitar, pe
1

Ibidem, p. 248.
Ibidem, p. 249.
3
Decizia civilă nr. 235A/11.10.2007, Curtea de Apel Bucureşti, SecŃia a IX-a Civilă şi pentru cauze privind
proprietatea intelectuală, loc.cit., pp. 249-250.
4
Ibidem, pp. 250-252.
5
CondiŃiile răspunderii civile delictuale sunt: existenŃa unui prejudiciu, a unei fapte ilicite, a raportului de
cauzalitate între fapta ilicită şi prejudiciu, precum şi existenŃa vinovăŃiei celui care a cauzat prejudiciul (intenŃie,
neglijenŃă, imprudenŃă). A se vedea: Constantin Stătescu, Corneliu Bârsan, Drept civil. Teoria generală a
obligaŃiilor, pp. 144-210.
6
Decizia civilă nr. 235A/11.10.2007, Curtea de Apel Bucureşti, SecŃia a IX-a Civilă şi pentru cauze privind
proprietatea intelectuală, loc.cit., pp. 252-258.
2
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fondul interpretării artistice dată de tatăl său, actorul A.P., personajul istoric Mihai Viteazul,
difuzat pe posturile de televiziune pentru susŃinerea candidaturii apelantului pârât B.G. la
preşedinŃia României, drept unic candidat din partea coapelantului P.N.G. (…) Curtea conchide că
beneficiază de prevederile Legii 8/1996 şi interpretările şi execuŃiile artiştilor interpreŃi sau
executanŃi fixate într-o operă cinematografică anterior intrării în vigoare a legii, astfel încât, se
poate reclama încălcarea unor drepturi morale şi/sau patrimoniale ce intră în conŃinututl drepturilor
conexe ale acestora (…) cu consecinŃa reparării prejudiciului astfel produs.
-(…)Prin soluŃia pronunŃată, Tribunalul a făcut aplicarea corectă a dispoziŃiilor art. 97 alin. 2,
fără a statua, astfel cum nereal susŃin apelanŃii prin criticile formulate, că după moartea actorului,
intimata însăşi ar fi devenit titulară a drepturior morale (…) iar instanŃa a analizat încălcarea
drepturilor morale ale titularului lor, iar nu ale reclamantei însăşi.
-(…)Prin fapta apelanŃilor de a se extrage anumite secvenŃe din filmul Mihai Viteazul, în
scopul realizării unui videoclip destinat susŃinerii candidaturii apelantului B.G. la preşedinŃia
României din partea P.N.G., prin paralela ce s-a sugerat între personalitatea şi aspiraŃiile
candidatului şi figura istorică Mihai Viteazul interpretat de artistul A.P. şi folosirea acestui clip în
campania electorală din 2004, este de natură a reprezenta o modificare substanŃială şi o
deformare a interpretării actorului prin deturnarea actului său artistic de la finalitatea pe care
orice artist interpret o acceptă implicit atunci când creează un rol, aceea ca interpretarea sa să
fie folosită exclusiv în scopurile artistice de a da sau spori valoarea unei opere cinematografice cu
care face corp comun, în care se integrează şi deci, de a sluji cea de-a şaptea artă, iar nu politica.
-Fapta reŃinută de Tribunal ca aducând prejudicii morale intimatei prin încălcarea unui drept
patrimonial al său, acela de a autoriza reproducerea în maniera anterior expusă, Curtea apreciază
că a fost în mod convingător argumentată, prin aceea că propria imagine a intimatei a fost lezată.
-(…)În mod evident, nu este o răspundere pentru fapta proprie a apelanŃilor, ci o răspundere a
lor în calitate de comitenŃi pentru fapta prepusului sau a prepuşilor, întemeiată pe concepŃia
garanŃiei obiective, grefată pe ideea unei prezumŃii de culpă în sarcina comitenŃilor. Prin urmare,
temeiul juridic al admiterii cererii (…) este dat de dispoziŃiile art. 1000 alin. 3 Cod civil,
solidaritatea comitenŃilor prevăzută de art. 1003 Cod civil decurgând din aceea că faptele reŃinute
au fost săvârşite pentru a servi scopurilor electorale ale apelantului incident (P.N.G.) şi ale
candidatului său la preşedinŃia României, apelantul principal B.G..
- Prejudiciul a fost deja demonstrat, iar legătura de cauzalitate rezultă cu evidenŃă din cele
expuse, lezarea imaginii autorului, a onoarei şi reputaŃiei sale, ca atribute esenŃiale ale
personalităŃii umane şi, în plus, prejudiciul moral produs intimatei, fiind rezultatul faptelor ilicite
permise de apelanŃi”1.
9. „Prin artă spre bine”2
Din perspectiva artiştilor, „înregistrarea ucide viaŃa muzicii, starea de unicat ce caracterizează
fiecare interpretare. Înregistrarea conduce către o standardizare a sentimentelor şi a esteticului”3.
(Sergiu Celibidache)
Din prisma juristului, înregistrarea este primul pas care deschide calea pentru încălcarea
drepturilor artiştilor interpreŃi sau executanŃi şi pentru dezvoltarea fenomenului pirateriei. Pirateria
are „şi o cauză pe care o putem califica drept perversă; este vorba despre progresul mijloacelor
tehnologice, servind la crearea, stocarea, reproducerea şi transmiterea creaŃiilor intelectuale care,
1
Decizia civilă nr. 235A/11.10.2007, Curtea de Apel Bucureşti, SecŃia a IX-a Civilă şi pentru cauze privind
proprietatea intelectuală, loc.cit., pp. 253-258.
2
Citatul aparŃine lui George Enescu şi reprezintă cuvintele cu care maestrul obişnuia să „semneze”. Pentru
detalii: Bernard Gavoty, Amintirile lui George Enescu.
3
Viorel Cosma, op. cit., p. 103.
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(…) paradoxal, reprezintă un factor favorizant pentru fenomenul reproducerii şi utilizării
neautorizate”1.
În loc de încheiere, adăugăm cuvintelor lui George Enescu din titlul acestei ultime secŃiuni –
„Prin artă spre bine” – … cu condiŃia respectării cu stricteŃe a drepturilor morale pe care artiştii
interpreŃi sau executanŃi le au cât timp sunt în viaŃă, drepturi care supravieŃuiesc pentru o perioadă
nelimitată de timp în „mâinile” moştenitorilor sau ale organismelor de gestiune colectivă.
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FREEDOM FOR DEVELOPERS! OR HOW THE LAW RULES OPEN
SOURCE SOFTWARE
Tünde FORGÁCS *

Abstract
In this paper I examine the legal position of “free/libre open source software” (FLOSS) in the
international trading system. In the course of this, the Agreement on Trade-Related Aspects of
Intellectual Property Rights (TRIPS) and the WIPO Copyright Treaty as the most relevant
international agreements on this subject and the GNU General Public License (GNU GPL) will be
processed. I commence my disquisition with a general introduction of open source software, and
then I turn to analyse the above-mentioned legal sources. These documents will show us how
international agreements rules the legal position of FLOSS, and the attitude of WTO and WIPO
related to open source software. It is very important to get acquainted with GNU GPL, which is
made by software developers- for software developers.
Keywords: open source software, international trade, WIPO, WTO, TRIPS, GNU,
developers, property rights,
I. General introduction of open source software
What does expression “open source software” mean? This question is easily answerable by
the help of IT specialists, just like Professor Kevin Crowston from the Syracuse University School
of Information Studies, Syracuse, NY. As Crowston writes, “[i]n general, the term free software or
open source software refers to software released under a license that permits the inspection, use,
modification and redistribution of the software’s source code,” and elsewhere: “FLOSS can be
characterized as a privately-produced public good”1 Or by the words of Free Software Foundation,
““[f]ree software” means software that respects users' freedom and community. Roughly, the users
have the freedom to run, copy, distribute, study, change and improve the software. With these
freedoms, the users (both individually and collectively) control the program and what it does for
them.”2
The idea of open source software fits in the trend of free software movement, or the famous
GNU (“GNU's Not Unix) Project. That Project was commenced by the Free Software Foundation
(FSF) in 1984, aiming to create a free operating system similar to Unix, the most prevalent,
commercial operating system used by the most types of architecture at that time.3 For the sake of
its goal, the Project began working on an operating system called GNU, and as a result of its
efforts, the last gap in the GNU system, a kernel, was filled by the third-party Linux kernel in
1992. This Linux kernel was developed by Linus Torvalds Finnish software engineer and hacker
and released as Free Software under version 2 of the GNU General Public License.
As Crowston writes, “[o]ver the past ten years, FLOSS has moved from an academic
curiosity to a mainstream focus for research. There are now thousands of active FLOSS projects,
spanning a wide range of applications. Due to their sizes, success and influence, the Linux
1
CROWSTON, K., WEI K., HOWISON J. & WIGGINS A.: Free/Libre Open Source Software Development:
What we know and what we do not know. ACM Computing Surveys. In press. p.2.
http://floss.syr.edu/content/freelibre-open-source-software-development-what-we-know-and-what-we-do-not-know
As of 4. Jan. 2012.
2
http://www.gnu.org/philosophy/free-sw.en.html
As of 09.March 2012.
3
GAGNÉ, Marcel: Linux-rendszerfelügyelet. Budapest, Kiskapu Kiadó, 2002. p.4.
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operating system and the Apache Web Server and related projects are the most well-known, but
hundreds of others are in widespread use, including projects on Internet infrastructure (e.g.,
sendmail, bind), user applications (e.g., Mozilla Firefox, OpenOffice) […]”1
In my opinion, one of the most important features of open source software is their
customizability. In case of open source software, a user has the freedom to modify them, and his
own idea is that great plus, which can produce an essentially new intellectual creation, and which
merits legal protection.
After this introduction of FLOSS, we can turn to processing of the relevant international
agreements: TRIPS Agreement and WIPO Copyright Treaty.
II. The TRIPS Agreement
The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS) is declared
by the Annex 1C of the famous Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization
(1994). TRIPS Agreement introduced intellectual property rules into the multilateral trading
system for the first time and establishes minimum levels of protection that each government has to
give to the intellectual property of fellow WTO members. As the official homepage of WTO
writes about TRIPS Agreement, “[t]he WTO's intellectual property agreement amounts to rules for
trade and investment in ideas and creativity. The rules state how copyrights, patents, trademarks,
geographical names used to identify products, industrial designs, integrated circuit layout-designs
and undisclosed information such as trade secrets — “intellectual property” — should be protected
when trade is involved.”2
1. Structure of the Agreement
Now, for the first let's survey the structure of the Agreement! As I mentioned, the text of it is
in the Annex of Marrakesh Agreement, but, as it is noticeable, the synthesis of it corresponds to
the structure of single international agreements.
The structure of TRIPS Agreement is as follows:
-Part I General Provisions and Basic Principles
-Part II Standards Concerning the Availability, Scope and Use of Intellectual Property Rights
-Part III Enforcement of Intellectual Property Rights
-Part IV Acquisition and Maintenance of Intellectual Property Rights and Related InterPartes Procedures
-Part V Dispute Prevention and Settlement
-Part VI Transitional Arrangements
-Part VII Institutional Arrangements; Final Provisions.
In consideration of the topic of my essay, I have to tell some words about Part I., examine
particularly Section 1 (Copyright and Related Rights), 5 (Patents), and 7 (Protection of
Undisclosed Information) of Part II, and mention some features of Part III.
2. Part I of the Agreement- General Provisions and Basic Principles
Part I of the Agreement declares the Nature and Scope of Obligations, the relation of the
Agreement and other Intellectual Property Conventions, and some important principles like
national treatment, or most-favoured nation treatment. According to Article 7, the purpose of the
Agreement is the promotion of technological innovation and the transfer of technology by the
protection and enforcement of IP rights, to the mutual advantage of producers and users in a
manner conducive to social and economic welfare.
1
2

CROWSTON, et al., p.2.
http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/inbrief_e/inbr03_e.htm

As of 10. Mar. 2012.
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Article 8 has a great importance regarding to the international trade of software, because it
states that
“Appropriate measures, provided that they are consistent with the provisions of this
Agreement, may be needed to prevent the abuse of intellectual property rights by right holders or
the resort to practices which unreasonably restrain trade or adversely affect the international
transfer of technology.”1
Accordingly, the Agreement entitles certain persons, the right holders, to take the necessary
measures to protect their intellectual property rights and so to execute directly the Agreement.
3. Part II of the Agreement- Standards Concerning the Availability, Scope and Use of
Intellectual Property Rights
In this Part the Agreement deals with “Copyright and Related Rights”, “Trademarks”,
“Geographical Indications”, “Industrial Designs”, “Patents”, “Layout-Designs (Topographies) of
Integrated Circuits”, “Protection of Undisclosed Information” and “Control of Anti-Competitive
Practices in Contractual Licences”, but I have to examine only 3 Sections on the “Copyright and
Related Rights”, “Patents”, and “Protection of Undisclosed Information”.
It can be suggested, that this paper should examine the section concerning the topographies of
integrated circuits, but these inventions, the IC-s belong to the area of hardware, and neither the
layout-designs of them can be considered as software.
Section 1 of this Part has a title of “Copyright and Related Rights”, and it defines Computer
Programs and Compilations of Data in Article 10. Accordingly Computer Programs are protected
as literary works under the Berne Convention (1971), whether in source or object code.
Furthermore, Compilations of Data or other material, whether in machine readable or other form,
are intellectual creations and are protected as such. Article 11 on Rental Rights declares that the
Members of the Agreement are obliged to provide authors and their successors in title the right to
authorize or to prohibit the commercial rental to the public of originals or copies of their copyright
works, in respect of at least computer programs and cinematographic works. Finally, Article 13
declares that the states members in the Agreement have to confine limitations or exceptions to
exclusive rights to certain special cases which do not conflict with a normal exploitation of the
work and do not unreasonably prejudice the legitimate interests of the right holder.
Section 5 deals with “Patents”, and in Article 27 gives a definition of them. Accordingly
patents are available for any inventions, whether products or processes, in all fields of technology,
provided that they are new, involve an inventive step and are capable of industrial application.
Patents are available and patent rights enjoyable without discrimination as to the place of
invention, the field of technology and whether products are imported or locally produced. A patent
grants for its owner some exclusive rights, for example where the subject matter of a patent is a
product, the owner can prevent third parties not having the owner’s consent from the acts of
making, using, offering for sale, selling, or importing for these purposes that product,2 or where
the subject matter of a patent is a process, the owner can prevent third parties not having the
owner’s consent from the act of using the process, and from the acts of using, offering for sale,
selling, or importing for these purposes at least the product obtained directly by that process.3 The
term of protection is minimum 20 years counted from the filing date. Beyond the above
mentioned, the Section rules some exceptions to these exclusive rights, the case of use without the
authorization of the right holder and the issue of burden of proof in course of judicial proceedings
deriving from infringing process patents.
1
2
3

Article 8 Paragraph (2), TRIPS Agreement
Article 28 Paragraph a), TRIPS Agreement
Article 28 Paragraph b), TRIPS Agreement
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The matter of Section 7 is the “Protection of Undisclosed Information”. The precondition of
the examination of this Section is dealing software as a possible subject of composition of so
called “know-how” or other “Undisclosed Information”. Article 39 Paragraph 2 gives a very
important definition:
“Natural and legal persons shall have the possibility of preventing information lawfully
within their control from being disclosed to, acquired by, or used by others without their consent in
a manner contrary to honest commercial practices so long as such information:
(a) is secret in the sense that it is not, as a body or in the precise configuration and assembly
of its components, generally known among or readily accessible to persons within the circles that
normally deal with the kind of information in question;
(b) has commercial value because it is secret; and
(c) has been subject to reasonable steps under the circumstances, by the person lawfully in
control of the information, to keep it secret.”
We can state that secret is a relevant element of this definition, and this is the fact, which
phases out open source software from the scope of TRIPS Agreement. As Marcel Gagné writes,1
an open source software under GNU GPL is permitted to be copied, distributed or sold while
changes of the source code is shared with the community and conditions of the license remain
unamended.
4. Part III of the Agreement- Enforcement of Intellectual Property Rights
This Part deals with the execution of the Agreement, and so rules the general obligations of
the member states, civil and administrative procedures and remedies, some provisional measures
for courts, special requirements related to border measures and finally criminal procedures. Some
important principles are laid down in this Part, for example the requirement of “Fair and Equitable
Procedures”, the possibility of paying adequate damages or the right holders’ right of information.
The member states have to apply criminal procedures and penalties at least in cases of wilful
trademark counterfeiting or copyright piracy on a commercial scale, and the Agreement prescribe
to feature imprisonment and monetary fines, seizure, forfeiture and destruction of the infringing
goods and of any materials and implements the predominant use of which has been in the
commission of the offence as remedies available.2
After the examination of TRIPS Agreement it is time to turn to analyse the other abovementioned international agreement, the WIPO Copyright Treaty.
III. The WIPO Copyright Treaty
1. What is WIPO? A brief introduction of the organization
The World Intellectual Property Organization (WIPO)3 is a specialized agency of the United
Nations. It is dedicated to develop a balanced and accessible international intellectual property (IP)
system, which rewards creativity, stimulates innovation and contributes to economic development
while safeguarding the public interest. WIPO was established by WIPO Convention in 1967 with a
mandate from its Member States to promote the protection of IP throughout the world through
cooperation among states and in collaboration with other international organizations. Its
headquarters are in Geneva, Switzerland.

1
2
3

GAGNÉ, Marcel: Linux-rendszerfelügyelet. Budapest, Kiskapu Kiadó, 2002. p.5.
Article 61, TRIPS Agreement
Official homepage of the Organization: http://www.wipo.int/portal/index.html.en

As of 11. Mar. 2012.
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For the 2012/2013 biennium WIPO has 9 strategic goals, for example Balanced Evolution of
the International Normative Framework for IP, Facilitating the Use of IP for Development, and
Coordination and Development of Global IP Infrastructure.1
2. The WIPO Copyright Treaty
The WIPO Copyright Treaty (WCT) was adopted in Geneva on 20 December, 1996 and
entered into force on 6 March, 2002.2 This is a special agreement under the Berne Convention for
the Protection of Literary and Artistic Works (1886). Any contracting party, even if it is not
bounded by Berne Convention, must comply with the substantive provisions of the 1971 Act of
Berne Convention (Paris). Furthermore, WCT mentions 2 subject matters to be protected by
copyright, these are the computer programs, whatever may be the mode or form of their
expression, and the compilations of data or other material, (the so called “databases”), in any form,
which by reason of the selection or arrangement of their contents constitute intellectual creations.
The WCT deals with 3 rights of authors, so the right of distribution, rental and
communication to the public. These are exclusive rights, but, under Article 10 of the Treaty, are
subject to certain limitations and exceptions. Accordingly, for example, the right of distribution is
the right is to authorize making available to the public the original and copies of a work through
sale or other transfer of ownership.3 Under Article 7 of the Treaty, the authors of computer
programs have the exclusive right to authorize commercial rental to the public of the originals or
copies of their works, but where the program itself is not the essential object of the rental, that
former provision is not applicable. Finally, as it is in Article 8 of the WCT, authors of literary and
artistic works have the exclusive right of authorizing any communication to the public of their
works, by wire or wireless means, including the making available to the public of their works in
such a way that members of the public may access these works from a place and at a time
individually chosen by them.
Article 11 of the WCT has a great importance in consideration of legal protection of
intellectual property. Under this Article, the Member States have to provide adequate legal
protection and effective legal remedies against the circumvention of effective technological
measures (e.g., encryption) that are used by authors in connection with the exercise of their rights
under WCT or the Berne Convention and that restrict acts, in respect of their works, which are not
authorized by the authors concerned or permitted by law. We will refer back to this provision in the
course of analysing GNU GPL.
Finally I have to mention that under Article 14 each Member State has to adopt, in accordance
with its legal system, the measures necessary to ensure the application of WCT. Member States
have to ensure that enforcement procedures are available under their law so as to permit effective
action against any act of infringement of rights covered by the Treaty, including expeditious
remedies to prevent infringements and remedies which constitute a deterrent to further
infringements.
After examining the two international agreements, the processing of the GNU General Public
License released by the Free Software Foundation will follow.
IV. The GNU General Public License

1

http://www.wipo.int/export/sites/www/about-wipo/en/budget/pdf/budget_2012_2013.pdf
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The text of the Agreement is available at: http://www.wipo.int/treaties/en/ip/wct/trtdocs_wo033.html
As of 07. Jan. 2012A.
Article 6 Paragraph 1, WIPO Copyright Treaty
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1. The releaser of the License- the Free Software Foundation
“[E]very program is threatened constantly by software patents. States should not allow
patents to restrict development and use of software on general-purpose computers, but in those
that do, we wish to avoid the special danger that patents applied to a free program could make it
effectively proprietary. To prevent this, the GPL assures that patents cannot be used to render the
program non-free.”1
As FSF, writer of the above defines itself on its own homepage,2 the Foundation is a nonprofit
organization “with a worldwide mission to promote computer user freedom and to defend the
rights of all free software users.” FSF sponsors the GNU Project, its ongoing effort to provide a
complete operating system licensed as free software. The Foundation also funds and promotes
important free software development and provides development systems for GNU software
maintainers, including full email and shell services and mailing lists. The FSF holds copyright on a
large proportion of the GNU operating system and other free software and publishes the GNU
General Public License (GPL).
The GNU GPL is the world’s most popular free software license, and the only license written
with the express purpose of promoting and preserving software freedom. GNU GPL was published
in1989 for the first time, and was amended for 2 times according to the challenges of changing
social, legal and technical environment. Thus its version in effect is the GNU GPL version 3
published on 29 June, 2007.
2. The most important features of GNU General Public License
As the Preamble of the License says, “[w]hen we speak of free software, we are referring to
freedom, not price.” Authors under the GPL can distribute copies of their programs for a fee (and
naturally gratis), but they have to pass on to the recipients the same freedom that the authors
received. In the interest of this, the authors have to grant that recipients receive or can get the
source code of the program, and have to inform them about the GPL.
The authors can protect their right by the License with 2 steps, so
2. they can assert copyright on the software and
3. can offer the recipients the GPL giving them legal permission to copy, distribute and/or
modify the software.
GPL consists of its Preamble and 18 Articles, without any further articulation of the structure
of it. After Article 0 (Definitions) and 1 (Source Code) giving definitions of important terms like
“Copyright”, “The Program”, “covered work”, “source code” or “Corresponding Source”, GPL
declares its relation to the WIPO Copyright Treaty in Article 3 as it follows:
“No covered work shall be deemed part of an effective technological measure under any
applicable law fulfilling obligations under article 11 of WIPO copyright treaty adopted on 20
December 1996, or similar laws prohibiting or restricting circumvention of such measures.”3
This means for us that although WCT obliges its Member States to provide adequate legal
protection against circumvention of “effective technological measures” used by the authors, the
works licensed by GPL are out of the scope of the WCT and any laws implementing that.
Henceforward, the License rules conveying “verbatim copies”, “modified source versions”
and “non-source forms”, and in Article 8 the issue of termination of a licensee’s rights.
1
2
3

Law”

Preamble of GNU General Public License v.3
Official homepage of the Foundation: http://www.fsf.org
As of 07. Jan. 2012.
Article 3 Paragraph 1, GNU General Public License, “Protecting Users' Legal Rights From Anti-Circumvention
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Accordingly, a licensee can propagate or modify a covered work only under the GPL. Any attempt
otherwise to propagate or modify that is void and automatically terminates the licensee’s rights
under GPL.1
Article 9 declares that the licensee or anybody else is not required to accept GPL in order to
receive or run a copy of his or her program, however modification or propagation of a covered
work of another licensee results the infringement of copyright without the acceptance of GPL.
It is also important that the licensee can not impose any restrictions on the exercise of the
rights granted by GPL,2 and that the License rules the issue of patents by Article 11. This latter
Article brings in some important definitions, like “contributor” (a copyright holder who authorizes
use under the GPL of the Program or a work on which the Program is based. The work thus
licensed is called the contributor’s “contributor version”.), “essential patent claims” (all patent
claims owned or controlled by the contributor, whether already acquired or hereafter acquired, that
would be infringed by some manner, permitted by this License, of making, using, or selling its
contributor version, but do not include claims that would be infringed only as a consequence of
further modification of the contributor version), or “patent license” (any express agreement or
commitment, however denominated, not to enforce a patent). Under the Article
“[e]ach contributor grants you [the licensee- notice of the author] a non-exclusive, worldwide,
royalty-free patent license under the contributor’s essential patent claims, to make, use, sell, offer
for sale, import and otherwise run, modify and propagate the contents of its contributor version.”3
Beyond that, I have to mention that Article 12 declares primacy of GPL's conditions against
conditions imposed by any other sources of law. Thus if any conditions imposed on a licensee
(whether by court order, agreement or otherwise) that contradict the conditions of GPL, they do
not excuse the Licensee from the conditions of GPL.
The next Articles of GPL discuss the issue of combination of the GPL with the GNU Affero
General Public License and the issue of revised versions of GNU GPL.
Finally, Article 15 contains a “Disclaimer of Warranty”,
“THERE IS NO WARRANTY FOR THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED BY
APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE STATED IN WRITING THE
COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE THE PROGRAM “AS IS”
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING,
BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND
FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS TO THE QUALITY AND
PERFORMANCE OF THE PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE PROGRAM PROVE
DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR
CORRECTION.”
while Article 16 declares a “Limitation of Liability”:
“IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN
WRITING WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY OTHER PARTY WHO MODIFIES
AND/OR CONVEYS THE PROGRAM AS PERMITTED ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR
DAMAGES, INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL, INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL
DAMAGES ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO USE THE PROGRAM
(INCLUDING BUT NOT LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING RENDERED
INACCURATE OR LOSSES SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A FAILURE OF
THE PROGRAM TO OPERATE WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH

1
2
3

Article 8, GNU General Public License, “Termination”
Article 10, GNU General Public License, “Automatic Licensing of Downstream Recipients”
Article 11 Paragraph 3, GNU General Public License, “Patents”
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HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGES.”
Article 17 gives the interpretation of the two latter, and under this, if the disclaimer of
warranty and limitation of liability cannot get local legal effect, the courts proceeding has to apply
local law that most closely approximates an absolute waiver of all civil liability in connection with
the Program, unless a warranty or assumption of liability accompanies a copy of the Program in
return for a fee.

Afterword
After reviewing the formation of open source software, the TRIPS Agreement, the WIPO
Copyright Treaty and the GNU General Public License, we can state some features of the legal
position of the free software. First of all, that is an evidence that a software is intellectual creation.
And then, that the world community desires to protect intellectual property rights of the authors.
International agreements naturally oblige their member states and so determine the trends of
national legislation. In contrary, the above examined GNU GPL is a civil initiative, and its success
depends on the voluntary behaviour of the natural and legal persons joined to the free software
movement. In addition, GNU GPL determines its relation to the WCT and declares its primacy
against other sources of law. Nevertheless, in course of the infringement of GNU GPL, the injured
party can bring only a civil suit, applying the national civil and civil procedure law.
Besides these, there is a difference between the stand-point of international IP organizations
and free software fighters: while WIPO and WTO deals only with the monetary interests of
authors, FSF emphasizes the users’ freedom for information and the benefits of free development.
In my opinion, giving more freedom of use for researchers and developers would
unambiguously take effect towards the welfare of the humanity.
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MĂRCILE DECEPTIVE
Maria Magdalena PINłOI1

Abstract
Lucrarea de față tratează subiectul mărcilor deceptive, al acelor mărci care au un risc
ridicat de confuzie ce se răsfrânge direct asupra consumatorilor inducându-i în eroare cu privire
la origine sau caracteristicile sale.
Se determină înțelesul sintagmei “ mărci deceptive”, daca se bucura de protecția legii și la
ce se face referire când o marca este catalogata ca fiind deceptiva
În cadrul lucrării se vor analiza mai multe litigii și se vor face comentarii asupra soluțiilor
date de instanța și totodată se analizează și situația în care o marca se poate înregistra la nivel
național dar nu și la nivel comunitar fiind catalogata marca deceptivă. În același context vom
vorbi despre mărci care ulterior au devenit deceptive prin schimbarea locului de fabricație al
produselor sau prin extindere societăților comerciale care le produce și cum sunt protejate de
către lege.
Lucrarea dorește să clarifice care este nivelul de protecție al acestor mărci, ce se întâmplă
cu acestea după ce devin mărci deceptive și daca pot exista în continuare din punct de vedere
legal.
Lucrarea dorește să facă cunoscută problematica mărcilor deceptive și pe viitor să poată fi
mult mai aprofundată.
Pentru elaborarea lucrării au fost utilizate litigii care au fost soluționate de către instanță la
momentul actual în vederea unei relatări cat mai fidele despre acest tip de marcă și pentru a
evidenția modul în care teoria are corespondent în practica.
Cuvinte cheie: Mărci, mărci deceptive, lege, protecție, consumator, proprietate intelectuală,
concurenŃă
Introducere
Exista o expresie celebră care circulă între oameni conform căreia ambalajul unui produs face
ca acesta sa fie vândut cu mult succes. Mai presus de un ambalaj interesant, sta o marca și un
brand de succes care face ca respectivul produs sau serviciu sa fie achiziționat doar pentru ca este
al unui producător de renume.
Tot mai multe produse și servicii nou apărute pe piața au împrumutat parțial sau total mărcile
unor produse sau servicii de renume, mărci notorii, sau induc în eroare consumatorul cu privire la
locația geografică de unde provin.
Aceste produse sau servicii care imită mărcile unor produse sau servicii de renume sau care
dau informații eronate asupra locului de proveniență cauzează un grad de confuzie ridicat asupra
consumatorilor.
Domeniul fiind din sfera dreptului proprietății intelectuale, acest studiu are ca tematică
mărcile deceptive, iar printre obiective se regăsesc aspecte legale cu privire la înregistrarea
mărcilor deceptive, gradul de protecție conferit de legiuitor și modul în care acestea se regăsesc pe
piața de bunuri și servicii.
Se dorește ca prezenta lucrare să fie un real ajutor din punct de vedere informativ pentru
studenți, practicieni din domeniul juridic și pentru orice persoana interesată asupra problematicii
1
Student,Universitatea Nicolae Titulescu, Facultataea de Drept, București;(maria89ro@yahoo.com). Acesr
studiu a fost realizat sub coordonarea Asist. Univ. Dr. Paul-George Buta şi Prof. Univ. Dr. Viorel Roş.

Maria Magdalena PinŃoi

627

mărcilor deceptive. Se înlătură orice confuzie care planează asupra acestui subiect și se includ
informații utile pentru persoanele care, pe viitor, vor înregistra mărci la OSIM și se face referire la
procedura de înregistrare a mărcilor .
Se vor prezenta cazuri concrete care au fost soluționate de către instanțele de judecată
competente, s-au folosit informații de pe site-uri de specialitate precum cele ale organizațiilor
OSIM și OHIM și surse bibliografice constând în articole și carți de specialitate
Jurisprudența pe această tema este variată, mai ales la nivel internațional. Există câteva
articole publicate la nivel intern pe aceasta temă însa acest subiect nu a fost acoperit pe toate
planurile. Este necesară o abordare mult mai clară în acest sens .
1 Marca
În societatea de astăzi suntem mereu înconjurați de mărci, o parte din oameni pun un mare
preț pe marcă și consideră că un produs care nu este de marcă nu este de calitate sau nu pot
beneficia de o imagine buna în fața celorlalți oameni din jurul sau.
Marca înseamnă foarte mult pentru un producător sau pentru un furnizor de servicii. Ea
individualizează produsele sau serviciile unele de celelalte și este fundamentul competiției între
producători respectiv prestatori de servicii în lupta pentru a atrage cat mai mulți consumatori. O
alta utilitate a mărcii este faptul ca dă ocazia consumatorilor să aleagă produsele pe care le vor de
la o firma sau alta.
O marca este orice semn care servește pentru diferențierea pe piața a produselor și serviciilor
unei persoane sau societății de cele ale concurentei. Este necesară diferențierea produsului sau a
serviciului, pentru a evita confuzia cu alte produse sau servicii similare sau chiar identice.
Pentru consumator este foarte simplu să recunoască o categorie de produse sau servicii
recomandate sau testate de către el care l-a determinat sa o prefere în locul altor mărci. Pentru
companie, marca este foarte importantă pentru ca îi ajuta sa-și găsească consumatori și să ii
fidelizeze.
Poate constitui marcă orice semn susceptibil de reprezentare grafică, cum ar fi: cuvinte,
inclusiv nume de persoane, desene, litere, cifre, elemente figurative, forme tridimensionale şi, în
special, forma produsului sau a ambalajului său, culori, combinaŃii de culori, holograme, semnale
sonore, precum şi orice combinaŃie a acestora, cu condiŃia ca aceste semne să permită a distinge
produsele sau serviciile unei întreprinderi de cele ale altor întreprinderi1
O marca poate fi constituita dintr-un cuvânt, din litere, cifre, nume, desene, etichete,
sloganuri, imagini. Tot mai multe tări permit înregistrarea unor mărci denumite neconvenționale,
cum ar fi:
Semne sonore (sunete)
Un exemplu clasic de marca sonora este tonul de apel al firmei Nokia
Semne olfactive (mirosuri)
Un exemplu de marcă olfactiva înregistrata ca marca comunitara estei mirosul ierbii proaspat
cosite, pentru mingi de tenis
Semne tactile
O singura atingere a unui obiect poate duce la recunoașterea acestuia, de exemplu daca
suprafața atinsa are o structura sau o forma specifica; de exemplu, sticla de Coca-Cola a fost
proiectata în anul 1915, astfel încât sa poată fi recunoscuta și în întuneric
Mărci compuse dintr-o singura culoare
Pentru ca o culoare sa poată fi considerată marca, solicitantul trebuie sa facă dovada
distinctivității dobândite prin acea culoare; cele mai cunoscute exemple sunt: culoarea roz (cu un
cod pantone specificat) pentru izolații din fibra de sticla și materiale de construcții; culoarea violet,
1
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pentru ciocolata a firmei Cadbury's; culoarea orange, pentru servicii de telecomunicații
Mărci în mișcare
Pot fi clipuri de film, imagini video, logo-uri animate pentru spectacole de televiziune; un
exemplu de marcă în mișcare înregistrata ca marca comunitară constă din ușile unei mașini
Lamborghini cu descrierea: marca se refera la un aranjament tipic și caracteristic al ușilor unui
vehicul
Mărci gestuale
Acestea sunt cazuri particulare ale mărcii în mișcare; un exemplu de marcă gestuala este
marca ce reproduce doua degete cu gestul de a tăia; acest gest este cunoscut din reclamele pentru
ciocolata TWIX.
În Romania nu este prevăzută obligativitatea înregistrării mărcii la OSIM, însa pentru ca
vorbim despre siguranța mărcii, aceasta trebuie înregistrată. Fără a fi legal înregistrata marca
rămâne un cuvânt sau o imagine ce se poate folosi pana când, prin notificare se anunță faptul ca
acea marca a fost legal înregistrata de către alt producător respectiv prestator de servicii sau
trebuiesc plătite despăgubiri către acela care a înregistrat-o la OSIM. Înregistrarea acestora după
cum prevede legea mărcilor, oferă titularului mărcii drepturi exclusive de a interzice altor
producători sau prestatori de servicii similare sau identice să utilizeze marca înregistrată.
Daca se optează pentru folosirea unei mărci neînregistrate se pot ivi doua situații, fie marca
folosită aparține unei alte persoane, fie marca este liberă dar poate fi adoptată de către concurența
și o înregistrează la OSIM.
În cazul primei situații, când marca folosita aparține unei alte persoana ce activează pe
aceeași piață se poate înainta o acțiune legală în contrafacere și sa se solicite plata unor daune.
Conform legii84/1998 republicata în 2010, în art 36 din capitolul VI referitor la drepturile
conferite de marca se prevede: Art. 36. – (1) Înregistrarea mărcii conferă titularului său un drept
exclusiv asupra mărcii.
(2) Titularul mărcii poate cere instanŃei judecătoreşti competente să interzică terŃilor să
folosească, în activitatea lor comercială, fără consimŃământul său:
a) un semn identic mărcii, pentru produse sau servicii identice celor pentru care marca a fost
înregistrată;
b) un semn pentru care, datorită faptului că este identic sau asemănător cu o marcă şi din
cauză că produsele sau serviciile cărora li se aplică marca sunt identice sau similare, există un risc
de confuzie în percepŃia publicului, incluzând riscul de asociere între semn şi marcă;
c) un semn identic sau asemănător cu marca, pentru produse sau pentru servicii diferite de
cele pentru care marca este înregistrată, când aceasta din urmă a dobândit un renume în România şi
dacă folosirea fără drept a semnului ar fi în detrimentul caracterului distinctiv al mărcii ori în
detrimentul renumelui acesteia.
(3) În aplicarea alin. (2), titularul mărcii poate cere să fie interzise terŃilor, în special,
următoarele acte:
a) aplicarea semnului pe produse sau pe ambalaje;
b) oferirea produselor sau comercializarea ori deŃinerea lor în acest scop sau, după caz,
oferirea sau prestarea serviciilor sub acest semn;
c) punerea în liberă circulaŃie, exportul, importul, plasarea sub un regim vamal suspensiv sau
economic, precum şi acordarea oricărei alte destinaŃii vamale, aşa cum acestea sunt definite în
reglementările vamale, produselor sub acest semn;
d) utilizarea semnului pe documente sau pentru publicitate.
În situația în care denumirea sau semnul nu aparține unei alte persoane dar se utilizează
nefiind înregistrat la OSIM, companiile rivale, inspirate de idee dar și de potențialul succes, pot
adopta un nume identic sau asemănător generând o stare de confuzie fără să existe o posibilitate de
apărare. Mai mult, compania rivala poate înregistra marca, ulterior având dreptul legal sa impună
folosirea de către alte persoane. Un dezavantaj se regăsește și în inducerea în eroare a
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consumatorilor care folosind produsele sau serviciile mărcii neînregistrate vor folosi și produsele
sau serviciile concurentei crezând eronat ca provin de la același producător.
Această situație poate avea efecte negative asupra producătorului respectiv prestatorului de
servicii în sensul că vor scădea profiturile, se prejudiciază firma iar consumatorii vor evita sa mai
opteze pentru produsele respective dacă cele ale concurentei sunt de calitate inferioara.
Fără înregistrarea mărcii, eforturile depuse pentru realizarea unui produs de calitate care sa
satisfacă nevoile oamenilor, implicit eforturile financiare, se pot risipi. Este foarte important și
mult mai sigur ca o marca sa fie înregistrată pentru a putea sa se vegheze la calitatea produsului
fără a fi distras de către alte probleme de procedură. Atunci când exista un nume sau un semn care
sa deosebească producătorul de concurenta e bine sa fie verificat la OSIM iar apoi înregistrat.1
Cererea de înregistrare a mărcilor și procedura de înregistrare
Din dorința de a exemplifica cat mai bine ce reprezintă mărcile deceptive, se va proceda doar
la menționarea legii și a parții care face referire la cele doua acțiuni (cererea și procedura de
înregistrare).2
2 Mărcile deceptive
Mărcile deceptive sunt mărcile care induc în eroare consumatorul, cel mai adesea cu privire la
calitatea, natura sau originea geografică. Interesant este faptul că majoritatea mărcilor existente pe
piață sunt deceptive.
Deși în lege se specifică faptul că pot fi înregistrate ca mărci toate semnele care pot fi
reprezentate grafic. Exista impuse câteva condiții pentru mărci, precum asigurarea deosebirii între
marca și cele concurente, sa fie distinctivă (capabila să poată indica o anumita sursa de
proveniența) și să poată fi reprezentata grafic3. Sunt refuzate de la înregistrare sau declarate nule
conform legii 84/19984.
Faptul că pârâta foloseşte pe ambalajul iaurturilor pe care le comercializează atât elementul
„Danone” cât şi elementele „Frutisima” şi „Nebunie de fructe”, nu înseamnă că cele trei pot fi
considerate ca părŃi componente ale unui singur semn distinctiv sub aspectul provenienŃei întrucât,
prin modul în care sunt dispuse şi sunt realizate, nu sunt apte să creeze în percepŃia de ansamblu a
consumatorului mediu ideea caracterului unitar al semnelor, de natură a fi considerate că alcătuiesc
o marcă complexă combinată. Faptul că cele trei elemente sunt folosite întotdeauna împreună şi că
sunt utilizate identic pe toate ambalajele, având exact aceeaşi poziŃie şi aceeaşi grafie, nu este
suficient pentru ca publicul să le perceapă ca atare, ca reprezentând împreună o marcă.
Prin folosirea semnului „Frutisima” pentru comercializarea de iaurturi, pârâta imită fraudulos
marca „Fruttis” aparŃinând reclamantei, în condiŃii susceptibile de a crea un risc de confuzie,
incluzând şi riscul de asociere, pentru consumatori.
2. În analiza semnelor aflate în conflict, s-a pornit de la regula că similaritatea şi riscul de
confuzie, incluzând şi riscul de asociere, se apreciază prin prisma asemănărilor şi nu a deosebirilor
dintre ele, fiind suficient să existe asemănare într-un singur domeniu – fie vizuală, fie auditivă, fie
conceptuală – dacă induce publicul în eroare.
Elementul dominant în ambele semne conflictuale este prefixul „frutis”. Acesta este
elementul principal comun, deoarece cuvântul folosit nu este unul românesc, astfel încât scrierea
lui să constituie un criteriu pentru realizarea distincŃiei. Consumatorul îl percepe mai întâi fonetic,
1

http://www.totuldespremărci.ro/ce_pot_inregistra_ca_marca.html
In legea 84/1998 republicata in 2010, in cadrul capitolului IV, procedurara referitoare la inregistrarea mărcii,
art. 16-art. 29. Respectiv, capitoulul III, cererea referitoare la inregistrarea mărcii, art. 8- art. 15.
3
Regulamentul Mărcii Comunitare
4
Legea 84/1998 republicata in 2010, capitolul II, protectia mărcilor, art. 4- art. 6
2
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mai întâi citeşte cuvântul şi, constatând identitatea fonetică a prefixului, poate bănui că semnul cu
care se confruntă este cel pe care îl cunoaşte.
Gradul de similaritate fonetică între „frutis” şi „frutisima” fiind foarte mare, chiar dacă este
evitată asemănarea în scris prin utilizarea sufix-ului, acest lucru nu mai contează atunci când cele
două semne sunt comparate oral.
ICCJ, SecŃia civilă şi de proprietate intelectuală, decizia civilă nr. 859 din 12 februarie
2008
Prin acŃiunea înregistrată pe rolul Tribunalului Bucureşti, secŃia a IV-a civilă, reclamanta
Câmpina GMBH&Co.KG a chemat în judecată S.C. Danone S.R.L., solicitând instanŃei să dispună
obligarea pârâtei să înceteze de îndată, pe teritoriul României, producerea, comercializarea,
publicitatea şi orice alte acte privind folosirea denumirii „Frutisima” sau a unei alte denumiri
similare acesteia, cu privire la produse din clasa 29; obligarea pârâtei să îşi retragă de îndată de pe
piaŃa românească toate produsele din clasa 29 care poartă denumirea „Frutisima” sau o denumire
similară acesteia; publicarea în presă, pe cheltuiala pârâtei, a dispozitivului hotărârii judecătoreşti
în ziarele „Evenimentul zilei” şi „Ziarul financiar”.
În motivarea cererii de chemare în judecată, s-a arătat că reclamanta este titulara mărcii
„Fruttis” nr. 589780. Marca a fost înregistrată internaŃional la data de 24 iulie 1992, pentru clasa
de produse 29, conform clasificării de la Nisa. Prin mecanismul prevăzut de Aranjamentul de la
Madrid din 1891 cu privire la înregistrarea internaŃională a mărcilor, ratificat de România prin
Decretul nr. 1176/1968, protecŃia mărcii a fost extinsă şi pe teritoriul României încă din anul 1992
şi este protejată până la 24 iulie 2012.
Deşi nu există înregistrată o marcă cu denumirea „Frutisima”, pârâta comercializează pe piaŃa
românească iaurturi cu această denumire. Prin aceasta are loc o contrafacere a mărcii reclamantei,
prin modalitatea imitării frauduloase, de natură să producă în percepŃia publicului un risc de
confuzie, incluzând şi riscul de asociere a mărcii cu produsul.
În drept, acŃiunea a fost întemeiată pe dispoziŃiile art. 35, art. 83 alin.(1) lit. a) şi lit. b) din
Legea nr. 84/1998, art. 11 şi art. 16 din OrdonanŃa de urgenŃă a Guvernului nr. 100/2005.
Prin întâmpinare, pârâta a susŃinut că folosirea combinaŃiei „Danone Frutisima” nu constituie
o încălcare a mărcii înregistrate „Fruttis”. În cadrul ansamblului de cuvinte folosite ca marcă,
„Danone” este elementul principal, care îndeplineşte rolul de marcă principală. Frutisima este
termenul sugestiv, care face trimitere la gama de produse comercializate sub acest însemn. Este
adevărat că Frutisima nu este încă marcă înregistrată, dar simpla folosire a unui însemn de către o
societate, pentru anumite produse pe care le produce sau le comercializează, respectând drepturile
exclusive de proprietate intelectuală ale altor titulari de mărci, nu este condiŃionată de înregistrarea
respectivului însemn ca marcă.
Frutisima este un însemn verbal menit a sugera consumatorului abundenŃa fructului din
compoziŃia iaurtului, iar datorită sensului de superlativ pe care îl are şi a modului de prezentare a
dobândit în scurt timp o mare putere de distincŃie. Marca Fruttis a reclamantei are aceeaşi valoare
sugestivă indicând, în primul rând, conŃinutul produsului şi nu producătorul.
Descriptiv, marca folosită de pârâtă este „Danone Frutisima – O nebunie de fructe” cu
element figurativ şi scris stilizat.
Prin sentinŃa civilă nr. 605 din 2 mai 2006, Tribunalul Bucureşti secŃia a IV-a civilă a respins
acŃiunea ca neîntemeiată.
Pentru a hotărî astfel, prima instanŃă a reŃinut că produsele comercializate de pârâtă, indiferent
de gamă, sunt prezentate sub marca Danone. Cuvântul Frutisima este alăturat mărcii Danone,
reieşind că, în fapt, pentru gama de produse iaurturi de fructe pârâta foloseşte combinaŃia Danone
Frutisima, aptă a asigura distinctivitate acesteia.
Distinctivitatea unei mărci se evaluează atunci când marca este capabilă să distingă bunurile
şi serviciile în privinŃa originii lor. Este fără discuŃie, în acest caz, că folosirea combinaŃiei Danone
Frutisima, continuând marca Danone, ce se regăseşte şi în numele comercial al pârâtei, asigură
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cunoaşterea de către consumatorul mediu a originii produsului comercializat sub această denumire,
înlăturând totodată riscul de confuzie incluzând şi riscul de asociere.
Marca folosită de pârâtă este una figurativă combinată, având un caracter distinctiv faŃă de
cea a reclamantei. Aprecierea globală a similarităŃii globale auditive sau conceptuale a mărcilor
trebuie să se bazeze pe impresia de ansamblu creată de mărci, ce păstrează în memorie în special
componentele lor distinctive şi dominante.
Din punct de vedere descriptiv, marca folosită de pârâtă este „Danone Frutisima – O nebunie
de fructe”, având element figurativ şi scris stilizat, elementul central şi dominant fiind Danone, apt
prin el însuşi de a asigura distinctivitate mărcii. Elementul Frutisima apare în contextul imaginii
întregii mărci ca un element circumstanŃial menit a defini gama de produse căreia i se aplică şi
având rol evocator, acela de a sugera conŃinutul bogat de fructe din compoziŃia iaurtului.
Apelul declarat de reclamantă a fost respins ca nefondat, prin decizia civilă nr. 35 A din 13
februarie 2007, pronunŃată de Curtea de Apel Bucureşti, secŃia a IX-a civilă şi pentru cauze privind
proprietatea intelectuală.
InstanŃa de apel a arătat că elementul Frutisima, prin modul de dispunere pe ambalajul
produsului, este perceput ca semn distinctiv, distinct de semnul Danone, acesta din urmă
păstrându-şi individualitatea prin încadrarea într-un contur (perceput ca parte componentă a
mărcii), şi dispunerea în partea centrală sus a ambalajului. Faptul că un comerciant alege să îşi
marcheze produsele prin mai multe semne distinctive sub aspectul provenienŃei produsului,
dispuse distinct şi individual pe ambalaj, nu echivalează cu considerarea tuturor acestor semne ca
elemente compunând un singur semn distinctiv sub aspectul provenienŃei, cât timp consumatorul
mediu, în percepŃia de ansamblu, nu ar reŃine caracterul unitar al semnelor. În speŃă, consumatorul
mediu nu reŃine semnele distinctive pe care le poartă ambalajul produsului ca fiind un semn unitar,
dat fiind modul de dispunere a acestora pe ambalaj. SituaŃia celui care foloseşte mai multe semne
distinctive individuale, distincte prin poziŃionare, pentru a marca acelaşi produs, este diferită de
aceea a celui care îşi înregistrează o marcă combinată complexă.
Semnele conflictuale analizate sunt Fruttis, marca anterioară protejată prin înregistrare, şi
Frutisima, semnul conflictual folosit de pârâtă.
Sub aspectul similarităŃii vizuale, ambele semne conflictuale debutează cu radicalul Frut, iar
Frutisima conŃine integral literele ce compus marca Fruttis. Faptul că litera T nu este dublată, în
schimb este dublată litera S nu prezintă nicio relevanŃă, acestea constituind deosebiri
nesemnificative, nepercepute în impresia de ansamblu a semnelor de către consumatorul mediu.
Datorită sufixului „issima”, ceea ce consumatorul mediu percepe în ansamblul semnului aflat în
conflict este lungimea cuvântului ce reprezintă grafic semnul distinctiv Frutissima. DiferenŃa de
trei litere dintre cele două semne este suficientă, dat fiind elementul grafic al fontului folosit,
pentru a percepe vizual, ca diferenŃă semnificativă, lungimea semnului Frutissima.
Sub aspect fonetic, dată fiind identitatea de litere ce compun radicalul comun, semnele sunt
similare, fiind diferenŃiate sub aspectul ultimelor silabe. RezonanŃa originii italiene a cuvântului
Frutissima, dată fiind terminaŃia „issima”, este pregnantă în percepŃia de ansamblu a semnului,
chiar dacă nu se poate reŃine calitatea consumatorului mediu din România de cunoscător al limbii
italiene sau latine, sub aspectul semnificaŃiei lingvistice şi gramaticale a terminaŃiei.
Sub aspect conceptual, ambele semne sugerează faptul că produsul conŃine fructe, datorită
rezonanŃei radicalului comun „frut”, astfel că ele sunt similare sub acest aspect. Faptul că radicalul
comun are caracter evocator, produce consecinŃe deosebite în planul aprecierii similarităŃii
semnelor conflictuale, în legătură cu riscul de confuzie, sub aspectul provenienŃei produselor.
Marca Fruttis este o marcă slab distinctivă, cu un caracter evocator în raport de produsul
marcat, ceea ce atrage o protecŃie slabă a acesteia în caz de conflict.
Chiar dacă produsele sunt identice şi sunt comercializate în aceleaşi locuri şi prin aceleaşi
canale de distribuŃie, caracterul slab distinctiv al mărcii anterioare, diferenŃele sub aspect vizual,
fonetic şi conceptual, gradul de cunoaştere a semnului conflictual Frutissima de către consumatorii
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potenŃiali, exclud existenŃa unui risc de confuzie.
Reclamanta a declarat recurs, critica întemeiată în drept pe dispoziŃiile art. 304 pct. 9 C. proc.
civ., vizând următoarele aspecte:
InstanŃa de apel nu a sesizat faptul că semnul folosit de către pârâtă este „Frutisima” iar nu
„Frutissima” şi că acest semn are doar 9 litere iar nu 10 cum s-a reŃinut.
Marca „Frutisima” folosită pe teritoriul României este similară cu marca anterioară „Fruttis”
a recurentei. Aplicarea criteriilor, pe care practica judecătorească şi administrativă le are în vedere
pentru a decide că există similaritate între două mărci, ar fi dus la concluzia că există un risc de
confuzie, astfel că pârâta săvârşeşte delictul de imitare frauduloasă a mărcii „Fruttis”.
În cuprinsul hotărârii recurate, după analize teoretice interminabile, presărate cu contraziceri
de la o pagină la alta, instanŃa de apel a reŃinut eronat că nu este posibilă confuzia între semnele
„Fruttis” şi „Frutissima”.
InstanŃa de apel a reŃinut şi a analizat ca element verbal comun al semnelor aflate în conflict
radicalul „Frut”, deşi a constatat că denumirea „Frutisima” conŃine integral literele ce compun
marca „Fruttis”.
Din punct de vedere fonetic elementul comun al celor două semne este Frutis, iar nu doar
Frut. Singura deosebire de ordin fonetic dintre cele două semne o reprezintă terminaŃia „- ima”.
Nici în privinŃa percepŃiei vizuale, instanŃa de apel nu a făcut o analiză corectă de vreme ce a
reŃinut că „issima” s-ar scrie cu dublu s.
În ceea ce priveşte terminaŃia inexistentă „issima”, printr-un raŃionament ilogic, instanŃa de
apel îi acordă o relevanŃă eronată în percepŃia de ansamblu a semnului de către consumatorul
mediu, atât din punct de vedere fonetic, cât şi conceptual.
În mod greşit, s-a reŃinut că marca recurentei are un nivel scăzut de distinctivitate care ar
atrage o protecŃie slabă în caz de conflict. Marca „Fruttis” se află la limita între mărcile arbitrare,
de fantezie, şi mărcile sugestive. Pentru un consumator român instruit, cu un nivel de inteligenŃă şi
perspicacitate ridicat, marca „Fruttis” este aluzivă deoarece sugerează faptul că iaurturile conŃin
fructe. Pentru un consumator cu un nivel de pregătire mai slab, cu atenŃie şi perspicacitate mai
reduse, cuvântul „Fruttis” reprezintă o denumire de fantezie. Atâta timp cât marca Fruttis nu se
foloseşte pentru fructe în stare brută sau prelucrată, nu poate fi considerată nici măcar ca fiind o
marcă la limita descriptivităŃii, ci este o marcă cu o individualitate puternică, care s-a impus în
conştiinŃa consumatorilor de iaurturi din România ca urmare a folosirii sale după anul 1992.
Prin întâmpinare, pârâta a solicitat respingerea recursului invocând, în esenŃă, faptul că riscul
de confuzie, ca o chestiune de fapt, nu poate fi analizat de instanŃa de recurs.
În cazul în care instanŃa de recurs va analiza totuşi riscul de confuzie, faŃă de principiile
stabilite în aprecierea riscului de confuzie în practica instanŃelor europene, se impune respingerea
recursului. InstanŃa de apel a considerat că între marca „Fruttis” şi semnul „Frutisima” există un
risc de asociere, dar nu un risc de confuzie.
Intimata nu poate fi de acord cu raŃionamentul şi soluŃia instanŃei de apel în determinarea
semnului supus comparaŃiei, în întâmpinarea depusă în apel argumentându-se amplu de ce semnul
intimatei nu este „Frutisima” ci „Danone Frutisima, nebunie de fructe”.
InstanŃa de apel a adoptat o soluŃie greşită şi nemotivată, deoarece nu a răspuns argumentelor
pârâtei atunci când a decis că semnul acesteia este numai „Frutisima”. Problema aprecierii
caracterului unitar al unui semn complex, în componenta căruia intră şi o marcă înregistrată
anterior care reprezintă şi numele comercial al agentului economic respectiv este o problemă
esenŃială, de a cărei corectă soluŃionare depinde cauza de faŃă. De asemenea, ea trebuie să fie
soluŃionată pe baza unor reguli comune la nivel comunitar.
În dovedirea şi în combaterea recursului, în condiŃiile art. 305 C. proc.civ., părŃile au depus la
dosarul cauzei înscrisuri în copie respectiv, decizii ale Oficiului de Stat pentru InvenŃii şi Mărci,
date în opoziŃia la înregistrarea mărcii Frutisima, adrese ale Oficiului de Stat pentru InvenŃii şi
Mărci privitoare la contestaŃiile declarate de Companie Gervais Danone împotriva soluŃiilor date
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asupra opoziŃiei la înregistrare.
Analizând hotărârea atacată, în limitele criticii formulate prin motivele de recurs şi în raport
de dovezile administrate în toate etapele procesuale, Înalta Curte a apreciat că recursul este
întemeiat pentru următoarele considerente:
1.Prin cererea introductivă de instanŃă, s-a solicitat să se interzică pârâtei să producă, să
comercializeze, să facă publicitate precum şi orice alte acte privind folosirea denumirii „Frutisima”
sau a unei alte denumiri similare acesteia, cu privire la produse din clasa 29, pe teritoriul
României.
Temeiul de drept al cererii l-a constituit art. 35 alin. (2) lit. b) din Legea nr.84/1998 privind
mărcile şi indicaŃiile geografice.
Conform acestui text, titularul mărcii poate cere instanŃei judecătoreşti competente să
interzică terŃilor să folosească, în activitatea lor comercială, fără consimŃământul titularului, un
semn care, dată fiind identitatea sau asemănarea cu marca, ori dată fiind identitatea sau
asemănarea produselor sau serviciilor cărora li se aplică semnul cu produsele sau serviciile pentru
care marca a fost înregistrată, ar produce în percepŃia publicului un risc de confuzie, incluzând şi
riscul de asociere a mărcii cu semnul.
FaŃă de acest temei de drept, este de analizat dacă între marca „Fruttis” înregistrată de
reclamantă pentru clasa de produse 29, conform Clasificării de la Nisa, şi semnul folosit de pârâtă
în comercializarea de iaurturi, există o asemănare de natură să producă în percepŃia publicului un
risc de confuzie, incluzând şi riscul de asociere a mărcii cu semnul.
Cât priveşte semnul folosit de pârâtă, în raport de care se verifică riscul de confuzie ori de
asociere cu marca a cărei titulară este reclamanta, în mod corect instanŃa de apel a stabilit că acesta
este „Frutisima” şi nu „Danone Frutisima – Nebunie de fructe”.
Faptul că pârâta foloseşte pe ambalajul iaurturilor pe care le comercializează atât elementul
„Danone” cât şi elementele „Frutisima” şi „Nebunie de fructe”, nu înseamnă că cele trei pot fi
considerate ca părŃi componente ale unui singur semn distinctiv sub aspectul provenienŃei întrucât,
prin modul în care sunt dispuse şi sunt realizate, nu sunt apte să creeze în percepŃia de ansamblu a
consumatorului mediu ideea caracterului unitar al semnelor, de natură a fi considerate că alcătuiesc
o marcă complexă combinată.
Astfel, semnul Danone este poziŃionat în partea de sus a ambalajului şi este încadrat într-un
chenar care îi conferă individualitate în raport cu semnul Frutisima dispus în partea centrală.
Tocmai de aceea, el este perceput separat, distinct de elementul Frutisima, care este în mod evident
elementul dominant, şi cu atât mai mult este perceput separat faŃă de elementul situat în partea de
jos a etichetei. Între caracterele folosite la scrierea celor trei elemente, există o diferenŃă foarte
mare, iar prin modul în care sunt poziŃionate nu sugerează că alcătuiesc un tot unitar.
Faptul că cele trei elemente sunt folosite întotdeauna împreună şi că sunt utilizate identic pe
toate ambalajele, având exact aceeaşi poziŃie şi aceeaşi grafie, nu este suficient pentru ca publicul
să le perceapă ca atare, ca reprezentând împreună o marcă. Astfel, înscrisurile, depuse la dosarul
de apel, demonstrează că pentru inspectorii AutorităŃii NaŃionale pentru ProtecŃia Consumatorilor,
pentru ziarişti şi pentru cei care postează pe diferite site-uri informaŃii cu privire la mărcile
companiei Danone, există marca „Frutisima” şi nu „Danone Frutisima – Nebunie de fructe”.
Pe de altă parte, faptul că singurul element pentru care pârâta doreşte să beneficieze de
protecŃie, este „Frutisima” – şi că, deci, în dispută sunt semnele „Fruttis” şi „Frutisima” – rezultă şi
din aceea că la Oficiul de Stat pentru InvenŃii şi Mărci s-a solicitat înregistrarea mărcii „Frutisima”
şi nu a mărcii „Danone Frutisima – Nebunie de fructe”.
Nu în ultimul rând este de menŃionat că pârâta, dacă era nemulŃumită de considerentele
deciziei în care s-a reŃinut că semnul conflictual este altul decât cel indicat de ea, trebuia să declare
recurs, pentru motivul prevăzut de art. 304 pct. 7 C. proc. civ., şi nu să „critice” doar prin
întâmpinare faptul că instanŃa de apel „a adoptat o soluŃie greşită şi nemotivată”. În acest caz nu
este vorba de considerente care cuprind motivele de fapt şi de drept pentru care instanŃa a
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pronunŃat soluŃia înscrisă în dispozitiv, şi care să poată fi înlăturate sau modificate de instanŃa de
control judiciar doar pe baza apărărilor intimatului, ci de o motivare dată unei dezlegări în drept –
care vizează semnele care pot crea sau nu un risc de confuzie, incluzând şi riscul de asociere –
care nu apare evidenŃiată în soluŃia înscrisă în dispozitiv şi care, prin nerecurare au intrat în
puterea lucrului judecat. Deşi apelul reclamantei a fost respins, pârâta avea interes să declare
recurs împotriva dezlegării din considerente pentru a obŃine o soluŃie irevocabilă în privinŃa
semnelor aflate în conflict. Dacă ar fi fost găsit întemeiat un recurs, prin care se invocau astfel de
motive, pentru ca părŃile să beneficieze de dublul grad de jurisdicŃie în analiza semnelor „Fruttis”
şi „Danone Frutisima – o nebunie de fructe”, în temeiul art. 312 alin. (3) C. proc. civ., instanŃa ar fi
dispus casarea cu trimitere spre rejudecare. Cu alte cuvinte, pârâta nu poate deduce ca simple
apărări, într-o cale de atac nedevolutivă, aspecte care, pentru a fi schimbate, trebuie să formeze
obiect de critică printr-o cerere de recurs proprie.
Nu a putut fi primită apărarea pârâtei în sensul că acŃiunea în contrafacere nu este admisibilă
în cauză, deoarece sunt în conflict două mărci înregistrate, astfel încât reclamanta trebuia să
exercite o acŃiune în anulare a mărcii „Frutisima”.
InconsecvenŃa Oficiului de Stat pentru InvenŃii şi Mărci – care, după ce, prin Decizia nr. 1878
din 7 decembrie 2006 admite opoziŃia formulată de Campina GMBH & CO. KG la înregistrarea
mărcii „Frutisima” şi respinge înregistrarea mărcii cu motivarea că semnele Fruttis şi Frutisima
sunt similare iar din punct de vedere vizual, fonetic şi conceptual creează un potenŃial risc de
confuzie pentru consumator, [la 10 decembrie 2007 respingându-se contestaŃia formulată de
Companie Gervais Danone împotriva acestei hotărâri], la 17 decembrie 2007 admite contestaŃia
făcută de Companie Gervais Danone şi desfiinŃează Decizia nr. 1878, dispunând trimiterea
dosarului la Serviciul Mărci în vederea punerii în aplicare a hotărârii – nu poate profita părŃii care
invocă faptul că este titulara unei mărci, iar Înalta Curte nu-şi poate întemeia soluŃia pe înscrisuri
contradictorii, emanând de la autoritatea română cu atribuŃii de verificare şi înregistrare a mărcilor
într-un sistem atributiv.
În fine, faptul că pârâta a înregistrat ca desene industriale etichete ce cuprind şi cuvântul
Frutisima, nu o îndreptăŃeşte să beneficieze de protecŃia acestui cuvânt şi ca marcă, cu atât mai
mult cu cât data constituirii depozitului reglementar pentru desenul industrial se situează în
perioada în care reclamanta începuse să întreprindă demersuri pentru a opri comercializarea
iaurturilor sub denumirea Frutisima. Marca şi desenul industrial au funcŃii diferite, astfel încât nu
se pot susŃine reciproc atunci când sunt analizate condiŃiile prevăzute de lege pentru înregistrarea
lor.
La data dezbaterilor în fond asupra recursului, pârâta nu a făcut dovada, în condiŃiile art. 28
din Legea nr. 84/1998, că marca „Frutisima” era înregistrată în Registrul NaŃional al Mărcilor şi că
Oficiul de Stat pentru InvenŃii şi Mărci îi eliberase certificatul de înregistrare, pentru a putea
beneficia de dreptul exclusiv asupra acestui semn;
2. Mărcile evocatoare sunt acelea care nu fac decât să sugereze calităŃile produsului sau
serviciului, fără a-l descrie într-o manieră directă şi necesară.
Marca „Fruttis” nu este evocatoare şi nu a putut fi primită apărarea pârâtei în sensul că marca
este slabă deoarece radicalul „Frut” sugerează conŃinutul de fructe şi nu producătorul.
Marca este înregistrată pentru clasa 29, conform Clasificării de la Nisa (6), care cuprinde
produse din lapte fermentat, în special iaurturi; brânză albă şi preparate din brânză albă; deserturi
făcute din lapte având adăugată gelatină şi/sau amidon; băuturi din lapte fără alcool.
Marca „Fruttis” nu este folosită pentru fructe, astfel încât să se considere că elementul „Frut”
ar fi evocator. Fructele sunt numai o componentă a unor iaurturi şi, oricum, nu s-a probat că
reclamanta ar comercializa toate tipurile de produse din clasa 29, având în conŃinutul lor fructe.
Tocmai pentru că nu este folosită pentru fructe, marca permite membrilor publicului vizat să
distingă produsele la care se referă, de cele care au o origine comercială diferită şi să
concluzioneze că toate produsele pe care le desemnează au fost fabricate, comercializate sau
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furnizate sub controlul titularului mărcii şi că titularul este responsabil pentru calitatea lor.
Pe de altă parte, din înscrisul intitulat „Informare” emanând de la S.C. Whiteland Import
Export S.R.L., rezultă că în anul 2004 reclamanta a vândut 619,3 tone produse Fruttis, în anul
2005 – 647,4 tone, în anul 2006 – 635,5 tone iar în perioada ianuarie – noiembrie 2007, 551 tone.
De asemenea, prin întâmpinare nu s-au contestat afirmaŃiile din cererea de chemare în judecată în
legătură cu volumul vânzărilor marca Fruttis şi cu cel al cheltuielilor legate de publicitate. S-a
dovedit astfel că marca „Fruttis” este cunoscută de un număr mare de consumatori, care pot fi
induşi în eroare prin folosirea celor două semne.
Prin dovezile administrate, pârâta a urmărit acreditarea ideii că semnul său „Danone
Frutisima – o nebunie de fructe” a dobândit distinctivitate prin folosinŃă. InstanŃa de recurs a
considerat că un sondaj efectuat în rândul a 303 persoane din Bucureşti, cu vârste între 18 – 50 ani
nu poate fi luat în considerare, pentru că datele oferite în aceste condiŃii nu sunt relevante.
Sondajul trebuia efectuat pe un număr mult mai mare de persoane, din toată Ńara, cuprinzând o
paletă de vârstă mai largă – inclusiv sub 18 ani şi peste 50 de ani, unde riscul de confuzie,
incluzând şi riscul de asociere, la produse de larg consum, cum sunt iaurturile, este mai mare – şi
fără să se pună la dispoziŃia repondenŃilor produse purtând ambele semne întrucât, în mod obişnuit,
consumatorul nu are în faŃă decât marca deceptivă pe care o compară cu amintirea avută despre
marca anterioară;
3. În analiza semnelor aflate în conflict, s-a pornit de la regula că similaritatea şi riscul de
confuzie, incluzând şi riscul de asociere, se apreciază prin prisma asemănărilor şi nu a deosebirilor
dintre ele, fiind suficient să existe asemănare într-un singur domeniu – fie vizuală, fie auditivă, fie
conceptuală – dacă induce publicul în eroare.
În mod normal, prefixele comune sunt mult mai importante, iar dacă două semne sunt foarte
asemănătoare la început, există o mai mare posibilitate de confuzie.
Elementul dominant în ambele semne conflictuale este prefixul „frutis” chiar dacă sub aspect
grafic marca conŃine un dublu „t”. Acesta este elementul principal comun deoarece cuvântul
folosit nu este unul românesc, astfel încât scrierea lui să constituie un criteriu pentru realizarea
distincŃiei. Consumatorul îl percepe mai întâi fonetic, mai întâi citeşte cuvântul şi, constatând
identitatea fonetică a prefixului, poate bănui că semnul cu care se confruntă este cel pe care îl
cunoaşte. Se poate ajunge la acest rezultat deoarece consumatorul nu compară, de regulă, mărcile
una lângă alta, nu vede produsul ce poartă marca pe care el o cunoaşte şi pe care şi-o aminteşte cu
acurateŃe mai mare sau mai mică. De obicei, el are în faŃă numai semnul fraudulos pe care îl
compară cu amintirea avută despre marca anterioară şi întrucât, în cazul semnelor din speŃă,
impactul fonetic este mare – „frutis” având o rezonanŃă puternică – poate considera că
achiziŃionează produsul original pe care vrea de fapt să-l cumpere.
Faptul, că din punct de vedere vizual semnul folosit de pârâtă este compus din mai multe
litere – 9, faŃă de 7 câte are marca – ,nu înseamnă că nu poate să apară riscul de confuzie directă,
incluzând şi riscul de asociere, sufixul „-ima” putând genera aprecierea că produsele vândute sub
marca pe care consumatorul o preferă de obicei – şi nu s-a contestat că reclamanta foloseşte marca
„Fruttis” în România încă din anul 1992 – au fost modernizate şi, implicit, că produsele au aceeaşi
origine.
Gradul de similaritate fonetică între „frutis” şi „frutisima” fiind foarte mare, chiar dacă este
evitată asemănarea în scris prin utilizarea sufix-ului, acest lucru nu mai contează atunci când, faŃă
de cele reŃinute anterior, cele două semne sunt comparate oral.
La data judecăŃii, ambele părŃi folosesc semnele conflictuale pentru iaurturi, deci pentru
produse de larg consum oferite în magazine cu autoservire. Fiind produse de consum zilnic,
nivelul de atenŃie acordat de către consumatorul mediu deosebirilor dintre semne nu este ridicat.
De vreme ce segmentul de public relevant căruia i se adresează produsul nu este unul foarte atent,
prima impresie este cea decisivă. Or, prima impresie este cea reŃinută sub aspect fonetic. Astfel de
produse sunt cumpărate nu numai de un public instruit, cunoscător al limbii latine – pentru care,
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eventual, marca „Fruttis” poate fi aluzivă, conducând la ideea că este folosită pentru iaurturi care
conŃin fructe – ci şi de consumatorii simpli, slab educaŃi precum şi de copii. Aceştia sunt mai
expuşi la confuzii, pentru că ei pot doar să bănuiască faptul că semnul, pe care îl au în faŃă, este cel
pe care îl cunosc.
Având în vedere cele mai sus arătate, Înalta Curte a considerat că instanŃele de fond au făcut
aplicarea greşită a dispoziŃiilor art. 35 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 84/1998, prin folosirea
semnului „Frutisima” pentru comercializarea de iaurturi, pârâta imitând fraudulos marca „Fruttis”
aparŃinând reclamantei, în condiŃii susceptibile de a crea un risc de confuzie, incluzând şi riscul de
asociere, pentru consumatori.
A fost înlăturată apărarea intimatei în sensul că instanŃa de recurs nu poate să analizeze riscul
de confuzie, care este o chestiune de fapt. ExistenŃa sau inexistenŃa riscului de confuzie, incluzând
şi riscul de asociere, constituie fundamentul chestiunii de drept consacrate de textul menŃionat
anterior.
Aşadar, pentru motivul prevăzut de art. 304 pct. 9 C. proc. civ. recursul a fost admis, conform
art. 312 alin. (1) C.proc.civ., şi hotărârea dată în apel a fost modificată.
În temeiul art. 296 C.proc.civ., a fost admis apelul declarat de reclamantă împotriva sentinŃei
civile nr. 605 din 2 mai 2006 a Tribunalului Bucureşti, secŃia a IV-a civilă, sentinŃa fiind schimbată
în tot, în sensul reŃinut în dispozitiv.
Întrucât instanŃa civilă soluŃionează un conflict concret, iar hotărârile sale nu pot avea caracter
general, nu a fost admisă solicitarea de a se interzice pârâtei folosirea unei denumiri similare
denumirii „Frutisima” cu privire la produse din clasa 29, cu atât mai mult cu cât chiar reclamanta a
recunoscut că nu a formulat opoziŃie la înregistrarea de către pârâtă a altei mărci în care apare
radicalul Frut.
În temeiul art. 998-999 C. civ., a fost admisă cererea de publicare a dispozitivului prezentei
hotărâri, pe cheltuiala pârâtei, ca o măsură necesară pentru repararea prejudiciului moral adus
titularului mărcii „Fruttis” şi totodată pentru a preveni producerea unui nou prejudiciu în viitor,
prin aducerea la cunoştinŃa publicului a semnului fraudulos în detrimentul mărcii ce se bucură de
protecŃia legii şi a urmărilor imitaŃiei frauduloase1.
Concluzii
Mărcile fac parte dintr-un domeniu vast al dreptului proprietăŃii intelectuale. Deşi nu este
prevazută obligativitatea înregistrării la OSIM, este recomandată pentru a te asigura că nimeni nu o
foloseşte deja sau că nimeni nu o va folosi doar pentru ca să-Ńi ia din success, şi mai ales că nu o va
înregistra înainte pentru ca să nu o mai poata folosi nimeni.
Mărcile deceptive sunt o problemă frecvent intalnită în jurisprudenŃă şi implicit pe rolul
instanŃelor competente. SpeŃe precum cea redata mai sus, în care sunt implicate nume sonore, se
tot întâlnesc din dorinŃa absurdă de a avea succesul celuilalt fără să fie nevoie să gândesti propria
marcă sau propria afacere . Această practică nu a ocolit nici compania cu cea mai mare cifră de
afaceri, Coca-Cola, care s-a confruntat cu un astfel de caz şi posibil sa se mai confrunte pe viitor.
Sper ca acest studiu să determine oamenii, măcar intr-o mica măsură, să facă lucrurile cum
trebuie în acest domeniu. Viitorii producători şi prestatori de servicii nu trebuie să accepte riscul
folosind mărci neânregistrate şi nici să le preia de la alŃi producători cu mărci neînregistrate doar
pentru că au success.
Domeniul lasă loc de cercetare intensă, comentarii privind deciziile instanŃelor, critici la
adresa legii şi propuneri in ceea ce priveşte schimbarea reglementărilor in materie sunt o parte din
lucrurile ce pot fi studiate pe viitor si care este necesar sa se clarifice.

1
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EVOLUłIA PRINCIPIULUI RELATIVITĂłII EFECTELOR ACTULUI
JURIDIC CIVIL
Meda Andreea TONCEA1

Abstract
The civil law has evolved over the ages, empiric at it’s origins, refined and put into force by
the romans, later to be modified , to correspond to the new social and political realities , by the
roman descendants . We can trace some of today’s civil law principles and rules to the roman era,
and we can see how it has evolved over the ages due to changes in the political , social or
economical situation of the country .
The purpose of this study is to follow the evolution of the principle of relativity effects of legal
civil act, and the rules that come from it , from the time it appeared in the roman era, until today ,
to determine the social and political factors that led to the changes in the jurisprudence or the
judicial practice in Romania, regarding the above named principle .
Keywords: Civil law, evolution, romans, principle of relativity effects of legal civil act,
jurisprudence .
1.Introducere
Prezentul studiu doreşte să urmarească evoluŃia unui principiu de drept civil de-a lungul
timpului de la momentul apariŃiei şi până în zilele noastre, să evidenŃieze schimbările din climatul
socio-politico-economic ce au determinat modificări în doctrina juridică cu privire la principiul
relativitaŃii efectelor actului juridic civil. RelevanŃa acestui studiu constă în întelegerea modului în
care principiul relativităŃii efectelor contractului este aplicat în dreptul modern şi de a observa
modul în care sistemele de drept reacŃionează la schimbările sociale, felul în care acestea se
adaptează, putând, astfel, într-o oarecare măsură , să anticipăm posibile traiectorii ale doctrinei
juridice.
Principiul relativităŃii efectelor actului juridic civil este definit în doctrina juridică modernă ca
fiind “regula potrivit căreia actul juridic civil produce efecte numai faŃă de autorii sau autorul
actului, el neputând să profite sau să dăuneze altor persoane”2, în timp ce la romani actul producea
efecte numai între părŃile contractante iar în această categorie intrau: persoanele care au încheiat
actul, moştenitorii acestora, şi creditorii chirografari. Aici trebuie să avem în vedere faptul că, la
origine, în conditiile formalismului rigid contractul se năştea numai dacă formele erau îndeplinite,
iar efectele sale se rasfrângeau numai asupra celor ce participaseră la solemnitate3.
2.Principiul relativităŃii efectelor actului juridic civil în epoca romană
Prima referire la acest principiu vine din jurisprudenŃa romană unde a funcŃionat regula ‘res
inter alios acta , aliis neque nocere neque prodesse potest’(contractele încheiate între unii nici nu
vatămă nici nu profită altora).4
Fenomenul juridic roman a apărut în secolul VI î.e.n. ca rezultat al trecerii de la societatea
gentilică la cea politică. Asemănător celorlalte popoare antice romanii nu au reuşit iniŃial sa
1
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Beleiu , Gh – Dreptul civil romîn , pg 199
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deosebească normele de drept de cele sociale însă odată cu evoluŃia societăŃii au apărut delimitări
esenŃiale ( legea celor XII table consacră termenul ‘ius’ nomelor de drept, iar termenului ‘fas’
sensul de normă religioasă). Cuceririle militare urmate de colonizarea noilor provincii au dus la o
explozie demografică şi teritorială , care a provocat schimbări majore în modul de viaŃă roman
,schimbări socio-economico -politice ce au determinat evoluŃia dreptului civil roman , obligând
practic jurisconsulŃii romani să folosească artificii juridice pentru a evita regulile care începusera
să îngreuneze procesele economico-sociale .
În materia obligaŃiilor , în dreptul civil roman a funcŃiat principiul relativităŃii efectelor
actului juridic civil, conform căruia contractul producea efecte numai între părŃile contractante.
Societatea romană bazată pe unitatea familiei şi pe autoritatea lui pater familias a dus la
dezvoltarea unor caracteristici specifice acestei perioade, astfel termenul de parte contractantă avea
o semnificaŃie mai largă faŃă de cea actuală, în această categorie intrând, pe lîngă persoanele care
au încheiat contractul şi moştenitorii acestora dar şi creditorii chirografari. De asemenea caracterul
sclavagist al statului roman şi faptul că sclavii nu erau consideraŃi persoane, ci bunuri, a determinat
o excepŃie de la principiul relativităŃii efectelor contractelor, contractele prin care erau
tranzacŃionaŃi sclavii produceau efecte nu numai asupra părŃilor dar şi asupra sclavilor .
Din principiul relativităŃii efectelor actului juridic civil în dreptul roman decurg trei reguli, şi
anume principiul nulităŃii stipulaŃiunii pentru altul, principiul nulităŃii promisiunii pentru altul,
principiul nereprezentării în contracte.
Principiul nulităŃii stipulaŃiunii pentru altul (alteri stipulari nemo potest) prevedea ca nimeni
nu poate să contracteze pentru un altul. StipulaŃia pentru altul, este acel contract prin care o parte
(promitent) se obligă faŃă de cealalta parte (stipulant) să execute o prestaŃie în favoarea unei a treia
persoane, fără ca aceasta din urmă să participe la încheierea respectivei convenŃii, nici direct nici
prin stipulant, stipulaŃia are ca scop naşterea unei creanŃe în favoarea altei persoane care nu a
participat la incheierea convenŃiei. La romani aceasta stipulaŃie este nula potrivit principiului
“alteri stipulari nemo potest” deoarece stipulantul nu are nici un interes, ori se stie că, în dreptul
roman, acolo unde nu există interes, nu există nici acŃiune. StipulaŃia este nulă şi faŃă de Tertius
deoarece acesta nu a participat la încheierea actului.
Deoarece acest principiu era o piedică în calea operaŃiunilor comerciale romani au creat un
mecanism menit să facă posibilă stipulaŃia pentru altul, cu toate că în sens formal ea continuă să
rămână nulă. Acest mecanism este stipulation poenae (stipulaŃia unei despăgubiri). După
încheierea stipulaŃiei pentru altul, intervine stipulation poenae, în cadrul căreia Primus îl intreabă
pe Secundus: dacă nu-i vei da lui Tertius 100 de aşi, promiŃi să-mi dai mie 500 de aşi? Promit .
Cea de-a doua stipulaŃiune este valabilă întrucat urmează să-si producă efecte între părŃi, aşa încat
Secundus va prefera să execute stipulaŃia nevalabilă, căci altminteri va fi nevoit s-o execute pe cea
de-a doua care este valabilă şi care are un obiect în valoare mult mai mare decat prima.1
Totuşi avem o excepŃie de la acest principiu în cazul mandantului care face o stipulaŃie în
favoarea mandatarului sau, deoarece această stipulaŃie se face pentru o mai buna administrare a
tutelei.
Principiul nulităŃii promisiunii pentru altul (‘nemo alienum factum promitere potest’ )
prevedea că nimeni nu poate promite fapta altuia. În acest caz, Primus promite lui Secundus ca
Tertius îi va da 100 de aşi. Aceasta promisiune este nula faŃă de Primus, întrucat acesta nu a
promis fapta sa, dupa cum este nula şi faŃă de Tertius, deoarece neparticipând la încheierea actului
, Tertius nu a promis nimic. În cazul unei astfel de promisiuni, Secundus nu va avea acŃiune nici
împotriva lui Primus, nici împotriva lui Tertius2. Şi de aceasta dată romanii au ajuns la executarea
promisiunii pentru altul prin modificarea unor termeni ( Primus va spune că se obligă să-l
1
2

MolcuŃ Emil , op. Cit. , p. 187
MolcuŃ Emil, op.cit., p.187
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convingă pe Tertius să-i dea lui Secundus suma stabilită, astfel Primus ajunge să promită propria-i
faptă iar contractul devine valabil, iar dacă la scadenŃă Tertius nu plateşte, Secundus va acŃiona
împotriva lui Primus).
Principiul nereprezentării în contracte . IniŃial romanii nu au permis reprezentarea în contracte
deoarece ar fi contrazis principiul relativitaŃii efectelor contractelor , astfel dacă o persoană ( în
speŃă un pater familias) ar fi fost împuternicit de catre o alta persoană, un alt pater familias să
întocmească un contract , împuternicitul devenea automat titularul beneficiilor şi obligaŃiilor ce
rezultau din acel contract . EvoluŃia societaŃii romane şi fluxul crescând de bunuri şi terenuri
rezultate în urma cuceririlor au dus ca acest principiu să îngreuneze fluxul comercial , şi a dus la
apariŃia unor situaŃii în care un pater familias trebuia să fie în două locuri în acelaşi timp pentru
întocmirea a două contracte diferite. Astfel societatea romană a fost nevoită să admită
reprezentarea , prin cele două forme ale acesteia , la început numai pe cea imperfecta , pentru ca
mai apoi să o admită şi pe cea perfectă , totuşi reprezentarea nu a devenit niciodată o regulă în
sistemul de drept civil roman, principiul nereprezentării fiind actual până la dispariŃia societaŃii
romane.
A. Reprezentarea imperfectă a fost introdusă de către praetor, pentru anumite cazuri , fiind
mai apoi generalizată prin jurisprudenŃă . Astfel creditorul putea folosi “action quasi institutoria”
împotriva reprezentantului, deşi contractul fusese semnat de către reprezentant . Totuşi iniŃial
dreptul de creanŃă era dobândit numai de către reprezentant , totodată, însă acesta se obliga alături
de reprezentat , creditorul având astfel doi debitori împotriva cărora le putea intenta acŃiunea
directă (faŃă de reprezentant) sau acŃiunea quasi institutoria faŃă de reprezentant.
B. Reprezentarea perfecta presupunea, spre deosebire de cea imperfectă dispariŃia persoanei
reprezentantului , şi a fost admisa de catre romani numai în situatii precise şi anume cazurile în
care reprezentantul era insolvabil, pentru contractul mutuum (contractul în vederea consumului ),
dar şi în cazul contractelor între tutore şi pupil.
EvoluŃia societăŃii romane a dus la o accentuare a emancipării fiului de familie faŃă de pater
familias, de asemenea explozia economică a facut necesară aparaŃia unei metode prin care fiul de
familie să se poată obliga în nume propriu, astfel a fost elaborată o tehnică prin care fiul de familie
se putea obliga în nume propriu, obligându-l totodată şi pe pater familias. IniŃial fiul de familie şi
sclavul puteau să fie părti într-un act civil, numai dacă prin respectivul act îmbunătăŃeau situaŃia
lui pater familias. Totuşi în epoca republicii, “boomul” economic şi demografic , apariŃia
contractelor consensuale au facut imposibile situaŃiile mai sus amintite. Raspunsul pretorului la
această situaŃie a fost apariŃia acŃiunilor cu caracter alaturat, astfel la întocmirea unui contract de
către fiul de familie creditorul dobândea doi debitori, fiul de familie , în virtutea dreptului civil, şi
pater familias în virtutea dreptului praetorian, creditorul putând astfel apela la acŃiunea directă
împotriva fiului de familie, şi la actiunea cu caracter alaturat împotriva lui pater familias.
3.Căderea imperiului roman şi epoca feudal
După cuceririle militare, imperiul roman a importat în noile provincii propriile sisteme
publice, cum ar fi cel administrative, juridic, militar şi religios. Astfel în noile provincii a apărut şi
s-a dezvoltat un proces complex prin care populaŃiile autohtone, precum cel geto-dac, au preluat şi
asimilat modul de viaŃă roman .
Din punct de vedere juridic, se poate observa, în provincial Dacia romană, o întrepătrundere a
normelor juridice aparŃinând dreptului roman clasic, dreptului ginŃilor, dreptului peregrinilor dar şi
dreptului autohton, dovadă stau descoperirile arheologice precum Tripticile din Transilvania
DispariŃia efectivă a Imperiului Roman, urmată apoi de invazii ale popoarelor migratoare au
aruncat Europa într-o epocă întunecată , provocînd un regres al societăŃii . În spaŃiul carpatodanubiano-pontic se poate observa întoarcere societăŃii la o formă arhaică de organizare, bazată pe
obştea sătească, o trecere de la un sistem bazat pe proprietatea privată la unul bazat pe proprietatea
comună obştească. Secolul IX marchează cristalizarea societăŃii, formarea de uniuni de ginŃi şi mai
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apoi constituirea unor state medievale româneşti. Din punct de vedere juridic observăm apariŃia
Legii łării, care consta într-un ansamblu de norme nescrise, provenite din obiceiurile obşteşti.
Aceasta consacra ca izvor al obligaŃiunilor contractile şi delictele, punându-se accentul pe
răspunderea personală ( “Pre lege dreaptă nici fecior pentru fapta tătâne-sâu , nici părintele pentru
fapta fecioru-i de vârstă nu-i platnic”1 , echivalentul românesc medieval al expresiei latine “res
inter alios acta , aliis neque nocere neque prodesse potest” , de unde rezultă că într-o oarecare
măsură putem discuta despre existenŃa şi aplicarea principiului relativităŃii efectelor actului juridic
civil în epoca feudală în tările române), totuşi tradiŃionala solidaritate obştească şi anumite interese
feudale au făcut posibile şi unele forme de răspundere colectivă pentru fapta altuia. Răspunderea
personală civilă, rezulta în cele mai multe cazuri din contractul de vânzare-cumpărare ce comporta
caracteristici speciale epocii medievale. În ceea ce priveşte principiul relativităŃii efectelor actului
juridic civil putem afirma că , în general , acesta este încă o regulă , însă apar excepŃii specifice
epocii feudale, cum ar fi apariŃia dreptului protimis conform căruia rudele şi ceilalŃi membrii ai
obştii vânzătorului puteau răscumpăra bunul vândut în vederea conservării unităŃii obştii, acest
drept evoluând mai apoi într-un drept de preemŃiune a familiei şi a obştii în ceea ce privea
vânzarea unui bun sau teren de interes obştesc .
Dezvoltarea proprietăŃii private şi a producŃiei de mărfuri au dus la dezvoltarea unor noi
norme conforme cu individualismul care se opunea într-o măsură din ce în ce mai mare
solidarităŃii obşteşti. Astfel, pe lângă influenŃa romană venită direct , în urma sintezei dreptului
roman cu cel dac, influenŃă ce a dat naştere dreptului nescris românesc, se observă o influenŃă
romană venită pe filieră bizantină, care a dus la apariŃia pravilelor , ce reprezintă începutul
procesului de receptare a ideilor si instituŃiilor juridice romane astfel cum au fost ele adaptate la
realităŃile feudale ale BizanŃului2 .
Dreptul feudal românesc a evoluat constant , astfel în secolul XVIII şi prima jumătate a
secolului XIX au apărut noi reforme , aşa zisele coduri fanariote, care au reformat societatea
românească, răspunzând astfel necesităŃilor sociale aflate într-o perpetuă schimbare . Aceste
reforme au vizat toate aspectele sociale , economice şi politice, au abolit într-o oarecare măsură
sclavia, au efectuat schimbări în practica penală şi civilă. Însă în ce-a de-a doua jumătate a sec.
XIX , ca răspuns la revoluŃiile sociale europene, şi ca urmare a schimbării statutului politic intern
şi internaŃional al Ńărilor române au fost elaborate reforme juridice extraordinare , astfel în anul
1864 a fost introdus Codul Civil, de inspiraŃie franceză ( legiuitorul s-a inspirat din codul
napoleonian de la inceputul sec XIX , cod care l-a rândul său a avut ca sursă de inspiraŃie
jurisprudenŃa romană ). Codul Civil din 1864 este codul care a format sistemul juridic românesc şi
care a fost în vigoare cu unele modificări până în anul 2011.
4. EvoluŃia Principiului relativităŃii efectelor actului juridic civil în dreptul modern
Principiul în discuŃie îşi găseşte justificarea în două idei de bază şi anume, pe de o parte, însăşi natura voluŃională a actului juridic civil impune un asemenea principiu, în sensul că, dacă este
firesc ca o persoană să devină debitor sau creditor pentru că şi-a manifestat voinŃa în acest sens, la
fel de firesc este ca o altă persoană să nu devină debitor sau creditor fară voia sa, iar, pe de alta
parte, soluŃia contrară ar fi de natură să aducă atingere libertaŃii persoanei3.
Principiul relativitaŃii şi opozabilitatea faŃă de terŃi a actului juridic civil
Conform art.1281 din C.civ “Contractul este opozabil terŃilor, care nu pot aduce atingere
drepturilor şi obligaŃiilor nascute din contract. TerŃii se pot prevala de efectele contractului, însă
fară a avea dreptul de a cere executarea lui, cu excepŃia cazurilor prevăzute de lege”.
1

M.Costin – “LetopiseŃul łării Moldovei”
Emil Cernea, Emil MolcuŃ, Istoria Statului şi Dreptului Românesc, Universul Juridic, Bucureşti,2006
3
Gabriel Boroi, Drept civil, Parte generală. Persoanele,editura Hamangiu, Bucureşti 2010, p.232
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Din acest articol reiese faptul ca un act juridic, de regulă, nu poate da naştere la drepturi şi
obligaŃii decat faŃă de parŃi, acest lucru nu vrea să însemne că terŃii pot aduce atingere sau pot
ignora drepturile şi obligaŃiile născute din acest contract.
Altfel spus, prin opozabilitatea faŃă de terŃi a actului juridic civil inŃelegem dreptul părŃii (sau
parŃilor) de a invoca acel act juridic civil împotriva terŃelor persoane dacă acestea ar aduce atingere
drepturilor şi obligaŃiilor ce revin părŃii (părŃilor) actului juridic, iar prin inopozabilitate înŃelegem
lipsa acestui drept.
Trebuie precizat că pot exista cazuri în care terŃele persoane ar avea interesul să invoce, în
favoarea lor, un act juridic împotriva părŃilor acestuia.1
ExcepŃii de la principiul relativitaŃi efectrelor actului juridic civil
Sunt considerate excepŃi de la acest principiu acele cazuri în care efectele actului juridic civil
s-ar produce faŃă de alte persoane decât cele care au luat parte la încheierea contractului. Aşadar,
când vorbim despre excepŃi de la acest principiu trebuie să fim fie în ipoteza în care actul juridic
dă naştere la drepturi subiective în favoarea altei persoane decât aceea care a încheiat respectivul
act.
Trebuie spus că opozabilitatea faŃă de terŃi a actului juridic civil nu reprezintă o excepŃie de la
principiul relativitaŃii efectelor actului juridic civil, deoarece în sarcina terŃelor persoane nu se nasc
obligaŃii civile din actul respectiv2 ci este vorba despre dreptul parŃilor de a se îndrepta împotriva
terŃelor persoane daca acestea îi aduc atingere vreunui drept născut din actul respectiv.
În vechea reglementare, excepŃiile de la principiul relativitaŃii efectelor actului juridic civil
erau împărŃite în excepŃi aparente şi excepŃi reale. Opinia majoritară era că excepŃia reală de la
principiul relativitaŃii ar presupune că, prin voinŃa părŃilor actul juridic crează drepturi sau obligaŃii
în favoarea sau în sarcina unei persoanecare nu a participat la încheierea actului respectiv nici prin
reprezentant, nici personal. De aici rezultă faptul că singura excepŃie reală de la acest principiu ar
fi stipulaŃia pentru altul.
StipulaŃia pentru altul mai este cunoscuta şi sub numele de „contractul în folosul unei terŃe
persoane, adică acel contract prin care o parte, numită promitent, se obligă faŃă de cealaltă parte,
numită stipulant, să execute o prestaŃie în favoarea unei a treia persoane, numită terŃ beneficiar,
fără ca terŃul beneficiar să participe la încheierea respectivului act, nici reprezentat de stipulant,
nici direct, se admitea unanim ca fiind o excepŃie veritabilă (reală) de la acest principiu, deoarece
dreptul subiectiv civil al terŃului se năştea direct şi în puterea convenŃiei dintre stipulant şi
promitent, iar numai exerciŃiul acestui drept depinde de voinŃa terŃului beneficiar3. Noua
reglementare prevede în mod expres că stipulaŃia pentru altul este o veritabilă (reală) excepŃie de la
principiul relativitaŃii efectelor actului juridic civil. Noul Cod civil nu numai că reglementează cu
caracter general stipulaŃia pentru altul, dar, după ce prevede că „ prin efectul stipulaŃiei,
beneficiarul dobândeşte dreptul de a cere direct promitentului executarea prestaŃiei”[art.1284
alin(2) C. civ.], dispune că, „dacă terŃul beneficiar nu acceptă stipulaŃia, dreptul său se consideră a
nu fi existat niciodată” [art1286 alin(1) C. civ.] prin urmare naşterea dreptului este condiŃionata de
acceptarea acestui drept de catre terŃul beneficiar, neacceptarea stipulaŃiei având caracterul unei
conditi rezolutorii4.
SituaŃia avânzilor-cauză nu constituie o excepŃie reală de la principiul relativitaŃii efectelor
actului juridic civi, deoarece: succesorii universali şi cu titlu universal sunt consideraŃi a fi
„continuatori ai autorului lor”.
1
Gabriel Boroi, Carla Anghelescu, Drept civil, Curs de drept civil. Parte generală, editura Hamangiu 2011,
Bucureşti, p.207
2
Gabriel Boroi, op.cit. , p.237
3
Gabriel Boroi, op.cit., p.238
4
Gabriel Boroi, Carla Anghelescu , op.cit., p.213
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Promisiunea faptei altuia ( cunoscuta şi sub numele de convenŃia de port fort) adică acel
contract prin care o parte, numită promitent, se angajează faŃă de cealaltă parte, numită creditorul
promisiunii, să determine un terŃ să încheie sau să ratifice un act ( art. 1283 C. civ.), este numai în
aparenŃă o excepŃie de la principiul relativitaŃii efectelor actului juridic civil deoarece promitentul
promite propria lui faptă ( aceea de a-l determina pe terŃ să îşi asume un anumit angajament în
favoarea creditorului promisiunii, iar terŃul nu este obligat prin această convenŃie, el devenind
parte numai prin voinŃa sa.
Reprezentarea este procedeul tehnico-juridic prin care o persoană (reprezentantul) încheie un
act juridic înumele şi pe seama altei persoane (reprezentatul), efectele actului juridic încheiat de
reprezentant, în numele si pe seama reprezentantului produce efecte direct între reprezentat si
cealaltă parte (art. 1296 C. civ.). Reprezentarea este tot doar o excepŃie aparentă întrucât efectele
actului juridic civil se produc faŃă de reprezentat, în schimb, în cazul reprezentării convenŃionale,
reprezentatul intră în noŃiunea de parte a actului juridic civil, iar în cazul reprezentării legale sau
judiciare, reprezentatul se vede în temeiul legii titular de drepturi şi obligaŃii izvorâte din actul
juridic încheiat de reprezentant, iar nu prin voinŃa altei persoane, parte în actul juridic.
În funcŃie de izvorul său, reprezentarea poate fi convenŃională (împuternicirea de reprezentare
izvorăşte din voinŃa părŃilor exprimată în contractul de mandat) sau legală (împuternicirea de
reprezentare izvorăşte din lege).
Mandatul este contractul prin care o parte, numită mandatar, se obligă să încheie unul sau mai
multe acte juridice pe seama celeilalte părŃi numită mandant (art. 2009 C. civ.) care îi dă această
împuternicire şi pe care o reprezintă.
Actul juridic pe care mandatarul îl încheie în numele mandantului determină raporturi juridice
directe între mandant şi terŃul contractant. De aceea, s-a spus că în fapt terŃul tratează cu
mandatarul, dar în drept contractează cu mandantul.1
Actele încheiate de mandatar crează două tipuri de raporturi: raporturile dintre mandant şi
raporturile dintre mandatari şi terŃe persoane.
Raporturile dintre mandant şi terŃi.
Deşi mandantul nu a fost prezent la încheierea actului, acesta a fost reprezentat de mandatar,
prin urmare toate efectele actului juridic se răsfrang asupra lui. Mandantul nu va fi obligat prin
actul juridic încheiat de mandatar în limitele împuternicirii primite, numai dacă poateinvoca o
clauză de nevalabilitate inclusiv o întelegere între mandatar şi terŃ care i-ar aduce prejudicii (fraus
omnia corrumpit).
Odata ce mandatarul şi-a îdeplinit împuternicirea, el nu-şi asumă nici o obligaŃie în ce
priveşte executarea între mandant şi terŃ, a obligaŃiilor izvorâte din contractul pe care l-a încheiat
prin reprezentare2.
Raporturile dintre mandatari si terŃi
În executarea mandatului, mandatarul lucrează în numele şi pe seama mandatarului.Între
mandatar şi terŃi nu se stabileşte un raport juridic direct, iar actul juridic încheiat de mandatar nu
produce efecte asupra lui, în limitele prevazute de lege (neque nocere, neque prodesse potest). De
exemplu plata făcută pentru mandant, chiar dacă ar fi în tot sau în parte nedatorată, nu stinge
obligaŃia pe care o are mandatarul faŃă de accipiens; pe de altă parte, el nu răspunde de executarea
obligaŃiilor asumate de terŃ faŃă de mandant.3
Deoarece mandatarul contracteză în numele mandantului, nu iau naştere raporturi juridice
între mandatar şi terŃi. El va răspunde însă pentru delictele şi cvasidelictele săvarşite în timpul
executarii mandatului. Pentru a fi obligat personal faŃă de terŃi, mandatarul trebuie să se fi obligat
1
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Fr. Deak, op.cit., p.330
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el însuşi, în numele său.
Dacă la romani, mandatarul contracta în nume propriu şi se obligă personal faŃă de terŃi, fără
ca aceştia să aibă vreo acŃiune contra mandantului, care nu făcea parte din contract, în dreptul
modern , mandatarul este un simplu intermediar (nudus minister)1.
5. Concluzii
Dreptul a evoluat de-a lungul timpului pentru a răspunde schimbărilor sociale , economice şi
politice , progresând de la o forma emprică , nescrisă , la sistemul actual , codificat si concis .
Acest studiu a încercat să urmărească evoluŃia principiului relativităŃii efectelor contractelor , să
marcheze realităŃile sociale ce au determinat schimbările din jurisprudenŃă şi din practica judiciară
cu privire la principiul sus-numit .
ReferinŃe bibliografice
 Gabriel Boroi, Drept civil, Parte generală. Persoanele,editura Hamangiu, Bucureşti 2010
 Gabriel Boroi, Carla Anghelescu, Drept civil, Curs de drept civil. Parte generală, editura
Hamangiu 2011, Bucureşti
 Fr. Deak, Tratat de drept civil. Contracte speciale, Universul Juridic, Bucureşti 2001
 M. Mureşan, Drept civil. Parte generală, editura Cordial Lex 1997, Cluj-Napoca 1996
 D. Alexandresco, Drept civil. Despre contracte, vol.IX, editura Academiei, Bucureşti
1910
 Emil Cernea, Emil MolcuŃ, Istoria Statului şi Dreptului Românesc, Universul Juridic,
Bucureşti,2006
 Gabriel Boroi, Drept civil, Drepturi reale principale. ObligaŃiile, editura Dareco,
Bucureşti , 2005
 Emil MolcuŃ, Dan Oancea, Drept Roman, Casa de editură şi presă Şansa, Bucureşti 1997
 Emil MolcuŃ, Drept Privat Roman, editura Universul Juridic, Bucureşti 2007
 Miron Costin , LetopiseŃul łarii Moldovei
 Constantin Noica, Rostirea filozofica românească
 Gh. Beleiu, Drept civil român
 www.juspedia.ro

1

D. Alexandresco, Drept civil. Despre contracte, vol.IX, editura Academiei, Bucureşti 1910, p.435

Andreea-Raluca Gabor

645

CONTRACTUL DE TRANSPORT AERIAN
Andreea-Raluca GABOR1

Abstract
This paper analyze the contract of carriage by air as it is regulated by the national law,
namely the Civil Code and the Romania’s Air Code, and also by international law, with priority by
Convention signed at Montreal on May 28, 1999, ratified by Romania in 2000.
According to the Civil Code, by air carriage contract is understood the contract in witch the
carrier mainly undertakes to carry, by air, a person or goods from one place to another, for
reward. This paper focuses both on national and international carriage. The international
carriage means any carriage in witch, according to the contract between the parties, place of
departure and destination, regardless of interruptions, are located between two different States or
within the territory of a single State if there is an agreed stopping place within the territory of
another State. Carriage between two points within the territory of a single State without an agreed
stopping place within the territory of another State is national.
This study runs a comprehensive examination of contract of carriage regarding its elements,
the documentation and duties of the parties and also the liability of the carrier and extent of
compensation for damage.
Cuvinte cheie: contract de transport, transport aerian, trasportator, expeditor, deplasare,
Noul Cod Civil
1. Introducere
În contextul social actual, în care timpul este una din cele mai mari probleme ale societăŃii,
este de la sine înŃeles de ce legiuitorul Noului Cod civil2 a înŃeles să reformeze contractul de
transport, elaborând noi reguli adaptate transformărilor profunde ale societăŃii româneşti din
ultimii ani. Dreptul, fiind un produs complex al societăŃii, suportă influenŃe din partea
componentelor sistemelului social şi ale realităŃilor europene contemporane. Drept urmare,
contractul de transport a fost reglementat de Noul Cod civil astfel încât să corespundă şi
exigenŃelor decurgând din statutul Ńării noastre de stat membru al Uniunii Europene.
În prezent transportul reprezintă unul dintre cele mai importante domenii ale activităŃii
comerciale, întrucât acesta facilitează accesul la resursele naturale, stimulează schimburile
comerciale şi asigură realizarea legăturilor dintre producŃie şi consum. Transportul poate fi
feroviar, rutier, naval şi aerian, acesta din urmă constituind obiectul de studiu al prezentei lucrări.
Transportul aerian a început ca fiind un mijloc de transport luxos şi prohibit, ajung ca astăzi
să fie cel mai folosit mijloc de transport pentru deplasarea pe distanŃe mari într-un termen scurt sau
pentru transportarea bunurilor perisabile. Transport aerian prezintă o importanŃă deosebită în
activitarea comercială contemporană, el caracterizându-se prin rapiditate, regularitate şi
oportunitate. Datorită importanŃei sale, contractul de transport aerian a fost abordat în nenumărate
rânduri de doctrină, existând o bogată sursă bibliografică care are în vedere reglementarea
anterioară anului 2011.
1
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Acest studiu a fost elaborat sub coordonarea Asist. Univ. Dr. Dan-Alexandru Sitaru și Conf. Univ. Dr. Vasile
Nemeș.
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Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.409 din 10
iunie 2011, republicată în temeiul Legii nr.71/2011, denumită în continuare Codul civil.
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În continuare, acest studiu își propune să realizeze o analiză comparativă a contractului de
transportul aerian de marfă şi de persoane, intern şi internaŃional. Pentru realizarea acesteia s-au
avut în vedere, în primul rând, prevederile Codului civil, întrucât acesta constituie dreptul comun
în această materie, fără a fi omise celelalte reglementări interne, precum şi convenŃiile
internaŃionale, incidente în cazul transporturilor aeriene cu element de extraneitate. De asemenea,
acesta cuprinde atât materialul documentar, cât şi cel jurisprudenŃial anterior intrării în vigoare a
Codului civil.
2. ConŃinutul propriu zis al lucrării
2.1. NoŃiune şi reglementare
Prin transport, în sens general, se înŃelege deplasarea de la un loc la altul a persoanelor,
bunurilor, semnalelor sau informațiilor. Termenul de transport îşi are originea în latinescul
„transportare", trans însemnând peste, iar portare însemnând a purta sau a căra.
Transportul aerian, conform doctrinei de specialitate, presupune „deplasarea de mărfuri sau
persoane pe calea aerului cu ajutorul unei aeronave şi utilizând infrastructura de transport aerian”,
adică aeroporturile şi sistemele de control şi siguranŃă a traficului aerian1.
Reglemetarea cadru în domeniul transporturilor aeriene interne este OrdonanŃa Guvernului nr.
29/19972 privind Codul aerian, ale cărei prevederi se aplică, în conformitate cu art. 1, „tuturor
activităŃilor aeronautice civile, precum şi tuturor persoanelor fizice sau juridice care desfăşoară
activităŃi aeronautice civile respective în spaŃiul aerian naŃional şi pe teritoriul României”.
Dreptul comun în materia contractului de transport aerian îl reprezintă însă Codul civil,
întrucât acesta „este alcătuit dintr-un ansamblu de reguli care constituie dreptul comun pentru toate
domeniile la care se referă litera sau spiritul dispoziŃiilor sale3”, reglementând contractul de
transport între art. 1955-2008.
În completare, din coroborarea art. 5, a art. 8 şi art. 2557 din Codul civil se desprinde că în
cazul raporturilor juridice cu elemente de extraneitate pentru care convenŃiile internaŃionale la care
România este parte, dreptul Uniunii Europene sau dispoziŃiile din legile speciale stabilesc o altă
reglemetare, se vor aplica acestea din urmă, iar nu dispoziŃiile Codului Civil. Mai mult, art. 140
din Legea nr. 71/20114 menŃionează că „dispoziŃiile actelor internaŃionale ratificate de România în
domeniul transportului prevalează asupra dispoziŃiilor Codului civil”. Aşadar, dispoziŃiile Codului
civil se aplică ori de câte ori nu este incidentă o reglementare internaŃională.
Cea mai importantă reglementare comunitară în această materie o reprezintă ConvenŃia pentru
unificarea anumitor reguli referitoare la transportul aerian internaŃional, adoptată la Montreal la 28
mai 1999, ratificată de România prin OrdonanŃa Guvernului nr. 107/2000, aprobată prin Legea nr.
14/2001, denumită în continuare ConvenŃia de la Montreal. Aceasta se aplică, conform art. 1,
transporturilor aeriene internaŃionale, atât de persoane şi bagaje cât şi de mărfuri, efectuate cu o
aeronavă.
2.2. DefiniŃie şi clasificare:
Codul civil nu oferă o definiŃie contractului de transport aerian, el limitându-se a reglementa
doar contractul de transport în sens general, motiv pentru care revine sarcina teoreticienilor
dreptului să definească contractul de transport aerian. Astfel, potrivit unei opinii5, „contractul de
1

Gh. Piperea, Dreptul transporturilor, Editura All Beck 2005, p.200.
OrdonanŃa Guvernului nr. 29 din 22 august 1997 publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
208 din 26 august 1997, aprobată cu modificări şi completări prin legea nr. 130 din 21 iulie 2000 publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 355 din 31 iulie 2000.
3
Art. 2 alin. (2) Codul civil.
4
Legea 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicată în Monitoriul
Oficial nr.409 din 10 iunie 2011.
5
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transport aerian de mărfuri este acea convenŃie prin care transportatorul aerian se obligă să
transporte pe calea aerului mărfuri, să le păzească şi să le predea la destinaŃie, în schimbul unei
taxe de trasport, plătită de cealaltă parte”. Un alt autor1, defineşte contractul de transport aerian
internaŃional drept acel „contract prin care cărăuşul se obligă, în principiu cu titlu oneros, să
transporte cu ajutorul unei aeronave marfa predată de expeditor, să o conserve şi să o predea
destinatarului într-un anumit termen, pe teritoriul unui alt stat ori pe teritoriul aceluiaşi stat, în
cazul în care s-a făcut o escală în străinătate”. Codul aerian, în art. 46 alin. (2) califică contractul
de transport aerian drept acel contract prin care „operatorul aerian se obligă să ducă pe calea
aerului la destinaŃie pasagerii, bagajele, marfa şi/sau poşta, iar beneficiarul, să plătească preŃul
transportului”.
Având în vedere cele exprimate, în această lucrare, vom înŃelege prin contractul de transport
aerian acea convenŃie prin care transportatorul aerian, se obligă, de regulă în schimbul unui pret, să
strămute pe calea aerului o persoană sau o marfă pe teritoriul aceluiaşi stat, sau în state diferite, cu
ajutorul unei aeronave şi utilizând infrastructura de transport aerian.
În funcŃie de statul în care se află punctele de plecare şi de destinaŃie sau, după caz, de escală,
transportul aerian poate fi intern sau internaŃional. Transportul intern este acel transport desfăşurat
în întregime în limitele teritoriale ale unui stat, iar cel internaŃional, în accepŃiunea ConvenŃiei de
la Montreal, este acel transport în care, fie punctul de plecare şi punctul de destinaŃie sunt situate în
state diferite, fie punctul de plecare şi destinaŃie se află pe teritoriul aceluiaşi stat, însă există o
escală pe teritoriul unui alt stat.
În funcŃie de obiectul transpotului, acesta poate fi de marfă sau de persoane şi bagaje.
În funcŃie de destinatarii ofertei de transport, transporturile aeriene pot fi publice sau „în
interes propriu şi alte zboruri”2. Transporturile publice sunt cele „executate pe baze comerciale de
către operatori aerieni care posedă certificat de operator aerian şi licenŃă de transport aerian, prin
curse regulate sau neregulate şi se execută pe bază de contract de transport”3.
Acest studiu va avea în vedere transportul aerian de marfă şi persoane, intern şi internaŃional
şi public.
2.3. Caractere juridice:
Sub aspectul modului de formare, Codul civil nu menŃionează expres forma exprimării
consimŃământului, însă, din interpretarea per a contrario a titlului art. 1956 Codul civil, „dovada
contractului”, putem concluziona că acesta nu este unul solemn, întrucât forma prevăzută în art.
1956 este cerută doar pentru proba contractului, iar nu pentru validitatea acestuia. Lipsa unei
prevederi exprese, atât în actuala reglementare cât şi în cea anterioară, a dat naştere unor discuŃii în
doctrină, sub aspectul caracterului consensual sau real al contractului de transport aerian de marfă.
Unii autori4, susŃin că acest contract nu este unul consensual, ci unul real, întrucât pentru formarea
lui nu este suficientă simpla manifestare de voinŃă a părŃilor, ci trebuie să aibă loc predarea mărfii
de către expeditor în posesia transportatorului. AlŃi autori5, consideră că acesta este unul
consensual întrucât remiterea bunului Ńine doar de executarea obligaŃiei transportatorului de a
efectua transportul, iar nu de formarea contractului. Caracterul consensual al contractului de
transport aerian internaŃional de mărfuri este evidenŃiat şi de prevederile art. 11 Conventia de la
Montreal, întrucât acesta stabileşte că „scrisoarea de transport aerian sau chitanŃa de primire a
mărfii constituie, până la proba contrară, dovada încheierii contractului, a acceptării mărfii şi a
1

D.A. Sitaru, D. Şerbănescu, op.cit, p.108.
Art. 51 alin. (1) Codul aerian.
V. Stanciu op.cit. p.295-296.
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5
E. cristoforeanu, Despre contractul de transport, vol. I, p.67-68.
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îndeplinirii condiŃiilor de transport menŃionate în acestea”. Astfel, fiind o prezumŃie relativă,
părŃile pot face dovada că marfa nu a fost predată, aspect ce evidenŃiază caracterul consensual al
contractului de transport aerian de mărfuri. În completare trebuie evidenŃiate prevederile art. 9
Conventia de la Montreal, care prevede că nerespectarea regulilor cu privire la scrisoarea de
transport, nu afectează existenŃa sau valabilitatea contractului de transport care va fi, cu toate
acestea, supus regulilor prezentei ConvenŃii. În virtutea acestor afirmaŃii, subscriem opiniei
conform căreia contractul de transport aerian este un contract consesual.
După conŃinutul lui, contractul de transport aerian de mărfuri este un contract sinalagmatic,
întrucat„obligaŃiile născute din acesta sunt reciproce şi interdependente”1.
Sub aspectul scopului avut în vedere de părŃi la încheierea contractului, contractul de
transport aerian este, în principiu, un contract cu titlu oneros, aspect ce rezultă din interpretarea per
a contrario a art. 1958 alin. (2). Spre deosebire de legislaŃia anterioară, Codul civil în vigoare
prevede, prin excepŃie, posibilitatea încheierii unui contract de transport cu titlu gratuit, în situaŃia
în care este „efectuat de un trasportator care îşi oferă serviciile publicului în cadrul activităŃii sale
profesionale”.
2.4. CondiŃii de validitate:
CondiŃiile de validitate ale contractului de transport aerian sunt, similar oricărui contract,
capacitatea, consimŃământul, obiectul şi cauza. La acestea, în temeiul art. 1179 alin. (2) Codul civil
se mai adaugă şi condiŃiile de formă.
2.4.1. Capacitatea părŃilor de a contracta:
Prin capacitate se înŃelege aptitudinea subiectului de drept de a deveni titular de drepturi şi
obligaŃii prin încheierea actelor juridice2. Transportatorul, pentru a dobândi capacitatea de a
contracta trebuie să aibă calitatea de comerciant. ComercianŃii, în sensul legii 71/2011 art. 6 alin.
(1), sunt persoanele fizice sau juridice supuse înregistrării în registrul comerŃului. Celorlalte părŃi
ale contractului de transport li se vor aplica regulile dreptului comun în materia capacităŃii.
2.4.2. ConsimŃământul părŃilor:
Prin consimŃământ se înŃelege exteriorizarea hotărârii de a încheia un act juridic3.
În materia contractului de transport aerian, pe lângă prevederile dreptului comun cu privire la
consimŃământ, există şi anumite particularităŃi în privinŃa ofertei transportatorului. În acest sens,
art. 1958 alin. (3) prevede că „transportatorul care îşi oferă serviciile publicului trebuie să
transporte orice persoană care solicită serviciile sale şi orice bun al cărui transport este solicitat,
numai dacă nu are un motiv întemeiat de refuz”. În contradicŃie cu aceste prevederi se găseşte art.
27 ConveŃia de la Montreal care, consacră expres libertatea cărăuşului aerian de a consimŃi sau nu
aceste contracte, el neputând fi împiedicat să refuze încheierea unui contract de transport aerian.
Rezultă aşadar, că libertatea transportatorului aerian este restrânsă doar în cazul transportului
intern, în cazul transportului aerian internaŃional, acesta având posibilitatea de a refuza executarea
transportului.
2.4.3. Obiectul contractului de transport aerian constă în conduita părŃilor, adică acŃiunile sau
inacŃiunile la care sunt îndreptăŃite sau de care sunt Ńinute părŃile4. În cadrul contractului de
transport aerian, transportatorul este Ńinut să strămute o persoană sau un bun dintr-un loc în altul,
fiind îndreptăŃit să primească în schimbul acestei prestaŃii un preŃ de la pasager, expeditor sau
destinatar.
2.4.4. Cauza contractului de transport nu prezintă particularităŃi, ea fiind similară dreptului
1
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comun.
2.4.5. CondiŃii de formă:
Contractul de transport aerian trebuie încheiat în formă scrisă1. Întrucât acesta este un contract
consensual, manifestarea de voinŃă nu trebuie să îmbrace forma unui înscris autentic, fiind
suficient un înscris sub semnătură privată, redactat în condiŃiile legii. În funcŃie de reglementarea
la care privim, actul sub care se încheie contractul de transport aerian poartă diferite denumiri,
respectiv document de transport în Codul civil sau scrisoaare de transport aerian în ConvenŃia de la
Montreal.
Conform art. 1961 alin. (1) Codul civil, expeditorul are obligaŃia ca, la remiterea bunurilor
pentru transport, să predea transportatorului documentul de transport. Cu titlu de excepŃie, în lipsa
acestui document, se prevede posibilitatea eliberării de către transportator, la cererea expeditorului,
a unei recipise de primire a bunului spre transport2.
ParticularităŃile acestui act trebuie analizate diferit în cazul transportului de marfă şi
transportului de pasageri. În cazul acestuia din urmă înscrisurile eliberate de transportator trebuie
să facă referire atât la pasageri cât şi la bagajele acestora. Documentul de transport poate fi
individual sau colectiv şi, conform art. 3 alin. (1) ConvenŃia de la Montreal, trebuie să indice
punctele de plecare şi de destinaŃie şi, dacă este cazul, punctele de escală. Această dispoziŃie nu
este una imperativă întrucât, în următorul alieneat, ConvenŃia permite transportatorului să utilizeze
şi un alt mijloc, decât documentul de transport, sub condiŃia ca prin acesta să se înregistreze
informaŃiile indicate în alin. (1), urmând a elibera pasagerului o declaraŃie scrisă. Cu privire la
bagaje, transportatorul trebuie să îi elibereze pasagerului o etichetă de identificare a fiecărui bagaj.
De asemenea, în virtutea prevederilor alin. (4), „pasagerului i se va elibera o înştiinŃare scrisă prin
care i se va indica că în cazul aplicării prezentei ConvenŃii aceasta reglementează şi poate limita
răspunderea transportatorului în caz de deces sau vătămare, în caz de distrugere, pierdere ori
deteriorare a bagajelor, precum şi în caz de întârziere”.
O notă distinctivă îi este conferită acestui contract prin reglementarea numărului minim de
exemplare în care se materializează. Atât Codul civil cât şi ConvenŃia de la Montreal, impun ca
documentul de transport să se întocmească „în cel puŃin trei exemplare, câte unul pentru
transportator şi expeditor şi altul care însoŃeşte bunul transportat până la destinaŃie”3. În cazul în
care expeditorul încredinŃează pentru transport mai multe colete, transportatorul îi poate solicita
acestuia câte un document de transport diferit pentru fiecare colet în parte, în situaŃiile în care prin
lege nu se prevede contrarul4.
În privinŃa persoanei care trebuie să întocmească documentul de transport aerian, ConveŃia de
la Montreal, stabileşte ca acesta trebuie întocmit de expeditor, însă, prin excepŃie, acesta poate fi
întocmit şi de către transportator, operând prezumŃia relativă că acesta ar fi acŃionat în numele
expeditorului5.
În ceea ce priveşte cuprinsul documentului de transport, având în vedere partea finală a art.
1961 alin. (2) Codul civil, care le oferă părŃilor posibilitatea să introducă şi alte menŃiuni în
documentul de transport, voi împărŃi clauzele cuprinse în documentul de transport în clauze
obligatorii şi clauze facultative.
Clauzele obligatorii sunt stabilite de art. 1961 alin. (2) Codul civil, care prevede că
„documentul de transport trebuie semnat de expeditor şi trebuie să cuprindă menŃiuni privind
identitatea expeditorului, a transportatorului şi a destinatarului şi, după caz, a persoanei care
1

Art. 1956 Codul civil coroborat cu art. 46 din Codul aerian şi art. 5-7 ConvenŃia de la Montreal.
Art. 1962 alin. (2) Codul civil.
Art. 1962 alin. (2) Codul civil.
4
1963 Codul civil şi art. 8 ConvenŃie.
5
Art. 7/4 ConvenŃie.
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trebuie să plătească transportul. Documentul de transport menŃionează, de asemenea, locul şi data
luării în primire a bunului, punctul de plecare şi cel de destinaŃie, preŃul şi termenul transportului,
natura, cantitatea, volumul sau masa şi starea aparentă a bunului la predarea spre transport,
caracterul periculos al bunului, dacă este cazul, precum şi documentele suplimentare care au fost
predate şi însoŃesc transportul”.
În privinŃa clauzelor facultative, ConvenŃia de la Montreal prevede în art. 27 că
transportatorul este liber sa insereze în contract orice dispoziŃii care nu contravin ConvenŃiei.
Aşadar, el nu poate insera clauze care i-ar limita sau l-ar exonera de răspundere1, sub sancŃiunea
nulităŃii clauzelor respective. În acest caz suntem în prezenŃa unei nulităŃi parŃiale, care va opera
doar asupra clauzelor respective, contractul de transport aerian în ansamblul său menŃinându-şi
valabilitatea. Cele mai des întalnite clauze facultative se referă, de regulă, la itinerarul de străbătut,
la clauza penală sau la termenul de transport.
Cu privire la consecinŃele nerespectării formei cerute pentru documentul de transport, întrucât
contractul de transport aerian nu este unul solemn, lipsa documentului de transport nu afectează
valabilitatea contractului. În acest sens, ConvenŃia de la Montreal, precizează în art. 9 că
„nerespectarea prevederilor articolelor 4-8 nu afectează existenŃa sau valabilitatea contractului de
transport care va fi, cu toate acestea, supus regulilor prezentei ConvenŃii, inclusiv regulilor
referitoare la limitarea răspunderii.”. Aşadar, documentul de transport aerian este necesar ad
probationem, iar nu ad valaditatem.
2.5. Efectele contractului de transport aerian:
Întrucat în derularea contractului de transport aerian se parcurg trei etape, la locul de pornire,
de-a lungul itinerarului şi la destinaŃie, vom analiza separat, pentru fiecare fază în parte, obligaŃiile
participanŃilor.
2.5.1. ObligaŃiile părŃilor la punctul de pornire:
ObligaŃiile expeditorului:
Principala obligaŃie a expeditorului este cea de predare a bunurilor transportatorului. Codul
civil, în art. 1966, prevede o obligaŃie premergătoare acesteia, şi anume, cea de ambalare. Astfel,
expeditorul „are obligaŃia să ambaleze bunurile corespunzător naturii acestora şi modului de
transport”. În doctrină2 s-a stabilit că ambalajul trebuie să fie potrivit din toate punctele de vedere,
astfel încât marfa să poată fi strămutată în condiŃii normale, fără deteriorări, degradări sau pierderi.
Prin predarea mărfii, doctrina3 a stabilit că se înŃelege transmiterea temporară a posesiei
mărfii de la expeditor la transportator, în scopul deplasării încărcăturii până la destinaŃie. Art. 1967
Codul civil stabileşte că, predarea trebuie să se facă la locul şi în condiŃiile stabilite prin clauzele
contractului, sau, în lipsa acestora, potrivit practicilor statornicite între părŃi ori uzanŃelor. În cazul
transportului aerian, predarea nu se poate realiza decât la aeroport.
Expeditorul, conform art. 1961 Codul civil, are obligaŃia ca, odată cu predarea bunurilor, să îi
înmâneze transportatorului atât documentul de transport aerian cât şi „toate documentele
suplimentare vamale, sanitare, fiscale şi altele asemenea, necesare efectuării transportului, potrivit
legii”. Aceeaşi obligaŃie este prevăzută şi în art. 6 ConvenŃia de la Montreal, expeditorul fiind
astfel obligat să prezinte la cererea transportatorului un document „prin care se indică natura
mărfii, în cazul în care acesta este necesar în vederea îndeplinirii formalităŃilor cerute de
autorităŃile vamale, de poliŃie sau de alte autorităŃi publice similare”.
Tot la predare, conform art. 1978 alin. (1) Codul civil, expeditorul are obligaŃia să achite
„preŃul transportului şi al serviciilor accesorii prestate de transportator”, dacă prin contractul de
1

Aceeaşi condiŃie este prevăzută şi în art. 1959 alin. (1) Codul civil.
O. CăpăŃână, Gh. Stancu op.cit., p.73.
3
Idem p.101.
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transport sau prin legea specială nu se prevede altfel. Astfel, în temeiul voinŃei părŃile sau a legii,
expeditorul poate fi obligat şi la plata serviciilor accesorii şi a cheltuielilor efectuate pe parcursul
transportului care, în lipsă de stipulaŃie expresă sunt datorate de destinatar1. De asemenea, în
temeiul alin. (3), expeditorul poate fi liberat de obligaŃia de plată a preŃului, dacă părŃile au
convenit ca acesta sa se plătescă la destinaŃie. ConvenŃia de la Montreal, prevede în mod indirect
această obligaŃie, în art. 1, cu ocazia determinării domeniului de aplicare, precizând că dispoziŃiile
acesteia se aplică doar „transporturilor internaŃionale efectuate cu o aeronavă contra plată”.
În cazul în care expeditorul predă spre transport bunuri periculoase, conform art. 1996 Codul
civil, acesta este în primul rând obligat să îl înştiinŃeze pe transportator în prealabil despre natura
periculoasă a bunurilor, având totodată şi îndatorirea de a acoperi cheltuielile şi riscurile
decurgând din depozitul unor astfel de bunuri.
ObligaŃiile transportatorului:
În primul rând, în afara situaŃiilor excepŃionale, transportatorul este obligat să accepte cererea
de transport, întrucât acesta este obligat să execute orice transport, dacă nu are un motiv întemeiat
de refuz2. Cu titlu de excepŃie, în cazul transportului aerian intern, conform art. 1988 alin. (1)
Codul civil, transportatorul poate refuza transportul „documentelor, sumelor de bani în numerar,
titlurilor de valoare, bijuteriilor sau altor bunuri de mare valoare”. Această prevedere nu se
regăseşte în ConvenŃia de la Montreal, întrucât în cazul transporturilor internaŃionale,
transportatorul aerian nu poate fi împiedicat să refuze încheierea unui astfel de contract.
Transportatorul aerian are îndatorirea de a procura pentru transport o aeronavă3, care să fie
aptă din punct de vedere tehnic şi funcŃional pentru a realiza strămutarea bunurilor în condiŃii
normale.
În cazul contractului de transport aerian de persoane şi bagaje, art. 2002 Codul civil instituie o
serie de obligaŃii specifice acestui tip de transport. Astfel, transportatorul are obligaŃia de a asigura
desfăşurarea operaŃiunilor de îmbarcare şi debarcare, precum şi de a încheia o asigurare de
răspundere civilă. În schimbul preŃului plătit, acesta este obligat să-i asigure pasagerului un loc
corespunzător legitimaŃiei sale de călătorie şi să transporte copiii care călătoresc împreună cu
acesta, fără plată sau cu tarif redus, precum şi să transporte fără o altă plată bagajele acestuia, în
cantitatea şi condiŃiile prevăzute de legea specială4.
2.5.2. ObligaŃiile părŃilor în cursul deplasării
În acestă fază a executării contractului de transport, expeditorul nu are, în principiu, nici o
obligaŃie de îndeplinit5. Totuşi, în situaŃia transportului de marfă care necesită îngrijiri speciale pe
parcurs, acesta trebuie să pună la dispoziŃia transportatorului unul sau mai mulŃi însoŃitori.
ÎnsoŃirea poate fi facultativă, atunci când aceasta este lăsată la aprecierea expeditorului sau a
destinatarului, ori obligatorie în cazul transportului de vietăŃi6.
În ceea ce priveşte transportatorul, acesta are o serie de obligaŃii generale, care suzbistă
indiferent de obiectul transportului, de marfă sau de persoane. El are în primul rând îndatorirea de
a executa transportul7. Mai mult, transportul trebuie executat aşa cum el a fost convenit de către
părŃi, adică fără întârziere8 şi fără a modifica parcursul prin voinŃa sa unilaterală. Cu privire la ruta
de parcurs, în cazul în care părŃile nu au prevăzut, iar până la destinaŃie există mai multe rute
practicabile, transportatorul este obligat să aleagă itinerarul cel mai scurt.
1

Art. 1978 alin. (4) Codul civil.
Art. 1958 alin. (3) Codul civil.
3
Interpretare per a contrario a părŃii finale a art. 2004 alin. (4) Codul civil.
4
Art. 2003 alin. (1) Codul civil.
5
O. CăpăŃână, op.cit., p.84.
6
Idem.
7
Interpretare extensivă a art. 1968, coroborat cu art. 1992 şi cu art. 2004 alin. (2) Codul civil.
8
Art. 1992 Codul civil.
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Transportatorul are îndatorirea, conform art. 1969 Codul civil, să efectueze transportul în
termenul stabilit de părŃi, în cazul depăşirii acestui termen urmând a se angaja răspunderea
acestuia. În lipsa înŃelegerii părŃilor cu privire la termen, conform art. 1969, la stabilirea acestuia
„se va Ńine seama de practicile statornicite între părŃi, de uzanŃele aplicate la locul de predare, iar în
lipsa acestora, se va stabili potrivit împrejurărilor”.
În cazul transportului aerian realizat cu titlu gratuit, conform art. 1958 alin. (2) Codul civil,
transportatorul nu este Ńinut să execute obligaŃiile de mai sus, el având numai o obligaŃie de
prudenŃă şi diligenŃă. Pe cale de consecinŃă, în cazul neatingerii rezultatului dorit, răspunderea
transportatorului nu se va angaja decât dacă se va dovedi că acesta nu a depus toată prudenŃa şi
diligenŃa care erau necesare1.
În continuare, pentru a stabili celelalte obligaŃii ale transportatorului vom distinge între
transportul de marfă şi cel de persoane. Cu privire la cel dintâi, din interpretarea logică a art. 1984
Codul civil, concluzionăm că transportatorul are obligaŃia de a conserva marfa pe parcurs2, adică
de a efectua transportul fără a deteriora sau altera bunul, precum şi fără a-l pierde.
În ceea ce priveşte transportul de persoane, transportatorul are în primul rând obligaŃia să
execute contractul astfel încât să nu vatăme viaŃa, integritatea corporală sau sănătatea călătorului,
în caz contrar, angajându-se răspunderea sa conform art. 2004 Codul civil. Pe parcursul
transportului, acesta, are şi îndatorirea de a proteja bagajele, care se află în grija sa3, împotriva
pierderii sau deteriorării4, cu excepŃia bagajelor de mână sau obiectelor personale ale călătorului.
ObligaŃiile părŃilor în cazul transporturilor modificare prin voinŃa expeditorului sau
destinatarului:
Conform Codului civil, expeditorul poate fie să suspende transportul, în condiŃiile art 1970,
fie să exercite dreptul de dispoziŃie ulterioară, aşa cum este el reglementat în art 1973. Aceste
drepturi ale expeditorului implică şi obligaŃia corelativă a transportatorului de a lua act de
dispoziŃiile expeditorului5, atunci când îndeplinirea acestora este posibilă6. Un drept similar este
consacrat în art. 12 din ConvenŃia de la Montreal, denumit de această dată, dreptul de a dispune de
marfă.
Dacă expeditorul înŃelege să îşi exercite dreptul la contraordin, el va suspenda transportul şi
va putea solicita transportatorului „restituirea bunurilor sau predarea lor altei persoane decât
aceleia menŃionate în documentul de transport ori dispune după cum va crede de cuviinŃă”7. Atunci
când expeditorul înŃelege să îşi exercite acest drept, el va fi obligat să îi plătească transportatorului
toate cheltuilele pe care le-a făcut pentru exercitarea contraordinului şi va acoperi toate daunele
care sunt consecinŃa imediată a acestui contraordin. De asemenea, pentru a putea exercita acest
drept, expeditorul, conform alin. (2), este obligat să prezinte documentul de transport, respectiv
recipisa de primire, iar „modificările ce decurg din contraordin trebuie înscrise în documentul de
transport sau pe recipisă sub o nouă semnătură a transportatorului”.
Dreptul de dispoziŃie ulterioară, conform art. 1973 alin (1), poate fi exercitat prin următoarele
modalităŃi: retragerea bunului înainte de plecare, oprirea acestuia în cursul transportului, amânarea
predării lui către destinatar, înapoierea la locul de plecare, schimbarea persoanei destinatarului ori
locului de destinaŃie sau prin orice altă modificare a condiŃiilor de executare a transportului.
DispoziŃia ulterioară trebuie dată în scris, iar expeditorul trebuie să suporte „preŃul părŃii efectuate
1

p.5.

2

Constantin Stătescu, Corneliu Bîrsan, Drept Civil Teoria generală a obligaŃiilor, Editura Hamangiu, 2008,

Şi art. 18 ConvenŃie.
Art. 17 pct. 4 ConvenŃie.
4
Art. 2005 alin. (1) Codul civil.
5
E. Cristofeanu op.cit., vol. I, p.154.
6
Interpretare per a contrarior art. 12 pct. 2 ConvenŃie şi art. 1975 Codul civil.
7
Art. 1970 alin. (1) Codul civil.
3

Andreea-Raluca Gabor

653

din transport, taxele datorate şi cheltuielile pricinuite prin executarea dispoziŃiei ulterioare, precum
şi să îl despăgubească de orice pagubă suferită”1. Legiuitorul, în alin (3), limitează dreptul de
dispoziŃie ulterioară, astfel că expeditorul nu îşi poate exercita acest drept dacă are ca efect
divizarea transportului, în afară de cazul când legea dispune altfel”.
În cazul transporturilor aeriene internaŃionale, dreptul de dispoziŃie asupra mărfii prevăzut în
art. 12 ConvenŃie, poate fi exercitat în următoarele modalităŃi: retragerea mărfii de la aeroportul de
plecare sau de destinaŃie, reŃinerea acesteia pe parcursul transportului la orice aterizare, solicitarea
ca aceasta să fie predată la destinaŃie ori pe parcursul transportului unei alte persoane decât
destinatarul iniŃial sau solicitarea ca aceasta să fie returnată la aeroportul de plecare. ConvenŃia de
la Montreal prevede expres îndatorirea expeditorul de a nu produce prejudicii transportatorului sau
altor expeditori prin exercitarea acestui drept.
Dreptul de a cere suspendarea transportului, precum şi dreptul de dispoziŃie ulterioară,
prevăzute de Codul civil, pot fi exercitate până în momentul în care destinatarul cere predarea
bunurilor2. Cu privire la acest moment, la o primă vedere, ar părea o contradicŃie între prevederile
Codului civil şi art. 12 pct. 4 ConvenŃia de la Montreal, aceasta din urmă prevăzând că dreptul
expeditorului încetează în momentul în care începe dreptul destinatarului de a cere livrarea mărfii,
iar nu din momentul în care acesta înŃelege să îşi exercite dreptul. Întrucât naşterea acestui drept
este diferită de exercitarea lui, ar părea că, aparent, conform ConveŃiei, expeditorul nu şi-ar mai
putea valorifica drepturile sale asupra mărfii din momentul în care marfa a ajuns la destinaŃie,
indiferent dacă destinatarul îşi exercită sau nu dreptul său. În sensul clarificării acestei contradicŃii,
intervin prevederile art. 12 pct. 4 ConvenŃie care prevăd că „dacă destinatarul refuză să accepte
marfa sau nu poate fi contactat, expeditorul îşi reia dreptul de dispoziŃie”. Rezultă aşadar, că acest
drept poate fi exercitat, de către destinatar, atât în virtutea prevederilor Codului civil, cât şi cele ale
ConvenŃie, până la momentul la care destinatarul cere efectiv livrarea mărfii. După acest moment,
conform art. 1974 Codul civil coroborat cu art. 14 ConvenŃie, dreptul de dispoziŃie ulterioară trece
asupra destinatarului.
ObligaŃiile părŃilor în cazul împiedicării executării transportului:
Împiedicarea executării transportului se poate datora cazului fortuit sau forŃei majore. În
funcŃie de momentul la care aceasta intervine, poate avea ca efect fie împiedicarea executării
transportului, dacă intervine la punctul de pornire, fie întreruperea executării, dacă intervine în
timpul mersului.
În cazul transporturilor deficitare, conform art. 1971 alin. (1) Codul civil, transportatorul este
obligat, mai întâi, să îi ceară instrucŃiuni expeditorului. Dacă expeditorul nu îi oferă instrucŃiunile
solicitate transportatorul poate, în situaŃia în care există o altă rută de transport, să transporte
bunurile la destinaŃie modificând itinerarul, având dreptul la plata preŃului transportului şi a
cheltuielilor accesorii, dacă împiedicarea nu s-a datorat unei fapte imputabile acestuia. Atunci când
continuarea transportului nu mai este posibilă, fie pentru că nu există o altă rută practicabilă, fie
din alte motive, el va „proceda potrivit instrucŃiunilor date de expeditor prin documentul de
transport”, iar dacă acestea nu pot fi executate, va aduce la cunoştinŃa expeditorului, de îndată,
împiedicarea. În cazul împiedicării la transport, expeditorul este întotdeauna îndreptăŃit să denunŃe
contractul, plătind transportatorului cheltuielile făcute de acesta şi preŃul transportului proporŃional
cu parcursul efectuat.
În situaŃia în care expeditorul, în termen de 5 zile de la solicitare, nu îi dă transportatorului
instrucŃiuni şi nici nu solicită denunŃarea contractului, transportatorul va parcurge la depozitarea
1

1973 alin. (2) Codul civil.
Art. 1970 alin. (4), art. 1974 dreptul de dispoziŃie ulterioară se se poate stinge şi atunci când „expeditorul a
predat destinatarului duplicatul de pe documentul de transport. Din acest moment, dreptul de a modifica contractul
de transport prin dispoziŃie ulterioară trece asupra destinatarului”.
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bunului, iar „în cazul în care depozitarea nu este posibilă, ori bunul se poate altera sau deterioara
ori valoarea acestuia nu poate acoperi preŃul transportului şi cheltuielile, transportatorul va
valorifica bunul”. În cazul vânzării bunului, dacă suma astfel obŃinută nu acoperă drepturile
băneşte ale transportatorului, expeditorul va fi obligat la plata diferenŃei. Atunci când motivele
care au determinat împiedicarea transportului sunt temporare, iar acestea au încetat înainte ca
transportatorul să primească instrucŃiunile de la expeditor, acesta va trimite bunul la destinaŃie, fără
a se mai aştepta aceste instrucŃiuni1.
2.5.3. ObligaŃiile părŃilor la destinaŃie:
Imediat după sosirea mărfii, transportatorul are obligaŃia să îl înştiinŃeze pe destinatar şi să
pună la dispoziŃia acestuia bunurile transportate. Corelativ acestei obligaŃii este dreptul
destinatarului de a cere livrarea mărfii2.
În acest moment, destinatarul, pentru a dobândi drepturile şi obligaŃiile izvorâte din contractul
de transport aerian, trebuie mai întâi să-l accepte întrucât, el neavând calitatea de parte, faŃă de
acesta, contractual, nu produce efecte decât de la momentul acceptării3.
După acceptare, destinatarul este obligat, în primul rând, să ia în primire marfa trimisă de
expeditor. Acesta este obligat, dacă părŃile sau legea nu au prevăzut contrarul4, să suporte şi
„preŃul serviciilor accesorii şi al cheltuielilor efectuate pe parcursul transportului”5, transportatorul
urmând să predea bunurile “contra plăŃii preŃului de către destinatar”6. Aşadar, dacă destinatarul
refuză să plătească transportatorului sumele datorate, acesta nu poate intra în posesia bunurilor
transportate7. Totuşi, în cazul unor neînŃelegeri cu privire la cuantumul sumei datorate, art. 1980
alin. (2) Codul civil instituie posibilitatea, pentru destinatar, de a plăti transportatorului suma pe
care acesta consideră că o datorează, urmând a consemna la o instituŃie de credit diferenŃa
reclamantă de transportator, intrând astfel în posesia bunurilor.
Destinatarul are dreptul, conform art. 1979 alin. (1), de a solicita la predare, constatarea stării
bunului. În acest caz, el va suporta cheltuielile ocazionate de constatarea identităŃii, cantităŃii şi
stării bunurilor transportate, iar dacă se va dovedi existenŃa unor vicii, el va avea dreptul la
restituirea sumelor plătite.
În situaŃia în care destinatarul „nu este de găsit, refuză sau neglijează preluarea bunurilor ori
există neînŃelegeri privind preluarea între mai mulŃi destinatari” sau în orice alt caz în care
transportatorul nu poate preda bunurile fără culpa sa, acesta din urmă, are obligaŃia să ceară
instrucŃiuni expeditorului şi să depoziteze bunurile până la primirea acestora. În cazul bunurilor
perisabile sau urgenŃelor, conform art. 1981 alin. (2) Codul civil, transportatorul poate, fie să
retrimită bunurile expeditorului, fie să le vândă, fără a cere instrucŃiuni acestuia. Aceste dispoziŃii
sunt incidente şi în situaŃia în care expeditorul nu îi dă instrucŃiunile cerute în termen de 15 zile de
la solicitare. În aceste situaŃii, transportatorul urmează a fi despăgubit de către expeditor sau
destinatar pentru prejudiciile astfel produse.
Transportatorul, pentru garantarea creanŃelor sale izvorâte din contractul de transport aerian,
are un drept de gaj asupra bunului transportat, până la predarea acestuia, sau şi după predare, dar
nu mai târziu de 24 ore şi doar cât timp bunul nu a ieşit din posesia destinatarului8. Aşadar, ca
orice creditor gajist, acesta are dreptul să reŃină bunul transportat până la achitarea întregii sume
1

Art. 1973 alin. (2) Codul civil.
Art. 1976 alin. (1) Codul civil şi art. 13 ConvenŃie.
3
Piperea, op.cit., p.37.
4
Prin lege sau prin contract, el poate fi liberat de această obligaŃie sau se poate obliga chiar şi la plata preŃului
transportului.
5
Art. 1978 alin. (4) Codul civil.
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Art. 1973 alin. (3) Codul civil.
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Art. 1980 alin. (1) Codul civil.
8
Art. 1982 Codul civil.
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datorate şi poate dispune de fructele civile în condiŃiile art. 2488 Codul civil.
În situaŃia în care la destinaŃie, odată cu predarea, transportatorul omite să încaseaze, sumele
datorate de destinatar sau nu pretinde consemnarea acestor sume, el pierde dreptul de regres şi va
fi răspunzător faŃă de expeditor sau faŃă de transportatorii anteriori pentru sumele ce li se
cuveneau, având însă acŃiune împotriva destinatarului chiar şi după ridicarea bunurilor1.
2.6. Răspunderea părŃilor în transportul aerian
Răspunderea părŃilor este angajată în cazul neîndeplinirii sau a îndeplinirii necorespunzătoare
a obligaŃiilor acestora. În continuare vom parcurge la analiza separată a răspunderii
transportatorului, expeditorului şi destinatarului.
2.6.1. Răspunderea transportatorului
Răspunderea transportatorului aerian este angajată, în cazul transportului de marfă, pentru
pierderea totală ori parŃială a bunurilor, pentru alterarea sau deteriorarea acestora iar, în cazul
transportului de persoane, pentru persoana călătorului cât şi pentru bagaje şi celelalte bunuri. De
asemenea, el răspunde în ambele cazuri pentru neexecutarea transportului sau pentru întârziere.
În cazul transportului de marfă, transportatorul răspunde, conform art. 1984 Codul civil,
pentru prejudiciul cauzat prin „pierderea totală ori parŃială a bunurilor, prin alterarea ori
deteriorarea acestora, survenită pe parcursul transportului, precum şi prin întârzierea livrării
bunurilor”. ConvenŃia de la Montreal reglementează o răspundere similară cu cea din dreptul
intern, punând însă accent pe necesitatea ca evenimentul care a cauzat dauna să se fi produs în
timpul transportului aerian2. Prin expresia „în timpul transportului aerian”, se înŃelege şi perioada
în care marfa se află în grija transportatorului însă, nu se extinde asupra transportului efectuat în
afara unui aeroport. Dacă s-a efectuat un asemenea transport în scopul executării unui contract de
transport aerian, orice pagubă este prezumată ca fiind rezultatul unui eveniment care a avut loc în
timpul transportului aerian, partea interesată urmând a face proba contrară. Un asemenea transport
va fi mereu considerat ca fiind inclus în perioada transportului aerian atunci când este efectuat fără
consimŃământul expeditorului, conform părŃii finale a art. 18.
Modalitatea de reparare a prejudiciului este diferită în caz de pierdere sau de alterare,
respectiv deteriorare. Astfel, în conformitate cu art. 1958 Codul civil, în caz de pierdere a
bunurilor, transportatorul trebuie să plătească valoarea reală a bunurilor pierdute, iar în caz de
alterare sau deteriorare acesta trebuie să plătească doar scăderea lor de valoare. Cuantumul
despăgubirilor se va aprecia în funcŃie de valoarea declarată a bunurilor la momentul predării însă,
cu titlu de excepŃie, în situaŃia în care valoarea reală a acestora este mai mică decât cea declarată se
va avea în vedere doar valoarea reală. De asemenea, în aceste situaŃii transportatorul trebuie să
restituie şi preŃul transportului şi al serviciilor accesorii, proporŃional cu paguba cauzată.
O situaŃie specială de răspundere a transportatorului, în cazul transportului intern, o reprezintă
pierderea, deteriorarea sau alterarea documentelor, sumelor de bani în numerar, titlurilor de
valoare, bijuteriilor sau altor bunuri de mare valoare. În această situaŃie, conform art. 1988 Codul
civil, transportatorul va trebui să acopere numai valoarea declarată a bunurilor, iar în cazul în care
expeditorul a declarat o natură diferită sau o valoare mai mare, transportatorul va fi exonerat de
răspundere.
Atât în cazul transportului aerian intern cât şi în cel internaŃional se prevede posibilitatea
stipulării altor limite de răspundere în contractul de transport. Astfel, părŃile pot insera limite de
răspundere mai mari decât cele reglementate de lege sau nici o limită de răspundere, însă nu pot să
îl exonereze de răspundere pe transportator sau să prevadă o limită mai scăzută, acestea din urmă
atrăgând nulitatea clauzei respective. Asemenea clauze sunt considerate, de regulă, nescrise însă,
1
2

Art. 1983 Codul civil.
Art. 18 ConvenŃie.
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prin excepŃie, transportatorul poate fi exonerat de răspundere atunci când expeditorul îşi asumă
riscul transportului pentru prejudiciile produse de ambalaj sau în cazul transporturilor speciale1.
Aceaste modalităŃi de calcul a despăgubirilor sunt incidente numai în cazul în care
transportatorul nu a acŃionat din intenŃie sau culpă gravă2. Transportatorul aerian a acŃionat cu
intenŃie, conform art. 16 alin. (2), atunci când a prevăzut rezultatul faptei sale şi fie a urmărit
producerea lui, fie, deşi nu a urmărit a acceptat posibilitatea producerii acestui rezultat, iar din
culpa gravă, atunci când a dat dovadă de „o neglijenŃă sau imprudenŃă pe care nici persoana cea
mai lipsită de dibăcie nu ar fi manifestat-o faŃă de propriile interese”. Aşadar, dacă transportatorul
s-a aflat în una din aceste două situaŃii datorează despăgubiri nelimitat3.
Codul civil, prevede în art. 1994, anumite cazuri în care cel îndreptăŃit să fie despăgubit
pentru prejudiciile cauzate este decăzut din acest drept. Astfel, conform alin. (1), dacă „cel
îndreptăŃit primeşte bunurile fără a face rezerve”, nu îl mai poate obliga pe transportator la plata
despăgubirilor cauzate prin pierderea totală ori parŃială a bunurilor, precum şi de alterarea sau
deteriorarea bunurilor transportate ori din nerespectarea termenului de transport. În situaŃia în care
pierderea parŃială sau degradarea ori alterarea nu puteau fi descoperite la momentul predării,
repararea prejudiciului se poate cere şi ulterior, însă nu mai târziu de 5 zile de la primirea acestora,
respectiv 6 ore în cazul bunurilor perisabile sau animalelor vii. Aceste dispoziŃii nu sunt, de
asemenea, aplicabile în caz de intenŃie sau culpă gravă a transportatorului, în acest caz expeditorul
putându-se îndrepta împotriva transportatorului şi după expirarea termenului.
Transportatorul aerian răspunde şi pentru paguba produsă prin neefectuarea transportatorului
sau pentru întârziere4. Dacă întârzierea ajungerii la destinaŃie s-a datorat cazului fortuit sau forŃei
majore, acesta va fi exonerat de răspundere5. În cazul transportului internaŃional, conform art. 19
ConvenŃie, transportatorul nu răspunde pentru întârziere „dacă se dovedeşte că el, prepuşii şi
mandatarii săi au luat toate măsurile care se impun pentru a evita dauna sau că le-a fost imposibil
să ia măsurile respective”.
Transportatorul mai răspunde, de data aceasta doar faŃă de terŃi, şi pentru pagubele cauzate
din vina expeditorului, având drept de regres împotriva acestuia din urmă.
Răspunderea în cazul transportului aerian de persoane şi bagaje este reglementată de Codul
civil, de ConvenŃia de la Montreal şi de REGULAMENTUL (CE) NR. 2027/97 AL
CONSILIULUI din 9 octombrie 1997 privind răspunderea operatorilor de transport aerian în caz
de accidente modificată prin REGULAMENTUL (CE) NR. 889/2002 AL PARLAMENTULUI
EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI din 13 mai 2002 de modificare a Regulamentului Consiliului
(CE) nr. 2027/97 privind răspunderea operatorilor de transport aerian în caz de accidente6, denumit
în continuare Regulament.
Conform art. 2004 alin. (1) Codul civil, transportatorul răspunde, mai întâi, „pentru moartea
sau vătămarea integrităŃii corporale ori a sănătăŃii călătorului”. El răspunde şi pentru daunele
produse de neexecutarea transportului sau de executarea lui în alte condiŃii, sau cu întârziere. De
asemenea, conform alin. (4), transportatorul este Ńinut să răspundă şi „pentru paguba cauzată de
mijlocul de transport folosit sau de starea sa de sănătate ori a angajaŃilor lui”.
Cu privire la bagaje, conform art. 2005, transportatorul răspunde pentru „pierderea sau
deteriorarea bagajelor sau a altor bunuri ale călătorului, dacă nu se dovedeşte că prejudiciul a fost
1

Art. 1995 Codul civil.
Intepretarea per a contrario a art 1990 Codul civil.
3
Art. 1990 Codul civil.
4
Art. 1992 Codul civil.
5
Art. 1959 Codul civil.
6
Alin. (8) prevede că „Pe piața internațională a aviației a fost eliminată distincția între transportul intern și cel
internațional și, prin urmare, este necesar să existe același nivel de răspundere, de aceeași natură, atât în transportul
internațional cât și în cel intern la nivelul întregii Comunități.”
2
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cauzat de viciul acestora, culpa călătorului sau forŃa majoră”. În ceea ce priveşte bagajele de mână,
transportatorul nu este de regulă Ńinut să răspundă pentru acestea, decât dacă a acŃionat cu intenŃie
sau din culpă.
În ambele cazuri pentru a se angaja răspunderea transportatorului, este necesar ca accidentul
care a provocat decesul, vătămarea, distrugerea, respectiv pierderea bagajelor să fi avut loc la
bordul aeronavei sau în timpul operaŃiunilor de îmbarcare sau debarcare.
ConvenŃia de la Montreal, în ceea ce priveşte răspunderea transportatorului, distinge între
bagajul înregistrat şi bagajul neînregistrat. Pentru pierderea, deterioarea sau distrugerea bagajului
înregistrat, răspunderea transportatorului este similară cu cea din Codul civil1, iar pentru bagajul
neînregistrat, transportatorul răspunde numai dacă dauna survine din vina sa sau a persoanelor
pentru care el este Ńinut să răspundă. În cazul pierderii bagajelor, pasagerul îşi poate exercita
drepturile care decurg din contractul de transport, conform pct. 3 ConveŃie, doar după ce
transportatorul declară bagajul pierdut sau, după trecerea a 21 de zile de la care acesta ar fi trebuit
să sosească. În caz de deterioare, pasagerul trebuie să îşi exercite dreptul în termen de 7 zile de la
primirea bagajului2.
Cuantumul despăgubirilor care urmează să fie acordate de transportator sunt prevăzute
detaliat în Anexa la Regulament. Astfel, în cazul decesului sau vătămării, transportatorul răspunde
nelimitat financiar. Atunci când pagubele produse nu depăşesc 100000 DST3, transportatorul nu
poate „contesta solicitarea pentru despăgubire”, decât dacă face „dovada că accidentul nu s-a
produs din neglijența sau vina sa”. În această situaŃie operatorul de transport aerian este obligat să
facă o plată anticipată, pentru
„acoperirea necesităților economice imediate, în termen de 15
zile de la identificarea persoanei îndreptățite la despăgubiri”. Această plată anticipată, conform art.
5 alin. (3) Regulament, nu este returnabilă, decât în situaŃia în care transportatorul este exonerat de
răspundere sau despăgubirea a fost plătită unei alte persoane decât cea îndreptăŃită. Rezultă aşadar,
că în situaŃia în care se produce decesul sau vătămarea corporală a pasagerului, transportatorul este
obligat să facă o plată anticipată, iar în cazul în care se dovedeşte existenŃa unor cauze
exoneratoare aceasta urmează a fi restituită.
Transportatorul aerian este, de asemenea, răspunzător şi pentru daunele directe şi imediate
rezultând din neexecutarea contractului sau din executarea acestuia cu întârziere ori în alte condiŃii
decât cele stabilite în contract. În cazul întârzierii pasagerilor, transportatorul este exonerat de
răspundere atunci când face dovada că „a luat toate măsurile care se impun în mod rezonabil
pentru evitarea daunei sau i-a fost imposibil să ia aceste măsuri”.
Cu privire la depăşirea termenului de transport, în practica judiciară s-a pus problema
consecinŃelor pe care transportatorul le va suporta ca urmare a depăşirii termenelor intermediare în
situaŃia în care părŃile au prevăzut termene divizate, în funcŃie de fiecare etapă a itinerarului.
Întrucât transportatorul aerian poate să recupereze întârzierea suvernită pe parcurs, iar termenul
este stipulat în favoarea sa, nu se va angaja răspunderea transportatorului decât în cazul depăşirii
termenului final, iar nu şi a celor intermediare.4.
Tot ca o sancŃiune pentru întârzierea executării transportului, Codul civil, prevede în art. 2004
alin. (3), posibilitatea pentru pasager de a denunŃa unilateral contractul, solicitând rambursarea
preŃului, atunci când acesta nu mai prezintă interes pentru el. Suntem aşadar în situaŃia unui caz de
denunŃare unilaterală legală.
Atât Codul civil, în art 1991, cât şi ConveŃia de la Montreal, în art. 18 pct. 2, stabilesc
situaŃiile în care transportatorul este exonerat de răspundere. Aceasta din urmă reglementează
1

Art. 17 pct. 2 ConvenŃie.
Anexa la Regulament.
3
Înseamnă drepturi speciale de tragere şi sunt definite de Fondul Monetar Internațional.
4
O. CăpăŃână, op.cit., p.89.
2
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exonerarea de răspundere în termeni mult mai generali decât Codul civil, limitându-se a menŃiona,
în art 20, că transportatorul nu va răspunde dacă „dovedeşte că dauna a fost provocată sau
favorizată de neglijenŃa sau de altă acŃiune greşită ori omisiune a persoanei care reclamă
despăgubirea ori a persoanei de la care derivă drepturile acesteia”. Astfel, transportatorul urmează
să fie exonerat parŃial de răspundere dacă dovedeşte că paguba a fost favorizată de reclamant sau,
total, dacă paguba a fost provocată prin acŃiunea sau omisiunea reclamantului. Aceste dispoziŃii se
aplică şi în cazul decesului sau vătămărilor suferite de pasager dacă dovedeşte că acestea s-au
produs ca urmare a neglijenŃei, unei acŃiuni greşite sau omisiune a acelui pasager.
2.6.2. Răspunderea expeditorului:
Răspunderea expeditorului în cazul transportului aerian este angajată doar faŃă de
transportator1, faŃă de terŃi răspunderea este a transportatorului, acesta din urmă având drept de
regres împotriva expeditorului.
În primul rând, conform art. 1961 alin. (3) Codul civil, expeditorul răspunde pentru
prejudiciile cauzate de viciile bunurilor sau de nerespectarea condiŃiilor privitoare la documentul
de transport. Întrucât expeditorul are obligaŃia să ambaleze bunurile ce urmează să fie predate spre
transport, acesta va răspunde şi pentru prejudiciile cauzate de ambalaj2. De asemenea, acesta va fi
răspunzător şi pentru întârziere, atunci când nu predă bunurile la locul şi în condiŃiile convenite,
ori nu completează sau nu predă documentul de transport la termenul convenit. În ipoteza în care
expeditorul predă spre transport bunuri periculoase, fără a-l informa în prealabil pe transportator,
acesta va răspunde şi de prejudiciile cauzate de natura periculoasă a acestor bunuri3, acoperind, în
acelaşi timp şi „cheltuielile şi riscurile decurgând din depozitul unor astfel de bunuri”4.
Expeditorul va mai răspunde faŃă de transportator şi pentru orice alte pagube cauzate de natura sau
viciul bunurilor predate pentru transport5.
3. Concluzii
Am putut aşadar observa, că transportul aerian se referă la strămutarea mărfii sau persoanelor
dintr-un loc în altul, pe calea aerului, pe baza contractui de transport aerian, încheiat între
transportator şi expeditor sau, după caz, călător.
Prezentul studiu a abordat problematica contractului de transport aerian, intern şi
internaŃional, sub aspectul înŃelesului noŃiunii, al cerinŃelor de validitate la care acesta este supus,
al efectelor specifice, analizate separat în cadrul fiecărei etape a transportului, inclusiv în cazul
transporturilor modificate prin voinŃa expeditorului şi a destinatarului sau a celor deficitare. Din
această lucrare s-a mai putut observa că, în situaŃia încălcării unor obligaŃii cu ocazia executării
contractului, se va angaja răspunderea părŃii responsabile, studiul înŃelegând să insiste, în mod
special, asupra regimului juridic al răspunderii transportatorului aerian. Această stăruinŃă se
datorează particularităŃilor cu care răspunderea acestuia se remarcă faŃă de răspunderea celorlalŃi
participanŃi, întrucât acesta răspunde, atât pe tărâm contractual cât şi delictual, pentru fapta proprie
cât şi pentru fapta altuia.
Cu titlu de propunere de lege ferenda, apreciem că legiuitorul Codului civil ar trebui să revină
asupra dispoziŃiilor art. 1970, art. 1971 şi art 1973, întrucât în reglementarea acestora a dat dovadă
de inconsecvenŃă în idei, introducând în acelaşi timp instituŃii juridice cu un conŃinut vag,
nedeterminat şi susceptibil să dea naştere la interpretări. În acest sens, apreciem că legiuitorul ar
trebui fie să modifice conŃinutul celor două articole, arătând mult mai clar deosebirile între dreptul
1

Art. 1961 alin. (3) coroborat cu art. 1966 alin. (2) Codul civil.
Art. 1966 coroborat cu art. 1991 alin. (1) lit. b) Codul civil.
Art. 1996 Codul civil.
4
Art. 1996 alin. (2) Codul civil.
5
Art. 1997 corobat cu art. 1981 alin. (4) Codul civil.
2
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la contraordin al expeditorului şi dreptul de dispoziŃie ulterioară, fie să procedeze la reglementarea
acestora în cadrul aceluiaşi articol, întrucât între acestea, aşa cum sunt ele prevăzute în Codul civil,
nu există diferenŃe semnificative care să justifice separarea lor.
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EXERCITAREA DREPTULUI DE PROPRIETATE PUBLICĂ ÎN
LEGISLAłIA ROMÂNEASCĂ1
Ştefan GRIGORE∗

Abstract
The paper focuses on the issue of the state’s right to administer public property in the
Romanian judicial sistem. In doing so, it analyses the means of exercising this right which are the
right to administer, the right of concession, the free of charge use right and the right of lending
public property. In the study's first chapter we present the definition and the content of the concept
of property.
This matter is addressed from an interdisciplinary perspective but with a special emphasis on
the legal side of this concept, as governed by the Constitution, the Civil Code and other special
laws. Moreover, the project examines in detail, each of the four ways of exercising public property
right that were stated above by analysing the regulations that establish these legal institutions, the
way in which these rights may arise, the content and the legal nature of their subject, the way in
which this rights can be terminated, the main views contained in doctrine and the main criticism,
comments or weaknesses that have emerged from case laws concerning the exercise of public
property right. For a better understanding of the concept addressed in this study, we have
introduced both in the footnotes and throughout the paper a series of cases identified in legal
practice as precisely to better illustrate the theoretical situations described.
The final chapter of the paper presents a number of conclusions on the exercise of public
property right in Romania, the way in which this institution has evolved in our legislation and the
main trends that tend to model it in the future.
Cuvinte cheie: exercitarea dreptului de proprietate publică; dreptul de administrare;
concesiunea; dreptul de folosinŃă cu titlu gratuit; închirierea bunurilor proprietate publică.
I. ConsideraŃii introductive
NoŃiunea de "proprietate" reprezintă un concept interdisciplinar cuprinzând în conŃinutul său
o paletă largă de înŃelesuri şi perspective care fac obiectul diferitelor ştiinŃe sau domenii. În
doctrina dreptului2 civil a fost evidenŃiată această trăsătură multidisciplinară a proprietăŃii, care
este studiată din perspectiva istoriei, a economiei, a filosofiei, a sociologiei, a ştiinŃelor politice, a
ştiinŃelor sociale şi nu în ultimul rând din perspectiva ştiinŃelor juridice.
Există o multitudine de posibilităŃi de clasificare a proprietăŃii în ştiinŃele juridice Ńinând cont
de un mare număr de criterii. Astfel întâlnim proprietate individuală şi proprietate colectivă,
proprietate referitoare la bunuri mobile sau la bunuri imobile, proprietatea asupra unor bunuri
materiale sau asupra unor drepturi imateriale, proprietate publică sau privată, ş.a.
În ceea ce priveşte definirea noŃiunilor de proprietate publică şi proprietate privată, noul Cod

1
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Civil – intrat în vigoare la 1 octombrie 2011 aduce o serie de clarificări asupra acestei probleme.
Astfel, in articolul 555 proprietatea privată este definită ca fiind "dreptul titularului de a poseda,
folosi şi dispune de un bun în mod exclusiv, absolut şi perpetuu, în limitele stabilite de lege". În
timp ce vechiul Cod Civil de la 1865 oferea de asemenea o definiŃie de lege lata a proprietăŃii
private, în privinŃa noŃiunii de proprietate publică nu exista o asemenea formulare a acestei noŃiuni
în cuprinsul legii. Este de reŃinut, că pentru prima dată în istoria legislativă a României, Codul
Civil român defineşte expres, într-o manieră pozitivă, în cuprinsul acestuia conceptul de
proprietate publică2. Astfel, art. 858 din noul Cod Civil defineşte proprietatea publică ca fiind acel
drept "ce aparŃine statului sau unei unităŃi administrativ-teritoriale asupra bunurilor care, prin
natura lor sau prin declaraŃia legii, sunt de uz ori de interes public, cu condiŃia să fie dobândite prin
unul dintre modurile prevăzute de lege.
În continuare, această lucrare îşi propune să prezinte modul în care se exercită dreptul de
proprietate publică în România, în baza noului Cod Civil, a ConstituŃiei precum şi în temeiul
celorlalte legi ce fac obiectul reglementări diferitelor modalităŃi de exercitare a dreptului de
proprietate publică. Pentru a realiza această prezentare vom defini şi vom caracteriza "exercitarea
dreptului de proprietate publică" şi vom realiza o analiză în detaliu a fiecăreia dintre cele patru
modalităŃi de exercitare a dreptului de proprietate publică şi anume – dreptul de administrare,
dreptul de concesiune, dreptul de folosinŃă cu titlu gratuit şi închirierea bunurilor proprietate
publică.
II. Exercitarea dreptului de proprietate publică
Exercitarea dreptului de proprietate publică reprezintă maniera concretă prin care statul
exploatează şi pune în valoare bunurile de care dispune urmărind în acest sens satisfacerea
interesului public general.
Calitatea de titular al dreptului de proprietate publică pate să aparŃină numai statului şi
unităŃilor administrativ-teritoriale. În acest sens, în doctrină3 a fost evidenŃiat faptul că titularii
dreptului de proprietate publică au pe lângă calitatea de subiect de drept public, şi calitatea de
subiect de drept privat, inclusiv calitatea de subiect de drept civil. După cum menŃiona acelaşi
autor4, "esenŃial este că exercitarea propriu-zisă a dreptului de proprietate publică, ceea ce
presupune un anumit obiect, iar nu întregul domeniu public, se face nu numai în planul dreptului
civil, ci şi, în mod preponderent, în planul dreptului public. Această exercitare presupune, în
principal, acte de drept public cu caracter individual, şi în subsidiar, acte juridice de drept privat".
În ceea ce priveşte organizarea exercitării dreptului statului, ea aparŃine, ope legis, direct
organelor centrale ale puterii executive – Guvern, ministere, alte autorităŃi centrale, în cazul
bunurilor ce alcătuiesc domeniul public de interes naŃional şi autorităŃilor publice locale, cu privire
la bunurile din domeniul public de interes local5.
În afara exercitării dreptului de proprietate publică în mod direct de către titularul acestui
drept, prin autorităŃile competente, putem întâlni situaŃia în care se constituite drepturi reale
specifice sau sunt închiriate bunuri din domeniul public, situaŃie în care atributele dreptului de
proprietate publică se exercită în mod indirect, prin intermediul titularilor acestor drepturi reale sau
1
Legea Nr. 287/2009, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 511 din 24 iulie 2009,
modificată prin Legea nr. 71/2011 şi rectificată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 427 din 17 iunie 2011
şi în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 489 din 8 iulie 2011.
2
Cătălin Micu, Raul Ghiberdicu, "ConsideraŃii privind regimul proprietăŃii publice reglementat de noul Cod
Civil", "Codul Civil – Adnotat", Volumul I, Editat de "Săptămâna financiară", Bucureşti, 2011, pag.153.
3
V. Stoica, Op. Cit, pag. 182.
4
Ibidem, pag. 183.
5
Ioan Adam, "Proprietatea publică şi privată asupra imobilelor din România", Editura All Beck, Bucureşti,
2000.
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de creanŃă.
O primă prevedere juridică referitoare la exercitarea dreptului de proprietate publică în mod
indirect apare în art. 136 alin (4) fraza a II – a din ConstituŃie care prevede că bunurile proprietate
publică, în condiŃiile legii organice "pot fi date în administrare regiilor autonome ori instituŃiilor
publice sau pot fi concesionate ori închiriate; de asemenea ele pot fi date în folosinŃă gratuită
instituŃiilor de utilitate publică". Această idee este preluată şi în Noul Cod Civil pe de o parte în
art. 861 alin. (3), întitulat "Caracterele dreptului de proprietate publică" ce prevede că "În
condiŃiile legii, bunurile proprietate publică pot fi date în administrare sau în folosinŃă şi pot fi
concesionate ori închiriate" iar în art. 866 se adaugă că "Drepturile reale corespunzătoare
proprietăŃii publice sunt dreptul de administrare, dreptul de concesiune şi dreptul de folosinŃă cu
titlu gratuit".
Prevederile din Noul Cod Civil cuprinse în art. 867 – 875, referitoare la modalităŃile de
exercitare a dreptului de proprietate publică erau reglementate şi înainte de apariŃia noului act
normativ. În prezent, sediul materiei acestei instituŃii este conŃinut de ConstituŃie, de Legea nr.
213/1998 privind bunurile proprietate publică, de OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului nr. 54/2006
privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică , de Legea nr. 215/2001 a
administraŃiei publice locale precum şi de Codul Civil în vigoare.
În continuare vom prezenta cele patru modalităŃi de exercitare a dreptului de proprietate
publică – dreptul de administrare, dreptul de concesiune, dreptul de folosinŃă cu titlu gratuit şi
închirierea bunurilor proprietate publică, în lumina reglementărilor cuprinse în Codul Civil,
precum şi din prisma prevederilor din celelalte legi amintite anterior.
II.1. Dreptul de administrare
Dreptul de administrare este dreptul real principal inalienabil, insesizabil şi imprescriptibil,
constituit de autoritatea competentă, în mod gratuit, asupra unui bun din domeniul public în
favoarea unei regii autonome sau a unei instituŃii publice, ca modalitate de exercitare a dreptului
de proprietate publică, drept care conferă titularului său atributele posesiei, folosinŃei şi dispoziŃiei,
cu respectarea obligaŃiilor prevăzute în actul de constituire, precum şi a limitelor materiale şi
juridice1.
Sediul materiei dreptului de administrare este prevăzut în art. 136, alin. (3) din ConstituŃie –
amintit mai sus, Legea administraŃiei publice locale nr. 215/2001, unele dispoziŃii din acte
normative speciale cum ar fi: O.G. nr. 15/2003 privind unele măsuri pentru restructurarea
activităŃii regiilor autonome sau O.U.G. nr. 30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome
precum şi art. 867-870 din Codul Civil.
O primă menŃiune legală ce trebuie amintită în cadrul acestei materii referitor la titularii
dreptului de administrare este cea cuprinsă în art. 12 al Legii nr. 213/1998 care prevede în alin. (1)
că "Bunurile din domeniul public pot fi date, după caz, în administrarea regiilor autonome, a
prefecturilor, a autorităŃilor administraŃiei publice centrale şi locale, a altor instituŃii publice de
interes naŃional, judeŃean sau local" iar alin. (2) al aceluiaşi art. precizează că darea în administrare
se realizează "după caz, prin hotărâre a Guvernului sau a Consiliului JudeŃean, respectiv a
Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului local2". Reiese astfel din textele de
lege amintite că acest drept se poate constitui numai în favoarea regiilor autonome3 şi a instituŃiilor
1

V. Stoica, Op. Cit, pag. 190, SecŃiunea H – "Definirea dreptului de administrare".
Prevederile din art. 12 al Legii nr. 213/1998 au fost preluate şi în Noul Cod Civil care în art. 867 intitulat
"Constituirea dreptului de administrare" – "(1) Dreptul de administrare se constituie prin hotărâre a Guvernului, a
consiliului judeŃean sau, după caz, a consiliului local" iar în alin. (2) se prevede că autorităŃile amintite anterior
"controlează modul de exercitare a dreptului de administrare".
3
Legea nr. 15/1990 reprezintă actul normativ prin care au fost înfiinŃate regiile autonome. ÎnfiinŃarea acestor
agenŃi economici s-a realizat practic prin transformarea fostele unităŃi economice de stat ce funcŃionau în ramurile
2
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publice .
ÎncredinŃarea, prin acte juridice de drept administrativ, în cadrul unor rapoarte de
subordonare, a bunurilor proprietate publică a regiilor autonome, organelor centrale şi locale ale
administraŃiei de stat şi altor subiecte de drept public, la nivel central sau la nivel local, permite
acestora să aibă un patrimoniu propriu, distinct de acela al altor subiecte de drept, pe baza căruia,
pe de o parte îşi vor realiza scopurile pentru care au fost înfiinŃate, iar, pe de altă parte, vor putea
să participe la circuitul civil potrivit capacităŃii lor de folosinŃă şi de exerciŃiu, ca persoane
juridice2.
Un alt aspect abordat în cadrul literaturii de specialitate cu privire la dreptul de administrare
este cel legat de natura juridică a acestui drept. Astfel, a fost emisă opinia conform căreia, ca
natură juridică, constituit pe temeiul proprietăŃii publice, dreptul de administrare este un drept real,
erga omnes în raporturile de drept civil. În acelaşi timp, nu se poate face abstracŃie de natura
juridică specifică, a raporturilor pe temeiul cărora el a fost constituit, astfel că, în principiu, el nu
poate fi opus autorităŃilor publice care l-au constituit3.
În privinŃa caracterelor juridice ale dreptului de administrare a fost evidenŃiat faptul că în
raporturile juridice de drept privat, dreptul de administrare se bucură de caracterele juridice
specifice ale dreptului de proprietate publică, fiind deci inalienabil, insesizabil şi imprescriptibil.
Privitor la conŃinutul juridic al dreptului de administrare, potrivit art. 12 alin (3) din Legea nr.
213/1998, posesia, folosinŃa şi dispoziŃia sunt atributele care formează conŃinutul juridic al
dreptului de administrare. Într-un sens asemănător, noul Cod Civil a preluat în art. 868 alin (2)
aceste dispoziŃii arătând că "Titularul dreptului de administrare poate folosi şi dispune de bunul dat
în administrare în condiŃiile stabilite de lege şi, dacă este cazul, de actul de constituire".
Aceste prerogative se înfăŃişează însă într-o formă specifică. Ele nu se confundă cu posesia,
folosinŃa şi dispoziŃia ca prerogative ale dreptului de proprietate publică.
În literatura juridică s-a arătat că "folosinŃa este cel mai important atribut al dreptului de
administrare, chiar dacă nu acoperă întreaga substanŃă a acestuia. Pe baza acestui atribut, titularii
dreptului de administrare pot utiliza bunurile care le-au fost atribuite, Ńinând seama atât de
destinaŃia generală a bunurilor (uzul sau utilitatea publică), cât şi de destinaŃia lor specială, stabilită
prin actul de atribuire4".
Posesia semnifică elementul material al stăpânirii bunului aflat în administrarea titularului său
şi nu diferă de cel al titularului dreptului de proprietate publică ce aparŃine statului sau entităŃilor
teritoriale. Cât priveşte elementul psihologic al atributului posesiei, acesta este corespunzător
dreptului de administrare, şi nu dreptului de proprietate publică pe baza căruia s-a format5.
În privinŃa atributului dispoziŃiei, doctrina a interpretat alin (3) al art. 12 din Legea nr.
213/1998 în sensul că are în vedere dispoziŃia materială asupra bunurilor ce constituie obiect al
dreptului de administrare, utilizate conform destinaŃiei lor iar în anumite condiŃii, dispoziŃia
materială poate fi exercitată şi prin culegerea unor producte derivate ale bunului aflat în
de interes strategic pentru economia naŃională. Articolul 2 din Legea nr. 15/1990 prevede că " regiile autonome se
organizează şi funcŃionează în ramurile strategice ale economiei naŃionale – industria de armament, energetică,
exploatarea minelor şi a gazelor naturale, poştă şi transporturi feroviare – precum şi în unele domenii aparŃinând
altor ramuri stabilite de Guvern" ( Adina Calotă-Ponea şi Diana-Dominca Dănişor, "ConsideraŃii asupra dreptului de
administrare ca drept real principal", Revista de ŞtiinŃe Juridice, Nr. 3/2006, Craiova, pag. 74).
1
InstituŃiile publice (de interes naŃional, judeŃean sau, după caz, local) au fost definite în literatura de
specialitate ca fiind persoane juridice înfiinŃate prin acte de putere sau de dispoziŃie ale autorităŃilor publice locale
sau centrale, al căror scop este realizarea de activităŃi fără caracter comercial sau îndeplinirea unui serviciu public
nepatrimonil. ( A. Calotă-Ponea şi Diana-Dominica Dănişor, Op. Cit, pag. 75).
2
Corneliu Bîrsan, Op. Cit, pag. 103.
3
Idem.
4
V. Stoica, Op. Cit, pag. 187.
5
C. Bârsan, Op.Cit, pag. 104.

664

ConferinŃa StudenŃească Anuală „Nicolae Titulescu”. ŞtiinŃe juridice

administrarea unei regii autonome sau a unei unităŃi de stat, dacă natura bunului şi actul de
constituire a dreptului permit aceasta. Titularii dreptului de administrare nu au însă drept de
dispoziŃie juridică asupra bunurilor astfel încredinŃate1.
Art. 869 din Noul Cod Civil intitulat "Stingerea dreptului de administrare" prevede faptul că
"Dreptul de administrare încetează odată cu încetarea dreptului de proprietate publică sau prin
actul de revocare emis, în condiŃiile legii, dacă interesul public o impune, de organul care l-a
constituit".
Potrivit art. 12 alin (3) fraza a II-a din Legea nr. 213/1998 "Dreptul de administrare va putea
fi revocat numai dacă titularul său nu îşi exercită drepturile şi nu îşi execută obligaŃiile născute din
actul de transmitere". În alin (4), fraza finală a aceluiaşi articol se prevede că "Titularul dreptului
de administrare răspunde în condiŃiile legii, pentru prejudiciile cauzate ca urmare a neîndeplinirii
acestei obligaŃii. De asemenea, neîndeplinirea acestei obligaŃii poate atrage revocarea dreptului de
administrare". Unii autori2 au apreciat aceste prevederi ca reglementând revocarea dreptului de
administrare cu titlu de sancŃiune, care constituie însă o simplă facultate pentru titularul dreptului
de proprietate publică. În această ordine de idei, prevederile cuprinse în noul Cod Civil în art. 867
alin. (2) prevăd că autorităŃile care constituie acest drept controlează şi modul de exercitare al
acestuia3.
În doctrină4 au fost emise numeroase critici cu privire la posibilitatea de a revoca dreptul de
administrare şi în situaŃii în care nu se poate reŃine în sarcina titularului dreptului de administrare o
faptă culpabilă, respectiv neîndeplinirea obligaŃiilor cuprinse în actul de transmitere. Se remarcă în
acest sens în cuprinsul art. 869 din Codul Civil că noŃiunea de revocare are o sferă mai largă decât
cea prevăzută în art. 12 alin (3) din legea nr. 213/1998. Potrivit reglementării din Cod revocarea
este posibilă nu numai pe temeiul unei fapte culpabile săvârşite de titularul dreptului de
administrare, ci şi dacă "interesul o impune"5.
Revocarea dreptului de administrare a fost analizată şi ca rezultat al acordului părŃilor6. Astfel
dreptul de administrare încetează în ipoteza transmiterii fără plată a bunurilor atribuite instituŃiilor
publice sau în ipoteza scoaterii lor din funcŃiune, urmată de valorificarea lor.
Reorganizarea sau desfiinŃarea regiei autonome sau instituŃiei publice poate conduce la
încetarea dreptului de administrare, în ipoteza în care regia autonomă s-ar transforma într-o
societate comercială care ar deveni astfel subiect de drept privat, calitate în care ar deveni
incompatibilă posibilitatea exercitării dreptului de administrare. De asemenea desfiinŃarea
subiectului titular al dreptului de administrare duce inevitabil şi la încetarea acestui drept.
O altă modalitate care duce la încetarea dreptului de administrare este trecerea unor bunuri
din domeniul public în domeniul privat. Acest proces se realizează în temeiul unor hotărâri ale
Guvernului, a consiliului judeŃean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a
consiliului local7. Astfel atunci când un bun iese din sfera dreptului de proprietate publică el nu
mai poate face obiectul dreptului de administrare.
Încetarea dreptului de proprietate determină şi încetarea dreptului de administrare, întrucât
acesta din urmă ar rămâne fără suport datorită faptului că dreptul de proprietate publică reprezintă
temeiul sau fundamentul acestui drept real.
O noutate adusă de Codul Civil aflat în vigoare priveşte posibilitatea titularului dreptului de
1

Ibidem, pag. 105.
V. Stoica, Op. Cit. Pag. 187.
3
Astfel actul prin care se va putea face revocarea va fi, după caz, o hotărâre a Guvernului, sau a consiliului
judeŃean, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului local.
4
C. Bârsan, Op. Cit, pag. 105-106.
5
V.Stoica, Op. Cit, pag. 188.
6
A. Calotă-Ponea şi Diana-Dominica Dănişor, Op. Cit, pag. 80.
7
Art. 10 alin. (2) din Legea nr. 213/1998.
2
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administrare de a utiliza o acŃiune în instanŃă împotriva oricărei persoane care ar împiedica
exercitarea dreptului, o astfel de acŃiune putând fi îndreptată chiar şi împotriva celui care este
proprietarul bunului după cum rezultă din art. 870 - "(1) Apărarea în justiŃie a dreptului de
administrare revine titularului dreptului" coroborat cu art. 6961 la care face trimitere alin. (2) al
textului.
II.2. Dreptul de concesiune
Dreptul de concesiune asupra bunurilor proprietate publică, a fost definit în literatura de
specialitate2 ca fiind acel drept real principal, inalienabil, insesizabil şi imprescriptibil, constituit
cu titlu oneros, pe baza contractului de concesiune încheiat între autoritatea concedentă şi o
persoană fizică sau o persoană juridică de drept privat cu privire la un bun din domeniul public, ca
modalitate de exercitare a dreptului de proprietate publică şi care conferă titularului său, în mod
temporar, atributele posesiei, folosinŃei şi dispoziŃiei, cu respectarea obligaŃiilor prevăzute de actul
de constituire, precum şi a limitelor materiale şi juridice.
Dreptul de concesiune este reglementat în primul rând în ConstituŃie, art. 136. alin (4) teza a –
II-a ce prevede că bunurile proprietate publică pot fi concesionate. Legea nr. 213/1998 cuprinde
de asemenea o serie de prevederi referitoare la acest drept, alături de OrdonanŃa de UrgenŃă a
Guvernului nr. 54/20063 al cărei obiect îl reprezintă tocmai reglementarea contractului de
concesiune. În Noul Cod Civil, prevederile care reglementează această instituŃie sunt cele cuprinse
în cadrul articolelor 871-873.
După cum reiese şi din definiŃia prezentată în deschiderea acestui capitol, dreptul de
concesiune se constituie pe baza contractului de concesiune4. Pentru o prezentare cât mai exactă a
acestei instituŃii vom analiza în continuare părŃile contractului de concesiune, obiectul acestui
contract, modul de constituire al dreptului de concesiune asupra bunurilor proprietate publică,
conŃinutul şi natura juridică a acestui drept precum şi modul în care el poate înceta.
În ceea ce priveşte părŃile contractului de concesiune precizăm cuprinsul art. 6 din O.U.G. nr.
54/2006 - "Calitatea de concesionar o poate avea orice persoană fizică sau persoană juridică,
română ori străină", aceeaşi prevedere fiind întâlnită şi în art. 871 alin. (2) din Codul Civil –
"Calitatea de concesionar o poate avea orice persoană fizică sau persoană juridică". Referitor la
calitatea de concedent, art. 5 din O.U.G. nr. 54/2006 precizează că au calitate de concedent, în
numele statului, judeŃului sau al comunei: a) ministerele sau alte organe de specialitate ale
administraŃiei publice centrale, pentru bunurile proprietate publică a statului; / b) consiliile
judeŃene, consiliile locale, Consiliul General al Municipiului Bucureşti, sau instituŃiile publice de
interes local, pentru bunurile proprietate publică a judeŃului, oraşului sau comunei.".
Referitor la specificul acestui contract, în cadrul literaturii de specialitate a fost catalogat
drept un contract administrativ, în cuprinsul căruia se observă coexistenŃa unei părŃi reglementare,
conŃinând clauze obligatorii, indiferent dacă acestea sunt sau nu incluse expres în contract, cu o
1

Art. 696 Noul Cod Civil – AcŃiunea confesorie de superficie – "(1) AcŃiunea confesorie de superficie poate fi
intentată împotriva oricărei persoane care împiedică exercitarea dreptului , chiar şi a proprietarului terenului".
2
V. Stoica, Op. cit, pag. 195.
3
Pentru aplicarea acestei legi au fost adoptate Normele Metodologice cadru prin Hotărârea Guvernului nr.
168 din 14 febriarie 2007.
4
Alin. (2) al art. 1 din O.U.G. nr. 54/2006 defineşte contractul de concesiune de bunuri proprietate publică,
drept acel contract încheiat în formă scrisă prin care o autoritate publică, denumită concedent, transmite, pe o
perioadă determinată, unei persoane, denumită concesionar, care achiziŃionează pe riscul şi pe răspunderea sa,
dreptul şi obligaŃia de exploatare a unui bun proprietate publică în schimbul unei redevenŃe. Elemente privitoare la
conŃinutul dreptului de concesiune sunt cuprinse şi în art. 871. alin (1) din Codul Civil – "Concesionarul are dreptul
şi în acelaşi timp, obligaŃia de exploatare a bunului, în schimbul unei redevenŃe şi pentru o durată determinată cu
respectarea condiŃiilor prevăzute de lege şi a contractului de concesiune".
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parte propriu-zis contractuală şi faptul că regulile de drept comun din materia contractelor civile
nu sunt aplicabile contractului administrativ ca întreg, ci numai părŃii propriu-zis contractuale.
Clauzele prevăzute în caietul de sarcini constituie partea reglementară a contractului [art. 44 alin
(2). lit. a) din Normele metodologice], în timp ce celelalte clauze sunt stabilite de părŃi prin acordul
lor1.
Obiectul dreptului de concesiune asupra bunurilor proprietate publică îl reprezintă bunurile
proprietate publică a statului sau a unităŃilor administrativ-teritoriale, astfel cum se menŃionează în
art. 3 din O.U.G. nr. 54/2006. Privitor la bunurile ce fac obiectul contractului de concesiune
trebuie să facem distincŃia între bunurile de retur care sunt acele bunuri din domeniul public asupra
cărora se constituie dreptul de concesiune conform art. 52 lit. a) din O.U.G. 54/20062 şi bunurile
proprii3 ale concesionarului, care sunt utilizate de acesta pe durata concesiunii, şi care rămân în
proprietatea acestuia şi după încetarea contractului de concesiune.
Dreptul de concesiune este un drept real, constituit asemenea dreptului de administrare pe
baza dreptului de proprietate publică fără a dezmembra însă acest drept. Privitor la caracterele
acestui drept acesta este inalienabil, insesizabil şi imprescriptibil, dar temporar. El se poate
constitui pentru o perioadă de cel mult 49 de ani, începând de la data semnării contractului de
concesiune, aşa cum se precizează expres în art. 7 din O.U.G. nr. 54/20064. Întrucât contractul de
concesiune poate fi prelungit cu o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata sa iniŃială, prin
acordul de voinŃă al părŃilor rezultă că durata maximă a contractului de concesiune poate fi de 73
de ani şi 6 luni5.
Referitor la caracterele dreptului de concesiune amintite anterior, conform art. 8 din O.U.G.
nr. 54/2006 subconcesiunea este interzisă iar potrivit art. 51 alin (3) din acelaşi act normativ
"Contractul de concesiune trebuie să conŃină interdicŃia pentru concesionar de a subconcesiona, în
tot sau în parte, unei alte persoane obiectul concesiunii, cu excepŃia cazurilor în care
subconcesiunea este permisă, potrivit prezentei ordonanŃe de urgenŃă". S-a remarcat că această
dispoziŃie legală subliniază caracterul intuitu personae al contractului de concesiune, nu numai
transmiterea dreptului de concesiunea dar şi subconcesiunea fiind interzise de lege6.
În conŃinutul juridic al acestui drept intră atributele posesiei ca element de drept, folosinŃei şi
unele acte de dispoziŃie materială referitoare la culegerea fructelor pe care le vom detalia în
continuare. În acest sens, art. 872 alin (1) fraza I din Codul Civil prevede – "Concesionarul poate
efectua orice acte materiale sau juridice necesare pentru a asigura exploatarea bunului".
Un element de noutate adus de Codul Civil în această materie cuprins în art. 872 alin. (2)7 se
referă la faptul că fructele şi bunul dat în concesiune revin concesionarului, aceeaşi regulă fiind
valabilă şi în ceea ce priveşte productele însă condiŃionată de încadrarea în limitele legii şi ale
actului de constituire a concesiunii.
1

V. Stoica. Op. cit. pag. 191.
"a) bunurile de retur ce revin de plin drept, gratuit şi libere de orice sarcini concedentului la încetarea
contractului de concesiune. Sunt bunuri de retur bunurile care au făcut obiectul concesiunii".
3
Art. 52 lit. b) din O.U.G. nr. 54/2006 – "bunurile proprii care la încetarea contractului de concesiune rămân
în proprietatea concesionarului. Sunt bunuri proprii bunurile care au aparŃinut concesionarului şi au fost utilizate de
către acesta pe durata concesiunii".
4
" (1) Contractul de concesiune se încheie în conformitate cu legea română, indiferent de naŃionalitatea sau de
cetăŃenia concesionarului, pentru o durata care nu va putea depăşi 49 de ani, începând de la data semnării lui.
(2) Durata concesiunii se stabileşte de către concedent pe baza studiului de oportunitate.
(3) Contractul de concesiune poate fi prelungit pentru o perioadă egală cu cel mult jumătate din durata sa iniŃială,
prin simplul acord de voinŃă al parŃilor".
5
V. Stoica, Op. Cit. pag.193.
6
Idem.
7
"Fructele, precum şi în limitele prevăzute de lege şi în actul de constituire, productele bunului concesionat
revin concesionarului".
2
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Referitor la dispoziŃia juridică a dreptului de concesiune, se aplică regula inalienabilităŃii
acestui drept aşa cum se prevede în art. 872 alin. (2) fraza a II-a din Codul Civil – "sub sancŃiunea
nulităŃii absolute, concesionarul nu poate înstrăina şi nici greva bunul dat în concesiune sau, după
caz, bunurile destinate sau rezultate din realizarea concesiunii şi care trebuie, potrivit legii sau
actului constitutiv, să fie predate concedentului la încetarea, din orice motiv a concesiunii"1.
În ceea ce priveşte încetarea dreptului de concesiune, art. 57 din O.U.G. nr. 54/2006
menŃionează situaŃiile în care încetează contractul de concesiune şi care implicit determină şi
încetarea dreptului de concesiune. Aceste cauze sunt: expirarea duratei stabilite în contractul de
concesiune; în cazul în care interesul naŃional sau local o impune, prin denunŃarea unilaterală de
către concedent, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina acestuia, în caz de dezacord
fiind competentă instanŃa de judecată; în cazul nerespectării obligaŃiilor contractuale de către
concesionar, prin reziliere de către concedent, cu plata unei despăgubiri în sarcina
concesionarului2; în cazul nerespectării obligaŃiilor contractuale de către concedent, prin reziliere
de către concesionar, cu plata unei despăgubiri în sarcina concedentului; la dispariŃia, dintr-o
cauză de forŃă majoră, a bunului concesionat sau în cazul imposibilităŃii obiective a
concesionarului de a-l exploata, prin renunŃare, fără plata unei despăgubiri. În toate aceste situaŃii
Codul Civil, în cadrul art. 872 alin. (3) prevede că "exercitarea dreptului de concesiune este supusă
controlului din partea concedentului, în condiŃiile legii şi ale contractului de concesiune".
Aceste cauze de încetare a contratului de concesiune duc la încetarea acestui drept indiferent
dacă au fost menŃionate sau nu de părŃi în contractul de concesiune, existând însă posibilitatea ca
între concesionar şi concedent să se prevadă şi alte cazuri de încetare a concesiunii.
Ca şi în situaŃia dreptului de administrare, legiuitorul a prevăzut în noul Cod Civil că
"apărarea în justiŃie a dreptului de concesiune revine concesionarului3" iar în alin. (2) a aceluiaşi
articol prin trimiterea făcută la art. 696 alin (1) se prevede că acest drept poate fi exercitat
împotriva oricărei persoane care împiedică exercitarea dreptului de concesiune, chiar împotriva
autorităŃii concedentului.
II.3. Dreptul de folosinŃă cu titlu gratuit
Dreptul de folosinŃă gratuită poate fi definit ca fiind dreptul real principal, inalienabil,
insesizabil şi imprescriptibil, constituit de autoritatea competentă asupra unui bun din domeniul
public, ca modalitate de exercitare a dreptului de proprietate publică, în favoarea unor instituŃii de
utilitate publică, drept care conferă titularului său atributele posesiei, folosinŃei şi dispoziŃiei, cu
respectarea obligaŃiilor prevăzute în actul de constituire, precum şi a limitelor materiale şi
juridice4.
ConstituŃia consacră prin art. 136, alin. (4), teza a II-a că bunurile proprietate publică pot fi
date în folosinŃă gratuită instituŃiilor de utilitate publică. Această idee este reluată şi în ar. 874 din
Codul Civil în vigoare care prevede că "Dreptul de folosinŃă asupra bunurilor proprietate publică
1
Există totuşi unele dispoziŃii legale care constituie excepŃii de la această regulă, cum ar fi posibilitatea
transferului drepturilor şi obligaŃiilor născute dintr-un acord petrolier către o altă persoană juridică, cu aprobarea
scrisă a autorităŃii competente (art. 34 din Legea nr. 238/2004) . V. Stoica, Op. cit, pag. 194.
2
Vă prezentăm în acest sens un exemplu din practica judiciară a Tribunalului Olt: reclamantul Consiliul local
C, în contradictoriu cu pârâtul S.C. Z. S.A, a solicitat Tribunalului să constate nulitatea absolută a contractului de
concesiune şi, în subsidiar, rezilierea acestuia pentru neîndeplinirea obligaŃiilor asumate de concesionar. Obiectul
contractului făcea referire la întreŃinerea şi reabilitarea unei baze sportive, proprietatea publică a oraşului C. După
semnarea contractului, societatea nu şi-a îndeplinit obligaŃiile izvorâte din contract privind reabilitarea,
modernizarea şi întreŃinerea bazei sportive, deşi trecuseră câŃiva ani de la semnarea contractului. Prin urmare,
motivele invocate de reclamant au fost considerate justificat, astfel încât Tribunalul a declarat nulitatea absolută a
contractului de concesiune. (SentinŃa nr. 51 din 23.01.2008 a Tribunalului Olt – SecŃia Comercială).
3
Art. 873 alin (1).
4
V. Stoica, Op. cit, pag. 198.
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se acordă, cu titlu gratuit, pe termen limitat, instituŃiilor de utilitate publică". Observăm astfel că
legiuitorul a introdus în Codul Civil o reglementare a dreptului de folosinŃă cu titlu gratuit identică
cu cea din ConstituŃie referitor la titularul acestui drept. Astfel, odată cu intrarea în vigoare a
Noului Cod Civil la 1 octombrie 2011 şi a Legii nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare al Legii nr.
287/2009 privind Codul Civil, au fost abrogate prevederile art. 17 din Legea. nr. 213/1998 privind
proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia. În acest sens, art. 17 se referea la o arie extinsă
de beneficiari ai acestui drept, respectiv "orice persoane juridice fără scop lucrativ, care desfăşoară
activitate de binefacere sau de utilitate publică".
Obiectul dreptului real de folosinŃă gratuită, în concordanŃă cu prevederile constituŃionale şi
cele din Codul Civil se poate constitui asupra "bunurilor proprietate publică" deci nu numai
asupra bunurilor imobile ci şi asupra bunurilor mobile, indiferent dacă este vorba de domeniul
public al statului sau al unităŃilor administrativ-teritoriale.
În doctrină s-a arătat că este important ca bunul asupra căruia se constituie dreptul real de
folosinŃă gratuită să nu fie, în acelaşi timp, obiectul unei alte modalităŃi de exercitare a dreptului de
proprietate publică1.
În ceea ce priveşte constituirea dreptului real de folosinŃă cu titlu gratuit, art. 874 alin. (3) din
Codul Civil prevede că "DispoziŃiile privind constituirea şi încetarea dreptului de administrare se
aplică în mod corespunzător".
Ca urmare, dreptul real de folosinŃă gratuită asupra bunurilor proprietate publică se constituie,
după caz prin Hotărâre a Guvernului sau a consiliului judeŃean, respectiv a Consiliului General al
Municipiului Bucureşti sau a consiliului local. În cuprinsul actului administrativ de constituire se
va preciza durata acestui drept real de folosinŃă. Astfel atât în art. 872 din Codul Civil cât şi în
prevederile art. 124 din Legea nr. 215/2001 este prevăzut expres caracterul temporar al dreptului
de folosinŃă. De asemenea, în actul de constituire vor fi menŃionate obligaŃiile beneficiarului
folosinŃei, Ńinând seama de activitatea de utilitate publică căreia îi este afectat bunul care formează
obiectul dreptului real de folosinŃă2.
În literatura de specialitate3 s-a argumentat că între autoritatea care constituie dreptul de
folosinŃă şi beneficiarul acestui drept se stabilesc raporturi de drept administrativ iar nu raporturi
de drept privat, actul de constituire reprezentând un act unilateral, cu caracter administrativ.
Inalienabilitatea, imprescriptibilitatea şi insesizabilitatea reprezintă caractere juridice
specifice şi acestui drept real de folosinŃă, împrumutând trăsăturile dreptului de proprietate
publică.
Prin analizarea conŃinutului juridic al dreptului real de folosinŃă gratuită asupra bunurilor
proprietate publică observăm că titularul acestui drept poate să posede în calitate de titular al
dreptului de folosinŃă şi să folosească bunul proprietate publică. FolosinŃa include şi ius fruendi,
astfel încât titularul poate să culeagă în proprietate fructele naturale şi industriale ale bunului care
formează obiectul acestui drept. Cât priveşte fructele civile, alin (2) al art. 874 din Codul Civil
arată că "în lipsa unor dispoziŃii contrare în actul de constituire, titularul nu beneficiază de fructele
civile ale bunului".
Dreptul de folosinŃă cu titlu gratuit încetează la expirarea duratei prevăzute în actul de
constituire, ca modalitate firească de încetare a acestui drept real precum şi în situaŃia în care
titularul său nu îşi execută obligaŃiile prevăzute în actul de constituire, dreptul real de folosinŃă
putând fi revocat, cu titlu de sancŃiune, de autoritatea administrativă competentă.
Ca şi în cazul celorlalte drepturi reale corespunzătoare proprietăŃii publice, titularii acestui
drept beneficiază în lumina Noului Cod Civil de "Apărarea dreptului de folosinŃă cu titlu gratuit"
1

Idem.
V. Stoica, Op. Cit, pag. 196-197.
3
Idem precum şi C. Bârscan, Op. Cit, Pag. 112-113.
2
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prevăzută în art. 875, coroborat cu art. 696 alin (1) opozabil chiar autorităŃii care l-a acordat. De
asemenea, se prevede că obligaŃia de a apăra în justiŃie acest drept revine titularilor săi.
II.4. Închirierea bunurilor proprietate publică
Închirierea bunurilor proprietate publică este reglementată în ConstituŃie, în articolul 136,
alin. (4) precum şi în art. 14 alin. (1) al Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, ce
prevede că "Închirierea bunurilor proprietate publică a statului sau a unităŃilor administrativteritoriale se aprobă, după caz, prin hotărâre a Guvernului, a consiliului judeŃean, a Consiliului
General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului local, iar contractul de închiriere va cuprinde
clauze de natură să asigure exploatarea bunului închiriat, potrivit specificului acestuia". Aceeaşi
idee este reluată şi în cuprinsul art. 1251 al Legii nr. 215/2001 privind administraŃia publică locală,
referitor la autorităŃile publice locale ce pot acŃiona în vederea închirierii unor bunuri din
patrimoniul lor.
Cu privire la părŃile contractului de închiriere de bunuri proprietate publică pe baza
prevederilor cuprinse în Legea nr. 213/1998 se poate observa că pot avea calitate de locator numai
statul sau unitatea administrativ-teritorială, o regie autonomă sau o instituŃie publică în timp ce
calitatea de locatar o poate avea orice persoană fizică sau juridică, română sau străină2, neexistând
în acest sens nici o cauză de incompatibilitate legată de cetăŃenia sau naŃionalitatea celui care
închiriază bunuri proprietate publică. Referitor la subiectele contractului de închiriere a unui bun
public, din cuprinsul legii amintite mai sus rezultă că, în calitate de locator poate figura: titularul
dreptului de proprietate, adică statul sau unităŃile administrativ teritoriale - comuna, oraşul,
municipiul, judeŃul sau titularul dreptului de administrare, adică regiile autonome, prefecturile,
autorităŃile administraŃiei publice centrale sau locale, alte instituŃii de interes naŃional, judeŃean sau
local3.
După cum reiese şi din articolul prezentat în deschiderea acestui capitol în lege a fost inclusă
o reglementare expresă cu privire la necesitatea introducerii unor clauze de natură să asigure
exploatarea bunului închiriat potrivit specificului acestuia.
Art. 15 al actului normativ în discuŃie prevede că închirierea bunurilor proprietate publică se
face prin licitaŃie publică, în condiŃiile legii. În literatura de specialitate s-a arătat că pentru a fi
valid, contractul trebuie să respecte cerinŃa legii, respectiv a desemnării locatarului în urma unei
licitaŃii publice, în acest caz fiind aplicabile prevederile legale speciale ce fac referire la
organizarea licitaŃiilor publice4. Astfel, modul prin care bunurile proprietate publică sunt scoase la
licitaŃie, spre a fi închiriate se realizează prin act administrativ, respectiv o hotărâre de Guvern, a
consiliului judeŃean sau local, după caz.
Sumele încasate din închiriere sau din concesionarea bunurilor proprietate publică se fac,
după caz, venit la bugetul de stat sau la bugetele locale iar în cazul în care contractul de închiriere
se încheie de către titularul dreptului de administrare, acesta are dreptul să încaseze din chirie o
cotă-parte între 20-50%, stabilită, după caz, prin hotărâre a Guvernului, a consiliului judeŃean, a
Consiliului General al Municipiului Bucureşti sau a consiliului local prin care s-a aprobat
închirierea [ art. 16 din Legea 213/1998].
Cu toate că are o reglementare proprie, în esenŃă contractul de închiriere de bunuri proprietate
publică nu diferă de contractul de închiriere reglementat de Codul Civil, deşi are câteva elemente
1
"Consiliile locale şi consiliile judeŃene hotărăsc ca bunurile ce aparŃin domeniului public sau privat, de
interes local sau judeŃean, după caz, să fie date în administrarea regiilor autonome şi instituŃiilor publice, să fie
concesionate ori să fie închiriate".
2
Art.14 alin. (2) din Legea nr. 213/1998: "Contractul de închiriere se poate încheia, după caz, cu orice
persoană fizică sau juridică română sau străină, de către titularul dreptului de proprietate sau de administrare".
3
I. Adam, Op. Cit, pag. 153.
4
I. Adam, Op. Cit, pag. 153.
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care îl particularizează1. Amintim în acest sens că litigiile privitoare la închirierea bunurilor
proprietate publică sunt de competenŃa instanŃelor de drept comun.
Având în vedere recentele modificări ce au apărut în sistemul legislativ din România prin
intrarea în vigoare a Noului Cod Civil la 1 octombrie 2011, au existat autori2 care şi-au manifestat
nemulŃumirea cu privire la inexistenŃa unei secŃiuni care să reglementeze dreptul de închiriere a
bunurilor proprietate publică în cadrul Codului, alături de dreptul de administrare, concesionare şi
folosinŃă cu titlu gratuit. Astfel s-a apreciat că deşi acest drept are o natură constituŃională, fiind
prevăzut de art. 136 (4) din ConstituŃie, el nu a fost reglementat în Noul Cod Civil rămânând
consacrat doar în cuprinsul Legii nr. 213/1998. Autorii amintiŃi şi-au exprimat opinia conform
căreia "ar fi trebuit [ca în noul Cod Civil] să se prevadă norme generale cu privire la încheierea şi
determinarea conŃinutului contractului de închiriere a bunurilor proprietate publică, la exercitarea
şi stingerea dreptului de închiriere, precum şi la modalităŃile de stingere a acestui drept3".
III. Concluzii
Având în vedere analiza realizată în cuprinsul acestor pagini cu privire la modalităŃile de
exercitare a dreptului de proprietate publică, respectiv a dreptului de administrare, a dreptului de
concesiune, a dreptului de folosinŃă cu titlu gratuit precum şi a dreptului de închiriere a bunurilor
proprietate publică, din perspectiva reglementării lor în cuprinsul ConstituŃiei, a Codului Civil în
vigoare precum şi a celorlalte legi speciale, nu putem decât să salutăm demersul legiuitorului de a
introduce în Cod, capitolul II, din Titlul al VI-lea, Cartea a III-a, intitulat "Drepturile reale
corespunzătoare proprietăŃii publice".
În ciuda unor insuficienŃe privitoare la lipsa reglementării dreptului de închiriere a bunurilor
proprietate publică, alături de celelalte drepturi reale corespunzătoare proprietăŃii publice,
observăm o certă evoluŃie a Noului Cod Civil din perspectiva viziunii şi a instituŃiilor
reglementate, în ceea ce priveşte exercitarea dreptului de proprietate publică, în raport cu Codul
Civil de la 1865, din conŃinutul căruia multe dispoziŃii deveniseră anacronice.
În această ordine de idei, putem concluziona că raportat la materia analizată în cuprinsul
acestui studiu, poate cea mai importantă consecinŃă a acestui Cod o reprezintă constituirea sa ca
drept comun în materia proprietăŃii publice, alături de legile organice care completează aceste
prevederi.
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GARANȚIILE PERSONALE ÎN NOUL COD CIVIL
Rodica BITA1

Abstract
Dintre cele două fațete ale obligației: un drept al creditorului și o datorie a debitorului, a
existat întodeauna preocuparea pentru îndeplinirea ei.
Pentru acestea, romanii au conceptut instituția juridică a garanției – sponsio fidepromissio
fideiussio – prin care o altă persoană este responsabil pentru îndeplinirea obligației, pentru cazul
în care debitorul nu ar fi făcut-o. Această responsabilitate poate fi personală sau reală.
În cazul profesioniștilor comercianți, garantarea obligațiilor prin garanțiile personale,
aduce, în ipoteza în care debitorul nu și-a respectat obligația asumată, posibilitatea de a îl urmari
pe fideiusor, în vederea realizarii creanței, iar acesta raspunde cu toate activele sale O lunga
perioadă de timp, dreptul privat român a reglementat o singură forma de garanŃie personală, şi
anume fideiusiunea, iar celelale forme de garanŃii autonome au fost asimilate acesteia.
Acest lucrul s-a schimbat cu intrarea în vigoare a Noului Cod Civil, care reglementează
distinct scrisoarea de garanŃie şi scrisoarea de confort.
Prin această lucrare vom analiza progresele facute în materia garantiilor personale in
principal, ale fidejusiunii prin încercarea de a stabili regimul lor juridic, astfel cum îl regasim în
Noul Cod Civil.
Cuvinte cheie: obligații, garanții personale, fideiusiunea, garanții autonome, scrisoare de
garanție.
1. Introducere
GaranŃiile sunt acele mijloace care sunt menite să apere pe creditori contra insolvabilităŃii
debitorilor lor2.
În fapt, scopul final al unei obligaŃii il constituie executarea ei, iar în acest caz, creditorul îşi
ia toate măsurile corespunzatoare pentru a preîntampina orice insolvabilitate a debitorului.
InstituŃia garanŃiilor a fost creată în interesul creditorilor pentru a avea siguranŃa ca îşi vor
valorifica drepturile de creanŃă la scadenŃă.
Garanția personala reprezintă garantarea creditului contractat cu toate bunurile prezente și
viitoare, mobile si imobile. În cazul în care titularul creditului nu mai platește, banca poate să
execute silit orice bun din proprietatea acestuia.
Când acel vinculum juris pe care îl reprezintă raportul de obligaŃie nu oferă creditorului
siguranŃa suficientă ca va fi satisfăcut, legea permite acestui creditor să-şi adauge o a doua
obligaŃie care o va înlocui pe cea dintâi în cazul imposibilităŃii de executare.
Această a doua obligaŃie este o obligaŃie subsidiară, deoarece nu acŃionează decât în cazul în
care obligaŃia principală nu poate fi executată. 3
Cele mai vechi sunt garanŃiile personale şi prezentau un caracter formalist, de unde şi
denumirea de garanŃii personale formale.
Creditorii, în scopul de a fi ocrotiŃi de o insolvabilitate eventuală a debitorilor au întrebuinŃat

1
Studenta, Facultatea de Drept, Universitatea Româno-Americană din București. Acest studiu a fost realizat
sub coordonarea Lect. Univ. Dr. Luminița Tuleașcă.
2
Gh. Nedelschi, Curs de drept civil, 1955, p 228.
3
N. Anghel, Garantarea obligațiilor, Ed. Lumina Lex, 2001, p 73.
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3 forme verbale după cum urmează: sponsio, fidepromissio, fideiussio.
Această instituŃie, a garanŃiilor, care formează materia obligaŃiilor civile, este una dintre cele
mai importante, fiind mijlocul prin care se asigură executarea acestora2.
Trebuie mentionat că, garanŃiile sunt de doua feluri: garanŃii personale, care constau în
obligaŃia asumată de o persoană, alta decât debitorul său de mai multe asemenea persoane, de a
executa obligaŃia principală, adică a debitorului, în cazul în care acesta nu va plăti.
ObligaŃia de garanŃie este subsidiară şi accesorie obligaŃiei debitorului. Acestă garanŃie se
numește fideiusiune sau cauŃiune.
GaranŃiile reale constau în afectarea specială a unui bun pentru garantarea obligaŃiei.
Cu privire la acest bun, există un drept real accesoriu, de garanŃie, din care decurge pentru
creditor dreptul de preferinŃă si dreptul de urmărire. Sunt garanŃii reale gajul, ipoteca si privilegiile.
Dreptul de gaj si cel de ipotecă se instituie de către debitorul principal asupra propriilor bunuri,
care în acest fel nu mai sunt supuse concursului creditorilor, deoarece la scadenŃă, creditorul
garantat va putea, în caz de neplată, sa se despagubească din vânzarea bunului grevat de garanŃie,
fiind preferat celorlalŃi creditori. O forma de garanŃie reală imperfectă este dreptul de garanŃie3.
În unele ramuri de drept există forme specifice de garantare a obligaŃiilor, de exemplu în
dreptul comerŃului internaŃional, dreptul comercial, dreptul aerian, dreptul maritim.
Conform Legii nr.287/2009 privind Codul Civil român, Noul Cod Civil a modificat radical
concepŃia de ansamblu asupra materiei, optând, dupa modelul codului civil italian, codului civil
elveŃian şi al codului civil olandez, pentru o concepŃie monistă de reglementare a raporturilor de
drept privat.
Totalitatea reglementărilor privitoare la persoane, relaŃiile de familie si relaŃiile comerciale au
fost încorporate în Codul Civil, diviziunea tradiŃională în raporturi civile şi raporturi comerciale nu
a mai fost menŃinută, și au fost consacrate diferenŃieri de regim juridic în funcŃie de calitatea de
profesonist, respectiv non-profesionist a celor implicaŃi în raportul juridic obligaŃional4.
De-a lungul timpului, am avut o viziune clară, dat fiind faptul că s-a menŃinut în vigoare
sistemul obligaŃional instituit de Codul Civil de la 1864.
Această instituŃie s-a bucurat de stabilitate, fară să sufere modificări de esenŃă, ci doar a
evoluat, în concepŃia Noului Cod Civil, dar mai ales datorită interpretărilor date de doctrina si de
practica judecatorească.
În mod tradițional, dreptul privat român regulamentar cunoște o singura formă de garanție
personală: fidejusiunea, motiv pentru care, uneori, garantiile autonome condiționate au fost
asimilate acestui tip de garanții5.
Era inevitabilă si necesară completarea categoriei garanțiilor personale și cu alte forme
existente în alte reglementări naționale și în practica comercială respectiv, reglementarea expresă a
garanțiilor autonome și indicarea generală a oricăror altor tipuri de garanții personale ce ar fi
prevazute de lege, fără ca, până în acest moment, să existe alte asemenea garanții reglementate de
legea română6.
1

Șt. Cocoș, Drept roman, Ed. Pro Universitaria, ediția a IV-a, 2006, p. 254.
Al. Ilie, Teză de doctorat, Garanții reale, Bucuresti, 2009, p. 18.
3
Constantin Stătescu, Corneliu Bîrsan, Drept civil, Teoria generală a obligațiilor, Ed. Hamangiu, 2008, p. 416.
4
Manuela Tavaraş, Madalina Constantin, scurt expozeu asupra legii codului civil cu referire la conceptia
monistă statuată în Cartea a III-a –Despre bunuri. Titlul Vii –Cartea Funciară, în C. Jud. nr.12/2009
5
Abordari clasice ale garantiilor autonome in: Octavian Capatina, Brandusa Stefanescu, Tratat de drept al
comertului international, Vol.II, Partea Speciala, Ed.Academiei, Bucuresti, 1987, p.113; Ion Turcu , Liviu Pop,
Contractele comerciale.Formare si Executare.Introducere in teoria si practica dreptului contractelor comerciale
speciale, Vol.I, Ed.Lumina Lex., Bucuresti, 1997, p.202; I.Rucareanu, Victor Babiuc, Regimul juridic al garantiilor
bancare, Institutul de Economie Mondiala, Bucuresti, 1980;
6
Gh. Piperea, Drept comercial, Vol. II, Editura C.H. BECK, Bucuresti, 2009, p.157; L.Tuleasca, The Letter of
2
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Astfel, conform art. 2279 din Noul Cod Civil: GaranŃiile personale sunt fideiusiunea,
garanŃiile autonome, precum și alte garanŃii anume prevăzute de lege.
2. Fideiusiunea
Conform art. 2279 c.civ., garanŃiile personale sunt fideiusiunea, garanŃiile autonome, precum
şi alte garanŃii prevăzute de lege.
Reglementarea unitară a raporturilor de drept privat reprezintă dreptul comun în materia
garanțiilor personale, însă legiuitorul face trimitere și alte acte normative.
Noutatea adusă, o data cu intrarea în vigoare a noului cod civil la 1.10.2011, este
recunoașterea şi reglementarea garanŃiilor autonome: scrisoarea de garanŃie în art. 2321 c.civ. şi
scrisoarea de confort în art. 2322 c.civ.
Fideiusiunea este tratată de noul cod civil român în Capitolul al II-lea al Titlului al X-lea, în
cuprinsul articolelor 2280-2330.
Potrivit legii, fideiusiunea este contractul prin care o parte, fideiusorul, se obligă faŃă de
cealaltă parte, care are într-un alt raport obligaŃional calitatea de creditor, să execute, cu titlu
gratuit sau în schimbul unei remuneraŃii, obligaŃia debitorului dacă acesta din urmă nu o execută,
potrivit art. 2280 c.civ.
Asadar, fideiusiunea este un contract și o formă de garantare a obligațiilor insa, în noul cod
civil, este reglementată nu numai fidejusiunea conventională, ci și cea legala și, mai ales, cea
judiciară.
Parțile contractului de fideiusiune sunt creditorul si fideiusorul.
Debitorul obligației garantate nu este parte a contractului de fideiusiune. În acest sens,
încheirea contractului de fideiusiune se poate face fără știința și chiar împotriva voinței
debitorului, în temeiul art.2283 c.civ.
Întalnim situația, în care fideiusorul își asigură realizarea dreptului de regres împotriva
debitorului prin constituirea unei fideiusiuni, in temeiul art.2284 c.civ., fideiusorul se obligă faŃă
de creditorul obligaŃiei principale să achite datoria unui alt fideiusor al acestuia.
Asadar, obligaŃia garantată poate aparŃine fie debitorului principal, fie unui fideiusor al
acestuia.
Fideiusiunea, fiind un contract, se realizează prin acordul de voinŃă a parŃilor. Însă, ea poate
fi impusă de lege sau dispusă de către instanŃa de judecată, conform art. 2281 c.civ.
Astfel, fideiusiunea poate fi de trei feluri:
a) conventională, când parțile, optează pentru aducerea unui garant sau când fideiusorul
stabilește garantarea obligației asumată de debitor, cu creditorul;
b) legală, atunci când prin lege debitorului îi este impus să aducă un fideiusor, în vederea
garantării obligației;
c) judiciară, când instanța de judecată dispune în sarcina debitorului obligația de a aduce un
fideiusor care să-i garanteze executarea obligației unei persoane1.
Când debitorul este obligat la constituirea unei fideiusiuni, conform art. 2285 alin.1 c.civ.,
fideiusorul trebuie să fie o persoană capabilă de a se obliga respectiv, sa aibă capacitate deplină de
exerecitiu, să fie solvabil, să aibă domiciliul în România și obligația de a menține în România
bunuri suficiente pentru a satisface creanța.
Aceste condiții se cer a fi împlinite de către fideiusor, numai în cazul fideiusiunii legale și
judiciare.
Guarantee from the perspective of the New Civil Code, in Challenges of the Knowledge Society 2011, Ed. Pro
Universitaria, 2011, p.454.
1
Liviu Pop, Stelian Ioan Vidu, Reglementarea fideiusiunii în textile noului cod civil, Ed. Univ. Juridic,
Revista Română de Drept Privat, nr 2/2011, p. 195
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În cazul art. 2285 alin.2 c.civ., când creditorul a cerut o anumită persoană ca fideiusor, alin.1
al art.2285 c.civ., nu mai are aplicabilitate.
Pe lângă cele trei forme ale fideiusiunii se mai adaugă și fideiusiunea asimilată, conform art.
2292 c.civ.: în cazul în care o parte se angajează față de o altă parte să acorde un împrumut unui
terț, creditorul acestui angajament este considerat fideiusor al obligației de restituire a
împrumutului.
Fideiusiunea nu se prezumă, ea trebuie asumată în mod expres printr-un înscris, autentic sau
sub semnătură privată, sub sancțiunea nulității absolute, înțelegem că este vorba de un contract
solem, forma scrisă este cerută ad probationem, solemnitatea formei autentice este menită să
protejeze interesele fideiusorului. Atât în reglementarea veche cât și cea actuală fidesiunea trebuie
sa fie expresă.
"În opinia Curții de Casație Franceze, Secția Comercială prin decizia din 17 februarie 1997, a
hotărât că: „tacita relocațiune nu antrenează o prorogare a contractului primitiv, ci dă naștere unui
nou contract. Fideiusiunea trebuie să fie expresă și nu poate fi întinsă dincolo de limitele în care a
fost contractată’’. Cu această motivare, a fost respinsă cererea unei banci îndreptată împotriva unei
societăți căreia i-a fost consimțită o deschidere de credit în cont curent, într-o durată de 12 luni, ce
a fost reînnoită pentru aceași durată, în aceleași condiții, instanța constatând, pe de o parte că nu a
avut loc o prorogare a termenului deschiderii de credit, ci o tacită reconducționare a acesteia la
scadența sa, și pe de altă parte, că fideiusiunea accesorie contractului inițial nu a fost, în ceea ce o
privește, reînnoită"1.
Astfel, se renunță la caracterul consensual al contractului de fideiusiune, consacrat de art.
1655 din Vechiul Cod Civil.
Un element de noutate îl constituie caracterul oneros al fideiusiunii care va coexista cu
fideiusiunea cu titlu gratuit.
Deoarece, s-au exprimat, în privința acestui caracter, diferite opinii, unii autori au propus
caracterizarea fideiusiunii ca fiind un contract cu un profil neutru, ce nu ar putea fi calificat nici cu
titlu oneros, dar nici cu titlu gratuit.
În opinia legiuitorului, conform prevederilor noului cod civil, privind din perspectiva
raporturilor creditor-fideiusor poate fi vorba de un contract oneros iar, din perspectiva raporturilor
dintre debitor și fideiusor, fideiusiunea este un contract cu titlu gratuit.
Este un contract unilateral pentru că numai o parte se obliga, și anume fideiusorul. Însă poate
deveni sinalagmatic când se prevăd obligații și în sarcina creditorului.
Avem de-a face cu un contract accesoriu, deoarece fideiusiunea este o obligație accesorie la o
obligație principală, căreia îi asigură executarea.
Prin acest caracter, care ține de esența sa, fideiusiunea se diferențiază de solidaritate, de
garanțiile autonome, de asigurarea-credit și alte instituții juridice asemănătoare.
Doctrina subliniază faptul că nu trebuie uniformizate sub imperiul confuziei conceptele
juridice de „accesorialitate și subsidiaritate’’.
Accesorialitate înseamna că obligația subsidiară nu poate fi angajată decât în subsidiar, după
principală: ideea de subsidiaritate comportă ideea ordinii în urmărire, principiul întâietate și apoi
secundarul.
În acest sens, fideiusiunea nu este întotdeauna subsidiară, deoarece creditorul îl poate urmări
pe fideiusor înaintea sau în același timp cu debitorul principal, dacă s-a pierdut beneficiul de
discuțiune prin stipularea clauzei de solidaritate vor fi obligați subsidiar, și nu accesoriu.
Se susține în această opinie, asociații dintr-o societate în nume colectiv sau asociații unei
societății civile de vreme ce creditorii sunt obligați să urmărească mai întâi societatea debitoare și
numai în subsidiar pe asociați, în măsura în care nu se vor îndestula din patrimoniul societății.
1

M.D. Bocșan, Jurisprudența franceză, în Revista de Drept Comercial nr.12/1999, p. 47.
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Dar, chiar atunci când fideiusorul s-a obligat, renuntând la beneficiul de discuțiune (obligat
solidar), el va ramâne tot un obligat subsidiar, deoarece fideiusiunea cu clauză de solidaritate nu se
confundă cu solidaritatea, atenuându-se caracterul subsidiar al fideiusiunii, iar fideiusorul ramâne
totuși un obligat accesoriu, astfel cum se stabileste prin art.2293 c.civ.1
În ceea ce privește existența contractului de fideiusiune, aceasta este condiționată de nașterea
obligației principale.
Fideiusiunea nu poate exista decât pentru o obligație valabilă, în vechiul cod civil fiind
reglementată asemănător celor stabilite prin actualul art.2288 alin.1 c.civ.
Astfel, dacă obligația principală este atinsă de o cauză de nulitate absolută sau de o cauză de
nulitate relativă, fideiusorul se va putea prevala de această nulitate, chiar dacă debitorul principal
va fi ratificat obligația sa atinsă de nulitatea relativă.
În sens contrar, atunci când nulitatea este parțială, rămânând valabilă o parte din creanță,
fideiusorul rămâne în continuare obligat. Orice altă cauză de ineficacitate a obligației principale
(rezoluțiunea sau rezilierea) are efect identic asupra fideiusiunii.
Conform art. 2289 alin.2 c.civ.: fideiusiunea care depășeste ceea ce este datorat de debitorul
principal sau este contractată în situații mai oneroase, nu este valabilă decât în limita obligației
principale. Însă, în art. 2291 c.civ. se consacră faptul că fideiusiunea poate fi contractată pentru o
parte din obligația principală sau în condiții mai puțin oneroase.
Asemănător acestui articol se pronunță si art. 1654 din vechiul cod civil.
Dacă nu avem o stipulație contrară, fideiusiunea garantează atât obligația principală,
accesoriile acesteia, cât și cheltuielile ulteriore notificării făcute fideiusorului și la cheltuielile
aferente cererii de chemare în judecată a acestuia.
De asemenea, dacă pentru garantarea unui împrumut contractat de o societate comercială s-a
încheiat un contract de ipoteca, având clauza renunțarii la beneficiul de discuțiune și diviziune, iar
nu contract de fideiusiune, și garanții ipotecari care au semnat contractul de ipotecă sunt persoane
fizice și nu fideiusori, și sunt aplicabile art.42 alin.3 c.com. care înlatura prezumția de solidaritate
a codebitorilor în cazul necomercinților, iar nu art.1657 din vechiul cod civil potrivit căreia se
extinde fideiusiunea nedeteminată a unei obligații principale la toate accesoriile unei datorii deci și
la dobânzi și penalități, întrucât solidaritatea garnților ipotecari cu persoana juridică care a facut
împrumutul, există numai în limitele garanției pentru suma împrumutată2.
În același sens cu art.1684 din vechiul cod civil se pronunță și art.2301 c.civ. în ceea ce
privește prorogarea termenului și decăderea din termen. În consecința decăderii, creanța devine
exigibilă, iar, în vederea valorificării ei, creditorul poate lua orice măsura împotriva debitorului
principal.
Stingerea obligațiile principale atrage și încetarea fideiusiunii.
Efectele fideiusiuni sunt stabilite de noul cod civil astfel: efecte care se creaza între creditor și
fideiusor in art. 2293-art.2304 c.civ.; efecte create între debitor și fideiusor in art.2305- art. 2312
c.civ.; efecte ale fideiusiunii între mai mulți fideiusori in art.2313 c.civ..
În ceea ce privește efectele fideiusiuni în raporturile dintre creditor și fideiusor, conform art.
2239 c.civ., fideiusorul nu este ținut să îndeplinească obligația debitorului decât dacă acesta nu a
executat.
În situația în care debitorul nu își achită datoria, creditorul poate cere plata datoriei direct de
la fideiusor, fără să fie obligat să-l urmareasca în prealabil pe debitor3.
1
Floriana Popa, Garanțiile personale ale execuării obligațiilor în viziunea noului cod ciliv roman, in Noile
Coduri ale Romaniei, Ed.Universul Juridic, Bucuresti, 2011, p. 302.
2
Cas., S. Com., dec. nr.3264 din 2 iulie 2003, în Revista română de Drept al Afacerilor nr.7/8, 2004, p.185.
3
Liviu Pop, Stelian Ioan Vidu, Reglementarea fideiusiunii în textile noului cod civil, Ed. Univ. Juridic,
Revista Română de Drept Privat, nr 2/2011, p. 197.
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În aceasta situație intervin regulile beneficiului de discuțiune și al celui de diviziune.
În prezenta reglementare, fideiusori legali si cei convenționali au la dispoziție aceste
beneficii, conform art.2294 alin. 1 c.civ.: Fideiusorul convențional sau legal are facultatea de a
cere creditorului să urmarească mai întai bunurile debitorului principal, dacă nu a renunțat la acest
beneficiu în mod expres.
În alin.2 al aceluiași articol, se precizează că: Fideiusorul judiciar nu poate cere urmărirea
bunurilor debitorului principal sau ale vreunui alt fideiusor.
Prin exceptie, avem art. 2300 care face referire la fideiusiunea solidară, iar în aceasta situație
fideiusorul solidar „nu mai poate invoca beneficiile de discuțiune si de diviziune’’.
Pentru a invoca beneficiul de discuțiune, art. 2295 c.civ. ne impune urmatoarele condiții:
fideiusorul trebuie să invoce beneficiul de discuțiune înainte de judecarea fondului procesului, să
indice bunurile urmăribile ale debitorului principal și să avanseze acestuia sumele necesare
urmăririi bunurilor.
Invocarea beneficiului de discuțiune are ca efect suspendarea urmăririi fideiusorului până la
momentul în care se cunosc rezultatele urmăririi debitorului. Consecința caracterului accesoriu al
fideiusiunii se reflectă atunci când creanța este realizată, se stinge astfel și obligația fideiusorului.
Beneficiul de diviziune este facultatea recunoscuta cofideiusorului, în ipoteza rezistenței mai
multor fideiusori ai aceluiași debitor, pentru aceiași datorie să-și dividă acțiunea și să o reducă la
partea fiecaruia1.
Au dreptul la beneficiul de diviziune fideiusori care s-au obligat fie concomitent, fie ulterior.
Înalta Curte de Casație si Justiție sectia I, decizia 276 din 14 iunie 1878, a stabilit că:
„beneficiul de diviziune poate fi propus de unul dintre garanți chiar cu ocazia executarii de
condamnare a garanțiilor când din partea sa nu a existat nicio renunțare la drept”.
Beneficiul de divizune nu înlătura în totalitate aplicarea reguli răspunderii fiecarui cofideiusor
pentru întreaga datorie. Astfel, dacă unul dintre cofideiusori „era insolvabil atunci când unul dintre
ei a obținut diviziunea, acesta din urmă rămâne obligat proporțional pentru aceasta
insolvabilitate’’.
În alți termeni, riscul insolvabilițati unuia dintre cofideiusori survenit înainte de invocarea
beneficiului de diviziune, este suportat de către ceilalti în mod proporțional. Situația este alta dacă
insolvabilitatea intervine ulterior invocării beneficiului de diviune. De aceasta data, riscul
insolvabilitații cofideiusorului este suportat de către creditor2.
În privinta efectelor produse de fidesiune între debitor si fideiusor, legea îi consacră
fideiusorului drept de regres împotriva debitorului dacă acesta a plătit obligația principală.
El își poate exercita acest drept potrivit art. 2305 c.civ. respectiv, fideiusorul care a plătit
datoria este de drept subrogat în toate drepturile pe care creditorul le avea împotriva debitorului.
Potrivit art. 2306 alin. 1 din c.civ., fideiusorul care s-a obligat cu acordul debitorului poate
cere acestuia ceea ce i-a platit, și anume capitalul, dobânzile si cheltuielile, precum si dauneleinterese pentru repararea oricărui prejudiciu pe care acesta l-a suferit din cauza fideiusiunii.
El poate, de asemenea să ceară dobânzi pentru orice sumă pe care a trebuit să platească
creditorului, chiar dacă datoria principala nu producea dobânzi.
Însa, dacă fideiusorul s-a obligat fără consințământul debitorului, el nu poate recupera de la
acesta decât ceea ce debitorul ar fi fost ținut să platească, inclusiv daune-interese, dacă
fideiusiunea nu ar fi avut loc, afară de cheltuielile subsecvente notificării plații care sunt în sarcina
debitorului.
Fideiusorul are la îndemana doua acțiuni: o acțiune personala, întemeiată pe mandat sau
gestiune de afaceri și acțiunea subrogatorie, în locul creditorului plătit.
1
2

Ibidem, p. 203.
Ibidem, p. 204.
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În temeiul art. 2310 alin. 1 c.civ., fideiusorul pierde dreptul de regres atunci când platește
datoria fără a-i aduce la cunoștință debitorului, iar acesta plăteste a doua oară și atunci când
fideiusorul platește datoria fără a-l înștiința pe debitor iar, acesta face dovada că la momentul plații
avea mijloacele pentru a declara stinsă datoria, în masura în care debitorul poate dovedi că la
momentul plații deținea mijloace de aparare prin care s-ar fi obținut reducerea datoriei, fideiusorul
are acțiunea în regres numai pentru sumele pe care debitorul ar fi fost obligat să le plătească.
Un element de noutate este inserat în art. 2311 c.civ., cu privire la înștiințarea fideiusorului de
către debitorul care platește creditorului. Dacă acest lucru nu se întâmplă, și fidejusorul plătește
creditorului, fideiusorului are drept la acțiune în restituire și împotriva debitorului.
Dacă, regresul fideiusorului s-a făcut înainte de efectuarea plații (ante plata) este vorba de un
regres anticipat reglementat de art. 2312 c.civ.; instituția regresului anticipat nu reprezinta o
noutate pentru sistemul legislativ românesc, deoarece era reglementat și de art. 1673 din vechiul
cod civil dar, această acțiune de regres are caracter excepțional.
Efectele fideiusiunii între cofideiusori sunt reglementate în art. 2313 c.civ. .
Cofideiusorul care a plătit singur întreaga datorie, are la îndemnă împotriva celorlalți
cofideiusori drept de regres, și anume, acțiunea personală și acțiunea subrogatorie : subrogația se
produce de drept în folosul celui care, fiind obligat împreună cu alții sau pentru alții, are interes să
stingă datoria.
Interesul recurgerii la acțiunea subrogatorie se reduce la posibilitatea fideiusorului subrogat în
drepturile creditorului de a beneficia de eventualele garanții suplimentare pe care acestea le deținea
în raport cu ceilalți cofideiusori. Pentru situația în care cofideiusori s-au obligat în solidar la plata
datoriei, fideiusorul care i-a achitat creanța nu îi poate acționa pe ceilalți invocând beneficiul
subrogației, decât pentru partea ce-i revine fiecaruiă, și nu pentru întreaga datorie1.
Fideiusiunea inceteaza prin confuziune, compensație, remitere de datorie, dare în plata;
liberarea prin fapta creditorului: dacă subrogația nu mai profită fideiusorului, în limita sumei care
nu se poate recupera de la debitor; stingerea creanței principale.
Cazurile nou reglementate de încetare a fideiusiunii au in vedere încetarea acesteia după 3 ani
de la nasterea ei, prin notificarea facută debitorului, creditorului si celorlalți fideiusori, dacă între
timp creanța nu a devenit exigibilă (caz neaplicabil în cazul fideiusiunii judiciare, nedeterminate și
datoriilor viitoare); prin decesul fideiusorului; la încetarea funcției deținute de fideiusor, dacă
fideiusiunea a fost încheiată în considererea acestei funcții.
3. Garanțiile autonome din perspectiva Noului Cod Civil
Garantiile autonome sunt reglementate in Noul Cod Civil in Capitolul al III-lea al Titlului al
X-lea. În art. 2321 legiuitorul ne vorbește despre scrisoarea de garanție, iar în art. 2322 este
reglementată scrisoarea de confort.
Garanțiile anutonome sunt forme moderne de garantare a obligațiilor comerciale, inclusiv a
obligațiilor bancare.
Garanțiile autonome se diferențiază de fideiusiune prin aceea că nu prevăd posibilitatea
garantului de a se subroga în drepturile creditorului.
Cu privire la natura juridică a garanțiilor autonome există opinii diferite, unii susțin că este un
contract unilateral iar alții că este un act unilateral, deoarece în practică este un înscris care emană
unilateral de la emitent.
Garanția autonomă respinge de plano accesorialitatea față de obligația principală. De
asemenea, garanțiile autonome îl lipsesc pe garant de excepțiile inerente datoriei principale:
neexecutarea obligației de catre creditor, prescripția, plata deja efectuată de catre debitor. Aceasta
particularilate explică dezvoltarea garanțiilor independente în comerțul internațional: se evita
1

Liviu Pop, Stelian Ioan Vidu, op.cit., p. 206.
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termenele lungi si lentoarea desfășurarii operațiunilor intrenaționale .
4. Scrisoarea de garanție
Scrisoarea de garanție este frecvent utilizată în activitatea comercială internă și internațională
în primul rând, pentru siguranța oferită în garantarea executării obligațiilor contractuale fără
blocarea de fonduri bănești și, în al doilea rând, datorită existenței unor reglementări uniforme
internaționale ce corespund necesităților ce au justificat apariția acestor tipuri de garanții
autonome2.
Cel care se obligă este numai garantul (banca, creditorul), beneficiarul neavând nicio obligaŃie faŃă de garant, de asemenea este realizat cu titlu gratuit.
În practica comerŃului internaŃional, este frecventă utilizarea garanŃiilor autonome ca şi
modalitate de plată a obligaŃiilor contractuale, dar mai ales ca modalitate de garantare a obligaŃiilor
contractuale, motiv pentru care există reglementări uniforme privind acest tip de garanŃii
contractuale3.
GaranŃia la cerere a apărut în relaŃiile de afaceri internaŃionale în anul 1970 şi a fost extrem de
rapid recunoscută de jurisprudenŃă4.
Ca şi în situaŃia altor domenii ale comerŃului internaŃional, Camera de ComerŃ InternaŃional
de la Paris s-a preocupat constant de aceste garanŃii contractuale şi a elaborat Regulile Uniforme
privind garanŃiile contractuale – PublicaŃia nr. 325 a ICC5), iar ulterior Regulile Uniforme privind
GaranŃiile la Cerere – PublicaŃia nr. 458 a ICC Paris6).
În 4 decembrie 2009, Camera de ComerŃ InternaŃional de la Paris a anunŃat adoptarea
revizuirii Regulilor Uniforme privind garanŃiile la cerere 758 (URDG 758), intrate în vigoare la 1
iulie 2010.
Avem în vedere garanțiile bancare la cerere - The ICC Uniform Rules for Demand
Guarantees (URDG) adoptate in 1992, revizuite succesiv ajungându-se la ultima formă intrată în
vigoare la 1 iulie 2010 - URDG 758 și garanțiile contractuale - The ICC Uniform Rules for
Contract Guarantees - ICC Publication No. 325, nerevizuite din 1978, aproape intrate în
desuetudine după aproape un deceniu de neutilizare în practica bancară7.
În noul cod civil român, scrisoarea de garanție este definita de art. 2321 c.civ. ca reprezentând
angajamentul irevocabil și necondiționat prin care o persoană, denumit emitent se obligă, la
solicitarea unei persoane denumite ordonator, în considerarea unui raport obligațional preexistent,
dar independent de acesta, să platească o sumă de bani unei terțe persoane, denumită beneficiar, in
conformitate cu termenii angajamentului asumat.
Asadar, din perspectiva Noului Cod Civil scrisoarea de garanție este o garanție autonomă,
independentă de raportul juridic preexistent ce a generat emiterea garanției, independență întărită
prin caracterul necondiționat al acesteia. 8.
1
F. Ciutacu, Garanțiile de executare a obligațiilor. Garanțiile personale si garanțiile reale, Ed. Themis Cart,
Slatina, 2006, p. 340
2
L. Tuleasca, The Letter of Guarantee from the perspective of the New Civil Code, op.cit., p.453.
3
L. Tuleasca, Dreptul comertului international, Editia a II-a revazuta si adaugita, Ed.Universul Juridic,
Bucuresti, 2011, p.169.
4
J.-M. Jacquet, P. Delebecque, Droit du commerce international, 2e ed., Dalloz, 2000, p. 243.
5
În continuare menŃionate ca: PublicaŃia 325 CCI Paris; avem în vedere aici conŃinutul acesteia, astfel cum
apare în International Commercial Law, Source Materials, Selected by Willem J. H. Wiggers, Kluwer Law
International, Hague, 2001 şi în Mariana Negruş, PlăŃi şi GaranŃii InternaŃionale, Ed. All, 1998.
6
Pentru o analiză recentă, v. A.-M. Lupulescu, GaranŃiile bancare autonome, în RRDP nr. 6/2008, pp.
125-141.
7
L.Tuleasca, Dreptul Comertului International, op.cit., p.170.
8
Gh.Piperea, op.cit., p.158; L. Tuleasca, The Letter of Guarantee from the perspective of the New Civil Code,
op.cit, p.454.
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Conform alin 2 din art. 2321 c.civ., emitentul se angajează irevocabil să restituie la prima și
simpla cerere a beneficiarului, fără a Ńine seama de valabilitatea şi efectele contractului şi renunŃă
la toate drepturile de obiecŃiune şi de apărare ce decurg din contract.
Acceptarea posibilității derogării prin textul scrisorii de garanție de la regula executării
acesteia la prima si simpla cerere a beneficiarului prevazuta de art.2.321 alin.2 din noul cod civil,
va putea fi înțeleasă fie în sensul impunerii prin convenție a condiției formale ce are ca obiect
declarația de justificare mai sus prezentată fie, în sensul impunerii unei adevarate condiții ce poate
avea legătură inclusiv cu modalitatea de executare a obligațiilor din raportul juridic preexistent ce
a justificat emiterea scrisorii de garantie1.
Doctrina, și mai rar jurisprudența română, au admis ca și cauze ale refuzului de executare a
scrisorii de garanție, abuzul sau frauda beneficiarului chiar în lipsa unei definiții legale a acestor
manifestări2.
Prevederile alin 4 al art. 2321 c.civ. asigură emitentului care a efectuat plata, dreptul de regres
împotriva ordonatorului scrisorii de garanție.
Scrisoarea de garanție încetează de drept la expirarea termenului stipulat, independent de
remiterea originalului și produce efecte de la data emiterii ei, dacă in textul scrisorii nu se prevede
altceva; întelegem asta din alin 7 din art. 2321 c.civ.
În măsura în care art.10 alin.2 din Noul Cod Civil se vor interpreta corect, în sensul aplicării
uzanțelor, aspectelor iar nu materiilor nereglementate de lege, putem avea o atitudine mult mai
favorabilă opțiunii legiuitorului de reglementare a scrisorii de garanție într-o maniera minimalistă
cu o conturare simplistă a regimului juridic al acestor garanții.3
5. Scrisoarea de confort
Conform art. 2322 c.civ., scrisoarea de confort este acel angajament irevocabil și autonom
prin care emitentul își asumă o obligație de a face sau de a nu face, în scopul susținerii unei alte
persoane, denumită debitor, în vederea executării obligațiilor acesteia față de un creditor al său.
Emitentul nu va putea opune creditorului nicio apărare sau excepție devrivând din raportul
obligațional dintre creditor și debitor.
Scrisoarea de confort este un document justificat de garantare a capacității financiare a
beneficiarului de a implementa un proiect.
Scopul celor care redactează scrisoarea de confort este de a oferi beneficiarului acestei
scrisori unele asigurari privind solvabilitatea debitorului principal, fără a fi vorba de o obligație de
tip fideiusiune sau o obligație asemănatoare garanției la prima cerere4.
Este emisă, de regulă, de către bănci, societații de asigurare ori de autorități publice.
În cazul în care debitorul nu-și execută obligația, emitentul scrisorii de confort poate fi obligat
la plata de daune-interese, dacă se face dovada că emitentul nu și-a îndeplinit obligația asumată
prin scrisoarea de confort.
Potrivit alin 3 din art. 2322 c.civ., emitentul scrisorii de confort care a căzut în pretenții față
de creditor are drept de regres împotriva debitorului.
De regula, încetează odata cu încheierea contractului comercial sau tranzacția pentru care a
fost solicitată.
Riscurile pe care le implică sunt: deținerea unei garanții personale conferă calitatea de
creditor chirografar, nu conferă dreptul prerogativelor de preferință și urmărire ca în cazul
garanțiilor reale.
1

L. Tuleasca, The Letter of Guarantee from the perspective of the New Civil Code, op.cit, p.457-p.458.
Gh. Piperea, op.cit., p.158; L. Tuleasca, Dreptul Comertului International, op.cit., p.177.
3
L. Tuleasca, Dreptul Comertului International, op.cit., p.179.
4
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Riscul de insolvabilitate al debitorului/fideiusorului mai ridicat, urmărirea mai atentă a actelor
de către creditor.
Garanțiile personale nu fac obiectul înregistrarii în sistemele de publicitate, iar debitorul poate
contracta și alte garanții cu ușurință, creând astfel concurs între creditorii săi.
Executarea silita a garanțiilor personale se face dupa procedura de drept comun prevazută de
codul de procedură civilă.
Beneficiile obținute în urma folosirii unei astfel de garanții autonome sunt urmatoarele:
flexibilitatea în modalitatea de constiturie a garanțiilor, evitarea unor proceduri birocratice de
înscrisuri în sisteme de publicitate, adaptabilitatea la nou si cerințele mediului de afaceri,
caracterul irevocabil si necondiționat.
Obligația de a face sau de a nu face se manifestă prin urmatoarele modalități: obligația de
menținere a acțiunilor ( părților sociale sau parților de interes ), obligația de a nu ceda acțiunile
etc., obligația de a controla gestiunea filialei în așa maniera încât aaceasra să dispuna de rezerve
financiare care să-i faciliteze restituirea împrumutului, obligația de a acorda filialei mijloace
financiare necesare să restituie datoria1.
În opinia mea, fideiusiunea însoțită de restricții conventionale vis-a-vis de actele de dispoziție
ale fideiusorului si/sau garanții reale ale acestuia poate fi un mijloc mai eficient de protecție.
6. Concluzii
Garantiile personale stimulează și asigură respectarea disciplinei contractuale prin executarea
în mod corespunzator și la termen a obligațiilor asumate de către debitor, asigură securitatea
creditului prin faptul că, garanția poate fi valorificată în vederea indestularii creantei si, atunci
cand imbraca forma garantiilor autonome, asigură acordarea de garantii fara indisponibilizarea de
lichiditați.
În opinia mea, reglementarea actuală a garanțiilor autonome, acoperă numai parțial lacuna
legislativă ce a existat in aceasta materie insa, in ceea ce priveste fideiusiunea, legiuitorul a
reglementat-o complet si extrem de detaliat datorită aplicabilitații de care se bucură atât în
raporturile de drept civil, cât mai ales în cele profesionale, comerciale.
Actualul regim juridic al garantiilor personale, stabilit prin dispozitiile noul cod civil,
reprezinta un progres important in materie, menit sa asigure securitatea operatiunilor juridice ce
intervin intre particulari si intre profesionistii comercianti.
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FUZIUNEA ȘI DIVIZAREA INTERNĂ ȘI FUZIUNEA
TRANSFRONTALIERĂ
Andreea RIZEA
Alexandru NASTASI*

Abstract
The development of the economic areas in Romania met a remarkable evolution especially in
the last two decades. Therefore, since Law 31/1990 came into force, a new ground with new
perspective was set in our judicial system regarding the regulation of companies. From that point,
Romania has expended his markets for international companies, and also national companies
started trading on the outside markets. Along with all these facts, the domestic merger and
division and the cross-border merger became a subject extremely open to debate due to vast
extension of issues, that making it the purpose of study.
Regarding the subject matter, the study’s aim is to draw a parallel between the accounting
side and the judicial aspects of the domestic merger and division and the cross-border merger.
As well as the judicial aspects, it needs to be pointed out some other characteristics of the
matter, such as taxing of the incomes and other similar financial facts, mostly on the cross-border
merger. According to the adherence of Romania at the European Union, our legislation had to
enforce some of the Union’s directives, such as the Council Directive 2005/19/EC, in order to
supply our financial system regulation.
The monography tries to deal with all the controversial aspects of the subject, in order to
bring forward a wide vision of the theme, but also structured opinions tagged by original
reflections.
Cuvinte cheie: fuziune , divizare , intern , transfrontalier , contabilitate
I. Noțiuni introductive
De-a lungul istoriei s-a demonstrat că economia reprezintă un domeniu abstract, maleabil și
imprevizibil. În întâmpinarea fluctuațiilor neașteptate dar și pentru dezvoltarea unei activități
economice solide și competitive, legea încurajează societățile comerciale prin două procedee de
reorganizare tehnico-juridice: fuziunea și divizarea. Astfel că în cazul în care una sau mai multe
societăți întâmpină dificultăți în execuția obiectului de activitate ele au opțiunea de fuziune în
scopul realizării unei societăți mai puternice, de asemenea și în cazul unei societăți
supradimensionate care are posibilitatea unei divizări în mai multe societăți de dimensiuni mai
mici. Fuziunea și divizarea sunt însă doar două din modalitățile de reorganizare judiciară, Decretul
nr. 31/1954 arătând că mai există încă două astfel de procedee: cesiunea de societăți sau de titluri
de participare și retragerea și lichidarea de societăți comerciale.
Prin astfel de metode de reorganizare se asigură o evaluare mult mai bună a costurilor,
folosirea mai eficientă a resurselor, diversificarea obiectelor de activitate, sporirea rentabilității
activității și nu în ultimul rând salvarea societăților aflate în situații extrem de dificile sau chiar în
prag de faliment.
În legislația internă, fuziunea și divizarea sunt reglementate de Legea nr. 31/1990 privind
societățile comerciale republicată, cu modificările și completările ulterioare ( art. 238-251), de
*
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Legea nr. 85/2006 privind procedura insolvenței (art. 103-106), dar și de prevederile art. 40 și
următoarele din Decretul nr. 31/1954 care consacră principiile generale care guvernează
reorganizarea persoanelor juridice. Deși prin aceste prevederi legale se au în vedere fuziunile și
divizările societăților pe acțiuni, aplicabilitatea lor se extinde și asupra operațiunilor de fuziune și
divizare ce vizează celelalte forme juridice ale societății comerciale.1 Aceste operațiuni sunt
reglementate și la nivel european, prin Directiva Consiliului 78/855/CEE privind fuziunile
societăŃilor comerciale pe acŃiuni, Directiva Consiliului 82/891/CEE privind divizarea societăŃilor
comerciale pe acŃiuni, Directiva 2007/63/CE a Parlamentului European și a Consiliului
Comunității Europene de modificare a directivelor Consiliului 78/855/CEE și 82/891/CEE, cu
privire la cerința întocmirii unui raport de expertiză independentă în cazul fuziunii sau al divizării
unor societăți comerciale pe acțiuni, Directiva 90/434/CEE privind regimul fiscal comun care se
aplică fuziunilor, scindărilor, cesionării de active și schimburilor de acțiuni între societățile din
diferite state membre consiliului uniunii europene și Directiva 2005/19/CE a Consiliului privind
modificarea acesteia, Directiva Parlamentului European și a Consiliului 2005/56/CE privind
fuziunea transfrontalieră a societăților de capitaluri, OMFP 1376/2004 privind reglementarea
tratamentului contabil și fiscal al operațiunilor de reorganizare a întreprinderilor. Neavând
pretenția că această enumerare este una exhaustivă, în doctrină s-a ajuns la concluzia că acestea
sunt printre cele mai importante reglementări în contextul temei abordate.
Fuziunea reprezintă acea operațiune prin care două sau mai multe societăți comerciale,
indiferent dacă acestea au aceeași formă juridică sau nu, pun în aplicare hotărârea luată, de fiecare
în parte, de a se reuni pentru a forma o singură societate. Această nouă societate se poate forma
prin două modalități: absorbție sau contopire.
a) Fuziunea prin absorbție se realizează prin dizolvarea uneia sau mai multor societăți
comerciale, fără a intra în lichidare și transferarea totalității patrimoniului lor unei alte societăți, în
schimbul repartizării către acționarii societății sau societăților absorbite de acțiuni la societatea
absorbantă și, eventual, al unei plăți în numerar de maximum 10% din valoarea nominală a
acțiunilor astfel repartizate;
Societatea absorbantă dobândește astfel toate drepturile și obligațiile societății absorbite.
b) Fuziunea prin contopire se realizează prin dizolvarea mai multor societăți, fără a intra în
lichidare, și transferarea totalității patrimoniului lor unei societăți pe care o constituie, în schimbul
repartizării către acționarii lor de acțiuni la societatea nou-constituită și, eventual, al unei plăți în
numerar de maximum 10% din valoarea nominală a acțiunilor astfel repartizate.
Societatea nou-constituită preia toate drepturile și obligațiile societăților comerciale care își
încetează existența.
Deși legea prevede ca societățile ce se dizolvă să nu fi intrat în lichidare pentru a se putea
realiza fuziunea, este posibilă fuziunea sau divizarea și în cazul în care societățile dizolvate sunt în
lichidare, condiția care se pune este aceea ca acestea să nu fi început distribuirea între asociați a
părților care li s-ar cuveni în urma lichidării.2 Ulterior dizolvării are loc transmiterea tuturor
elementelor de activ și de pasiv către societatea beneficiară.
Divizarea constă în dizolvarea fără lichidare a unei societăți și transmiterea patrimoniului
acesteia către două sau mai multe societăți:
a) Existente, în schimbul repartizării către acționarii societății divizate de acțiuni la
societățile beneficiare și, eventual, al unei părți în numerar de maximum 10% din valoarea
nominală a acțiunilor astfel repartizate;
b) Nou-constituite, în schimbul repartizării către acționarii societății divizate de acțiuni la
societățile nou-constituite și, eventual, al unei părți în numerar de maximum 10% din valoarea
1
2
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nominală a acțiunilor astfel repartizate.
Legea dă însă posibilitatea ca divizarea să poată avea loc și prin transferul simultan al
patrimoniului unei societăți către una sau mai multe societăți existente și către una sau mai multe
societăți nou-constituite.1
II. Fuziunea și divizarea internă. Fuziunea transfrontalieră
1. Participanții
Legea prevede că la procesul de fuziune sau de divizare pot participa numai societățile
comerciale care au dobândit personalitate juridică, per a contrario nu se pot constitui participanți
la aceste procedee persoanele fizice, asociații fără personalitate juridică, agențiile, sucursalele unei
societăți comerciale, grupurile de interes economic ș.a.m.d. De asemenea, continuând același
raționament juridic, este de precizat faptul că societățile comerciale participante pot fi societăți de
forme juridice diferite, considerând valide oricare dintre posibilitățile de fuziune sau de divizare,
indiferent dacă societățile comerciale implicate sunt societăți de capitaluri sau societăți de
persoane.
Dintr-o interpretare gramaticală a textului de lege reiese că legiuitorul a avut în vedere numai
societățile pe acțiuni sau societățile în comandită pe acțiuni, deoarece textul de lege face referire
numai la "acțiuni". Se poate remarca însă că această lacună legislativă este acoperită ulterior în art.
250 din LSC care prezintă efectele produse de fuziune respectiv de divizare, făcând referire atât la
acțiuni cât și la părți sociale, incluzând astfel în sfera de aplicare a legii societățile de capitaluri și
societățile de persoane.
Legea permite participarea la procedeele de reorganizare chiar și societăților comerciale aflate
în lichidare, cu condiția ca, după deschiderea procedurii de lichidare, să nu se fi recurs la
repartizarea de activ între asociați respectiv acționari. Mai mult decât atât, în literatura de
specialitate s-a precizat că e posibilă participarea la fuziune respectiv divizare numai societăților
aflate în curs de lichidare , nu și celor aflate în insolvență. Legat de acest aspect, în doctrină s-au
formulat două teze contrarii. Astfel că într-una din opinii s-a afirmat că societatea dizolvată aflată
în insolvență poate fi supusă operațiunilor de fuziune respectiv divizare numai dacă prin această
participare starea de insolvență a respectivei societăți va înceta și numai dacă judecătorul sindic a
aprobat această operațiune. Conform tezei contrarii, societatea comercială aflată în insolvență nu
poate participa sub nicio formă la operațiunile de fuziune sau divizare, datorită mai multor
argumente solide. În primul rând, procedura insolvenței reprezintă situația excepțională în care
oricare alte măsuri de stingere a pasivului societății prin continuarea activității acesteia, chiar și
prin reorganizare, nu pot fi aplicate sau nu pot da rezultatul urmărit. Tot aici putem invoca și
diligența societății tocmai de a evita această procedură, sau de a decide cu privire la procedurile de
reorganizare înaintea pronunțării hotărârii judecătorului sindic privind intrarea societății
comerciale în procedura falimentului. Nu în ultimul rând, efectele specifice procedurii insolvenței
precum ridicarea dreptului de administrare, de dispunere a bunurilor proprii împiedică societatea în
atingerea unui astfel de scop precum fuziunea sau divizarea. De asemenea, prima măsură pe care
lichidatorul trebuie să o ia după începerea procedurii insolvenței este sigilarea bunurilor ce fac
parte din patrimoniul societății, prin urmare, societatea dizolvată aflată în insolvență ar putea fi
supusă unei proceduri de reorganizare numai după redobândirea dreptului de administrare a
patrimoniului.
2. Formele
Datorită complexității operațiunilor cât și dezvoltării rapide , procedeele de reorganizare
1

Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale ,actualizată 18 mai 2011, art.238
Noțiunea de divizare utilizată în cuprinsul Legii 31/1990 corespunde divizării totale, în cazul unei divizări
parțiale folosind noțiunea de " desprindere "(art. 2501)
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juridică cunosc mai multe forme bine determinate.
Fuziunea poate fi internă și transfrontalieră.
Din interpretarea ad litteram a prevederilor art. 238 alin. 1 LSC reies două tipuri de fuziune
internă: fuziunea prin absorbție și fuziunea prin contopire.
În literatura de specialitate s-a precizat faptul că divizarea este tot de două feluri: divizare
totală și divizare parțială.
Potrivit art. 271 alin. 4 Cod Fiscal actualizat conform OUG nr. 125/2011 şi HG 50/2012,
operațiunile de fuziune și divizare nu sunt transferuri impozabile pentru diferența dintre prețul de
piață al elementelor din activ și pasiv transferate și valoarea lor fiscală. Trebuie precizat că aceste
norme se aplică după data aderării României la Uniunea Europeană și sunt valabile în cazul
operațiunilor de fuziune și divizare în care sunt implicate două sau mai multe state membre ale
Uniunii.
Prezintă o importanță deosebită în contextul temei abordate prevederile art. 271 alin. 101 Cod
Fiscal ce se referă la dreptul de impozitare a sediului permanent situat într-un alt stat membru, dar
care este inclus în activele sau pasivele societății cedente din România care sunt tranferate printr-o
operațiune de fuziune sau divizare, drept de impozitare ce revine statului membru în care este
situată societatea beneficiară.
a) Fuziunea internă
Fuziunea internă reprezintă o operațiune juridică complexă în urma căreia se produc efecte
specifice. Fuziunea poate fi de două feluri : fuziune prin absorbție și fuziune prin contopire. Astfel
că în urma fuziunii societățile participante se dizolvă fără lichidare, sau chiar intrate în lichidare cu
condiția ca niciun element de activ să nu fi fost distribuit asociaților sau proprietarilor. Se
realizează astfel transmiterea totalității drepturilor și obligațiilor între societățile dizolvate și
societatea nou formată sau societatea absorbantă, prin urmare societatea care preia activul și
pasivul societăților dizolvate devine răspunzătoare pentru neexecutarea contractelor deja încheiate.
Societatea absorbantă sau nou formată atribuie acțiuni sau părți sociale acționarilor sau asociaților
în schimbul transmiterii drepturilor patrimoniale într-un rapot de schimb stabilit de părți. În cele
din urmă, capitalul societății absorbante se mărește corespunzător valorii noilor acțiuni sau părți
sociale emise. În conformitate cu art. 238 LSC asociații sau acționarii societății care își încetează
existența pot primi pe lângă acțiunile sau părțile sociale emise și o sumă de bani reprezentând
maxim 10% din valoarea nominală a acțiunilor sau părților sociale repartizate.
• Fuziunea prin absorbție mai este denumită și fuziunea prin anexare sau comasare.
Această formă a fuziunii interne presupune includerea a uneia sau mai multor societăți comerciale
într-o altă societate comercială, având drept consecință încetarea existenței societăților absorbite.
Fuziunea prin absorbție reprezintă procedeul cel mai des utilizat, etapele acestui procedeu fiind
ceva mai simple, dar și pentru că în cea mai mare parte din situații societățile participante sunt de
anvergură diferită, iar cea mai mare le absoarbe pe celelalte. În urma acestui procedeu societățile
absorbite își încetează existența, dizolvându-se fără lichidare, iar societatea absorbantă își mărește
patrimoniul cu patrimoniul societăților absorbite.
• Fuziunea prin contopire reprezintă operațiunea juridică de alipire a două sau mai multor
societăți comerciale care își încetează existența prin dizolvare în scopul constituirii unei societăți
comerciale noi. Prin dizolvare, patrimoniile societăților participante vor constitui patrimoniul
societății comerciale noi. Este de precizat că în această situație transmiterea patrimoniului va avea
un caracter universal, deoarece operațiunea de fuzionare presupune transferul întregului
patrimoniu, adică totalitatea drepturilor și obligațiilor care au aparținut societăților dizolvate.
b) Divizarea
Divizarea este procedeul de reorganizare juridică care se poate realiza în două moduri :
divizarea totală sau divizarea parțială.
• Divizarea totală reprezintă situația în care o societate aflată în dizolvare împarte întregul
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său patrimoniu între două sau mai multe societăți. În cazul în care societățile beneficiare sunt
societăți deja existente, patrimoniul acestora se va mări cu partea cuvenită din patrimoniul
societății divizate, astfel că această modalitate se mai numește și divizare prin absorbție. Dacă
societatea se dizolvă în favoarea unor societăți noi, patrimoniul acesteia se împarte în două sau mai
multe părți pentru a constitui noi societăți comerciale. Se poate spune însă că cele două modalități
pot fi și combinate, în sensul că din patrimoniul societății dizolvate se pot constitui noi societăți
comerciale sau poate fi distribuit unor societăți deja existente.
• Divizarea parțială sau desprinderea reprezintă separarea unei părți din patrimoniul unei
societăți și repartizarea ei unor societăți deja existente sau care iau astfel ființă. Prin această
modalitate societatea nu își încetează existența, mai mult decât atât ea nu intră în dizolvare, ci
suferă numai o diminuare a patrimoniului în favoarea altei sau altor societăți. Asemănător divizării
totale, putem întâlni o combinație de modalități în realizarea acestui procedeu, în sensul că prin
fracțiunea patrimoniului se pot constitui noi societăți sau se poate mări patrimoniul unor societăți
deja existente.
Caracteristic divizării parțiale sunt destinatarii acțiunilor sau părților sociale emise (art. 2501
LSC). Legea prevede două posibilități: situația în care acțiunile sau părțile sociale se atribuie
acționarilor sau asociaților (divizare parțială în interesul acționarilor sau asociaților) sau situația în
care acțiunile sau părțile sociale se atribuie societății divizate (divizare parțială în interesul
societății). Acest text de lege a ridicat dezbateri în literatura de specialitate, în sensul că lasă loc de
confuzie între desprindere și aportul de activ sau aportul în natură. Însa desprinderea reprezintă o
divizare și cuprinde toate efectele ei specifice, pe când aportul de activ este guvernat de alte reguli.
Astfel că, în urma divizării, se pot observa mai multe efecte: dizolvarea fără lichidare a unei
societăți care își încetează astfel existența și transmite totalitatea patrimoniului către societăți deja
existente sau care iau astfel ființă (divizarea totală); în schimbul drepturilor patrimoniale,
societățile beneficiare emit și atribuie asociaților sau acționarilor societății divizate acțiuni sau
părți sociale într-un anumit raport de schimb, cu posibilitatea retribuirii unei sume de maxim 10%
din valoarea nominală a acțiunilor, respectiv părților sociale emise; capitalul unei societăți
beneficiare deja existente se mărește corespunzător cu fracțiunea din patrimoniu primită; capitalul
unei societăți divizate parțial se reduce.
Asemănător fuziunii, divizarea unei societăți comerciale presupune transmiterea
patrimoniului acesteia către mai multe societăți beneficiare, însa transmiterea nu va mai avea un
caracter universal, ci un titlu universal.
c) Fuziunea transfrontalieră
Fuziunea transfrontalieră este operațiunea de reorganizare juridică similară fuziunii interne,
dar care presupune ca cel puțin una din societățile participante să fie guvernate de legea unui stat
membru diferit. În pofida similitudinii dintre fuziunea internă și fuziunea transfrontalieră, există și
câteva diferențe consacrate. În cadrul fuziunii transfrontaliere nu au acces decât un numar limitat
de societăți, mai exact sunt excluse societățile în nume colectiv și în comandită simplă. Fuziunea
transfrontalieră cunoaște și o nouă modalitate, anume fuziunea prin absorbția filialei de către
societatea mamă. Un alt element de extraneitate îl reprezintă respectarea dreptului de implicare a
angajaților în activitatea societăților europene dacă acestea au calitatea de societate absorbantă sau
nou-înființată. Fuziunea transfrontalieră se poate realiza prin trei modalități: fuziunea prin
absorbție, fuziunea prin contopire și fuziunea prin absorbția filialei de către societatea mamă.
Fuziunea prin absorbție este atunci când una sau mai multe societăți, dintre care cel puțin
două sunt guvernate de legislația a două state membre diferite, sunt dizolvate fără a intra în
lichidare și transferă totalitatea patrimoniului lor unei alte societăți în schimbul repartizării către
acționarii respectiv asociații societății absorbite de acțiuni, respectiv părți sociale la societatea
absorbantă și eventual a unei plăți în numerar de maximum 10% din valoarea nominală a acțiunilor
respectiv părților sociale astfel repartizate.
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Fuziunea prin contopire este atunci când mai multe societăți dintre care cel puțin două sunt
guvernate de legea a doua state membre diferite sunt dizolvate fără a intra în lichidare și transferă
totalitatea patrimoniului lor unei societăți pe care o constituie astfel, în schimbul repartizării către
acționari respectiv asociați de acțiuni la societatea nou înființată și eventual, a unei plăți în
numerar de maximum 10% din valoarea acțiunilor, părților sociale astfel repartizate.
Fuziunea prin absorbția filialei de către societatea mamă este o modalitate nouă, în sensul că
o societate este dizolvată fără a intra în lichidare și transferă totalitatea patrimoniului său unei alte
societăți, care deține totalitatea acțiunilor sau părților sociale ale sale sau a altor titluri conferind
drepturi de vot în adunarea generală.
III. Etape. Interese ocrotite. Nulitate
1.1. Etapele fuziunii și divizării interne
În ceea ce privește etapele ce este necesar a fi urmate pentru realizarea unei fuziuni sau a unei
divizări, în doctrină s-a conturat ideea că aceste etape, în cazul fuziunilor și divizărilor interne sunt
aproximativ aceleași, motiv pentru care le vom trata împreună.
a) O primă etapă este aceea a întocmirii proiectului de fuziune sau divizare
Proiectul de fuziune sau divizare este un act juridic de natură contractuală, întocmit de către
administratorii respectiv membrii directoratului societăților comerciale ce urmează a participa la
fuziune sau divizare, act ce urmează a-și produce efectele după adoptarea de către adunarea
generală a unei hotărâri finale în ceea ce privește fuziunea sau divizarea.
Potrivit art. 241 LSC, acest proiect de fuziune sau divizare trebuie să conțină anumite
elemente:
- forma, denumirea și sediul social ale tuturor societăților comerciale implicate în fuziune sau
divizare;
- fundamentarea și condițiile fuziunii sau divizării;
- condițiile alocării de acțiuni la societatea absorbantă sau la societățile beneficiare;
- data de la care acțiunile sau părțile sociale alocate dau deținătorilor dreptul de a participa la
beneficii și orice condiții speciale care afectează acest drept;
- rata de schimb a acțiunilor sau părților sociale și cuantumul eventualelor plăți în numerar;
- cuantumul primei de fuziune1 sau de divizare;
- drepturile conferite de către societatea absorbantă sau beneficiară deținătorilor de acțiuni
care conferă drepturi speciale și celor care dețin alte valori mobiliare în afară de acțiuni sau
măsurile propuse în privința acestora;
- orice avantaj special acordat experților2 și membrilor organelor administrative sau de control
ale societăților implicate în fuziune sau divizare;
- data situațiilor financiare ale societăților participante, care au fost folosite pentru a se stabili
condițiile fuziunii sau ale divizării;
- data de la care tranzacțiile societății absorbite sau divizate sunt considerate din punct de
vedere contabil ca aparținând societății absorbante sau uneia ori alteia dintre societățile
beneficiare.
Este de precizat că atunci când este vorba despre un proiect de divizare, în plus față de
elementele enumerate anterior sunt necesare a fi cuprinse în proiect și descrierea și repartizarea
exactă a activelor și pasivelor care urmează a fi transferate fiecăreia dintre societățile beneficiare,
dar și repartizarea către acționarii sau asociații societății divizate de acțiuni, respectiv părți sociale
la societățile beneficiare, precum și criteriul pe baza căruia se face această repartizare. 3
1
Prima de fuziune reprezintă diferența dintre valoarea aportului rezultat din fuziune și valoarea cu care a
crescut capitalul social al societății absorbante
2
Experților la care se face referire în art. 2433 LSC – Raportul de expertiză
3
Art. 241 LSC republicată, cu modificările și completările ulterioare
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Evidențiind aspectul contabil al acestor operațiuni, trebuie menționat că potrivit Legii
82/1991 republicate (legea contabilității), societățile comerciale care se divizează sau fuzionează
au obligația de a efectua inventarierea elementelor de activ și pasiv, evaluarea elementelor deținute
cu ocazia inventarierii și prezentarea acestora în situațiile financiare făcându-se în conformitate cu
normele și reglementările contabile.
În doctrină s-a evidențiat că în cazul evaluării contabile pentru fuziuni sau divizări trebuie să
avem în vedere următoarele reguli principale:
Evaluarea întreprinderilor se face prin mai multe metode, punându-se accent pe
evaluarea patrimonială;
în mod obligatoriu se evaluează fondul comercial al societăŃilor intrate în fuziune sau
divizare.
Activele fictive1 se consideră nonvalori;
Stocurile, creanŃele şi alte active incerte se provizionează;
AcŃiunile, titlurile din patrimoniu se evaluează, de regulă, pe baza valorii patrimoniale a
întreprinderii în care am investit;
Pe baza ANC (activului net corijat)2 se determină valoarea intrinsecă a unei acŃiuni
pentru fiecare din societăŃile participante la fuziune sau divizare;
Uzual sunt două tipuri de evaluări într-o fuziune sau divizare: evaluarea acŃiunilor fiecărei
societăŃi participante si evaluarea aportului adus de societăŃile absorbite în absorbantă sau
transmise de societatea divizată.3
b) Avizarea și publicarea proiectului de fuziune sau divizare
După întocmirea proiectului de fuziune sau divizare acesta, odată semnat de reprezentanții
societăților participante la operațiune, însoțit de o declarație a societății care își încetează existența
în care se evidențiază modul în care se va stinge pasivul său, se depune la oficiul registrului
comerțului la care este înmatriculată fiecare societate. Ca urmare a acestei acțiuni, proiectul vizat
de persoana desemnată sau de însuși directorul registrului comerțului se va publica, integral sau în
extras, în Monitorul Oficial, ținându-se cont ca publicarea să se efectueze cu cel puțin 30 de zile
înaintea datelor ședințelor în care urmează ca adunările generale extraordinare ale societăților să
hotărască asupra operațiunii de fuziune sau divizare.
c) Opoziția asupra proiectului de fuziune sau divizare
Opoziția se face de către orice creditor al uneia din societățile ce iau parte la operațiunea de
fuziune sau divizare, în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial a proiectului
de fuziune sau divizare. Este de precizat că acel creditor ce face opoziție trebuie să fie deținător al
unei creanțe certe, lichide și anterioară datei publicării proiectului de fuziune sau divizare în
Monitorul Oficial, nescadentă la data publicării și care are în vedere împiedicarea producerii unui
prejudiciu prin fuziune sau divizare dacă ar avea loc.
Opoziția se depune la oficiul registrului comerțului, care o înregistrează, apoi o înaintează
spre soluționare instanței judecătorești competente, urmând a fi judecată de urgență și cu
precădere. Instanța poate admite sau poate respinge opoziția, putând obliga societatea debitoare,
respectiv societatea succesoare în drepturile și obligațiile societății debitoare la plata creanței de
îndată sau într-un termen stabilit.4
1

Putem considera cheltuieli fictive cheltuielile de înfiinŃare, cheltuielile efectuate în avans şi unele elemente
necorporale
2
Activul net corijat poate fi determinat prin două metode:
Metoda substractivă : diferența dintre totalul activ reevaluat corijat și totalul datoriilor societății
Metoda aditivă : totalul capitalurilor proprii la care se adaugă sau se scad influențele din reevaluările
tuturor elementelor de activ.
3
Marin Toma – Inițiere în evaluarea întreprinderii , Editura CECCAR, București, 2009, p.156
4
Stanciu D. Cărpenaru – op.cit. , p. 307
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d) Informarea asociaților asupra fuziunii sau divizării
Pentru ca asociații să poată lua o decizie în privința operațiunii de fuziune sau divizare,
aceștia trebuie să fie informați în privința condițiilor pe care le presupune aceasta și în privința
consecințelor pe care le atrage o astfel de operațiune. Pentru realizarea acestui scop, art. 244 din
LSC prevede obligația organelor de conducere ale societăților participante la fuziune sau divizare
de a pune la dispoziția asociaților sau acționarilor, cu cel puțin o lună înainte de data adunării
generale extraordinare ce urmează a se pronunța în privința operațiunii,a următoarelor documente:
- Proiectul de fuziune sau divizare
- Raportul întocmit de administratori sau membrii directoratului (conform art.2432 LSC)1
- Situațiile financiare anuale și rapoartele de gestiune pentru ultimele 3 exerciții financiare
ale societăților ce iau parte la fuziune sau divizare
- Raportul cenzorilor sau, după caz, raportul auditorului financiar
- Raportul experților, dacă este cazul ( conform art. 2433 LSC)
- Evidența contractelor cu valori depășind 10.000 lei fiecare și aflate în curs de executare,
precum și repartizarea lor în caz de divizare a societății
Asociații sau membrii directoratului societății absorbite și ai societății care este divizată,
precum și experții care întocmesc raportul pe seama societății absorbite sau divizate răspund civil
față de asociații acestor societăți pentru neregularitățile comise în pregătirea și realizare fuziunii
sau divizării, respectiv pentru neregularitățile comise în îndeplinirea îndatoririlor lor.2 Experții ce
vor examina proiectul de fuziune sau divizare și vor întocmi raportul scris către asociați sunt
desemnați de judecătorul delegat.
e) Hotărârea adunării generale asupra fuziunii sau divizării
Aceasta reprezintă etapa finală a realizării operațiunii de fuziune sau divizare și numai
adunarea generală extraordinară a societății poate lua această hotărâre, neputând delega această
atribuție consiliului de administrație, respectiv directoratului. Adunarea generală a asociaților,
ținând cont de complexitatea unei operațiuni de acest fel, ia hotărârea fuziunii sau divizării în
două etape:
- În prima etapă se ia o hotărâre de principiu privind operațiunea de fuziune sau divizare și
se împuternicesc administratorii societății să întocmească proiectul de divizare;
- După întocmirea proiectului și îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege, adunarea
generală va hotărî în cunoștință de cauză asupra fuziunii sau divizării3
Înainte de a lua orice decizie, societățile comerciale participante la operațiunea de fuziune sau
divizare au în vedere anumite aspecte pentru a determina valoarea economică pentru fiecare
societate. Dintre aceste aspecte amintim istoricul societăților, situația financiară, fondul de
rulment, împrumuturile, dividendele, politicile manageriale, profitul brut, costurile generale și
administrative, dar și alte venituri sau cheltuieli.4
Pentru adoptarea hotărârii privind fuziunea sau divizarea, legea cere respectarea condiției de
cvorum prevăzută de lege pentru adunarea generală extraordinară, însă hotărârea se ia cu o
majoritate de cel puțin două treimi din drepturile de vot deținute de acționarii prezenți sau
reprezentați.5 Excepție de la această prevedere legală face situația în care prin adoptarea hotărârii
de fuziune sau divizare se măresc obligațiile asociaților uneia dintre societățile participante, efect

1
Acest raport trebuie să explice proiectul de fuziune sau divizare și să precizeze fundamentul juridic și
economic al acestuia, în special cu privire la rata de schimb a acțiunilor, arătându-se totodată și orice dificultăți
speciale întâmpinate în realizarea evaluării. Raportul trebuie să fie scris și detaliat.
2
Conform art. 245 LSC
3
În temeiul art. 113 lit. h) LSC
4
Marin Toma – op.cit. , p. 150
5
În temeiul art. 115 LSC
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ce atrage obligativitatea de a adopta hotărârea de fuziune sau divizare cu unanimitate de voturi.1
Hotărârea în privința fuziunii sau divizării trebuie adoptată în termen de 2 luni de la data
expirării termenului de opoziție(30 de zile), iar în cazul în care a existat o cerere de opoziție,
hotărârea se va lua în termen de 2 luni de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești de
respingere a cererii de opoziție sau de la data la care societatea debitoare a semnat un acord de
plată a datoriilor către creditori sau a achitat datoriile sau a oferit creditorilor garanții pe care
aceștia le-au acceptat. Legea nu prevede sancțiuni pentru cazul depășirii acestui termen de
adoptare a hotărârii de fuziune sau divizare, însă în doctrină s-a evidențiat posibilitatea anulării
unei hotărâri adoptate cu depășirea termenului prevăzut de lege, în condițiile art.132 LSC, dar asta
numai dacă se face dovada că acea hotărâre luată după expirarea termenului a produs prejudicii în
contextul schimbării condițiilor economico-financiare avute în vedere la momentul inițierii
operațiunii de fuziune sau divizare.2
1.2. Etapele fuziunii transfrontaliere
În ceea ce privește fuziunile transfrontaliere, etapele ce se parcurg sunt următoarele:
a) Întocmirea proiectului comun de fuziune
Spre deosebire de procedura internă în cazul fuziunilor, atunci când avem cde realizat un
proiect de fuziune transfrontalieră trebuie să ținem cont, acolo unde este cazul, și de forma,
denumirea și sediul social al societății nou înființate, de efectele fuziunii asupra locurilor de muncă
ale angajaților societăților participante și avem nevoie și de informații privind evaluarea
patrimoniului transferat societății beneficiare( fie ea existentă sau nou înființată), iar acolo unde
este cazul proiectul trebuie să cuprindă și informații privind mecanismele de implicare a
angajaților în definirea drepturilor acestora de a participa la activitatea societății absorbante sau
nou înființate. Se poate spune că la proiectul comun de fuziune este necesară anexarea proiectului
actului constitutiv al societății nou înființate, respectiv proiectul actului modificator al actului
constitutiv al societății absorbante.
Se poate observa că nu se impune prin lege introducerea în proiectul comun de fuziune a
fundamentării și condițiilor fuziunii și nici mentionarea cuantumului primei de fuziune.3
b) Verificarea legalității operațiunilor de fuziune
După întocmirea proiectului de fuziune, acesta va fi depus la oficiul registrului comerțului
unde sunt înregistrate societățile participante în vederea controlului legalității procedurilor. Dacă
acesta împlinește toate cerințele de validitate, va fi vizat de către judecătorul delegat .
c) Publicitatea operațiunii de fiziune
În urma avizării judecătorului delegat, proiectul de fuziune va fi publicat în Monitorul Oficial,
partea a IV-a , pe cheltuiala părților.
d) Opoziția la operațiunea de fuziune
Orice creditor persoană juridică română sau societate europeană cu sediul în România care
are o creanță certă, lichidă și anterioară datei publicării proiectului de fuziune, nescadentă la data
publicării proiectului și care nu deține deja garanții sau privilegii pentru satisfacerea creanței sale
poate face opoziție .
e) Informarea asociaților asupra fuziunii
Legea impune asigurarea unei informări corespunzătoare a asociaților sau acționarilor.
Administratorii trebuie să întocmească un raport scris în care să explice proiectul de fuziune,
precum și unul sau mai mulți experti desemnați pentru fiecare parte participantă trebuie să
întocmească un raport de evaluare privind proiectul de fuziune, rapoarte pe care asociații sau
acționarii le pot consulta la sediul societăților, cu cel putin 30 de zile înainte de data adunării
1

In temeiul art. 247 LSC
I. Băcanu - Noua reglementare a fuziunii şi divizării societăŃilor comerciale, R.D.C. nr. 5/1999, p. 30
3
Art. 2515 LSC
2
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generale extraordinare ce urmează a hotărî privind operațiunea de fuziune.
f) Hotărârea adunării generale a acționarilor/asociaților
Votarea adoptării proiectului de fuziune se va face de fiecare adunare generală în parte, în cel
mult 3 luni de la data publicării proiectului în Monitorul Oficial, nerespectarea acestui termen
nefiind sancționată de lege.
g) Înregistrarea în registrul comerțului
Dacă în urma fuziunii se constitutie o nouă societate, aceasta este supusă formalităților de
publicitate prevazute de lege. De asemenea, actul constitutiv modificator va fi la rândul lui supus
condițiilor de publicitate.
Dacă este cazul, instanța poate verifica și caracteristicile mecanismelor de implicare a
angajaților în activitatea societății absorbante sau nou înființate.
h) Publicitatea prin Monitorul Oficial al României
Formalitățile de publicitate privind fuziunea transfrontalieră sunt reglementate de art. 25114
LSC; în cazul în care prin fuziune se înființează o nouă societate europeană, cu sediul în România,
Oficiul Național al Registrului Comerțului având obligația de a comunica Jurnalului Oficial al
Uniunii Europene un anunț privind constituirea acelei societăți europene, în vederea publicării
acestuia.
2. Interese ocrotite
Procedeele de fuziune sau divizare reglementate de lege au ca prim scop înlesnirea realizării
obiectivelor economice desfășurate de societățile comerciale prin prezentarea unor opțiuni de
reorganizare juridică ca modalități de relansare în domeniul competiției economice. Adiacent
acestei prerogative, legea garantează ocrotirea intereselor părților cât și intereselor terților, fie că
vorbim de stat, fie că vorbim de particulari. În această subsecțiune vor fi expuse interesele ocrotite
pe care le-a avut în vedere legiuitorul la momentul redactării normelor juridice, precum: interesele
societăților participante, interesele acționarilor respectiv asociaților, interesele creditorilor,
interesele angajaților, și nu în ultimul rând controlul legalității procedurilor sau altfel spus
interesele statului.
După cum au fost prezentate în subsecțiunea anterioară, etapele operațiunilor de
reorganizare juridică găzduiesc și norme juridice care garantează legalitatea desfășurării
procedurilor, pentru a proteja interesele societăților participante. Astfel întâlnim diverse situații în
care legea prevede în mod expres o anumită conduită a părților .
• Interesele societăților:
a) Votarea proiectului comun de fuziune sau divizare se va face de către fiecare adunare în
parte, iar în cazul în care acțiunile sunt de mai multe categorii , votarea va fi făcută pe categorii.
b) Proiectul de fuziune sau divizare întocmit de administratori va fi explicat într-un raport
scris, în care administratorii sunt obligați să precizeze și să detalieze fundamentul juridic și
economic, în special rata de schimb a acțiunilor. De asemenea, administratorii trebuie să
menționeze orice dificultăți apărute în realizarea evaluării, cât și orice modificare substanțială a
activelor și pasivelor apărută între data întocmirii proiectului și data adunării generale care
urmează să decidă asupra proiectului.
• Interesele acționarilor:
a) Legea prevede că cu cel puțin 1 lună înainte de adunarea generală extraordinară acționarii
sau asociații vor avea la dispoziție o serie de documente precum proiectul de fuziune, raportul
întocmit de administratori, etc.1
b) Votul se face întotdeauna pe categorii de acțiuni acolo unde este cazul.2
c) În situația în care apar efecte de mărire a obligațiilor acționarilor sau asociaților votul se
1
2

Art. 244 alin.1 LSC
Art. 115 LSC
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va lua prin unanimitate. (derogare de la art. 115 LSC)
d) Persoanelor cu drepturi mobiliare, altele decât acțiuni sau părți sociale, trebuie să li se
distribuie drepturi cel puțin egale.
• Interesele creditorilor:
a) Proiectul comun va fi publicat în Registrul Comerțului și în Monitorul Oficial.
b) Proiectul de fuziune sau divizare va fi obligatoriu însoțit de o hotărâre de stingere a
pasivului societății.
c) Creditorii au la dispoziție acțiunea în opoziție la Registrul Comertului.
d) În cazul în care un element de pasiv nu este repartizat în proiectul de divizare și dacă
interpretarea proiectului nu permite repartizarea lui, societățile beneficiare răspund solidar pentru
elementul de pasiv.
e) Dacă creditorul nu a obținut realizarea creanței sale de la societatea căreia îi este
repartizată creanța prin divizare, toate societățile particiapante la divizare răspund pentru obligația
în cauză, până la concurența valorii activelor primite, cu excepția societății căreia i-a fost
repartizată obligația respectivă, care raspunde nelimitat.
• Interesele angajaților:
În cazul fuziunii transfrontaliere, dacă societatea absorbantă sau nou-înființată este o
societate europeană cu sediul social în România, aceasta trebuie să se supună reglementărilor HG
nr. 187/2007; dacă societatea absorbantă sau nou-înființată este o persoană juridică română,
aceasta poate să se supună, fără o negociere prealabilă, dispozițiilor art. 12-23 din HG nr.
187/2007 privind procedurile de informare, consultare și alte modalități de implicare a angajaților
în activitatea societății europene.
• Interesele statului:
Interesele statului sunt exprimate prin însăși definițiile fuziunii și divizării. Adiacent acestui
scop, statul garantează legalitatea procedurilor.
3. Nulitate
Fuziunea și divizarea sunt operațiuni juridice complexe, care necesită în realizarea lor
îndeplinirea unor formalități impuse de lege. Normele juridice actuale reglementează atât nulitatea
actelor juridice constitutive ale fuziunii și divizării cât și nulitatea fuziunii și divizării ca procedee
juridice complexe, care produc efecte specifice operațiunilor de restructurare a societăților
comerciale.
Regimul juridic al nulității fuziunii sau divizării derogă de la principiile nulității din dreptul
comun. Nulitatea fuziunii sau divizării privește operațiunea de restructurare devenită efectivă, iar
nu operațiunea în procesul ei de realizare. De asemenea, nulitatea fuziunii sau divizării are ca țintă
procedeul în sine și nu societățile participante la fuziune sau divizare.
Nulitatea poate interveni numai în cele două cazuri expres prevăzute de lege și numai prin
hotărâre judecătorească.
Primul caz de nulitate a fuziunii sau divizării are în vedere neîndeplinirea formalităților de
control judiciar asupra operațiunii, control care se execută de un judecător delegat. Mai exact,
proiectul de fuziune sau de divizare semnat de reprezentanții societăților participante și depus la
oficiul registrului comerțului trebui însoțit de o declarație a societății care încetează a mai exista în
urma operațiunii despre modul în care s-a decis să stingă pasivul său. Astfel proiectul de fuziune
sau divizare va fi vizat de judecătorul delegat în vederea publicării în Monitorul Oficial.
În cel de-al doilea caz al nulității fuziunii sau divizării întâlnim situația în care hotărârea uneia
dintre adunările generale care au votat proiectul de fuziune sau divizare este nulă ori anulabilă.
Hotărârea adunării generale din fiecare societate participantă reprezintă în fapt etapa de finalizare a
proiectului. Dacă una din aceste hotărâri este nulă ori anulabilă , atunci întreaga operațiune de
fuziune sau divizare va fi lovită de nulitate. De menționat este faptul că nulitatea fuziunii sau
divizării se produce indiferent dacă hotărârea generală a fost lovită de nulitate relativă sau nulitate
absolută.
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Acțiunea în anularea fuziunii sau divizării poate fi exercitată în termen de 6 luni de la data la
care fuziunea sau divizarea a devenit efectivă.
Hotărârea definitivă a instanței de declarare a nulității fuziunii sau divizării va fi înaintată din
oficiu oficiului registrului comerțului de la sediile societăților implicate în operațiunea de
restructurare.
În urma declarării nulității fuziunii sau divizării, actul juridic se desființează cu efect
retroactiv, societățile fiind repuse în situația anterioară fuziunii sau divizării.
IV. Concluzii și propuneri de lege ferenda
1. Concluzii
În opinia noastră, legea a reacționat într-un mod eficient la nevoile economice ale persoanelor
juridice din România preconizând eventualele situații dificile impuse de fluctuațiile economice și
acoperind marea lor majoritate prin modalitățile de reorganizare judiciară. Iar când spunem marea
majoritate ne referim la acoperirea reglementărilor legale prin diversitatea formelor fuziunii și
divizării. Mai mult decât atât, pe plan fiscal, România a transpus integral în Codul Fiscal Directiva
90/434/EEC (amendată de Directiva 2005/19/CE), evitând astfel dubla impozitare în ceea ce
privesc tranzacțiile sau fuziunile din cadrul Uniunii Europene.
2. Propuneri de lege ferenda
1) Art. 2501 – Considerăm că redactarea textului lasă de dorit, deoarece se poate face usor
confuzia între desprindere ca operațiune de divizare parțială și transferul aportului de activ sau
aportul în natură, motiv pentru care propunem modificarea acestuia.
2) Propunem interzicerea participării la metodele de reorganizare juridică a societăților
aflate în insolvență, conform argumentelor prezentate în lucrare. Considerăm că o societate
comercială aflată în insolvență nu poate participa sub nicio formă la operațiunile de fuziune sau
divizare, în primul rând pentru că i s-a suspendat dreptul de administrare a propriilor bunuri ( adică
a patrimoniului), motiv pentru care nu mai poate adopta singură hotărâri, acesta nefiind singurul
argument. Ne raliem opiniei doctrinare conform căreia scietatea aflată în insolvență ar putea fi
supusă unei proceduri de reorganizare numai după redobândirea dreptului de administrare a
patrimoniului.
3) Reglementarea divizării transfrontaliere Referitor la actuala reglementare, ne pronunțăm
cu privire la lacuna legislativă în ceea ce privește divizarea transfrontalieră, formă nereglementată
în legislația în vigoare. Admitem complexitatea fuziunii transfrontaliere (în special forma
absorbției filialei de către societatea mamă, care este o modalitate specifică), însă considerăm de
necesitate includerea divizării transfrontaliere în operațiunile de reglementare juridică. Divizările
transfrontaliere ar putea fi de forma unei desprinderi clasice, anume o divizare parțială cu
înființarea unei societăți noi într-un stat membru al Uniunii Europene diferit, înființarea acestei noi
societăți făcându-se prin transferul unei fracțiuni din patrimoniul societății donatoare.
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EVOLUłIA NOłIUNII DE FUNCłIE ESENłIALĂ A MĂRCII ÎN
JURISPRUDENłA INSTANłELOR COMUNITARE
Daniel DUMBRAVĂ*

Abstract:
The research study entitled „Evoluția noțiunii de funcție esențială a mărcii în jurisprudența
instanțelor comunitare”, will discuss the notion of the essential function of trademarks as
indications of origin as it emerges from the decisions of the European Court of Justice. The study
is divided in three sections as follows. In the first section named „Introduction” I pointout the
definition of trademarks in the Romanian legislation at the present moment according to the
existent doctrine and shortly present the contents of the paper. In the second part that contains the
study itself and analyzes the functions of trademarks, I examine the essential function of
trademarks, as indications of origin, taking into consideration the practice of the European Court
of Justice. In the last section of the research named „Conclusions” I emphasize the main idea of
the research and also present my opinion regarding the subject in question.
Cuvinte cheie: funcŃie, marcă, esenŃială, indicarea originii, diferenŃiere produse şi servicii
Introducere:
Marca reprezintă baza competiŃiei dintre producători şi prestatorii de servicii oferindu-le
acestora o modalitate prin care să cucerească şi să câştige noi clienŃi, iar consumatorilor
posibilitatea de a alege dintr-o gamă variată de produse şi servicii care le satisfac cel mai bine
nevoile. Domeniul acoperit de prezenta lucrare îl constituie mărcile din cadrul dreptului
proprietăŃii intelectuale. În cadrul studiului voi analiza definiŃia mărcii şi mă voi concentra pe
detalierea funcŃiei esenŃiale de diferențiere a produselor și serviciilor și de indicare a originii.
După ce voi evidenŃia elementele definitorii ale fiecărei funcŃii în parte, scopul va fi de a arăta
în ce mod elementele din definiŃie sunt regăsite in cadrul funcŃiilor mărcilor, cum se aduc atingere
acestor funcŃii în societatea contemporană şi modalităŃile care s-au utilizat în decursul timpului
pentru a fi îndreptate abaterile conduitei subiectelor de drept concentrându-mă asupra funcŃiei
esenŃiale.
Studiul are la bază deciziile date de Curtea de JustiŃie a Uniunii Europene în domeniul
mărcilor şi modul de interpretare a prevederilor legale oferite în cuprinsul hotărârilor şi de doctrina
existentă în materie. Stadiul cunoaşterii în ceea ce priveşte tematica abordată este relativ ridicat,
există lucrări de specialitate care vor fi menŃionate în elaborarea studiului fără de care nu aş fi
putut realiza lucrarea.
În literatura de specialitate sunt cunoscute trei perioade în evoluŃia utilizării mărcilor in
activităŃile de piaŃă. Prima perioadă constă în apariŃia mărcii patronimice, aceasta se caracterizează
prin atribuirea de către producători a propriilor nume produselor lor. A doua perioadă este cea a
generaŃiilor de mărci care disting si descriu produsul. Ultima perioadă este cea a generaŃiei de
mărci simbolice capabile să asigure coincidenŃa dintre marca utilizată şi aşteptările publicului faŃă
de un produs sau serviciu. De notat că în prezent sunt utilizate cu succes mărci din toate cele trei
generaŃii consemnate de istoria de până acum a domeniului1 de referinŃă. Cele trei perioade
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menŃionate au ajutat în creionarea caracteristicilor mărcii, a funcŃiilor şi a condiŃiilor de valabilitate
ale mărcilor pe care le voi prezenta în continuare.
Funcțiile mărcii și interpretările oferite de Curtea de Justiție a Uniunii Europene
Noțiunii de marcă i s-au atribuit numeroase definiții potrivit cărora marca este un semn
distinctiv menit să diferențieze produsele, lucrările și serviciile unei persoane fizice sau juridice,
garantând o calitate definită și constantă a acestora, un semn susceptibil de a forma în condițiile
legii obiectul unui drept exclusiv, care aparține categoriei drepturilor industriale.1
Marca, conform legii nr. 84/1998 privind mărcile și indicațiile geografice2, este un semn
susceptibil de reprezentare grafică servind la deosebirea produselor sau serviciilor unei persoane
fizice sau juridice de cele aparținând altor persoane. Pot să constituie mărci semne distinctive cum
ar fi: cuvinte, inclusiv nume de persoane, desene, litere, cifre, elemente figurative, forme
tridimensionale și în special forma produsului sau ambalajului său, combinații de culori, precum și
orice combinație a acestor semne.
Semnele susceptibile de reprezentare grafică pot fi protejate în acelaşi timp, atât prin
legislaŃia privind mărcile, cât şi prin cea privind dreptul de autor. Adesea, insă, pot apărea conflicte
între dreptul de autor si marcă, atunci când aceasta din urmă este constituită printr-un semn
protejat prin drept de autor. În acest caz, semnul ce reprezintă o creaŃie artistică sau literară,
protejat printr-un drept de autor, nu este disponibil ca marcă decât în condiŃiile în care solicitantul
mărcii este identic cu titularul dreptului de autor sau dacă acesta şi-a dat acordul, printr-un contract
de cesiune, la inregistrarea acestuia ca marcă. Un exemplu în acest sens îl constituie celebrul
"Medalion al dragostei" (la medaille d'amour). Face obiectul unor inregistrări internaŃionale de
marcă, având ca titular o societate de origine franceză având la bază cesiunea unui drept de autor
aparŃinând poetei Rosemonde Gerard3.
Într-o altă accepțiune marca este definită ca fiind un semn distinctiv servind la diferențierea
de către public a produselor și serviciilor unui comerciant de produsele și serviciile de același fel
ori de produsele și serviciile similare ale altor comercianți.4
Deşi nu toate sunt expres prevăzute de lege, cele mai importante funcții ale mărcii sunt:
funcția de diferențiere a produselor și serviciilor și de indicare a originii, funcția de garanție a
calității, funcția de protecție a consumatorilor, funcția de reclamă și funcția de statut. JurisprudenŃa
naŃională şi cea comunitară recunosc funcția de diferențiere a produselor și serviciilor și de
indicare a originii ca fiind funcŃia esenŃială a mărcii, celelalte fiind subordonate acesteia. Niciuna
dintre celelalte funcŃii nu pot fi îndeplinite atât timp căt obiectivele funcŃiei esenŃiale nu sunt
realizate. Această funcŃie nu trebuie interpretată în sens denotativ ea nepermiŃând identificarea
exactă a unui anumit producător. Arată o sursă identificabilă a unor produse şi servicii care se
diferenŃiază de produsele şi serviciile unui alt producător oferind o informaŃie viabilă, informaŃie
pe care consumatorul Ńintă o va folosi pentru a diferenŃia produsele şi serviciile similare provenind
de la producători similari.
FuncŃia de garanŃie a calităŃii are menirea de a certifica faptul că produsele şi serviciile ce
provin de la acelaşi producător prezintă aceleaşi caracteristici de fiecare dată sau caracteristici
aproape identice, cel mai adesea fiind folosită în cazul mărcilor de certificare.
FuncŃia de protecŃie a consumatorilor rezultă din funcŃia esenŃială, iar prin intermediul
acesteia consumatorul este protejat de o eventuală calitate necorespunzătoare a produselor şi
1

Yolanda Eminescu, Regimul juridic al mărcilor, Lumina Lex (București - 1996), p. 59
M.Of.nr.161/23.04.1998 modificată şi republicată în M.Of. nr. 350/27 mai 2010
http://www.totuldespremarci.ro/despremarci.html
4
Viorel Roș, Octavia Spineanu-Matei, Dragoș Bogdan, Dreptul proprietății intelectuale. Dreptul proprietății
industriale. Mărcile și indicațiile geografice. All Beck ( București - 2003), p. 22
2
3
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serviciilor achiziŃionate. În această situaŃie normele privitoare la protecŃia consumatorului
reprezintă modalitatea prin care aceştia se pot apăra.
FuncŃia de reclamă are la bază interesul pe care o anumită marcă îl stârneşte în rândul
consumatorilor şi cum aceştia sunt motivaŃi să achiziŃioneze un bun sau serviciu. În ceea ce
priveşte funcŃia de statut în rândul consumatorilor are rolul de a asocia mărcile utilizate de aceştia
cu statutul social pe care îl deŃin în comunitatea umană.
Un rol important în evoluŃia noŃiunii de funcŃie esenŃială a mărcii l-a constituit fondarea
Uniunii Europene, armonizarea legislaŃiilor statelor membre şi interpretările oferite de Curtea de
JustiŃie a Uniunii Europene a modului în care normele trebuiesc respectate de către subiectele de
drept în conduita lor.
FuncŃiile mărcii joacă un rol important în înŃelegerea mecanismului de funcŃionare a acesteia,
în special funcŃia esenŃială, iar pentru o mai bună înŃelegere trebuie analizată din punctul de vedere
al jurisprudenŃei CurŃii de JustiŃie a Uniunii Europene.
IniŃial marca a fost destinată să diferenŃieze subiectele dreptului, dar cu trecerea timpului a
ajuns să diferenŃieze obiectele asupra cărora este aplicată, astfel prin dorinŃa de diferenŃiere a
producătorilor s-a ajuns la diferenŃierea produselor şi indicarea originii acestora.
Din definiŃia mărcii nu reiese capacitatea acesteia de a indica originea produselor sau
serviciilor, ci abilitatea ei de a deosebi produsele sau serviciile unui comerciant de cele ale altor
comercianŃi.
Marca nu reprezintă produsul ca atare, ci semnul asociat produsului. Când există mai multe
produse identice sau similare, pe baza semnului asociat cumpărătorul poate alege produsul care
corespunde cel mai bine cerinŃelor sale. Acest semn distinctiv indică faptul că anumite produse sau
servicii sunt fabricate sau furnizate de o anumită persoană sau întreprindere. O marcă este unul
dintre cele mai importante bunuri ale unei întreprinderi, un bun care trebuie înregistrat şi protejat.
FuncŃiei esenŃiale a mărcii i se pot aduce atingeri cel mai uşor prin intermediul promovării
unor produse similare cu cele existente deja pe piaŃa de desfacere. Potrivit jurisprudenŃei CurŃii de
JustiŃie a Uniunii Europene, constituie existența unui risc de confuzie pentru public cu privire la
originea comercială a produselor sau a serviciilor, mai precis riscul ca publicul să creadă că
produsele sau serviciile în cauză provin de la aceeași întreprindere sau, eventual, de la întreprinderi
legate din punct de vedere economic, este necesară pentru ca utilizarea unui semn identic sau
similar mărcii aparținând altei persoane să poată fi considerată interzisă (în temeiul articolului 5
alineatul (1) litera (b) din Directiva 89/1041). Cu alte cuvinte, interdicția prevăzută de această
dispoziție se aplică numai atunci când funcția esențială a mărcii, care constă în a garanta
consumatorilor originea produselor sau a serviciilor, riscă să fie afectată2.
Comisia Europeană consideră că alineatul (1) litera (a) al articolului 5 din Directiva 89/104 și
al articolului 9 din Regulamentul nr. 40/94 protejează titularul mărcii numai împotriva atingerilor
aduse funcției mărcii de indicare a originii.
Problema nerespectării dreptului mărcilor a luat amploare o dată cu existenŃa motoarelor de
căutare pe internet prin intermediul cărora producătorii îşi fac publicitate utilizând cuvinte cheie
care corespund mărcilor altor producători în cadrul unui serviciu de afiliere pe internet. În acest
sens compania Google a fost acuzată că a încălcat dreptul mărcilor prin faptul că a permis celor
care publică anunțuri să cumpere cuvinte-cheie care corespund unor mărci ale concurenților
acestora3dar, Curtea a decis că în această situaŃie nu a avut loc nicio încălcare a vreunui drept .
1

„un semn pentru care, din cauza identității sau a similitudinii sale cu marca și din cauza identității sau a
similitudinii produselor sau a serviciilor aflate sub incidența mărcii și a semnului, există un risc de confuzie din
partea publicului; riscul de confuzie include riscul de asociere între semn și marcă”
2
Hotărârea din 9 ianuarie 2003, Davidoff (C292/00, Rec., p. I389, punctul 28), Hotărârea O2 Holdings și
O2 (UK) si Hotărârea CJCE din 22 iunie 1999, Lloyd Schuhfabrik Meyer, C-342/97, Rec., p. I-3819, pct. 17
3
COMUNICAT DE PRESĂ nr. 32/10,Luxemburg, 23 martie 2010 Hotărârea în cauzele conexate C-236/08-
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În anul 1973, libera circulaŃie a mărfurilor a creat dificultăŃi între producătorii statelor
membre în ceea ce priveşte mărcile utilizate de aceştia. CurŃii i-a fost adresată o cerere de
pronunŃare a unei hotărâri preliminare în temeiul articolului 177 din Tratatul CEE, de către
Tribunal d’Arrondissement din Luxemburg prin care să se stabilească dacă normele comunitare de
concurenŃă sau cele privind libera circulaŃie a mărfurilor interzic titularului unei mărci care
beneficiază de protecŃie juridică într-un stat membru să se opună importului de produse care sunt
protejate din punct de vedere legal de „aceeaşi marcă” într-un alt stat membru atunci când, la
origine, cele două mărci aparŃin aceluiaşi titular. În prezenta situaŃie Curtea a concluzionat că
interzicerea comercializării într-un stat membru a unui produs care poartă în mod legal o marcă
într-un alt stat membru, din singurul motiv că în primul stat există o marcă identică, având aceeaşi
origine, este incompatibilă cu dispoziŃiile care prevăd libera circulaŃie a mărfurilor în cadrul pieŃei
comune. În cazul în care titularul unei mărci într-un stat membru poate pune în vânzare produsul
protejat de marcă într-un alt stat membru, acelaşi lucru se aplică şi pentru un terŃ care a
achiziŃionat în mod legal acest produs în primul stat1.
Recent Curtea a statuat2 că titularul unei mărci este îndreptățit să interzică unui concurent să
își facă publicitate, pornind de la un cuvântcheie identic cu această marcă pe care concurentul
la selectat în cadrul unui serviciu de referențiere pe internet fără consimțământul titularului
respectiv, pentru produse sau servicii identice cu cele pentru care este înregistrată marca
menționată, atunci când această utilizare este de natură să aducă atingere uneia dintre funcțiile
mărcii. O asemenea utilizare aduce atingere funcției mărcii de indicare a originii atunci când
publicitatea afișată pornind de la respectivul cuvântcheie nu permite sau permite numai cu
dificultate utilizatorului de internet normal informat și suficient de atent să afle dacă produsele sau
serviciile vizate de anunț provin de la titularul mărcii sau de la o întreprindere legată din punct de
vedere economic de acesta sau, dimpotrivă, de la un terț3.
Sticla de Coca-Cola a fost proiectată, în anul 1915, astfel incât să poată fi recunoscută şi în
întuneric4. Înregistrarea unor asemenea mărci ar fi cel puŃin problematică, dacă nu chiar imposibil
de realizat. Prin prisma funcŃiei esenŃiale se pune problema dacă o întreprindere poate să
îmbutelieze propriul produs în ambalajul uzat al unui concurent și să îl vândă în această formă, în
cazul în care ambalajul respectiv este protejat ca marcă? Dacă avem în vedere cunoscuta sticlă de
CocaCola, răspunsul pare să fie evident că nu. Este însă acest aspect valabil și în cazul unei
butelii de gaz inovatoare, pentru care consumatorul a plătit mai mult decât pentru gazul pe care îl
conține?5 În această situaŃie nu trebuiesc analizate condiŃiile de validitate ale mărcii, situaŃia se
clarifică prin intermediul funcŃiilor mărcii, titularul dreptului de marcă asupra unei butelii de gaz
înregistrate ca marcă nu se poate opune comercializării de către o altă întreprindere a gazului în
exemplare din această butelie, pe care titularul a introduso anterior pe piață, în cazul în care se
precizează cu suficientă claritate că gazul vândut nu provine de la titularul mărcii și că nu există
nicio legătură cu acesta6.

C-238/08 Google France & Google Inc. și alții/Louis Vuitton Malletier și alții
1
Hotărârea din 3 iulie 1974, Van Zuylen Frères împotriva Hag AG ( C-192/73)
2
Referitor la interpretatre ce trebuie dată următoarelor articole: articolul 5 alineatul (1) litera (a) din Prima
directivă 89/104/CEE a Consiliului din 21 decembrie 1988 de apropiere a legislațiilor statelor membre cu privire la
mărci și articolul 9 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul (CE) nr. 40/94 al Consiliului din 20 decembrie 1993
privind marca comunitară
3
Hotărârea din 22 septembrie 2011, Interflora Inc.,Interflora British Unit vs. Mark & Spencer plc, Flowers
Direct Online Ltd (C323/09)
4
Idem 5
5
Concluziile Avocatului General Juliane Kokott prezentate la 7 aprilie 2011 în Cauza C46/10 Viking Gas
A/S împotriva Kosan Gas A/S, fostă BP Gas A/S
6
Idem 11
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De asemenea nu se poate omite ipoteza în care sunt utilizate cu bună-credinŃă două mărci
identice. Utilizarea îndelungată, cu bunăcredință și simultană a două mărci identice pentru
produse identice nu aduce atingere și nu este susceptibilă să aducă atingere funcției esențiale a
mărcii care constă în a garanta consumatorilor proveniența produselor sau a serviciilor1
(Budweiser).
S-a pus problema în faŃa CurŃii ce se întâmplă în condiŃiile în care un prestator de servicii
care, la comandă si la indicaŃiile unui terŃ, umple ambalaje - puse la dispoziŃia sa de un terŃ, care în
prealabil a dispus aplicarea pe acestea a unui semn identic sau similar cu un semn protejat ca
marcă - utilizează el însuşi acest semn într-un mod care să poată fi interzis2? Răspunsul oferit este
nu deoarece funcŃiei esenŃiale a mărcii nu i se aduce nicio atingere.
O chestiune interesantă o reprezintă publicitatea comparativă, persoana care publică reclama
ce menționează în mod expres sau implicit în cadrul unei publicități comparative că produsul pe
care îl comercializează constituie o imitație a unui produs care poartă o marcă de notorietate
prezintă "bunuri sau servicii ca imitații sau reproduceri"3, iar profitul realizat de persoana care
publică reclama datorită unei astfel de publicități comparative nepermise trebuie considerat ca
fiind obținut "în mod neloial" din reputația acestei mărci4deoarece consumatorul este indus în
eroare şi se aduc atingere funcŃiilor mărcii în special funcŃiei esenŃiale.
Referitor la dreptul mărcilor s-a constatat o jurisprudenŃă constantă, funcția esențială a mărcii
este de a garanta consumatorului sau utilizatorului final identitatea originii unui produs sau a unui
serviciu desemnat de marcă, permițândui acestuia să distingă fără vreo posibilitate de confuzie
acest produs sau acest serviciu de cele care au o altă proveniență5. Marca trebuie să reprezinte
garanția faptului că toate produsele sau serviciile pe care le desemnează au fost fabricate sau
furnizate sub controlul unei unice întreprinderi, căreia i se poate atribui răspunderea calității
acestora6.
Concluzii:
Funcția esențială a mărcii este aceea de a identifica originea comercială a produsului sau a
serviciului pentru ai permite astfel consumatorului care achiziționează produsul sau serviciul
desemnat de marcă să facă aceeași alegere dacă experiența se dovedește pozitivă sau să facă altă
alegere dacă aceasta se dovedește negativă7. Din definiŃia acordată mărcii nu reies toate funcŃiile
acesteia, dar jurisprudenŃa CurŃii de JustiŃie a interpretat prevederile legale într-un mod concret
prin care să se evidenŃieze fiecare încălcare a acestor funcŃii în special a funcŃiei esenŃiale de
diferenŃiere a produselor şi serviciilor şi de indicare a originii pentru ca subiectele de drept să le
respecte în conduita lor.
Am constatat că în momentul în care o societate se decide să-şi comercializeze produsele întrun alt stat membru al Uniunii Europene în care există o marcă identică cu a titularului se aduce
atingere funcŃiei esenŃiale de către cel ce nu este titular al mărcii. Pot exista două mărci identice
înregistrate de două societăŃi diferite cu bună credinŃă în acelaşi timp atâta vreme cât consumatorul
1
Hotărârea din 22 septembrie 2011Budějovický Budvar, národní podnik împotriva AnheuserBusch Inc.
(C482/09) , punctul 82
2
Hotărârea în cauza C-119/10 Frisdranken Industrie Winters BV/Red Bull GmbH
3
în sensul articolului 3a alineatul (1) litera (h) din Directiva 84/450
4
în sensul articolului 3a alineatul (1) litera (g) din Directiva 84/450
5
Hotărârea din 23 aprilie 2009, Copad SA împotriva Christian Dior couture SA (C-59/08)
6
Hotărârea din 23 mai 1978, Hoffmann-La Roche, 102/77, Rec., p. 1139, punctul 7, Hotărârea din 18 iunie
2002, Philips, C299/99, Rec., p. I5475, punctul 30, precum și Hotărârea din 17 martie 2005, Gillette Company și
Gillette Group Finland, C228/03, Rec., p. I2337, punctul 26
7
Hotărârea Tribunalului din 27 februarie 2002, Eurocool Logistik/OAPI (EUROCOOL), T34/00, Rec., p.
II683, punctul 37
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mediu relevant este capabil sa facă diferenŃa dintre originea şi calitatea produselor şi serviciilor
unui producător faŃă de celălalt. Folosirea publicităŃii comparative şi a listelor comparative ale
caracteristicilor unui produs sau serviciu comercializate de un producător afectează existenŃa pe
piaŃă a celuilalt producător aducându-se atingere funcŃiei esenŃiale, iar profitul realizat se consideră
“neloial”. Un ambalaj înregistrat ca marcă uzat de un producător se poate folosi pentru a-Ńi creea
propriile produse, dacă produsul ambalat nu are nicio legătură cu produsul titularului ambalajului
iar consumatorul nu este indus în eroare. În momentul în care doreşti sa îŃî faci reclamă folosind
cuvinte-cheie ale mărcii unui alt întreprinzător în cadrul utilizării unui serviciu de afiliere pe
internet, se aduce atingere funcŃiei esenŃiale a mărcii iar consumatorul poate asocia cu uşurinŃă
produsele şi serviciile unui producător cu produse şi servicii ce provin din surse similare.
În concluzie practica CurŃii de JustiŃie a Uniunii Europene este constantă în ceea ce priveşte
funcŃia de diferenŃiere a produselor şi serviciilor şi de indicare a originii, nu se pot aduce atingeri
celorlalte funcŃii fără să fie lezată funcŃia esenŃială mărcii, caracteristicile a două produse
înregistrate sub aceeaşi marcă trebuie să fie totat diferite, iar consumatorul Ńintă să cunoască
caracteristicile produsului sau serviciului, nu poŃi să promovezi un produs atât timp cât ştirbeşti
prestigiul mărcii altui producător şi se crează confuzie în privinŃa originii şi calităŃii bunurilor.
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CONTRACTUL DE COMISION
Daniela Elena RAD*

Abstract
This paper aims to present the main features of the commission agreement with reference to
both commercial and civil law.
The first part of this work reviews general aspects. The Commission contract is part of the
category of intermediation contracts having as object the treating of commercial business. In
accordance with article 2043 of the new civil code the Commission contract is the mandate witch
is having as object the acquisition or sale of goods or the provision of services on behalf of his
principal and in the name of the consignee who acts with the title professional in return for a fee
called remuneration.
The second part of the deals with general dispositions regarding the validity of the
conclusion of a contract. It follows after the particularities of the commission contract being
formed by contracting parties and their respective obligations, the effects and the termination of
the contract.
The paper work is set to contain both a theoretical and a practical approach regarding this
contract. The purpose is to address mostly to students and persons without legal studies.
Cuvinte cheie : contract, comisionar, comitent, efectele, obligațiile
1. Introducere
Lucrarea de față își propune să prezinte principalele caracteristici ale contractului de comision
acesta având referință atât în dreptul comercial cât și în dreptul civil.
Pornind de la legislația în vigoare, doctrina juridică precum și jurisprudență, textul abordează
într-un limbaj accesibil atât noțiuni generale privind tema aleasă, precum și elementele discutabile
ce țin de aceasta care uneori pot naște controverse în practica judiciară.
Structurat în două parți, studiul evidentiază atât aspecte generale ale contractului de comision
precum și aspectele speciale ale acestuia, trasând o paralela între vechea reglementare a Codului
Civil de la 1864 și cea instituită de Codul Civil în vigoare. Domeniul abordat este cel al dreptului
comercial, dar ca urmare a unificării dreptului civil şi a dreptului comercial în cadrul aceluiaşi cod
datorită abrogării Codului Comercial, rezultă de aici în mod indisolubil un pregnant caracter civil
al prezentei lucrări.
În prima parte a acestei lucrări vor fi analizate aspectele generale ale contractului de comision
între care se numară definirea noțiunii, reglementarea acesteia atât în legislația actuală precum și în
cea anterioară, respectiv delimitări între contractul de comision și contractual de mandat.
În partea a doua a lucrării vor fii tratate dispozițiile generale referitoare la valabilitatea
încheierii unui contract , urmând o prezentre a particularităților contractului de comision și
anume condțiile de valabilitate, efectele, respectiv încetarea contractului.
În vederea unei ușoare înțelegeri a materialului, studiul îmbină atât noțiuni teoretice cât și
practice cuprinzând numeroase aplicații, spețe reale însoțite de soluțiile oferite de instanțele de
judecată, fiind adresată atât prcticienilor în drept precum și persoanelor fară studii juridice.
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2. Conținutul lucrării
2.1. Noțiunea de contract de comision
Contractul de comision face parte din categoria contractelor de intermediere, în materiale
comercială sau civilă. Dacă Ńinem cont de elementele care definesc acest tip de contract, rezultă
clar faptul că acesta apare ca o varietate a mandatului comercial, fiind de fapt un mandat fără
reprzentare. Întrucât în relaŃiile comerciale,de regulă, mandatul presupune cunoaşterea de către
terŃi a persoanei mandantului şi limitele împuternicirii oferite de acesta mandatarului. poate părea
uneori un procedeu riguros1 Având în vedere aceste aspecte, uneori în practică poate părea mai
avantajos contractul de comision care este tot un mandat, dar fără reprezentare sau cu o
reprezentare indirectă.
Până în prezent, nu a existat o reglementare juridică în materie civilă a contractului de
comision, dar începând cu 1 octombrie 2011,o dată cu intrarea în vigoare a Noului Cod Civil prin
Legea nr. 287/2009, se conturează o asemenea reglementare, Noul Cod Civil consacrând o
unificare a dreptului civil şi a dreptului comercial în cadrul aceluiaşi cod.
Astfel, potrivit art. 2043 din Noul Cod Civil Român “Contractul de comision este mandatul
care are ca obiect achiziționarea sau vânzarea de bunuri ori prestarea de servicii pe seama
comitentului și în numele comisionarului care acționează cu titlu profesional în schimbul unei
remunerații numită comision.”
În vechea reglementare a Codului Comercial abrogat, contractul de comision este consacrat
juridic prin prevederile art. 405-412. Potrivit art. 405 din Codul comercial român “comisionul are
ca obiect tratarea de afaceri comerciale de către comisionar în socoteala comitentului”, iar potrivit
art. 406 din acelaşi cod “comisionarul este direct obligat către persoana cu care a contractat ca şi
cum afacerea ar fi fost a sa proprie”.
Aşadar, pe baza dispoziŃiilor legale putem definii contractul de comision ca un contract prin
care o parte , numită comisionar , se obligă pe baza împuternicirii celeilalte părți , numită
comitent, să incheie anumite acte de comerț , în nume propriu , dar pe seama comitentului , în
schimbul unei remunerații , numită comision .
2.1.1. Caractere juridice
Din analiza definiției dată contractului de comision rezultă caracteristicile acestui contract:
• contract sinalagmatic – dă naştere la obligaŃii în sarcina ambelor părŃi ;
• contract cu titlu oneros – prin încheierea contractului , ambele parți urmăresc realizarea
unui interes material ;
• contract consensual – deoarece ia naştere prin simplul acord de voință al parților ;
• contract comutativ – întrucât fiecare parte cunoaște de la inceput existența și întinderea
prestației la care se obligă .
2.1.2. Delimitare între contractul de comision și contractul de mandat
Aşa cum am menŃiont anterior, ca natură juridică , contractul de comision apare ca o varietate
a contractului de mandat comercial , acesta fiind un mandat comercial fără reprezentare .
ImportanŃa acestui tip de contract rezultă din necesitatea de a asigura celeritatea în circulaŃia
mărfurilor2.
Între cele două contracte există asemănări , dar și deosebiri esențiale . Astfel , ele se aseamănă
mai ales , prin obiectul lor , ambele având ca obiect „tratarea de afaceri comerciale” , iar apoi , prin
faptul că , in ambele contracte , actele juridice se incheie cu terții pe seama altei persoane, care a
1
2

St. Cărpenaru, L. Stănciulescu, V. Nemeş, Contracte civile şi comerciale, p. 383
Ghe. Piperea, Drept commercial, p. 95
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dat imputernicirea . 1
Deosebirea esenŃială dintre cele două contracte privește structura lor . Astfel , în cazul
mandatului , mandatarul are un drept de reprezentare , el încheind acte juridice în numele și pe
seama mandantului, această caracteristică rezultând din dispoziŃiile art. 2009 C.Civ.:” mandatul
este contractual prin care o parte, numită mandatar, se obligă să încheie unul sau mai multe acte
juridice pe seama celeilalte părŃi numită mandant.”
În cazul contractului de comision , comisionarul nu beneficiază de dreptul de reprezentare , el
încheind actele juridice în nume propriu , dar pe seama comitentului . putem trage această
concluzie chiar din definiŃia dată de Noul Cod Civil mandatului fără reprezentare. Astfel potrivit
art 2040 “Mandatul fără reprezentare este contractul în care o parte numită mandatar, încheie acte
juridice în nume propriu, dar pe seama celeilelte părŃi numită mandant.” Întrucât şi contractul de
comision este o specie a mandatului fără reprezentare, rezultă faptul că aceste dispoziŃii se aplică si
tipului de contract în discuŃie.
În cazul contractului de comision , comisionarul încheie proprio nomine acte juridice cu
terŃul, dar cu toate acestea, în raporturile cu terŃii, titularul dreptului de creanŃă sau a obligaŃiei este
comitentul şi nu comisionarul. Acest fapt nu îl exonerează pe comisionar de răspnderea faŃă de
comitent, acesta având obligaŃia de a da socoteală, deci de a remite bunul sau sumele de bani
primite în cadrul executării contractului. Aceasta obligaŃie nu rezultă din contractul incheiat cu
terŃul, ci din natura contractului de comision. 2
Contractul de comision prezintă avantajul pentru comisionar de a fi remunerat procentual cu
cifra de afaceri încheiate , iar pentru comitent de a beneficia de competența şi cunoştinŃele
comisionarului în prospectarea pieŃelor şi a exigenŃelor clientelei, sporindu-şi astfel volumul
afacerilor, fiind lipsit de grija contractului și a supravegherii operațiunii comerciale .
2.2. Dispoziții generale referitoare la încheierea unui contract
Potrivit Art 1.166 C.Civ. – “Contractul este acordul de voințe dintre două sau mai multe
persoane cu intenția de a constitui, modifica sau stinge un raport juridic.”
De aici rezultă faptul ca simplul acord de voință a părților este suficient pentru încheierea
valabilă a contractului. Din dispozițiile art 1179 rezultă condițiile esențiale de valabilitate ale unui
contract și anume capacitatea de a contracta, consimțământul părților, un obiect determinat și licit,
respectiv o clauză licită și morală.
Capacitatea de a contracta se referă la posibilitatea persoanelor fizice sau juridice de a încheia
acte. Potrivit Art. 1.180 C.Civ. – “Poate contracta orice persoană care nu este declarată incapabilă
de lege și nici oprită să încheie anumite contracte”. Astfel minorii, sau persoanele care nu au
capacitate, de exemplu interzişii sau celor cărora li s-au suspendat drepturile civile, nu pot încheia
acte valabile. În cazul persoanelor juridice, acestea trebuie să fie legal constituite, înregistrate
conform legilor ce li se aplică. Capacitatea se referă deci, în linii generale la aptitudinea persoanei
de a încheia personal sau prin reprezentanŃi, contracte. Incapacitatea reprezintă, aşadar, o excepŃie.
Sigur că un act încheiat în lipsa capacităŃii este un act nul. Mai putem arăta că există o strânsă
legătură între capacitate şi discernământ. Sub aspectul probei putem spune că o persoană capabilă,
trebuie să dovedească lipsa de discernământ şi vice versa o persoană incapabilă trebuie să
dovedească că a avut discernământ.
Referitor la consimŃământ acesta potrivit dispoziŃiilor codului civil, acesta este valabil dacă
este serios, liber exprimat și în cunoștiință de cauză. Potrivit art 1206 „Consimțământul este viciat
cănd este dat din eroare, surprins prin dol sau smuls prin violență.”
A treia condiŃie de valabilitate a unui contract sau act juridic în linii generale, este obiectul.
1
2
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Obiectul este definit in Art. 1.225. alin (1): “Obiectul contractului îl reprezintă operațiunea
juridică, precum vânzarea, locațiunea, împrumutul și altele asemenea, convenită de părți, astfel
cum aceasta reiese din ansamblul drepturilor și obligațiilor contractuale”. Noțiunea de „obiect” al
unui act juridic este condtiționată de anumite prevederi ale codului Civil. Acestea ar fi: obiectul
trebuie să existe, să fie posibil, să se afle în circuitul civil, să fie determinat, să fie licit, să constea
într-un fapt personal al celui ce se obligă şi cel ce se obligă să fie titularul dreptului respectiv.
Ultima condiŃie de valabilitate a unui contract este cauza pentru care acesta se încheie.
Potrivit Art. 1.235. - Cauza este motivul care determină fiecare parte să încheie contractul.
ObligaŃia fără cauză sau bazată pe o cauză falsă nu poate produce nici un fel de efect. Cauza
trebuie să fie licită şi morală, adică să fie permisă de lege şi să exprime adevăra voinŃă a părŃilor.
2.3. Particularitățiile contractului de comision
În cele ce urmează vom analiza aspecte referiotare la condițiile de validitate ale contractului
de comision, efectele sale, respectiv modalitățile de încetare a acestui tip de contract special.
2.3.1.
Condiții de validitate ale contractului de comision
Contractul de comision trebuie să îndeplinească acele condiŃii de fond impuse de lege pentru
validitatea oricărui act juridic (art. 948 Cod civil). Aceste condiŃii sunt:
a) capacitatea de a contracta;
b) consimŃământul valabil al părŃii care se obligă;
c) un obiect determinat;
d) o cauză licită.
a) Capacitatea de a contracta
Pentru incheierea valabilă a contractului de comision se cere indeplinirea condițiilor de
capacitate prevăzute de lege.
Astfel , comitentul trebuie sa aibă capacitatea de a încheia el însuși actele juridice pe care le
va încheia în contul comisionarul și , întrucât aceste acte sunt fapte de comerț pentru comitent , el
trebuie să aibă capacitatea de a încheia acte de comerț precum și capacitatea de folosință specială
pentru a încheia asemenea acte , în masura în care este persoană juridică1.
Comisionarului i se cere capacitatea de exercițiu deplină , întrucat încheie actele juridice în
nume propriu . Dacă încheie acte juridice ca o profesiune obișnuită , comisionarul dobândește
calitatea de comerciant. Așadar acesta poate fii atat o persoană fizică, precum și o persoană
juridică, aceasta din urmă fiind cunoscută și sub denumirea de întreprindere de agentură și
comision. .2
În această situație, în calitate de comerciant , comisionarul are toate obligațiile profesionale
ale comercianților – publicitatea prin registrul comerțului , ținerea registrelor comerciale și
desfășurarea activității comerciale in condițiile concurenței licite . de asemenea se remarcă
anumite obligații speciale pentru comisionarul comerciant cum ar fii ținerea unui registru special
în care să asigure evidența separată pentru fiecare comitent de la care a primit însărcinare și cu
care se află în raporturi de afaceri, respectiv solicitarea de la fiecare debitor a câte unui înscris
pentru fiecare obligație și , în caz de plată , să arate în registru care anume creanță s-a achitat . În
lipsa unei asemenea precizări , plata se va împârți proporțional între toate creanțele . 3
Această condiŃie de fond pentru valabilitatea contractului de comision civil derivă din faptul
că un contract de comision civil este o varietate de mandat, iar una dintre cauzele de încetare a
1

St. Cărpenaru, L. Stănciulescu, V. Nemeş, Contracte civile şi comerciale, p.385
M. Belu Magdo, Drept comercial, p 385
3
St . Cărpenaru, Tratat de drept comercial român, p 576
2
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mandatului este incapacitatea mandatarului (art. 2030 lit. c din Noul Cod Civil). Mai mult decât
atât comisionarul încheie actele în nume propriu şi îşi manifestă personalitatea la încheierea actului
cu terŃul situaŃie faŃă de care el trebuie să fie deplin capabil.1
b) ConsimŃământul valabil al părŃii care se obligă
Ca în cazul oricărui contract, pentru încheierea valabilă a acestuia este necesar acordul de
voință a părților.
Întrucât contractul de comsion poate fi considerat un mandat fără reprezentare, acesta se
întemeiază pe împuternicirea conferită comisionarului de a încheia anumite acte juridice, în
anumite condiții stabilite de comitent.
Așadar, comoisionarul acționează în baza unei împuterniciri conferite de comitent.
Împuternicirea are natura juridică a unui act unilateral care exprimă voința comitentului , iar
înscrisul constatator al împuternicirii îmbracă forma unei procuri , ca și în cazul contractului de
mandat . 2
Potrivit legii ( art. 2014 C.civ. ) , mandatul poate fi expres sau tacit , în acest din urmă caz
putând razulta din executarea lui de către mandatar . Acest principiu se transferă deopotrivă și
contractului de comision . Se cere însă să existe o manifestare expresă a voinței comitentului , cu
privire la împuternicirea comisionarului de a încheia actele juridice în nume propriu , dar pe seama
comitentului . În caz de îndoială , mandatul este cu reprezentare.3 Concluzia se întemeiază pe
considerentul că , în principiu , mandatul implică puterea de reprezentare . Mandatul fără
reprerezentare este o excepție , astfel că , el trebuie să rezulte din manifestarea expresă de voință a
comitentului .
În cazul în care comisionarul nu acceptă să primescă însărcinarea comitentului, el trebuiesă
facă următoarele acte: a) să-l înştiinŃeze pe comitent despre refuzul său în cel mai scurt timp; b) să
păstreze şi să conserve bunurile care i s-au expediat.
c) Obiectul contractului
Obiectul contractului de comision îl reprezintă „tratarea de afaceri comerciale” , astfel încat ,
actele juridice pe care comisionarul le încheie cu terții trebuie să fie fapte de comerț.
Mai exact, potrivit art 2043 C.Civ., obiectul contractului de comision îl reprezintă
achiziționarea sau vânzarea de bunuri ori prestarea de servicii pe seama comitentului și în numele
comisionarului.
Obligația pe care și-o asumă comisionarul este aceea de a încheia acte juridice comerciale ,
aceasta fiind o obligație „de a face” , nu „de a da” , coimisionarul fiind un prestator de servicii .
Actele juridice pe care comisionarul le încheie cu terții , în baza contractului de comision , privesc
vânzarea-cumpărarea unor bunuri , activitatea de asigurări , turism , transport , publicitate , etc .4
De regulă , un comerciant care produce o anumită marfă și vrea să o vândă și pe o altă piață,
imputernicește o persoana ( comisionar ) să caute clienți și să vândă marfa pe seama
comerciantului sau , un comerciant care are nevoie de anumite mărfuri , poate să-l împuternicească
pe comisionar să cumpere aceste mărfuri de la terți , pe seama comerciantului5 . De regulă,
comisionarul este el însuși comerciant , îndeplinind operațiuni cu caracter profesional, de aici
rezultând încă o dată importanța acestui tip de contract in desfășurarea activitățiilor comerciale.
În ceea ce privește activitatea de transport , contractul de comision se concretizează în
1

V. Gaina, Contractul de comision in codul commercial si in poiectul noului cod civil, p. 70
St . Cărpenaru, Tratat de drept comercial român, p 576
V. Gaina, Contractul de comision in codul commercial si in poiectul noului cod civil, p. 70
4
St . Cărpenaru, Tratat de drept comercial român, p 576
5
St . Cărpenaru, Tratat de drept comercial român, p 576
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contractul de expediție, reglementat în art. 2064, potrivit căruia expeditorul se obligă să încheie în
nume propriu și în numele comitentului , un contract de transport și să îndeplinească operațiunile
accesorii ( manipularea mărfii , incărcarea mărfii in mijloacele de transport , etc. ) , în schimbul
unei remunerații .
d) Cauza licită a contractului
Cauza sau scopul contractului de comision ca element de validitate al acestuia trebuie să
îndeplinească acele condiŃii generale privind cauza actelor juridice adică: a) să fie reală; b) să fie
licită; c) să fie morală.
Prin decizia civilă nr. 115 din 14 iulie 2010 a Curtii de Apel Iași se hotaraste că: paguba
suferită de o parte contractantă rezultând din disproporŃia între prestaŃiile reciproce stipulate în
contract nu constituie cauză de nulitate decât în cazurile expres prevăzute de lege. În aplicarea şi
interpretarea art. 968 C.civ., actul juridic este conform cu legea şi regulile de convieŃuire socială
numai dacă scopul urmărit de părŃi nu contravine dispoziŃiilor legale imperative, ordinii sau
regulilor de convieŃuire socială.
e) Condiții de validitate
Împuternicirea dată de către comitent către comisionar în cadrul contractului de comision
poate fi acordată în scris sau verbal. Pentru contractul de comision nu sunt prevăzute regului
speciale în secŃiunea privind aceasta în Noul Cod Civil, dar având în vedere că acesta este o
varietate de mandat, îi sunt aplicabile regulile acestuia privind forma. Potrivit art. 2013 din Noul
Cod Civil, contractul de mandat poate fi încheiat în formă scrisă ori verbală. Dacă legea prevede o
anumită formă pentru încheierea unui act juridic atunci mandatul convenit pentru încheierea unui
asemenea act trebuie să respecte acea formă sub sancŃiunea aplicabilă în cazul actului însuşi. Deci
procura poate fi dată în forma înscrisului sub semnătură privată sau în forma înscrisului autentic.
Forma autentică este necesară ori de câte ori actul juridic încheiat cu terŃii este întocmit în formă
autentică.1
În ceea ce priveste proba contractului de comision, art 2044 C. Civ prevede în aliniatul
(1) Contractul de comision se încheie în formă scrisă, autentică sau sub semnătură privată, iar în
aliniatul (2) Dacă prin lege nu se prevede altfel, forma scrisă este necesară numai pentru dovada
contractului.
2.3.2.
Efectele contractului de comision
Contractul de comision implică un mecanism juridic propriu, a cărei specificacitate
individuaizează acest contract.2
Întrucât în temeiul contractului de comision , comitentul îl imputernicește pe comisionar să
încheie anumite acte juridice pe seama comitentului , între parți se nasc obligații asemănatoare
celor izvorâte din contractul de mandat în raporturile dintre mandant și mandatar .
Îndeplinirea însărcinării primite, între comisionar și terț se nasc raporturi juridice directe
rezultând din încheiera unui act juridic, în speță obligațiile pe care și le asumă comisionarul în
baza contractului de comision. Tot în baza contractului anterior menționat, se nasc o serie de
raporturi juridice directe între comitent, respectiv comisionar.
Așadar putem trage concluzia că, contractul de comision creează următoarele categorii de
raporturi juridice: raporturi juridice între comitent şi comisionar, respectiv raporturi juridice între
comisionar şi terŃi.
Între comitent şi terŃi nu se crează nici un fel de raporturi juridice.
1
2

V. Gaina, Contractul de comision in codul commercial si in poiectul noului cod civil, p. 71
St. Cărpenaru, L. Stănciulescu, V. Nemeş, Contracte civile şi comerciale, p.386
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A. Raporturi juridice între comitent şi comisionar
Având în vedere asemănările dintre contractul de mandat, respectiv de comision comercial
putem afirma că între comitent şi comisionar există aceleaşi drepturi şi obligaŃii ca între mandant
şi mandatar cu unele particularități. Acest fapt rezultă chiar din definiția dată de Codul Civil
contractului în discuție, acesta fiind calificat în art. 2043 din Noul Cod Civil ca o varietate de
mandat.
Din contractul de comision rezultă urmatoarele obligații pentru comisionar :
a) Comisionarul este obligat să execute mandatul incredințat de comitent.
Așadar prin incheierea contractului de comision , comisionarul se obligă să incheie actele
juridice stabilite de comitent, fapt rezultat din însuși contractul de comision. Cu toate acestea,
obligația comisionarului nu se reduce doar la încheierea actelor juridice. El este ținut de asemenea
să îndeplinească toate actele pe care le reclamă realizarea operațiunii comerciale cu care a fost
însărcinat de comitent.1 Putem menționa cu titlu de exemplu următoarele: comisionarul-vânzător
primește de la comitent mărfurile ce urmează a fi vandute și încasează prețul de la terți , iar
comisionarul-cumpărător primește bunurile și face plata prețului către terți .
În literatura juridică de specialitate s-a subliniat că instrucțiunile comitentului au întotdeauna
caracter imperativ în ceea ce privește natura actului care trebuie îndeplinit . Astfel potrivit art 2048
din C. Civ rezultă că: „Comisionarul are obligația să respecte întocmai instrucțiunile exprese
primite de la comitent”. Cu toate acestea, îndeplinirea acestei obligații trebuie apreciată în funcție
de caracterul instrucțiunilor primite de comisionar, acestea putând fii imperative, indicative sau
facultative. 2 Comisionarul are o libertate de apreciere numai în raport cu metodele și condițiile în
care contractul urmează a fi încheiat , dar întrucât cel mai adesea, comisionarul iși face o profesie
din realizarea operațiunilor de intermediere, fiind de asemenea remunerat pentru serviciile prestate,
rezultă faptul că acesta trebuie să acționeze cu diligența profesională corespunzătoare. Alin 2 al art
2048 prevede unele derogări de la instrucțiunile primite de comisionar în următoarele cazuri: nu
este suficient timp pentru a obține autorizareasa prealabilă în raport cu natura afacerii, se poate
considera în mod rezonabil că acesta, cunoscând împrejurările schimbate, și-ar fi dat autorizarea,
precum și atunci când îndepărtarea de la instrucțiuni nu schimbă fundamentalnatura și scopul sau
condițiile economice ale imputernicirii primite. Această libertate este oarecum îngrădită în situația
în care comisionarul a primit instrucțiuni precise referitoare la termenul in care trebuie îndeplinită
operațiunea comercială , el trebuie să-și execute obligația înainte de îndeplinirea acestui termen .
De asemenea, comisionarul va trebui să vîndă și să cumpere cu prețul ce i-a fost fixat, iar în
situația în care nu s-a stabilit un preț, la prețul curent.3
Astfel , când comisionarul a vândut bunurile pe un preț mai mic decat cel hotărât de comitent
sau , în lipsă , la prețul curent , el este obligat să plătească comitentului diferența de preț . Această
obligație însă poate fii înlăturată când comisionarul face dovada că vânzarea cu prețul stabilit nu se
putea face și că, vânzând la un preț mai mic , s-a evitat păgubirea comitentului.4 Tot astfel, atunci
când comisionarul a cumpărat anumite bunuri la un preț mai mare decât cel hotărât , comitentul
poate refuza operațiunea , considerându-se facută pe seama comisionarului , afară de cazul când
comisionarul ar fi de acord să plătească diferența prețului .În cazul in care bunurile cumpărate nu
au calitatea convenită , comitentul le poate refuza. Ne realiem opiniei doctrinei juridice potrivit
căreia legea are in vedere cumpărarea altei mărfi, iar nu o marfă de o alta clasă decat cea
convenită. În cazul nerespectării clasei de calitate, comisionarul platește un preț diferit de cel
1
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M. Belu Magdo, Drept comercial, p. 385
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stabilit și deci se produc consecințele arătate mai sus .
Legea prevede că , în cazul în care comisionarul este autorizat să vândă pe credit , el e obligat
să arate comitentului persoana cumpărătorului și termenul acordat. Potrivit art 2047 C. Civ.
Comisionarul care vinde pe credit, fără autorizarea comitentului, răspunde personal, fiind ținut să
plătească de îndată creditele acordate împreună cu dobânzile și alte foloase ce ar rezulta. În caz
contrar , se prezumă că operațiunea s-a făcut pe bani gata , neputându-se face nici o probă
contrară.
Stabilind obligația comisionarului de a acționa în limitele împuternicirii oferite de comitent,
legea a avut in vedere necesitatea respectării voinței, precum și realizarea intereselor comitentului.
Această exigență a legii nu exclude posibilitatea comisionarului de a executa mandatul în condiții
mai avantajoase decât cele proiectate de comitent. Avantajele suplimentare obținute de comisionar
în indeplinirea mandatului se cuvin comitentului, ca stăpân al afacerii, afară de cazul când prin
contract s-a prevazut altfel.2
O problemă ridicată de practica judiciară este cea legată de autocontract. În temeiul
împuternicirii primite, comisionarul trebuie să încheie anumite acte juridice cu terții, în nume
propriu, dar pe seama comitentului. Întrebarea este dacă, primind imputernicirea să vândă anumite
bunuri ale comitentului, le poate cumpăra chiar comisionarul sau dacă primește insărcinarea să
cumpere anumite bunuri, iar comisionarul care deține asemenea bunuri le poate vinde
comitentului.
Strict juridic asemenea operațiuni sunt posibile, deoarece comisionarul are o dublă calitate: in
primul caz comisionarul are calitatea de vânzător pe seama comitentului și cea de cumpărător pe
seama sa; in al doilea caz comisionarul este vânzător pe seama sa și cumpărător pe seama
comitentului3. Cu toate acestea considerăm că asemenea operațiuni nu pot fi permise deoarece
interesele contrare pe care le presupun cele două calități, vânzător respectiv cumpărător, ar putea
produce un prejudiciu pe seama comitentului.
În cazurile în care nu există un pericol de prejudiciere al intereselor comitentului este permisă
comisionarului încheierea unui contract cu sine însuși , și anume , în cazul în care comitentul
însărcinează pe comisionar să cumpere obligațiuni de stat sau alte titluri de credit cu circulație în
comerț , care sunt cotate la bursă și au un preț curent . Reglementarea se găsește în art 2050 C.
Civ. privind vânzarea de titluri de credit și alte bunuri cotate în care se dispune că atunci când
comisionarul este însărcinat să vândă sau să cumpere titluri de credit circulând în comerŃ, devize
sau mărfuri cotate la bursă, dacă comitentul nu a dispus altfel, el poate să reŃină pentru sine ca şi
cumpărător bunurile pe care trebuia să le vândă în contul comitentului. În acest caz comisionarul
are facultatea de a procura el însuși la pretul curent , ca vânzător , lucrurile pe care trebuie să le
vândă, în lipsă de stipulație contrară.
Potrivit alin 2, comisionarul care se comportă el însuși ca vânzător sau cumpărător are dreptul
la comision. Comisionarul trebuie să aducă la cunoştinŃa comitentului operaŃiunea, deoarece, în
situaŃia contrară, comitentul poate considera că vânzarea sau cumpărarea s-a făcut în contul său
(art. 2050 alin 3 din Noul Cod civil).
Prin convenție , părțile pot stabili interdicția încheierii contractului de către comisionar cu
sine însuși . Indiferent dacă operațiunea a fost realizată printr-un contract cu un terț sau cu sine
însuți , comisionarul e indrituit să primească de la comitent comisionul stabilit , întrucât plata
remunerației se cuvine pentru îndeplinirea însărcinării avute , fiind fără relevanță persoana cu care
s-a încheiat actul juridic . 4
1
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b) Comisionarul este obligat să dea socoteală comitentului asupra îndeplinirii mandatului
primit .
În temeiul acestei obligații , comisionarul e ținut să-l informeze pe comitent asupra mersului
operațiunilor și a împrejurărilor de natură să modifice conținutul împuternicirii primite sau să
determine revocarea acesteia .
Datorită mecanismului juridic al contractului de comision, efectele actelor încheiate de
comisionar cu terții nu se produc în contul acestuia, ci indirect în patrimoniul comitentului. De
asemenea comitentul suportă inclusiv riscurile privind executarea contractelor. În aceste condiții
obligația comisionarului de a da socoteală este mai mult decât justificată.
De asemenea , comisionarul are obligația de a preda comitentului bunurile sau sumele de
bani primite de la terț in temeiul contractului incheiat, comisionarul fiind un prestator de servicii.
În consecință , creditorii comisionarului nu pot urmări silit , în cazul aplicării procedurii
falimentului bunurile care fac obiectul actelor juridice încheiate între comisionar și terț ( art. 54 din
Legea nr. 64/1995 ) .
În cazul în care comisionarul este un profesionist, acesta are obligația de a ține registreze
fiecare operațiune juridică încheiată.1
În practica comercială s-a ridicat problema răspunderii în situația modificării cursului de
schimb al monedei de plată . Luăm în considerare opinia potrivit căreia producerea efectelor
juridice și a obligațiilor contractuale incheiate cu partenerul extern sunt în sarcina comitentului ,
toate efectele defavorabile ale modificării cursului de schimb al monedei de plată se suportă de
către acesta , răspunderea comisionarului fiind limitată la îndeplinirea operațiunilor comerciale cu
care a fost împuternicit . 2
În acest sens , Înalta Curte de Casație și Justiție , Secția comercială , s-a pronunțat asupra unui
asemenea aspect al contractului de comision , prin decizia nr. 224 din 27 aprilie 1995 .
În speță, reclamanta S.C. "Prodexport" S.A. a formulat cerere de chemare în judecată prin
care a cerut instanței obligarea pârâtei S.C. "Vinicola" S.A. la plata prețului produselor importate
și a dobânzilor bancare. În motivarea acțiunii reclamanta a arătat că, potrivit contractului de
comision încheiat cu pârâta la 2 decembrie 1991, a importat din Italia cantitatea de 23.995 hl vin
la pretul de 18,75 $/hl. Livrarea a avut loc la 27 februarie 1992 și pentru plata prețului de
449.906 $, pârâta a virat reclamantei suma de 121.500.000 lei in vederea schimbului bancar in
valută, la 200 ROL/US dolar.
La 6 martie 1992, s-a depus la Banca Comercială "Ion Țiriac" S.A. București dosarul
necesar realizării schimbului valutar. Cu toate diligențele depuse la această bancă și la Banca
Națională a Romîniei, valuta necesară plăților externe s-a obținut numai la 22 septembrie 1992, la
un curs nefavorabil , fapt ce a determinat ca suma avansată de pârâtă să fie neindestulătoare,
fiind necesară completarea ei la care se adaugă taxa vamală, asigurare și comision, totalizand
38.459.627 ROL, suma la care a cerut obligarea părătei. Pentru interzicerea pățtii , reclamanta a
cerut obligarea paratei și la plata dobânzilor bancare de 28%, calculate pana la 20 aprilie 1993
în suma de 5.384.400 ROL, majorate ulterior la 19.002.156 ROL, ca urmare a majorării
dobânzilor bancare.
Tribunalul Vrancea, prin sentința civilă nr. 65 din 7 aprilie 1994, a respins acțiunea,
considerând că diferența de curs valutar dintre momentul plății mărfii în lei de către pârâtă și
momentul realizării schimbului valutar trebuie suportată de reclamantă, întrucât aceasta și-a
asumat, prin contract, obligația realizării schimbului valutar, primind un comision de 0,8%, astfel
că suportă și riscul generat de blocajul financiar. Apelul declarat de reclamantă împotriva acestei
1
2
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hotărâri a fost respins de către Curtea de Apel Galați prin decizia civilă nr. 27/A din 22
septembrie 1994 reținându-se culpa apelantei, constând în nedepunerea diligețelor necesare
pentru obținerea schimbului valutar fără întârziere, pentru evitarea consecințelor devalorizării
monedei naționale în raport cu moneda din contractul extern.
În cadrul recursului întemeiat pe dispozițiile art. 304 pct. 8 din Codul de procedură civilă,
reclamanta a susținut greșita aplicare a dispozitiilor art. 405-412 din Codul comercial, privind
contractul comercial de comision; potrivit acestor prevederi legale, riscul contractului, în care se
cuprind și diferențele de curs valutar, se suportă de comitent, întrucât comisionarul îndeplinește
mandatul primit cu numele și pe cheltuiala acestuia. De asemenea, a susținut că răspunderea sa,
în cadrul contractului de comision, poate fi angajată numai în cazul depășirii cu rea credință a
împuternicirii primite, ceea ce în cauza nu s-a dovedit. Recursul este întemeiat.
Recursul reclamantei a fost admis, urmand a se casa hotărârea atacată și a se admite
acțiunea.
c) Comisionarul este ținut să îndeplinească obligațiile cu bună-credință și diligența unui
profesionist .
Întrucat primește remunerație pentru îndeplinirea însărcinărilor primite , comisionarul este
ținut să acționeze cu bună-credință și cu diligența sporită a unui profesionist , neexecutarea sau
executarea necorespunzătoare a obligațiilor ce incumbă antrenând raspunderea sa contractuală ;
comisionarul răspunde pentru nerespectarea obligațiilor chiar și în cazul unei culpe foarte ușoare .
Tribunalul GalaŃi prin sentinŃa civilă nr.6839 din 25 septembrie 2000 a admis acŃiunea
principală a SC „E.I.” SRL şi a obligat-o pe pârâta SC „P.A.” SA la plata sumei reprezentând
daune; a respins cererea reconvenŃională, ca nefondată, reŃinând că reclamanta şi-a îndeplinit
obligaŃiile ce îi reveneau în baza contractului de comision, în timp ce pârâta nu a asigurat
reclamantei cantitatea de marfă contractată.
La randul sau , comitentului îi revin anumite obligații născute din contractul de comision :
a) Comitentul are obligația să plătească remunerația ( comisionul ) cuvenită
comisionarului .
Pentru îndeplinirea obligațiilor ce-i incumbă din contractul de comision , comisionarul e
îndreptățit să primească o remunerație , al carei cuantum e stabilit prin conveția părților , sub
forma unei sume fixe sau a unui procent aplicat la valoarea afacerilor realizate de catre comisionar
(art 2049 C.Civ.).
Comitentul e obligat să plătească comisionul din momentul în care comisionarul a încheiat
actele juridice cu terții , chiar dacă nu au fost executate încă obligațiile rezultate din actele juridice
incheiate , întrucăt comisionarul răspunde , în principiu , față de comitent , numai pentru
încheierea tranzacțiilor cu terții , nu și pentru executarea de către aceștia a obligațiilor ce le revin
în temeiul contractelor încheiate1 . În lipsă de stipulație contrară , riscul neexecutării de către terți a
obligațiilor contractuale îl suportă comitentul.
În cazul în care împuternicirea pentru vânzarea unui imobil s-a dat exclusiv unui comisionar,
comitentul este obligat la plata comisionului chiar dacă operațiunea s-a realizat prin intermediul
unui terț (art 2049 alin 2). În cazul în care părțile nu au stabilit cunatumul comisionului, acesta se
determină potrivit art 2010 alin 2.
Într-o problemă asemenătoare s-a pronunțat și Înalta Curte de Casație și Justiție , Secția
comercială , prin decizia nr. 1597 din 3 iulie 1997 astfel :
În speță, reclamanta Grupul de Presa "O" S.R.L. a introdus cerere de chemare în judecată
prin care a solicitat obligarea pârâtei Societatea Comercială "A" S.R.L. la plata prețului carților
livrate, penalități de întârziere și daune interese, invocând că, potrivit înțelegerii intervenite între
1
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părți, a livrat părătei cărți din care a recuperat numai parțial suma datorată. Prin înâampinare și
cererea reconvențională, pârâta a solicitat obligarea reclamantei la plata contravalorii taxei de
depozitare pentru cațile livrate și nevândute.
Tribunalul a respins acțiunea și cererea reconvențională, reținând, în ce privește acțiunea
reclamantei, că livrarea cărților s-a facut în regim de comision, acestea rămânând în proprietatea
ei până în momentul vânzării catre public, pârâtei revenindu-i un comision, iar, în ce privește pe
pârâta, aceasta nu a făcut dovada unei convenții privind oficiul de depozit sau custodie al cărților
respective. Curtea de apel a admis apelul formulat de reclamantă, modificând sentința, prin
admiterea în parte a acțiunii și prin obligarea pârâtei la restul prețului neachitat și a respins
capetele de cerere privind plata penalităților de întârziere în decontare și daune interese,
respingând apelul pârâtei. Instanța a reținut că livrarea cărților în litigiu s-a bazat pe un contract
de vânzare cumpărare, astfel că pârâta datorează prețul cărților primite spre vânzare.
Ambele părți au formulat recurs, reclamanta solicitând obligarea pârâtei la plata
penalităților, precum și a dobânzilor legale de 6%, iar pârâta solicitând rejudecarea cauzei,
aratând că parțile au convenit că plata cărților livrate, in regim de comision, să se facă pe măsura
vânzării, pârâta urmând să rețină un anumit comision din preț.
Recursul a fost admis,urmând a se casa hotărârea atacată și pe cale de consecință, va fi
respins apelul reclamantei, menținându-se hotărârea primei instanțe.
b) Comitentul este obligat să restituie cheltuielile făcute de comisionar cu îndeplinirea
însărcinării primite .
În practică se poate înlâlni situația ca, în îndeplinirea însărcinărilor primite , comisionarul a
făcut anumite cheltuieli. În acest caz comitentul are obligația să restituie sumele de bani respective
. Totodată , în situația în care , comisionarul a suferit anumite prejudicii în executarea contractului,
comitentul are obligația să-i platească despăgubiri.
Plata sumelor de bani datorate de comitent pentru cheltuielile făcute , precum și remunerația ,
sunt garantate prin dreptul de retenție pe care comisionarul îl are asupra bunurilor comitentului , pe
care comisionarul le deține în executarea contractului de comision (respectiv art 2053 C.Civ ) .
Acesta are totodată preferință față de vânzătorul neplătit.
SituaŃii speciale în materia contractului de comision
ConvenŃia “star del credere”. ConvenŃia “star del credere” este o clauză specială
care este cuprinsă în contractul de comision prin care comisionarul se obligă să răspundă
faŃă de comitent pentru ipoteza insolvabilităŃii terŃului sau pentru refuzul acestuia de a-şi
executa obligaŃiile1.
Clauza “star del credere” este în fapt o garanŃie expresă din partea comisionarului pentru
executarea contractului. În temeiul acestei clauze , comitentul își pune întreaga sa „încredere”
numai in comisionar , ea constituind o obligație autonomă , independentă de contractul de
comision , la care se alatură2 . în lipsă de stipulație contrară , comisionarul va avea dreptul la o
remuneratie speciala , „pentru garantie” , sau „pentru credit” , distinctă de comision și numită
„provizion” sau „proviziune”, stabilită pe cale convențională de regulă. Clauza “star del credere”
este reglementată în art. 2052 alin 2 din Noul Cod civil.
Transmiterea dreptului de proprietate asupra bunurilor ce fac obiectul contractului. În
situația unui contract de vânzare cumpărare, dacă operaŃiunea de comision are ca obiect bunuri
determinate, comisionarul are calitatea de cumpărător pe seama comitentului, dar nu devine
1
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proprietar asupra preŃului încasat de la cumpărător, el fiind obligat să-l transmită comitentului. 1
Când operaŃiunea de comision are ca obiect cumpărarea de bunuri, comisionarul nu devine
proprietarul acestora, deoarece proprietatea se transmite direct de la vânzator către comitent. Astfel
potrivit art 2050 „ În lipsă de stipulație contrară, când împuternicirea privește vânzarea sau
cumpărarea unor titluri de credit circulând în comerț sau a altor mărfuri cotate pe piețe
reglementate, comisionarul poate să procure comitentului la prețul cerut, ca vânzător, bunurile pe
care era împuternicit să le cumpere sau să rețină pentru sine la prețul curent, în calitate de
cumpărător, bunurile pe care trebuia să le vândă în contul comitentului”. Potrivit alin(2)
„Comisionarul care se comportă el însuși ca vânzător sau cumpărător are dreptul la comision”, in
timp ce in aliniatul (3) se specifaica faptul ca „Dacă în cazurile mai sus menționate comisionarul,
după îndeplinirea însărcinării sale, nu face cunoscută comitentului persoana cu care a contractat,
comitentul are dreptul să considere că vânzarea sau cumpărarea s-a făcut în contul său și să ceară
de la comisionar executarea contractului”.
Asadar, intrucat contractul cu tertul este încheiat de comisionar în nume propriu, dar pe seama
comitentului, drepturile dobândite de comisionar trec direct asupra comitentului. Tot asfel,
obligațiile asumate de comisionar prin contractul încheiat cu terțul se răsfrâng asupra
comitentului.2
Spre deosebire de mandat, în cadrul căruia se creează raporturi directe între mandant și terț, în
cazul contractului de față nu putem afirma că ne mai găsim în prezența unui astfel de raport,
întrucât comisionarul își asumă personal drepturile și obligațiile ce izvorăsc din contractul încheiat
cu terțul. Luând în vedere aceste considerente, în doctrină se admite că dreptul de proprietate
asupra bunurilor care fac obiectul acestui contract incheiet de comisionar și terț, ca și riscurile se
transmit direct de la comitent la terț și invers, de la terț la comitent.
Toate aceste efecte se aplică grație reprezentării indirecte pe care o asigură comisionarul. Intradevăr, întrucat comitentul a dat împuternicire comisionarului să încheie actul juridic în nume
propriu, actul încheiat cu terțul va produce efecte numai față de comisionar. Dar, în temeiul
raportului de reprezentare dintre comitent și comisionar, efectele acutului juridic se produc direct
în patrimoniul comitentului, care este adevăratul beneficiar al efectelor actului juridic (dominus
negotii)3.
Considerăm ca aceste efecte se explică și prin poziția pe care o are comisionarul și obligațiile
pe care le are față de comitent. Acesta își asumă o obligație „de a face” , de a incheia anumite
acte juridice , iar nu o obligație „de a da”. În consecință , creditorii comisionarului nu pot urmări
silit , în cazul aplicării procedurii falimentului bunurile care fac obiectul actelor juridice încheiate
între comisionar și terț.
A) Raporturile dintre comisionar şi terŃi
Așa cum am mai menționat, prin încheierea de acte juridice între comisionar şi terŃi nu se
stabileşte nici un fel de raport între comitent şi terŃi, întrucât terțul intră în relații directe
contractuale doar cu comisionarul4 Comisionarul încheie acte juridice în nume propriu ca şi cum
afacerea ar fi a sa, el fiind direct obligat către persoana cu care a contractat (, art 2048 alin 1 din
Noul Cod civil). Comitentul nu are acŃiune în contra persoanelor cu care a contractat comisionarul
şi nici acestea nu au vreo acŃiune împotriva comitentului în cazul contractului de comision
comercial. În contractul de comision civil, comitentul poate exercita acŃiunile aparŃinând
comisionarului subrogându-se în drepturile acestuia (art. 2046 alin 2 din Noul Cod civil). De
1

Ghe. Piperea, Drept commercial, p.96
Ghe. Piperea, Drept commercial, p.96
3
F Deak, St. Carpenaru, Contracte civile si comerciale
4
Ghe. Piperea, Drept commercial, p.100
2
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asemenea art 2.045.prevede: „Terțul contractant este ținut direct față de comisionar pentru
obligațiile sale.”
Pentru nerespectarea obligațiilor din contractul încheiat între comisionar și terț , răspunderea
aparține părții contractante în culpă . Aceasta înseamnă că pentru nerespectarea obligației de către
terț , nu va răspunde comisionarul , ci terțul , acesta răspunzând față de comisionar și nu față de
comitent, cu care nu are raporturi juridice . Comisionarul va răspunde față de comitent numai
pentru nerespectarea obligațiilor care i-au revenit în calitatea sa de comisionar, adică de prestator
de servicii . În consecință , comisionarul nu va răspunde în locul terțului pentru obligațiile pe care
acesta și le-a asumat prin contract , ci va avea obligația să obțină angajarea răspunderii terțului ,
potrivit contractului încheiat cu comisionarul, cedând comitentului acțiunile sale directe împotriva
terțului . Evident, în caz de neexecutare a obligațiilor terțul va răspunde fața de comisionar.
În concluzie , de regulă , comisionarul e răspunzator față de comitent pentru încheierea
actelor juridice cu terțul , nu și pentru executarea lor . Comisionarul nu e răspunzător pentru
îndeplinirea obligațiilor luate de către persoanele cu care a contractat, afară de convenție contrară.
Aceasta înseamnă că , numai în caz de stipulație expresă , comisionarul va fi ținut de obligația de
garanție a executării . O asemenea clauză specială se numeste „star de credere” sau „ducroire”.
Referitor la răspunderea comisionarului privind neexecutarea contractului de către terț,
Judecătoria sectorului 2 București s-a pronunțat in următoarea speță:
Prin cererea înregistrată pe rolul Judecătoriei sectorului 2 București la data de 07.08.2007,
sub nr. 8533/300/2007, reclamanta S.C. „A” S.A. a chemat în judecată pe pârâta S.C. „P.H”
S.R.L., solicitând instanței ca prin hotarârea pe care o va pronunța să dispună obligarea acesteia
la plata sumei de 27.541,77 lei cu titlu de preț, la plata sumei de 2754,18 lei reprezentând
penalități de întârziere la plată.
În speță, între reclamanta S.C. „A”. S.A. Sighișoara, produăator de obiecte din porțelan
fosfatic și pârâta S.C. „P.H” S.R.L. s-au desfășurat relații comerciale ce au debutat prin
încheierea unui contract de comision, înregistrat cu nr. 436/2005, prin care prima, în calitate de
vânzator, acorda celei de a doua, în calitate de comisionar, dreptul de desfacere a mărfurilor
vânzatorului pe teritoriul României precum și în străinătate. Reclamanta a aratat ca pârâta S.C.
„P.H” S.R.L. a intermediat în temeiul Contractului de comision nr. 436/27.09.2005, exportul de
produse din porțelan fosfatic dintre S.C. „A” S.A. – Sighișoara în calitate de vânzator si firma R.
cu sediul în Germania, ulterior nerealizându-se plata de către firma R.
Instanța constată că pârâtei nu îi poate incumba obligția de plată a prețului produselor
livrate, iar pe cale de consecință nici aceea de plată a TVA, astfel încât cererea reclamantei
urmează a fi respinsă ca fiind formulată împotriva unei persoane fără legitimare procesuală
pasivă.
2.3.3.
Încetarea contractului de comision
Întrucât contractul de comision este o formă a mandatului , el va înceta în aceleași cazuri ca
și contractul de mandat , și anume : revocarea împuternicirii de către comitent , renunțarea
comisionarului la împuternicirea primită , moartea , interdicția , insolvabilitatea ori falimentul
comitentului ori comisionarului.
În aplicarea acestor cazuri de incetare a contractului de comision , trebuie să se țină seama de
caracterul oneros al contractului și de necesitatea asigurării securității raporturilor comerciale .
Codul Civil reglementează în art 2051 revocarea comisionului, mai exact, comitentul poate
revoca împuternicirea dată comisionarului până în momentul în care acesta a încheiat actul cu
terțul. În acest caz chiar dacă obiectul contracutului nu s-a materializat, comisionarul are dreptul la
o parte din comision pentru diligențele depuse.
3. Concluzii
Prezenta lucrare se adresează în principal studenŃilor facultăŃilor de drept şi a practicienilor în
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drept, dar având în vedere modul de abordare și structura studiului, aceasta poate fii uşor înțeleasă
şi de persoanele care nu posedă cunoştiinŃe juridice.
Principalul scop îl reprezintă evidenŃierea trăsăturilor contractului de comision, precum şi
elucidarea principalelor probleme pe care acet tip de contract le ridică în practică, alturi de
prezentarea unor cazuri concrete intalnite în viaŃa de zi cu zi.
Studiul abordează în linii mari caracteristicile contractelor pătrunzând apoi în detaliu în
elementele specifice ale acestui tip de contract special. Cu toate acestea, contracutul de comision
prezintă unele elemente discutabile, în special efectele produse, motiv pentru care un studiu bazat
exclusiv pe aceste efecte prezintă o mare importanŃă.
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PROTECȚIA DREPTURILOR PERSONAL NEPATRIMONIALE ALE
PERSOANEI FIZICE ÎN NOUL COD CIVIL. ASPECTE DE DREPT
SUBSTANȚIAL ȘI PROCEDURAL
Floriana TUDOR*

Abstract
The current paper deals with presenting the emergence, the history and progress of the main
personality rights in accordance with the social changes, their value given by the individual, by
the state and by law and the magnitude of their protection.
Also, it reviews one of the primary novelty brought by the New Civil code regarding the
legislative devotion of these rights in domestic law and creating thru this court specific methods of
protecting the individual against any violation of the personality right.
Finally, it presents derogatory and specific provisions on protecting the personality rights
using the ordinal procedure or the injunctive one provided in both Procedure Civil code andNew
Civil code.
Cuvinte cheie: valoarea drepturilor personal nepatrimoniale, Noul Codul civil, apărarea
drepturilor personalității, Codul de procedură civilă, ordonanța președințială.
1. Valoarea drepturilor personal nepatrimoniale
Ființa umană. Temă de studiu pentru toate domeniile de cercetare în încercarea de a conferi o
definiție a acesteia, fie una prin raportare la alte criterii, fie una independentă. Temă de studiu și
pentru o cât mai corectă și exhaustivă expunere a principalelor trăsături generale ale ființei umane.
Fiecare etapă pe care o omenirea o parcurge aduce după sine și constatarea unei alte caracteristici.
Situațiile sociale noi au fost și cele care au dus la conturarea, în timp, din ce în ce mai
accentuată, a drepturilor personal nepatrimoniale sau, cum adesea sunt denumite, drepturi personal
extrapatrimoniale sau drepturile personalității.1
Aceste drepturi s-au afirmat ca fiind drepturi inerente oricărei ființe umane; drepturi fără de
care o persoană nu s-ar putea exterioriza ca om, ca ființă umană pe parcursul existenței; „care se
referă, în principal, la ocrotirea caracteristicilor fizice și morale ale ființei umane, la
individualitatea sau personalitatea acesteia”2; drepturi ce sunt în afara patrimoniului persoanei
fizice, de vreme ce ele nu exprimă o valoare pecuniară, exprimabilă în bani.
Pentru a se conferi o definiție a drepturilor personal nepatrimoniale, demersurile au avut în
vedere clarificarea noțiunii de drepturi subiective și demarcarea acestora din urmă de libertățile
civile. Față de drepturile personal nepatrimoniale s-a ajuns la concluzia că „departe de a fi
incompatibile cu drepturile subiective, drepturile personalității sunt o aplicare particulară a
acestora”3.
*
Student, Universitatea „Nicolae Titulescu”, Facultatea de Drept, București;(florianatudor@gmail.com).
Studiul a fost elaborat sub coordonarea Lect. Univ. Dr. Ion Dragne.
1
Față de acestea, în doctrina franceză s-a apreciat: un drept nu apare niciodată cu adevărat decât atunci când
este amenințat. Creșterea protecției personalității se datorează și dezvoltării individualismului precum și faptului că
respectul drepturilor omului a devenit un fel de vagă religie ce tinde să sacralizeze omul (Ph. Malaurie, L. Aynès.
Les personnes. Les incapacités, Defrenois, 2004, pag. 85).
2
P.M. Cosmovici, Drept civil. Introducere în dreptul civil, Ediția a III-a, Editura All Beck, București, 1996,
pag. 69.
3
Călina Jugastru, Expunerea drepturilor personalității, în Acta Universitatis Lucian Blaga, nr. 16/2008, pag.
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Datorat faptului că atât drepturile personal nepatrimoniale, cât și libertățile civile sunt
inerente personalității, inerente ființei umane, precum și faptului că au multe caractere comune,
acestea se unesc sub denumirea de „drepturile personalității”.1
O expunere sumară și exemplificativă a libertăților civile vizează: libertatea conștiinței,
libertatea de a exercita profesia aleasă, libertatea de a se deplasa sau de a se stabili ș.a.m.d.
Ceea ce s-a manifestat inițial drep o creație a doctrinei și a practicii judiciare, a ajuns de-a
lungul vremii, la rang de norme constituționale, norme internaționale jus cogens, precum și
importante norme naționale.
Drepturile personal nepatrimoniale, evocă în mod exclusiv o arie largă de valori morale,
caracteristică care a făcut ca instanțele franceze să considere că drepturile personalității, per
ansamblu, aparțin patrimoniului moral și constituie o prelungire a personalității persoanei fizice2.
Raportându-ne la triada structurii umane, omul ca ființă bio-psiho-socială, în materia
drepturilor personalității s-au înfățișat dreptul la viață, dreptul la integritate fizică și psihică,
dreptul la propria voce, dreptul la onoare, dreptul la reputație, demnitate, dreptul la nume, dreptul
la domiciliu, dreptul la respectarea vieții private, dreptul la imagine, dreptul la creație intelectuală
– latura nepatrimonială a acestui drept.
Printre primele drepturi de această natură ce s-au bucurat de protecție juridică s-au numărat
dreptul la viață privată și dreptul la imagine.
Noțiunea de „viață privată”, se afirmă în doctrină3 că a fost utilizată pentru prima dată în
cadrul dezbaterilor asupra Legii franceze a presei din 1819. A urmat apoi o serie de reglementări
legislative inspirate din indiscrețiile presei, în sensul că dreptul la viață privată a început să se
bucure de protecție din partea statului, orice încălcare a acestui drept fiind sancționat
contravențional.
De referință în acest domeniu râmâne susținerea, pe cale doctrinară, a recunoașterii unui nou
drept, un drept care să protejeze și să ocrotească individul împotriva intruziunilor în viața
personală, intimă a unei persoane. The right to be let alone4, a fost promovat în anul 1890, în
Statele Unite ale Americii, de juriștii americani5, însă Curtea Supremă a S.U.A.a acceptat
recunoașterea acestui drept ca fiind implicit consacrat în Constituție, de abia în anul 1965, într-o
speță ce avea ca obiect relațiile de familie și, mai concret, faptul că interzicerea folosirii
contraceptivelor de către femeile căsătorite reprezintă un atentat la caracterul intim și sacru al
uniunii conjugale.
Progresul tuturor aspectelor ce țin de realitatea obiectivă nu a constituit întotdeauna un factor
benefic. Aspecte ce țin de moralitatea omului, de caracteristicile sale intrinseci, au fost și sunt
adesea puse la îndoială sau, dacă nu, cel puțin amenințate.
Dacă în secolul XIX și începuturile secolului XX,s-au evidenŃiat imixtiunile în aria extinsă a
personalității omului prin legi ce aduceau atingere implicită acestor valori, acum, în secolul XXI,
sfera protecției se extinde și aduce în prim-plan apărarea valorilor personale ale individului față de
reversul medaliei oferit de avansul științific și tehnologic.
Crearea progresivă a mai mult premise de violare a drepturilor personalității, a condus pe de-o
16.

1
Distincția dintre cele două – drepturile personal nepatrimoniale și libertățile civile – făcându-se în raport de
rezonanța în planul dreptului civil sau în planul dreptului public. Drepturile personal nepatrimoniale sunt opozabile
în rapoturile dintre particulari, iar libertățile civile sunt opozabile statului.
2
Pentru detalii v. în R. Lindon, Les droits de la personnalité, Dalloz, Paris, 1974, pag. 20, citat în hotărârile
Tribunal de Grande Instance de la Seine, 23 iunie 1996 și 25 iunie 1996.
3
R. Lindon, op. cit., pag. 9.
4
Traducere din lb. Engleză: Dreptul de a fi lăsat în pace.
5
Samuel D. Warren, Louis D. Brandeis, The right to privacy, Harvard Law Review, vol. IV, nr. 5/1890, pag.
193-220. Articolul poate fi consultat și pe paginade web: http://www.jstor.org/stable/1321160?seq=1.
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parte la valorizarea acestora și, pe de altă parte, la crearea unui cadru normativ cât mai detaliat cu
putință pentru sancționarea oricăror atingeri aduse.
Ce este specific acestor drepturi este faptul că omul este născut cu acestea, nu este necesar să
existe vreo manifestare de voință pentru valorificarea lor; se manifestă, poate pentru mulŃi în
subconștient, zilnic. Pornind chiar cu dreptul la viață, trecât prin dreptul la nume, laonoare,
demnitate, la viață privată, dreptul la propria imagine și, terminând poate cu dreptul de a-ți pregăti
funeraliile1. Acestea sunt aspecte fără de care individul nu s-ar putea dezvolta într-o normalitate
socială; aspecte care odată încălcate pot duce chiar la anomii sociale. De aici și necesitatea fixării
unor mijloace eficiente de garantare, protecție și apărare.
2. Aspecte de drept substanțial
Reglementarea la nivel internațional a drepturilor personal nepatrimoniale a reprezentat o
constantă preocupare începută din a doua jumătate a secolului al XIX-lea; preocupare care s-a
manifestat prin adoptarea a numeroase acte normative, printre care, semnificative în domeniu sunt:
Declarația Universală a Drepturilor Omului2, Pactul relativ la drepturile civile și politice3,
Convenția Europeană a Drepturilor Omului4 ș.a.m.d.
La nivel național, drepturile personalității nu primiseră, până nu demult o consacrare
legislativă expresă.
Primul moment de demarcație în domeniul drepturilor personalității l-a reprezentant anul
1954 prin adoptarea Decretului nr. 31 privind persoanele fizice și persoanele juridice5, care până în
anul 2011 a constituit nucleul protecției drepturilor personale6. Până la acel moment se putea vorbi
doar de o protecție a unor drepturi strâns legate de persoană, protecție ce se putea realiza fie pe
calea reglementărilor în materia răspunderii civile, fie prin incidența normelor penale.
Adoptarea noului Cod civil a reprezentat o schimbare și o nouate pe plan intern în
domeniulului drepturilor personal nepatrimoniale.
În Cartea I, intitulată „Despre persoane”, în Titlul II referitor la persoana fizică și-au făcut
loc, în Capitolul al II-lea denumit „Respectul datorat ființei umane și drepturilor ei inerente”,
prevederi referitoare la drepturile personalității.
În art. 58, 59 și 60 NCC, se enumeră, de-o manieră exemplificativă drepturile personalității:
dreptul la viaŃă, dreptul la sănătate, integritate fizică și psihică, la demnitate, la propria imagine,
dreptul la respectarea vieții private, precum și dispoziții comune referitoare capitolului în cauză ce
au în vedere atributele de identificare ale persoanei (numele, domiciliul, reședința, starea civilă),
dar și libertatea persoanei de a dispune de sine însuși atâta vreme cât nu încalcă drepturile și
1

185.

V. Gèrard Cornu, Droit civil. Indroducion. Les personnes. Les biens, 11 édition, Montchrestien, 2003, pag.

2

DeclarațiaUniversală a DrepturilorOmului, adoptată de AdunareaGenerală ONU la 10 decembrie 1948.
Pactul relativ la drepturile civile și politice, adoptat de Adunarea Genarală a ONU la 16 decembrie 1966.
4
ConvenŃiaEuropeană a DrepturilorOmului, adoptată de ConsiliulEuropeişisemnată la Roma, la 4 noiembrie
3

1950.

5
Decretul nr. 31/1954 privitor la persoanele fizice și persoanele juridice, publicat în Buletinul Oficial nr.
8/30.01.1954, cu modificările și completările ulterioare, în prezent abrogat de Legea 287/2009 privind Codul civil
(în continuare NCC), republicată în M.Of. nr. 505/15.06.2011.
6
În art. 54 alin. (1) al Decretului nr. 31/1954, erau prevăzute ca drepturi ce se bucurau de protecție juridică:
dreptul la nume, dreptul la denumire, dreptul la reputație, dreptul personal nepatrimonial de autor al unei opere
științifice, artistice ori literare, precum și dreptul de autor.
Această prevedere a fost îndelung criticată în doctrină ca fiind deficitară datorită faptului că omite drepturile
primordiale ale persoanei – dreptul la viață, dreptul la integritate fizică și dreptul la viață privată. V. Călina Jugastru,
Reflecții asupra noțiunii și evoluției drepturilor personalității, Anuarul Institutului De Istorie "George BariŃiu" din
Cluj_Napoca - Series Humanistica - V - 2007, pag. 369 – 386; Ioan Albu, Victor Ursa, Răspunderea civilă pentru
daune morale, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1979, pag. 73.
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libertățile altora, ordinea publică sau bunele moravuri.
Art. 58 NCC, în alin. (2) este și cel care trasează principala caracteristică a drepturilor
nepatrimoniale: netransmisibilitatea acestora. Acest caracter este urmat de inaccesibilitatea lor care
se manifestă prin imposibilitatea cesionării sau renunțării definitive, pe cale convențională, la unul
dintre drepturile din categoria drepturilor personal nepatrimoniale.
Caracterul insesizabil al drepturilor personalității apare, în acest context, ca o consecință
firească a naturii extrapatrimoniale a drepturilor inerente persoanei fizice. De asemenea, ele se
bucură de imprescriptibilitate (atât extinctiv, cât și achizitiv)1, dar și de opozabilitate erga omnes.
Noul Cod civil a pus un accent deosebit pe avansul tehnicilor medicale ce se poate solda,
dacă nu sunt respectate limitele impuse de lege și rațiunile terapeutice benefice avute în vedere, cu
atingeri aduse drepturilor personalității. În acest context sunt consacrate prin noua legislație:
interzicerea practicilor eugenice (art. 62), interzicerea intervențiilor asupra caracterelor genetice
(art.63) dacă nu urmăresc prevenția și tratarea maladiilor genetice, inviolabilitatea corpului uman
(art. 64), interzicerea examenului caracteristicilor genetice dacă acesta nu este realizat în scopuri
medicale, științifice sau în cadrul procedurilor judiciare civile sau penale (art. 65).
De asemenea, se aduc reglementări cu nivel de principiu și în domeniul intervențiilor
medicale asupra persoanelor (art. 67), precum și în domeniul prelevării și transplantului de la
persoanele în viață de celule, țesuturi și celule de origine animală unde, caracterul nepatrimonial al
unei astfel de operațiuni și consimțământul scris, liber, prealabil și expres anterior intervenției,
precum și informarea prealabilă, constituie elemente esențiale (art. 66 și art. 68).
Prin NCC se consacră, în Secțiunea a III-a intitulată „Respectul vieții private și al
demnității persoanei umane”, prevederi generale asupra unor aspecte îndelung atinse în practică, în
doctrină, dar și în legislația națională și internațională2: dreptul la libera exprimare, dreptul la viață
privată, dreptul la demnitate, dreptul la propria imagine3.
Datorită controverselor doctrinare dar și datorită dificultăților practicii în a conferi o
interpretare cât mai exhaustivă a dreptului la viață privată, în art. 74 NCC, înfățișează, cu titlu de
exemplu, atingerile ce pot fi aduse vieții private cum ar fi: interceptarea fără drept a convorbirilor
private; captarea sau utilizarea imaginii sau a vocii unei persoane aflate într-un spațiu privat;
difuzarea de imagini care să reprezinte interioare ale unui spațiu privat fără acordul celui care îl
ocupă în mod legal;difuzarea de știri, anchete, dezbateri sau reportaje scrise ori audiovizuale
privind viața intimă, personală sau de familie, fără acordul persoanei în cauză; difuzarea de
materiale conținând imagini privind o persoană la tratament în unitățile de asistență medicală;
difuzarea sau utilizarea corespondenței, inclusiv a datelor personale ale unei persoane fără acordul
1

Caracterul imprescriptibil al drepturilor personal nepatrimoniale nu subzistă în situația unei acțiuni în
repararea prejudiciilor cauzate prin încălcarea drepturilor nepatrimoniale. Această acțiune are caracter patrimonial,
pe cale de consecință i se vor aplica regulile de drept comun în materia prescripției extinctive reprezentat de art.
2517-2522 NCC.
2
V. art. 22, 26, 28, 30 din Constituția României, revizuită, publicată în M.Of. nr. 767/31.10.2003; art. 2,8, 9,10
din Convenția Europeană a Drepturilor Omului.
3
Față de calificarea dreptului la propria imagine ca fiind distinct de dreptul la viaŃă privată au existat
numeroase controverse. O parte a doctrinei a afirmat că dreptul la propria imagine este doar o extensie a dreptului la
respectarea vieții private (v. X. Pradel, Les préjudice dans le droit civil de la responsabilité, Librarie Général de
Droit et Jurisprudence, Paris, 2004, pag. 124), în vreme ce o altă parte a doctrinei, afirmă că dreptul la propria
imagine este un drept autonom, distinct de dreptul la viață privată, manifestându-se ca un element distinct, vizual de
identificare a persoanei, iar în acest sens ar trebui să i se confere persoanei în cauză un monopol de exploatare a
imaginii bunului său (v. Ovidiu Ungureanu, Călina Jugastru, Drept civil. Persoanele, Editura Rosetti, București,
2003, pag. 46, 47).
NCC a adoptat concepția în conformitate cu care dreptul la imagine este un drept autonom, distinct de dreptul
la viaŃă privată, concepție care este susținută și de argumentul că nu orice atingere a dreptului la imagine presupune
și o atingere a dreptului la viața privată.
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acesteia ș.a.m.d.
Față de necesitatea legiuitorului de a exemplifica posibile atingeri aduse dreptului la viața
privată, este de menționat că acestea au făcut obiectul a numeroase, răsunătoare și controversate
procese pe rolul instanțelor naționale și internaționale, astfel încât menționarea acestora nu face
decât să confere un sprijin în plus în concretizarea posibilelor atingeri aduse drepturilor
personalității și, pe cale de consecință, pentru apărarea acestora.
Limitările impuse consacrării drepturilor personalității, prevăzute în art. 75 NCC, reiterează,
prioritatea în dreptul intern a acordurilor internaționale la care România este parte. Astfel că, orice
atingere sau limitare a drepturilor personalității, în măsura în care această atingere sau limitare are
un fundament legal național sau internațional, vor fi permise și nu vor constitui veritabile atingeri
ale drepturilor personalității, pentru că acordarea pe cale legală a unei atingeri de acest gen nu face
altceva decât să urmărească protejarea unui interes superior decât interesul dreptului atins.
O aridă problema a constitut-o, o constituie și, cel mai probabil o va constitui în continuare
atitudinea presei față de aspectele private ale vieții persoanelor publice. Deși, legislația în acest
domeniu există și aceasta se coroborează cu drepturile personalității, aviditatea de povești
spectaculoase, înfățișând multe aspecte din viața privată a unor persoane, continuă să persiste. La
aceasta se adaugă și atingerile aduse prin intermediul internetului, spațiu încă insuficient
reglementat.
Pentru responsabilizarea persoanelor ce pot face subiectul unor astfel de prezentări media, în
art. 76 NCC, consacră o prezumție de consimțământ din partea celui la care se referă o informație
sau un material, în sensul publicării acelor infrormații sau materiale atunci când acestea se pun la
dispoziția unei persoane fizice sau juridice despre care persoana la care se referă materialul sau
informația are cunoștință că își desfășoară activitatea în domeniul informării publicului.
Față de respectul datorat persoanei și după decesul său, în cadrul art. 78-81 NCC consacră
dreptul la respectarea atât a reputației, cât și a corpului celui decedat. Tot la fel, orice persoană are
dreptul de a alege cu privire la propriile funeralii și cu privire la corpul său după moarte. Față de
opțiunea privind funeraliile, dacă persoana decedată nu și-a exprimat acordul pe timpul vieții, se
va ține seama de confesiunea acestuia, precum și de acordul rudelor. Prelevarea de organe, țesuturi
și celule de la persoanele decedate presupune acordul exprimat din partea acestora pe timpul vieții,
iar în lipsa acestuia se va face apel la consimțământul familiei, în ordinea prevăzută de art. 81
NCC.
Consacrarea în legislația națională a drepturilor personalității, constituie un demers de mult
așteptat și necesar legislației naționale pentru ralierea la condițiile legislative actuale din spațiul
Uniunii Europene și creează premisele consolidării unei doctrine și jurisprudențe interne ce, cu
siguranță, se va completa și se va susține pe vasta jurisprudență a instanțelor europene, cu
precădere Curtea Europeană a Drepturilor Omului.
3. Aspecte de drept procedural
Odată cu această consacrare de drept subsanțial, se conferă și noi reglementări de ordin
procedural pentru crearea unui cadru special destinat protecției drepturilor personal
nepatrimoniale.
Încadrate în Titlul V, sub denumirea de „Apărarea drepturilor nepatrimoniale”, art. 252 -257
NCC sunt cele care reglementează mijloacele de apărare pentru orice încălcare sau amenințare a
drepturilor personalității.
În art. 252 se consacră faptul că orice ființă are dreptul la ocrotirea valorilor sale intrinseci,
urmând ca apoi să se descrie mijloacele procedurale ce pot fi folosite.
Sub asepctul mijloacelor procedurale, NCC distinge între acțiunea de drept comun și între
acțiunea pe calea unor proceduri speciale, în concret, ordonanța președințială.
Acțiunea în justiție de drept comun se poate utiliza drept mijloc de apărare pentru orice
încălcare sau amenințare adusă drepturilor nepatrimoniale.

Floriana Tudor

721

Față de conținutul cererii de chemare în judecată, NCC prin art. 253 alin. (1) limitează aria
solicitărilor nepatrimoniale pe care reclamantul o poate exercita, precum și aria în fața căreia
instanța trebuie să subscrie la: interzicerea săvârșirii faptei ilicite, dacă aceasta este iminentă;
încetarea încălcării și interzicerea pentru viitor, dacă această încălcare durează încă; constatarea
caracterului ilicit al faptei săvârșite, dacă tulburarea pe care a produs-o subzistă.
Cele prezentate în alin. (1) constituie, așadar, regula în acest domeniu. Alin. (2) consacră și
excepția. Raportându-se la modalitatea prin care se realizează încălcarea dreptului nepatrimonial,
dacă această încălcare a fost săvârșită prin exercitarea dreptului la libera exprimare, instanța poate
dispune numai încetarea încălcării și interzicerea pentru viitor, dacă încălcarea persistă sau
constatarea caracterului ilicit al faptei săvârșite, dacă tulburarea pe care a produs-o subzistă.
Rațiunea prevederii acestei excepții rezidă în imposibilitatea interzicerii exercitării dreptului
la libera exprimare de către nicio persoană, instanță națională sau internațională. Modalitatea în
care se poate manifesta libera exprimare nu este de natură a creea premisa unui abuz de drept, și pe
cale de consecință, încălcarea unui drept nepatrimonial, deoarece această modalitate nu este una
predictibilă, de natură a creea prezumții întemeiate că ar urma să folosească la încălcarea
drepturilor unei alte persoane.
În lipsa acestei excepții consacrate legal, dacă s-ar fi putut face aplicarea art. 253 alin. (1) lit.
a) care prevede că instanța poate interzice săvârșirea faptei ilicite, dacă aceasta este iminentă,
această dispoziție ar fi intrat în contradicție cu dreptul la libera exprimare și cu „prezumția de
nevinovăție” și, prin înșăși dispoziția instanței, s-ar prejudicia drepturile nepatrimoniale.
Tocmai de aceea, numai ca urmare a exercitării dreptului la libera exprimare se poate stabili
dacă această exercitare a depășit cadrul oferit de lege și a adus atingere drepturilor personalității și
se poate face aplicarea fie a încetării încălcării și interzicerii pentru viitor, dacă încălcarea încă
persistă (pentru că în această situație există deja un precedent ce poate constitui o probă plauzibilă
în creearea convingerii că ilicitul civil se poate continua sau repeta), fie simpla constatare a
caracterului ilicit al faptei săvârșite dacă tulburarea pe care a produs-o încă subzistă.
Tot în cadrul unei acțiuni de drept comun, prin care se solicită o reparație nepatrimonială a
încălcării drepturilor personalității, în alin. (3) al art. 253, se precizează că cel care a suferit o
încălcare a unor asemenea drepturi poate cere instanței să îl oblige pe autorul faptei să
îndeplinească orice măsuri socotite necesare de către instanŃă spre a ajunge la restabilirea dreptului
atins, precum: obligarea autorului, pe cheltuiala sa, la publicarea hotărârii de condamnare; orice
alte măsuri necesare pentru încetarea faptei ilicite sau pentru repararea prejudiciului cauzat.
Față de aceste prevederi este de notat faptul că puterile instanței se măresc și se permite o mai
mare putere de intervenție pe calea acțiunii de drept comun. În atare circumstanțe, evaluarea
fondului cauzei se va face prin perspectiva diligenței, instanța recurgând la criterii relative de
soluționare a cauzei.
Astfel că, instanța poate aprecia atât cu privire la necesitatea unei modalități de restabilire a
dreptului atins, cât și, in concreto, modalitatea prin care se poate realiza restabilirea situației
anterioare încălcării unui drept nepatrimonial(publicarea pe cheltuiala pârâtului a hotărârii de
condamnare, fie dreptul la replică sau la rectificare), însă numai în limitele prinicipiului
disponibilității.
În art. 253 alin. (4) este legiferată și posibilitatea celui prejudiciat printr-o atingere a
drepturilor sale nepatrimoniale de a solicita instanței despăgubiri sau o reparație patrimonială
pentru prejudiciul chiar nepatrimonial, dacă vătămarea poate fi imputabilă autorului faptei
prejudiciabile. Această acțiune este supusă prescripției extinctive, prevede art. 253 alin. (4) teza
finală.
Interpretând per a contrario, acțiunile prin care se urmărește o reparare cu caracter
nepatrimonial a încălcărilor drepturilor personalității (ex. obligarea autorului la publicarea hotărârii
de condamnare, obligarea autorului la a oferi dreptul la replică etc), urmează regula în domeniu,
fiind imprescriptibilă.
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Protecția drepturilor personal nepatrimoniale se poate realiza nu numai pe calea unei acțiuni
de fond, ci și pe calea unor acțiuni ce permit luarea unor măsuri provizorii (art. 255 NCC).
Sub aspectul normelor de procedură ce trebuiesc urmate, deși art. 255 alin. (4) prevede că
dispozițiile aplicabile sunt cele ce cârmuiesc și soluționarea ordonanței peședințiale (art. 581, 582
C.proc.civ.), acestea trebuiesc coroborate cu normele de drept comun în materie procedurală
(ordonanța președințială fiind ea însăși o procedură reglementată de norme speciale), dar și cu
normele prevăzute în NCC (acestea la rândul lor derogând de la prevederile referitoare la
ordonanța președințială).
Sub aspectul condițiilor de admisibilitate ale acțiunii în luarea măsurilor provizorii, art. 255
(alin. 1) face referire la: persoana care se consideră lezată să facă dovada credibilă1 că drepturile
sale nepatrimoniale fac obiectul unui acțiuni ilicite; acțiunea ilicită să fie actuală sau iminentă;
acțiunea ilicită să fie de natură a cauza un prejudiciu greu de reparat2.
Deși face referire la o categorie aparte de acțiuni și nu folosește aceeași terminologie ca art.
581 C.proc.civ., în fond, condițiile de admisibilitate sunt aceleași: urgența, caracterul vremelnic al
măsurii și ca instanța să nu cerceteze fondul.
Sub aspectul urgenței, aceasta nu mai trebuie dovedită deoarece este prezumată de legiuitor3,
dar este conferită de caracterul acțiunii ilicite care trebuie să fie actual sau iminent și de natură a
cauza un prejudiciu greu de reparat. Caracterul vremelnic al măsurii reiese chiar din denumirea
marginală a art. 255 NCC și anume: „Măsuri provizorii”, dar și din interpretarea alineatelor art.
255 și din caracterele ordonanței președințiale. Condiția ca instanța să nu cerceteze fondul este o
condiție de bază a ordonanței președințiale4, dar care se deduce și din prevederile art. 2555.
Cu privire la ceea ce poate să dispună instanța pentru luarea măsurilor provizorii, art. 255
alin. (2) oferă, cu titlu de recomandare, două din aceste măsuri: interzicerea încălcării sau încetarea
ei provizorie și luarea măsurilor necesare pentru a asigura conservarea probelor.
Presa scrisă și audiovizuală a constituit de cele mai multe ori principalul „vinovat” în
încălcarea drepturilor personal nepatrimoniale, însă, în egală măsură, nu i se poate nega rolul de
principal instrument al realizării dreptului la libera exprimare, a dreptului la informare și de a fi
informat. Tocmai de aceea, față de prejudiciile aduse drepturilor personalității prin astfel de
mijloace – presa scrisă și audiovizuală –, NCC, în art. 255 alin. (3) prevede condiții suplimentare
de luat în calcul de către instanță pentru a putea dispune încetarea cu titlu provizoriu acțiunii
prejudiciabile.
Pentru ca instanța să poată dispune încetarea provizorie a încălcării prin intermediul
ordonanței președințiale, atunci când acea încălcare se realizează prin mijloacele presei scrise sau
audiovizuale, aceasta trebuie să verifice dacă prejudiciile aduse reclamantului sunt grave, dacă nu
cumva acțiunea prejudiciabilă este justificată în limitele art. 75 NCC (dacă încălcările sunt permise
de lege sau de convențiile și pactele internaționale la care România este parte sau sunt urmare a
exercitării cu bună-credință a drepturilor și libertăților prevăzute de aceste acte normative –
naționale și internaționale –) și dacă măsura provizorie luată de instanță nu ar fi disproporționată în
raport de prejudiciile cauzate reclamantului.
1

Fiind vorba de o procedură ce cercetează doar aparența dreptului, nu și fondul, dovada se poate face prin
orice mijloc de probă, fiind vorba, în esență, de o situație de fapt.
2
În lipsă de alte prevederi referitoare la condițiile necesare a fi îndeplinite pentru a se considera ca un
prejudiciu este greu de reparat, râmâne a se interpreta de către instanță, in concreto, de la caz la caz.
3
V. Mihaela Tăbârcă, Drept procesual civil, Vol. II, Ediția a II-a revizuită și adăugită, Editura Universul
Juridic, Bucureşti, 2008, pag. 203.
4
„Nu se cere a fi îndeplinită condiția privitoare la afirmarea unui drept, întrucât pe calea ordonanței
peședințiale nu se discută fondul, ci se cercetează numai aparența dreptului” - Mihaela Tăbârcă, Drept procesual
civil, Vol. II, Ediția a II-a revizuită și adăugită, Editura Universul Juridic, București, 2008, pag. 199.
5
Ex.: art. 255 alin. (4)„....înainte de introducerea acțiunii de fond”.
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Ca regulă generală, după cum prevede art. 255 alin. (4), cererea pentru luarea măsurilor
provizorii se va soluționa în conformitate cu dispozițiile referitoare la ordonanța președințială, însă
NCC, în următoarele alineate adaugă condiții procedurale pentru dispunerea măsurilor provizorii.
Ce este specific în această materie este faptul că dacă cererea pentru luarea măsurilor
provizorii a fost introdusă înainte de introducerea acțiunii de drept comun, prin hotărârea prin care
se dispun măsurile provizorii instanța trebuie să dispună și fixarea unui termen înăuntrul căruia
reclamantul este obligat să introducă acțiunea de drept comun, sub sancțiunea încetării de drept a
măsurii provizorii dispuse de instanță [art. 255 alin. (4) NCC].
Până la acest moment, practica instanțelor de judecată înfățișa o abordare distinctă de
prevederile NCC, în sensul că cererea pentru luarea unor măsuri provizorii prin intermediul unei
ordonanțe președințiale se accepta numai dacă se realiza fie odată cu fondul, fie ulterior
introducerii acțiunii pe drept comun.
Față de natura termenului în interiorul căruia cel vătămat în drepturile sale nepatrimoniale
trebuie să introducă acțiunea pe drept comun, acesta este unul de decădere.
Este însă interesant de observant că, în anumite situații, termenul fixat de instanță nu apare ca
unul imperativ, ci ca un termen de recomandare. Aceasta se deduce din prevederile art. 255 alin.
(6) care dispun că măsurile luate de către instanță încetează de drept dacă reclamantul nu a sesizat
instanța de fond în termenul fixat de către aceasta (n.n. instanța care a soluționat ordonanța
președințială), dar nu mai târziu de 30 de zile de la luarea acestora.
Datorită caracterului provizoriu al măsurii luate de către instanță, textul de mai sus se impune
a fi interpretat în sensul în care instanța, prin hotărâre, a fixat un termen mai mare de 30 zile pentru
introducerea acțiunii în fond, și nu în sensul în care instanța a fixat un termen mai scurt de 30 zile,
iar reclamantul are posibilitatea de a alege între termenul fixat de instanță și termenul stabilit în art.
255 alin. (6).
Față de momentul de la care începe să curgă fie termenul fixat de instanță, fie termenul de 30
zile, în funcție de situația concretă, acesta începe să curgă de la momentul la care instanța ia
măsurile provizorii. Momentul la care instanța adoptă anumite măsuri se identifică cu momentul
pronunțării sau cu momentul comunicării, în funcție de cum judecata s-a realizat cu sau fără
citarea părților.
O altă condiție ce duce la sancțiunea încetării de drept a măsurilor, alături de cea privitoare la
obligația reclamantului de a introduce acțiunea de drept comun în interiorul unui anumit termen,
este cea referitoare la plata unei cauțiuni din partea reclamantului.
Astfel că, dacă măsurile provizorii luate de instanță sunt de natură a prejudicia partea adversă,
instanța îl poate obliga pe reclamant să dea o cauțiune, în cuantumul stabilit de către instanță, sub
sancțiunea încetării de drept a măsurilor provizorii.
O altă măsură derogatorie este posibilitatea oferită pârâtului de a solicita reclamantului
repararea prejudiciului cauzat prin măsurile provizorii, dacă acțiunea de fond este respinsă ca
neîntemeiată [art. 255 alin. (7) NCC].
Instanța poate însă refuza obligarea reclamantului la plata despăgubirilor sau poate dispune
reducerea acestora dacă, în funcție de circumstanțele concrete ale cazului, reclamantul nu a fost în
culpă sau a avut o culpă ușoară [art. 255 alin. (7) NCC teza finală].
Dacă însă pârâtul nu solicită daune-interese, la cererea reclamantului, instanța poate dispune
eliberarea cauțiunii. Această cerere se va judeca în conformitate cu dispozițiile referitoare la
ordonanța președințială, cu excepția faptului că este obligatorie citarea părților. [art. 255 alin. (8)].
Deși pârâtul nu a solicitat daune-interese, acesta se poate opune eliberării cauțiunii
reclamantului. Dacă se înaintează o astfel de opoziție, instanța va fixa un termen care să nu fie mai
mare de 30 zile pentru depunerea acțiunii de fond de către pârât împotriva reclamantului. Dacă în
interiorul acestui termen fixat de instanță, pârâtul nu își exercită dreptul de a porni o acțiune de
fond împotriva reclamantului, măsura indisponibilizării sumei depuse cu titlu de cauțiune va înceta
de drept [art. 255 alin. (8) teza finală NCC].

724

ConferinŃa StudenŃească Anuală „Nicolae Titulescu”. ŞtiinŃe juridice

Este de observat că termenele fixate de instanță despre care face referire NCC, au în vedere
numai acțiunile pe drept comun, nu și o altă acțiune, de exemplu, pe calea ordonanței președințiale.
Celelalte aspecte procedurale sunt cele prevăzute de către ordonanța președințială și vizează
competența materială și teritorială, precum și termenele procedurale.
Sub aspectul competenței, competentă pentru a judeca cererea privind luarea măsurilor
provizorii este instanța competentă să se pronunțe asupra fondului [art. 581 alin. (2) C.proc.civ.].
De asemenea, calea de atac împotriva dispozițiilor instanței prin intermediul ordonanței
președințiale este recursul ce trebuie exercitat în termen de 5 zile de la pronunțare, dacă s-a dat cu
citarea părților sau de la comunicare, dacă s-a dat fără citarea părților [art. 582 alin. (1)
C.proc.civ.].
De asemenea, vor fi aplicabile regulile referitoare la suspendarea executării ordonanței
președințiale până la judecarea recursului, sub condiția plății unei cauțiuni, dispozițiile referitoare
la amânarea pronunțării și redactarea ordonaței, precum și posibilitatea de a face contestație la
executarea ordonanței președințiale.
4. Concluzii
Modificările recente, atât cele de la nivel substanțial, cât și cele de la nivel procedural, mult
așteptate în legislația națională sunt de un real interes și ajutor practic. Deși în jurisprudența
națională au existat pe rolul instanțelor de judecată numeroase acțiuni referitoare la încălcări aduse
drepturilor personal nepatrimoniale, acestea aveau fundament legal în instrumentele internaționale
și, pe alocuri în Decretul 31/1954 și în Codul civil de la 1864.
Sub aspect procedural, prevederile introduse prin Noul Cod civil consolidează necesitatea
unui cadru distinct de cel general pentru apărarea acestor drepturi strâns legate de persoana fizică,
cadru ce permite realizarea cu celeritate unei mai bune aplicări a legii cu privire la atingerile aduse
drepturilor personal nepatrimoniale.
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DUE DILIGENCE: MODĂ SAU NECESITATE ?
Gabriel IANCULESCU∗

Abstract
Mergers and acquisitions (M&A) have become a way of corporate life. More than threequarters of corporate combinations fail to attain projected business results, as most produce
higher-than-expected costs and lower-than-acceptable returns.
The due diligence process can make the difference between success and failure. The aim of
this study is to identify how due diligence has changed in the last century, taking into account
several aspects, such as the economical turnovers, the dynamic market, and the cross-border
phenomenon, to highlight its importance, and also to explain when, why, and by whom should due
diligence be performed.
Cuvinte cheie: due diligence, investigație, diligență, legal, financiar
1. Introducere
1.1 Definirea conceptului de Due Diligence
Noțiunea de ”due dilligence” desemnează acea procedură prin care sunt evaluate riscurile pe
care le presupune o afacere și constituie o etapă premergătoare achizițiilor. Due dilligence
îndeplinește un rol fundamental, putând face diferența între succes și eșec. Astfel, achizitorii
trebuie să aibă toate datele necesare, în vederea preîntâmpinării celor mai rele scenarii posibile.
Due diligence nu este un concept nou în lumea afacerilor; de fapt, se poate afirma că este cea
mai veche dintre tehnicile moderne de consolidare a unei tranzacții, fiind utilizat de aproape 100
de ani în dreptul anglo-saxon, și preluat în dreptul romano-germanic, unde își are cu adevărat
rădăcinile1.
Atât contextul economic, cât și cel legal au suferit transformări majore de-a lungul timpului.
Astfel, în ultimii 20 de ani, lumea afacerilor a avut parte de un boom economic, la sfârsitul aniilor
”90 și începutul aniilor 2000, dar si de o criză economică globală declanșată la sfârșitul deceniului
trecut. În aceste circumstanțe, se pune întrebarea : Care tehnici de consolidare și preîntâmpinare a
problemelor în cadrul unei tranzacții mai sunt eficiente și necesare ? Își păstrează procesul de due
diligence importanța în această nouă scenă economică? Doctrina de specialitate a dat un răspuns
pozitiv la această întrebare2, afirmând că procesul de due diligence, nu numai că rămâne în
continuare un element cheie în cadrul derulării unei fuziuni sau achiziții, dar el devine mai
important ca oricând în aceste condiții de incertitudine. Siguranța și securitatea dobândesc un
statut preferențial în perioada de resuscitare economică la nivel global. Procesul de due diligence a
suferit modificări, a fost îmbunătățit de-a lungul anilor, datorită condițiilor și cerințelor financiare,
cu ajutorul principal al practicii. Acest studiu își propune să evidențieze importanța și necesitatea
procesului de due diligence în general, și în special în cazul fuziunilor și achizițiilor societăților
comerciale.
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Due Diligence a fost definit în diferite moduri în doctrină. În primul rând, acesta reprezintă
procesul analitic de investigație care urmează o ofertă sau o scrisoare de intenție și care ar trebui să
preceadă întotdeauna un angajament de a investi1. Mai este definit drept ”acheta completă si
exactă” pe care un investitor sau consilierii acestuia o execută pentru a afla situația unei companii
țintă2. Recent, într-un mod minimalist, due diligence a fost definit drept ”evaluarea prețului și
identificarea riscurilor”3. Scopul procesului este de a determina atractivitatea și riscurile potențialei
investiții, precum și investigarea unor aspecte particulare ce necesită o atenție specială,
reprezentând condiții sine qua non ale finalizării cu succes a afacerii. Executat în mod
corespunzător, procesul de due diligence va oferi celor care sunt în măsură să ia deciziile
importante, posibilitatea de a determina termenii și condițiile optime investiției, cunoscând
riscurile și avantajele asociate acelei tranzacții.
Procesul de due diligence trebuie să fie adaptat fiecărei tranzacții în parte, și să reflecte natura
unică a acesteia. Include, în primul rând, o analiză din punct de vedere legal a țintei, de la
verificarea autorizării de a întreprinde activitățile societății, până la a verifica drepturile de creanță,
datoriile si litigiile acesteia. Sunt important de înțeles factorii cheie ai procesului de due diligence :
participanții, executarea, durata și raportul; acestea vor fi prezentate pe larg în secțiunile
următoare.
Anumite elemente ale procesului, precum componența echipei, se află sub controlul
conducătorului, în timp ce alți factori se află dincolo de controlul acestuia, printre aceștia
numărându-se constrângerile de timp din jurul tranzacției, imperativele impuse de celelalte părți la
tranzacție, și desigur resursele disponibile, care dictează în mod inevitabil nivelul investigației si
capacitatea activității efectuate. De cele mai multe ori, nu dimensiunea afacerii indică nivelul de
due diligence, ci resursele investite și capacitatea de a prioritiza.
Nu există două procese de due diligence identice, pentru fiecare practicant tranzacția
prezintând probleme noi. Într-un caz, se poate descoperi faptul că terenul pe care sunt amplasate
facilitățile principale ale companiei țintă, face obiectul unui litigiu privind dreptul de proprietate
asupra acelui teren, sau pot fi descoperite plăți îndoielnice, nejustificate, ale companiei către
diverși terți; practica a relevat o diversitate a problemelor ce pot apărea în urma unei investigații
temeinic executate, probleme care prezintă un caracter suficient de grav încât sa schimbe datele
tranzacției.
1.2 Scurt Istoric
Termenul ”due diligence” își are originea în dreptul jurisprudențial anglo-saxon, denumit
common-law. Acest sistem se dezvoltă în principal pe baza jurisprudenței, adică pe deciziile
judecătorilor în soluționarea litigiilor. Dicționarul de termeni legali ”Black” definește termenul de
due diligence ca fiind ”diligența așteptată în mod rezonabil de la cineva, și care este exercitată de
obicei de către o persoană care încearcă să îndeplinească o cerință legală sau să se achite de o
obligație”4.
Nu se poate stabili cu exactitate de când datează noțiunea de due diligence, originea precisă
fiind pierdută în negura timpului. Putem spune însă că acest concept își are rădăcinile în dreptul
privat roman. Dreptul roman distingea două tipuri de diligență : diligentia quam suis rebus,
însemnând grija pe care o persoană obișnuită o exercită în gestionarea propriilor afaceri, și
diligentia exactissima sau diligentia boni patrisfamilia, aceasta fiind o formă mai concretă a
1
William A. Brandt, Jr., R. Brian Calvert, Clare M. Pierce & Catherine E. Vance, ”Due Diligence”, DSI,
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3
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diligenței, și se considera ca fiind o obligație intrinsecă a lui pater familias în gestionarea
întregului patrimoniu1.
Dreptul britanic face referiri la diligență încă de la începutul secolului al XVII-lea, până la
finalul secolului al XVIII-lea conturându-se în perioada menționată 3 tipuri de diligență :
Diligența obișnuită, Diligența extraordinară și Diligența scăzută, aceasta fiind caracterizată de
lipsa prudenței. Instanțele americane au extins aceste 3 categorii, dezvoltând o ierarhie complexă a
diligenței, de la cel mai scăzut până la cel mai înalt nivel. Diligența a fost ierarhizată pe 9 nivele,
după cum urmează : diligență slabă, diligență comună, diligență ordinară, diligență rezonabilă,
diligență corespunzătoare, diligență extraordinară, diligență înaltă, diligență în cel mai înalt grad
posibil și diligență maximă.
Existând o ierarhie atât de complexă a diligenței, se pune întrebarea : Ce nivel de diligență
trebuie sa prezinte due diligence? Una obișnuită, extraordinară, sau scăzută? Înregistrările juridice
ar sugera că este necesară și suficientă o diligență obișnuită, însă răspunsul nu este pe deplin
satisfăcător. Due diligence, în luarea unei decizii, se află înafara ierarhiei, cu alte cuvinte, depinde
de circumstanțe2. Unele circumstanțe necesită numai o diligență obișnuită sau chiar slabă, pe când
la polul opus, există situații care necesită diligență maximă. Următoarele afirmații judiciare fac
acest punct de vedere foarte clar :
”Due diligence este un termen relativ, incapabil de o definiție exactă. Ce ar însemna due
diligence într-un anumit caz, ar putea fi complet inadecvat într-un alt caz, care prezintă o cu totul
altă stare de fapt.”3
”Ceea ce constituie "atenŃia cuvenită, "grija obişnuită ", "diligenŃă," sau ”neglijență”, depinde
în foarte mare măsură de circumstanŃele unui caz particular.”4
”Due diligence este un termen relativ, care trebuie proporționalizat în funcție de pericolul față
de care este necesară luarea măsurilor. De exemplu, este necesară o diligență mai mare atunci când
conduci un camion printr-un oraș aglomerat, decât este necesară pentru a ghida o trăsură cu boi
într-un loc izolat.”5
În majoritatea cazurilor, jurisprudența Statelor Unite ale Americii sugerează necesitatea unui
standard obișnuit. Cu toate acestea, în mod evident, este recomandată depunerea unei diligențe cât
mai mari în cadrul unei tranzacții, practica demonstrând că acest lucru reduce riscul apariției unor
probleme ulterioare. Pentru siguranță deplină, se poate recomanda revenirea la standardul
”roman”. Potrivit lui Gaius, ”în cazul în care interesele părților nu sunt identice, dreptul roman
obligă la o diligență mare.”6
1.3 Tipuri de Due diligence și jurisprudență
Deși practicile din cadrul procesului de Due Diligence sunt departe de a fi uniforme în jurul
lumii, acestea pot fi clasificate în două mari categorii. O primă categorie este reprezentată de
practica ”anglo-saxonă”, care presupune o investigație cuprinzătoare și meticuloasă, cel puțin din
punct de vedere legal și financiar, înainte de semnarea unui acord. Toate datele afacerii sunt
încorporate în documente (anexe, acte adiționale s.a), care stabilesc în detaliu normele care
1
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reglementează drepturile și obligațiile părților. A doua categorie este, prin contrast, practica
utilizată în mare parte, în restul lumii. Se diferențiază de prima prin faptul că implică o investigație
mai modestă, de cele mai multe ori numai din punct de vedere legal (uneori și financiar), cu
posibilitatea unor descoperiri limitate. De cele mai multe ori, obiectivul acestui tip de due
diligence este de a facilita încrederea părților, pentru a conduce la acorduri provizorii.
Diferența acestor practici se resimte în special în cazul tranzacțiilor transfrontaliere1, atunci
când companii din SUA, Marea Britanie, ori alte țări în care se pune mare preț pe due diligence,
doresc să achiziționeze sau să fuzioneze cu companii din state în care due diligence-ul este privit
ca o opțiune, și nu neapărat o necesitate. În astfel de cazuri, părțile interesate consideră necesară
obținerea unor asigurări din partea celorlalte părți, că vor avea acces la informațiile necesare, întrun proces de dezvăluire derulat în modul în care sunt obișnuiți. Factorii de decizie internaționali
trebuie să fie flexibili când vine vorba de aceste diferențe, și să decidă ce este acceptabil într-o
afacere domestică, și ce este acceptabil într-o afacere transfrontalieră.
Studiile si statisticile2 recente relevă faptul că zona Europeană, cu precădere partea de vest,
este puternic influențată de sistemul de due diligence anglo-saxon, modelele fiind tot mai similare,
mare parte din elementele care caracterizează practica anglo-saxonă fiind preluate de către
specialiștii europeni din domeniul legal și fiscal3.
Este de asemenea important de observat, care este opinia jurisprudenței cu privire la procesul
de due diligence. În jurisprudența Statelor Unite ale Americii și Angliei, există foarte multe cazuri
celebre prin intermediul cărora a fost dezbătută problema procesului de due diligence din cadrul
unei tranzacții. Cele mai citate cazuri în prezent sunt Escott v. BarChris Construction Corp4. din
1968 și Gantler v. Stephens5, din 2005. Primul caz, ramâne după 44 de ani de la decizie, punctul de
reper atunci când este vorba de formularea unei apărări bazate pe due diligence. Important de
reținut este constatarea Curții, care a considerat că erorile din declarații și omisiunile experților vor
atrage atât răspunderea acestora cât si răspunderea directorilor responsabili. Instanța a declarat că
”Nu există nici o dovadă care să demonstreze că aceștia au făcut o investigație asupra unor
aspecte de care să nu fie siguri ori pe care să nu le fi înțeles. Directorii și experții nu își pot
dovedi lipsa culpei deoarece a lipsit un prealabil due diligence, considerându-se astfel că aceștia
aveau toate informațiile necesare pentru a lua o decizie justă în numele acționarilor.” Unii
directori au putut dovedi diferite grade de diligență, însă instanța a considerat că nu prezintă un
nivel suficient în asemenea circumstanțe. În cazul celui de-al doilea proces, în 2005, într-un mod
similar, Curtea Supremă a opinat că membrii unui consiliu de administrație pot fi trași la
răspundere în cazul unui due diligence îndoielnic.
În România, instanțele judecătorești au ajuns să se confrunte cu problema lipsei sau întocmirii
îndoielnice a raportului de due diligence destul de târziu, lucru însă explicabil datorită amprentei
pe care și-a lăsat-o perioada comunistă asupra relațiilor comerciale.
În ciuda faptului că procedura de due dilligence a dobândit o aplicabilitate din ce în ce mai
largă, litigiile continuă să existe.
Cu privire la rezoluțiunea unui contract de cont Escrow, Înalta Curte de Casație și Justiție a
reținut în mod corect6 că nu este fondată critica recurentei, care susține că intimata nu avea dreptul
1
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să refuze eliberarea sumelor de bani, invocând neînsușirea raportului de due diligence de către
recurentă. Întradevăr, prin contract, părțile au prevăzut că recurenta avea dreptul, nu și obligația să
efectueze controlul (due diligence) cu privire la declarațiile celeilalte părți, însă parte din
documentele prevăzute în contract ca fiind necesare pentru ca banca să pună la dispoziția
recurentei suma de bani, putea fi obținută dacă aceasta acționa cu diligența necesară.
Într-un dosar mai recent1, cu privire la rezoluțiunea unui antecontract de vânzare-cumpărare,
Înalta Curte de Casație și Justiție a reținut că din moment ce reclamanții promitenți-vânzători s-au
obligat să furnizeze documentele şi informaŃiile cerute pentru efectuarea unui raport duediligence în mod satisfăcător pentru promitentul cumpărător, în caz contrar aceasta din urmă având
posibilitatea să procedeze în mod unilateral la prelungirea perioadei de obŃinere a tuturor
documentelor, fără formalitate, nu se va putea reține în sarcina acestuia din urmă culpa
neperfectării contractului în formă autentică, atâta timp cât acesta a făcut dovada îndeplinirii
obligațiilor sale, iar prelungirea este întemeiată, el continuând verificările și după termenul stabilit.
2. Procesul de Due Diligence
2.1 Scurtă prezentare a ramurilor principale de Due diligence
Deși în majoritatea cazurilor, investigația legală este principala formă de due diligence,
aceasta nu este decât o ramură a procesului de verificare în plenitudinea sa. Până la începutul
secolului XXI, Due Diligence era format în principal din 3 ramuri : Due Diligence Legal, Due
Diligence Financiar și Due Diligence Operațional. O a patra ramură se alătură acestora în cadrul
due diligence-ului modern, și anume Due Diligence-ul Cultural.
Due Diligence-ul Legal este un proces care implică identificarea, investigarea și verificarea
problemelor care ar putea afecta tranzacția. DD-ul legal asociat cu achiziția este omniprezent pe
toată durata acesteia2. Înafară de pregătirea documentelor necesare tranzacției, eforturile echipei
juridice implică în mare parte analiza contractelor, aspecte de proprietate intelectuală, precum și
alte acorduri care sunt preconizate a fi asumate sau dobândite3.
Due Diligence-ul Financiar se ocupă cu investigarea situației financiare a societății
comerciale țintă, verificând situațiile financiare anuale și lunare. DD-ul financiar este probabil
singura ocazie pe care investitorul o are de a evalua viabilitatea economică, perspectivele de viitor
ale țintei și necesarul de capital pentru realizarea obiectivelor afacerii. Așteptări nerealiste,
necorespunzătoare sau inadecvate cu privire la societatea vizată, va determina orice tranzacție să
eșueze, indiferent de dimensiune sau complexitate. Practica specialiștilor a stabilit că, pentru a
evita apariția riscurilor, și pentru a descoperi tot ce este relevant, este necesară și suficientă
verificarea situațiilor din ultimii 3 ani4. TendinŃele ar trebui analizate, în special în legătură cu
orice fluctuaŃii de venituri. SituaŃiile financiare trebuie să fie atent analizate pentru a
determina dacă acestea prezintă corect poziŃia financiară a societăŃii şi dacă principiile contabile
general acceptate au fost urmate şi aplicate în mod corespunzător.
Due Diligence-ul Operațional reprezintă procesul de verificare a tuturor aspectelor ce țin de
funcționarea propriu-zisă a unei societăți comerciale. Se pune accent pe verificarea personalului, a
sistemelor tehnologice utilizate, perspectivele sinergiei și poziția pe piața în care își desfășoară
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http://www.legislatieromaneasca.ro/home/article/11848
2
Alexandra Reed Lajoux, Charles M. Elson, ” The Art of M&A : Due Diligence – Navigating critical steps
and uncovering crucial data”, 2010, p. 95
3
Pentru detalii suplimentare privind DD-ul legal, a se vedea subsecțiunea 2.3
4
William A. Brandt, Jr., R. Brian Calvert, Clare M. Pierce & Catherine E. Vance, ”Due Diligence”, DSI,
2006, p. 12
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activitatea societatea . Este esențial de observat de ce personal dispune această societate, cu privire
specială asupra competențelor si experienței deținute de acesta. Desigur, nu toate achizițiile și
fuziunile necesită un DD operațional amănunțit, acesta prezentând o importanță deosebită mai ales
în cazul achizițiilor unor societăți care desfășoară una din următoarele 3 activități comerciale :
producerea de bunuri (industria automobilelor, industria gadgeturilor2 ș.a), prestări servicii,
inclusiv vânzarea cu amănuntul, și vânzarea de informații și comunicații3 (presă, televiziune ș.a).
În aceste cazuri, este vital nivelul tehnologic utilizat și nivelul de pregătire al celor care pun în
valoare mijloacele disponibile. Este de asemenea importantă poziția pe piață a companiei țintă,
valoarea brand-ului, în scopul efectuării unei evaluării completeși un plan de dezvoltare desigur, în
măsura în care acesta se impune4.
Due Diligence Cultural, este cea mai nouă ramură de DD. Până la începutul anilor 2000, DDul Cultural reprezenta o subramură a DD-ului Operațional5. Creșterea numărului tranzacțiilor
cross-border (transfrontaliere) a impus însă necesitatea ca această ramură să-și capete autonomia,
devenind astfel a patra ramură principală6. Scopul acestei investigații culturale, este de a determina
mentalitatea și obiceiurilor oamenilor care intră în calculul unei afaceri. Spre exemplu, o companie
producătoare de telefoane mobile care dorește să investească o sumă mare de bani într-un stat esteuropean, va trebui în prealabil să verifice mentalitatea oamenilor referitoare la muncă, la salarii, și
alți factori care să arate dacă acea investiție este sau nu fezabilă. Există posibilitatea ca, deși
costurile salariale să fie reduse, lipsa seriozității în desfășurarea muncii oamenilor să rezulte
pierderi pe termen lung, și nu câștiguri pentru compania producătoare de telefoane mobile. În urma
celui mai mare studiu cultural de acest gen7, au rezultat 5 factori, spre care astăzi due diligence-ul
cultural își îndreaptă întreaga atenție. Aceștia sunt : indexul distanței de putere, individualismul,
masculinitatea, indexul de evitare a incertitudinii și orientarea pe termen lung8.
Indexul distanței de putere se referă la nivelul de egalitate sau inegalitate în cadrul societății
unei țări. Un scor mare al acestui factor indică faptul că societatea acceptă inegalități de putere și
bogăție în cadrul acesteia. Aceasta induce părerea că este de preferat o ordine bine definită
reflectată în organizarea strictă a unei societăți comerciale și într-o structură ierarhică formală. Un
scor mic ar indica o societate în care se pune accent pe egalitate, și oportunitatea fiecărui individ
este promovată în societate. În astfel de cazuri, sunt necesare conduceri mai flexibile, organice,
care să accentueze doar o linie fină între conducători și conduși.
Individualismul se referă la nivelul promovat de societate a realizărilor personale ori
colective. Un scor mare denotă că individualitatea si drepturile personale sunt cele mai importante,
și se reflectă în faptul că angajații preferă sa lucreze mai mult individual, pentru a nu amesteca
meritele lor personale cu ale altora. De asemenea, câștigul personal este mult mai important decât
câștigul grupului sau al societății. În schimb, un scor redus indică o societate în care se pune accent
pe munca în echipă, oamenii dorind ca întreaga comunitate să beneficieze de efortul lor, iar
câștigul personal este proporționat în limitele normale ale mentalității umane.
1
William A. Brandt, Jr., R. Brian Calvert, Clare M. Pierce & Catherine E. Vance, ”Due Diligence”, DSI,
2006, p. 11
2
Gadget = dispozitiv tehnologic mic (cu caracacter practic)
3
Arthur H. Rosenbloom, ” Due Diligence for Global deal making”, 2002, p. 57
4
Alexandra Reed Lajoux, Charles M. Elson, ” The Art of M&A : Due Diligence – Navigating critical steps
and uncovering crucial data”, 2010, p. 61
5
Arthur H. Rosenbloom, ” Due Diligence for Global deal making”, 2002, p. 58
6
Duncan Angwin, ” Mergers ans Acquisitions across European Borders”, Journal of World Business, nr.
05/2001, p. 39
7
Geert Hofstede Study, 1980, peste 60 de mii de persoane intervievate din peste 50 de țări; detalii disponibile
în limba engleză la adresa : http://www.cyborlink.com/besite/hofstede.htm
8
Duncan Angwin, ” Mergers ans Acquisitions across European Borders”, Journal of World Business, nr.
05/2001, p. 39
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Masculinitatea se referă la nivelul valorilor promovate în principal de societate. Un scor
mare arată că valori precum afirmarea, succesul, competitivitatea, performanța sunt promovate, și
prevalează asupra
valorilor
cum
ar
fi calitatea vieŃii, menŃinerea
relaŃiilor
personale, grija pentru cei slabi şi solidaritatea.
Indexul de evitare a incertitudinii se referă la nivelul de preferință al oamenilor de a stabili
reguli și condiții clare, precis structurate față de cele nestructurate. Un scor mare demonstrează o
predispoziție de a face planuri, de a stabili obiective clare, și de a prefera contracte de muncă în
care să fie specificate toate aspectele necesare. Un scor mic denotă disponibilitatea de a tolera
ambiguitatea si riscul, fiind preferate companiile flexibile și în continuă schimbare.
Orientarea pe termen lung reflectă atitudinea angajaților cu privire la timp. Un scor mare
indică pregătirea si dorința de a rămâne în aceeași companie o lungă perioadă de vreme, și de
asemenea, chibzuirea resurselor pentru a întâmpina imprevizibilul pregătit. Un scor mic, din
contră, denotă faptul că angajatul este interesat doar de prezent.
DD-ul cultural nu este caracterizat de un anumit grad de diligență prevăzut ca o obligație
legală, și până acum nu a fost în atenția vreunei instanțe; importanța în lumea businessului și-o
capătă însă pentru plusul de certitudine pe care îl poate da unei investiții.1
2.2 Scopul și etapele procesului de Due Diligence
Due diligence este în mare parte o investigație lipsită de mari evenimente, uneori frustrantă2.
Cu siguranță nu este partea plină de farmec a unei tranzacții. Nu se poate compara cu emoțiile unei
negocieri, atunci când adversari foarte pricepuți discută la ”masa tratativelor” ce se oferă, și nici cu
mijloacele creative de a obține finanțarea tranzacției3. Cu toate acestea, procesul de due diligence
constituie adesea cheia încheierii cu succes a afacerii. Due diligence necesită multă atenție, un
caracter complet și coordonare și comunicare între membrii echipei. Este nevoie de planificare,
timp și răbdare.
Due diligence poate fi privit ca o poliță de asigurare împotriva necunoscutului. Are scopul
principal de a descoperi toate neregulile, ca acestea să poată fi îndreptate până la perfectarea
tranzacției, să fie utilizate de către negociatori pentru a stabili termeni mai favorabili, sau pentru a
stabili că o tranzacție nu este rentabilă, așa cum ar părea la o primă vedere.4
Așa cum s-a mai afirmat, de cele mai multe ori factorul timp reprezintă unul din cele mai
mari probleme, fiind factorul de presiune asupra echipei de DD5. De pe vremea când, conform
relatărilor, J.P. Morgan a decis să cumpere fabricile de oțel ale lui A. Carnegie, spunând ”Accept
acest preț” după ce Carnegie scrisese pe o coală albă ”480 milioane $”6, până în vremurile noastre,
foarte puține lucruri s-au schimbat în ceea ce privește rapiditatea tranzacțiilor mari7. Avocații
trebuie să accepte această mentalitate, și să-și coordoneze cât mai bine due diligence-ul în funcție
de timpul disponibil. Un studiu recent8 demonstrează că două treimi din achiziții la nivel mondial,
nu funcționează prea bine ulterior tranzacției. De asemenea, un număr mare de tranzacții nu mai au
loc datorită descoperirilor pe care avocații le fac în timpul procesului de due diligence9.
1
Duncan Angwin, ” Mergers ans Acquisitions across European Borders”, Journal of World Business, nr.
05/2001, p. 43
2
Alexandra R. Lajoux and Charles M. Elson, ” Due Diligence: Lessons from the Law”, Due Diligence Digest,
2011, p. 4
3
Arthur H. Rosenbloom, ” Due Diligence for Global deal making”, 2002, p. 155
4
Arthur H. Rosenbloom, ” Due Diligence for Global deal making”, 2002, p. 152
5
Freedman ,”Before the Merger – Due Diligence”, 2005, p. 3
6
http://www.uss.com/corp/company/profile/history.asp
7
Arthur H. Rosenbloom, ” Due Diligence for Global deal making”, 2002, p. 154
8
Mergerstat Review, 2007, 2008, 2009 (http://www.bvmarketdata.com)
9
Mark L. Sirower, ”The Synergy Trap: How Companies Lose the Acquisition Game”
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În doctrina dreptului afacerilor, există mai multe tipare stabilite care evidențiază parcurgerea
procesului de due diligence, etapă cu etapă1. Însă, după cum s-a afirmat anterior, fiecare proces de
due diligence este unic, fiecare prezentând aspecte care îl individualizează, si care pot modifica
drastic schema acestuia.
Indiferent de mărime sau complexitate, indiferent de impedimente, orice due diligence va
urma cel puțin următorii pași : formarea echipei, pregătirea listei cu sarcini, executarea
investigației și prezentarea raportului.
Înainte de a începe orice fel de investigație, este necesară semnarea unui acord de
confidențialitate inter partes, oferirea accesului la informații de ordin legal, financiar, sau altă
natură ce interesează în mod direct tranzacția, și stabilirea timpului disponibil investigației. Timpul
este de multe ori o problemă, echipa fiind forțată să lucreze de cele mai multe ori contracronometru în încercarea de a descoperi neregulile societății țintă.
Primul pas este formarea echipei. Echipa va fi formată în funcție de mărimea și complexitatea
tranzacției efectuate, dar mai ales în funcție de resursele disponibile și dorințele investitorului. În
funcție de complexitatea proiectului, se pot regăsi în echipa de due diligence specialiști din diferite
domenii. În principal, la astfel de investigații lucrează avocați și contabili, dar pot asista și
manageri, experți în resurse umane, experți în tehnologie ș.a. Comunicarea între membrii echipei
joacă un rol fundamental în formularea raportului, aceștia trebuind să se completeze unii pe alții.
De exemplu, acolo unde avocații descoperă o problemă ce ar putea reprezenta un impediment în
efectuarea tranzacției, echipa financiară poate vedea o oportunitate de a negocia un preț mai bun
sau de a obține condiții mai favorabile2. În contextul cross-border, apar noi probleme, în special
cele referitoare la limbă. Se apelează la traducători, sau în anumite cazuri, chiar la avocați din țara
companiei țintă. Chiar și în cazul unei tranzacții între o companie din SUA și o companie din
Anglia, pot apărea mari probleme din cauza diferențelor terminologiei legale și fiscale. Cu titlu de
exemplu, ”un milion” înseamnă o sumă complet diferită în cele două state3.
Procesul poate debuta cu studierea memorandum-ului de prezentare (în măsura în care acesta
există) și pregătirea (și circularea între membrii echipei) a unui memorandum care detaliază
legislația incidentă și zonele de interes ale investigației4.
Pregătirea listei cu sarcini, depinde în mare parte de tipul tranzacției. Unele afaceri sunt mai
riscante decât altele (ex: achiziția unei întregi societăți), și necesită o inspecție mai meticuloasă,
lista de sarcini fiind mult mai cuprinzătoare. Lista trebuie să fie una realistă si posibilă, raportată la
factorul timp și resurse. Rolul acesteia este de a ține o evidență strictă asupra progresului și de a nu
lăsa nimic important neverificat. Uneori, redactarea listei cu sarcini este lăsată în sarcina firmei de
avocatură cu care a ales clientul sa colaboreze, însă există posibilitatea ca aceasta să fie impusă de
client, care dorește o anumită verificare specifică5.
Executarea investigației presupune strângerea documentelor și registrelor necesare,
verificarea acestora de către specialiști și scoaterea la suprafață a detaliilor care pot afecta
tranzacția. Informațiile strânse trebuie să provină de la cât mai multe surse, nu numai cele acordate
de către societatea comercială țintă sau de către echipa de due diligence a acesteia. În România
spre exemplu, este recomandat să se verifice și toate documentele disponibile la Registrul
p.
17
studiu
disponibil
în
limba
engleză
la
:
http://books.google.ro/books?id=rUS8gLoVYYC&pg=PA18&hl=ro&source=gbs_toc_r&cad=3#v=onepage&q&f=false
1
Michael I. Daszkal, ” Due diligence tips for mergers & acquisitions”, p. 4 ; Barker & McKenzie, ” Guide to
M&A in India ”, p. 3
2
William A. Brandt, Jr., R. Brian Calvert, Clare M. Pierce & Catherine E. Vance, ”Due Diligence”, DSI,
2006, p. 3
3
Arthur H. Rosenbloom, ” Due Diligence for Global deal making”, 2002, p. 151
4
”Interviu cu Raul Mihu (Voicu Filipescu) pe tema due dilligence”, Bucharest Lawyer, Octombrie 2007, p.1
5
William J. Gole, Paul J. Hilger, ” Due Diligence : An M&A Value Creation Aproach”, 2009, p. 103
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Comerțului ce au legătură cu societatea comercială vizată, și care pot dezvălui lucruri pe care
ceilalți vor să fie trecute sub radar. În SUA, există o zicală în lumea afacerilor care spune că :
”Singurul care știe adevăratul motiv pentru care vinde ceva este vânzătorul. Cel care se încrede
numai în spusele vânzătorului fără să verifice veridicitatea acestor lucruri, este un adevărat jucător
de noroc.” 1 Fiecărui membru al echipei îi vor fi repartizate sarcini pentru a crește productivitatea
și a încerca economisirea de timp. Studierea documentelor este una dintre etapele cele mai
importante, îndeosebi în situația în care această etapă este limitată în timp prin organizarea unei
camere de date (fie fizică, în general la sediul companiei, fie virtuală, prin internet). În aceste
situații, studierea documentelor trebuie făcută cu maximă atenție (de multe ori prin conspectarea
lor), întrucât odată finalizată perioada alocată camerei de date, accesul la documente nu va mai fi
posibil2.
Ultima etapă a procesului o reprezintă prezentarea raportului de due diligence. În mare parte a
cazurilor, cel care conduce procesul de due diligence nu are și rolul de negociator al tranzacției
(deși acest lucru este posibil). Acesta are deci sarcina să-i informeze pe cei care se ocupă de
tranzacție în legătură cu toate aspecte descoperite în cadrul investigației. Detaliile contează, iar
procesul de due diligence este puternic axat pe ele. Aceste detalii trebuie aduse cât mai curând cu
putință în atenția conducătorilor, explicând consecințele lor, astfel ca aceștia să vadă dacă existe
potențiale soluții sau alternative.
Rezultatul considerat ca fiind cel favorabil la finalul unui proces de due diligence, este, așa
cum în mod rudimentar exprimă doctrina : ”No news is good news”3. Lipsa veștilor înseamnă lipsa
problemelor, iar acest lucru este ceea ce își dorește orice investitor. Dovada cea mai bună a unui
due diligence temeinic făcut, este lipsa problemelor după încheierea tranzacției. Due diligence-ul
ar trebui să scape investitorii de orice fel de surprize ulterioare.
2.3 Due Diligence Legal
Due Diligence-ul Legal este ramura cea mai des întâlnită în practică. Se poate afirma ca este
ramura de bază, fundamentul unui proces de due diligence, deoarece, în ipoteza în care due
diligence-ul cultural este executat corect, cu rezultate excelente, due diligence-ul financiar și cel
operațional nu relevă nici un fel de probleme, iar cel legal este executat neglijent, tot procesul va fi
considerat un eșec. Due Diligence-ul Legal are rolul de a ține totul în balanță, de a asigura
investitorul că din punct de vedere legal, tranzacția este posibilă, în timp ce celelalte ramuri au
rolul de a demonstra oportunitatea acesteia4.
Individualitatea procesului de due diligence determină ca de fiecare dată, să existe alte
priorități, în funcție de tipul tranzacției ori de compania țintă. În anumite cazuri, pot avea o
importanță dramatică verificările din perspectiva dreptului mediului, în alte cazuri, din perspectiva
dreptului concurenței. Aspectele care țin de următoarele ramuri de drept necesită o atenție sporită :
Dreptul mediului, Dreptul proprietății intelectuale, Dreptul concurenței și Dreptul muncii, acestora
adăugându-se ca importanță, verificarea litigiilor, astfel că toate acestea vor fi prezentate pe larg.
Aspectele de dreptul mediului sunt simțitor mai importante în cazul unor procese due
diligence derulate în anumite zone ale lumii, puternic regularizate din acest punct de vedere.
Astfel, în Europa, companiile țintă sunt mult mai atent verificate din acest punct de vedere, decât
cele din SUA. Motivele sunt destul de simple. În Europa de exemplu, protecția mediului este
reglementată, în funcție de zonă, pe 2 sau 3 nivele : un nivel supra-național (Uniunea Europeană),
1

Alexandra Reed Lajoux, Charles M. Elson, ” The Art of M&A : Due Diligence – Navigating critical steps
and uncovering crucial data”, 2010, p. 101
2
”Interviu cu Raul Mihu (Voicu Filipescu) pe tema due dilligence”, Bucharest Lawyer, Octombrie 2007, p.1
3
”Lipsa veștilor este o veste bună”; Arthur H. Rosenbloom, ” Due Diligence for Global deal making”, 2002,
p. 190
4
Freedman ,”Before the Merger – Due Diligence”, 2005, p. 5
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un nivel național, și în anumite zone, chiar și un nivel regional. Belgia este un astfel de exemplu,
pe teritoriul căreia, înafară de reglementarea europeană și cea belgiană, mai este aplicabilă și una
din cele 3 reglementări distincte, în funcție de regiune : Regiunea Flamandă (cea mai strictă),
Regiunea metropolitană Brussels și Regiunea Walloon, care fiind în dezvoltare, beneficiază de o
reglementare mai permisivă1. Desigur, acest sistem nu se aplică pe întreg continentul, existând
diferențe simțitoare. În zona fostului bloc comunist, protecția mediului înconjurător este încă în
dezvoltare, până de curând acest aspect fiind unul neimportant. Este un motiv de a acorda atenție
suplimentară acestor reglementări.
Primul pas este de a examina toate autorizațiile companiei țintă, pentru a verifica dacă acestea
sunt încă valabile, și dacă sunt în conformitate cu reglementările în vigoare. Cel mai adesea, apare
problema expirării unor autorizații, investitorul fiind cel care ulterior va fi nevoit să obțină noile
autorizații, cel mai probabil în condiții mai aspre decât la autorizarea inițială. Este normal ca acesta
să știe care vor fi costurile obținerii acestor autorizații. Al doilea pas este de a revizui toate
încălcările înregistrate, pentru a se stabili dacă acestea au fost corectate, dacă există dispoziții
obligatorii de a lua anumite măsuri ori dacă există obligații financiare referitoare la încălcările
dreptului mediului, și aceste încălcări ar putea avea efecte asupra valabilității autorizațiilor
necesare pentru desfășurarea activității ulterior incheierii tranzacției. De asemenea, este
recomandată utilizarea unui expert din domeniul mediului, pentru a crește șansele descoperirii
unor încălcări reale sau suspecte care nu au fost încă oficial raportate sau investigate2.
Problemele de proprietate intelectuală necesită de asemenea o atenție deosebită, mai ales în
această perioadă în care proprietatea intelectuală este de cele mai multe ori mai valoroasă decât
bunurile corporale aflate în proprietatea unei societăți comerciale. Tratatele internaționale
referitoare la brevete, mărci comerciale și drepturi de autor, au ajutat la o oarecare uniformizare a
practicii de due diligence în acest domeniu. Desigur, verificarea registrelor naționale pentru a
vedea ce brevete sau mărci comerciale sunt înregistrate sau reînnoite este doar primul pas al unei
verificări riguroase. Cele mai importante probleme care trebuie avute în vedere sunt : cui aparține
dreptul la brevetul de invenție și care este durata unei exclusivități sau a unei licențe neexclusive.
În România, dreptul asupra brevetului de invenție aparține inventatorului sau succesorului său
în drepturi3. Însă, în ipoteza în care acesta este salariat al unei unități, dreptul brevetului de
invenție poate aparține ori salariatului, ori unității, după cum urmează : în cazul invenților realizate
de salariat în exercitarea unui contract de muncă ce prevede o misiune inventivă încredințată în
mod explicit, care corespunde cu funcțiile sale, dreptul la brevetul de invenție aparține unității4. Va
aparține salariatului atunci când invențiile sunt realizate de către acesta fie în exercitarea funcției
sale, fie în domeniul activității unității, prin cunoașterea sau folosirea tehnicii ori mijloacelor
specifice ale unității, atunci când nu există prevederi contractuale contrare5. Dacă echipa de due
diligence descoperă utilizarea unor invenții înregistrate sau neînregistrate, aparținând unor angajați
ai societății țintă, trebuie să evalueze valoarea acelor invenții raportată la obiectul de activitate al
societății, și dacă acestea sunt esențiale pentru buna desfășurare sau dacă aduc un spor
productivității, să ceară societății țintă să obțină dreptul asupra brevetului de invenție de la salariat
pe cale contractuală6. De asemenea, secretele comerciale și informațiile confidențiale fac parte din
proprietatea intelectuală, acestea având însă ca singură metodă de protecție, contractul dintre
părți7. Sarcina echipei de due diligence este de a verifica validitatea contractelor dintre angajator și
1

Arthur H. Rosenbloom, ” Due Diligence for Global deal making”, 2002, p. 172
Michael I. Daszkal, ” Due diligence tips for mergers & acquisitions”, p. 8
3
LEGE nr. 64 din 11 octombrie 1991 (republicata) privind brevetele de inventie, art. 3
4
LEGE nr. 64 din 11 octombrie 1991 (republicata) privind brevetele de inventie, art. 5, lit (a)
5
LEGE nr. 64 din 11 octombrie 1991 (republicata) privind brevetele de inventie, art. 5, lit (b)
6
Arthur H. Rosenbloom, ” Due Diligence for Global deal making”, 2002, p. 179
7
Freedman ,”Before the Merger – Due Diligence”, 2005, p. 12
2
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angajați1. Prezintă interes în acest context, legile care ar putea necesita divulgarea de informații
confidențiale critice pentru siguranță, sănătate, sau alte motive de politici publice, și care aduc
atingere acestor acorduri de confidențialitate.
De asemenea, este important de verificat care este termenul de expirare al unei licențe
exclusive sau neexclusive. Să presupunem că o societate comercială care are ca obiect de activitate
”activităŃi de realizare a programelor software la comandă”2, beneficiază în exclusivitate de o
licență care îi permite sa implementeze programelor sale un modul de securitate. În cazul în care
această licență ar expira, nefiind reînnoită, societatea comercială pierde unul din avantajele care îi
confereau o anumită poziție pe piața de software. Există posibilitatea ca altcineva să dobândească
exclusivitatea, caz în care nu se mai pot folosi de acel modul, sau posibilitatea ca licența să își
piardă statutul de ”exclusivitate”, fiind disponibilă mai multor societăți comerciale interesate din
domeniu. În ambele cazuri, echipa de due diligence trebuie să evalueze valoarea acelei licențe, și
durata de care va beneficia investitorul după incheierea tranzacției. O durată mai mică poate fi
folosită în negocierea unor termeni mai favorabili, deoarece valoarea companiei țintă având să
scadă în viitorul apropiat, sau reînnoirea acelor licențe vor reprezenta noi costuri.
Atunci când se verifică problemele ce pot apărea din perspectiva dreptului concurenței, așa
numitele probleme de antitrust, se au în vedere mai multe aspecte pe lângă cele tranzacționale.
Astfel, echipa de due diligence va trebui nu numai să descopere neregulile societății țintă cu
privire la respectarea diferitelor regimuri antitrust, ci va trebui să monitorizeze într-o manieră
calculată și ca tranzacția să nu încalce reglementările dreptului concurenței. Este o problemă des
întâlnită în cazul fuziunilor sau achizițiilor pe orizontală, adică atunci când tranzacția are loc între
două societăți comerciale ce desfășoară același obiect de activitate. Uneori sunt necesare aprobări
de la anumite instituții specializate ce au rolul de a monitoriza piața și de a sancționa nerespectarea
reglementărilor cu privire la concurență. Sunt probleme importante și cele legate de fixarea
prețurilor sau restricțiile teritoriale.
În România, instituția care se ocupă cu problemele de antitrust este Consiliul Concurenței. În
2011, în cazul concentrării economice realizate prin fuziunea dintre EFG Eurobank Ergasias și
Alpha Bank, un amplu proces de due diligence a avut loc3, iar executarea temeinică a acestuia se
reflectă și in decizia Consiliul Concurenței, care a autorizat operațiunea, apreciind că nu ridică
obstacole semnificative în calea concurenței efective pe piața românească, fără autorizarea
Consiliului, fuziunea neputând avea loc.
În privința dreptului muncii, este necesară inspectarea riguroasă a mai multor aspecte.
Verificarea începe cu contractele de muncă, colective și individuale. Se verifică regulamentele de
ordine interioară, ca acestea să nu cuprindă cerințe contrare reglementărilor legale. Salariile sunt
un aspect aparte, mai ales în cazul tranzacțiilor cross-border. Există state în care nu există limite
inferioare sau superioare impuse prin lege, precum Germania, dar există și țări care stabilesc prin
acte normative un minim sau un maxim al salariului. În România, salariul minim pe economie în
anul 2011 era stabilit la 670 RON4. Nerespectarea unor astfel de dispoziții legale adesea atrag
sancțiuni administrative, constând în amenzi, lucru pe care echipa de due diligence trebuie să îl
prevină. De asemenea, orele de muncă lucrate nu trebuie să depășească anumite limite fără
consimțământul angajatului. La nivelul Uniunii Europene, numărul de ore de muncă ale unui
angajat sunt stabilite orientativ de ”Directiva europeană privind timpul de lucru”5. Toate aspectele
de dreptul muncii sunt importante, în special în cazurile în care investitorii doresc ca după
1

Arthur H. Rosenbloom, ” Due Diligence for Global deal making”, 2002, p. 179
Nomenclatorul CAEN, cod 6201
3
http://www.wall-street.ro/tag/fuziuni-achizitii--pagina-5.html
4
conform HG 1193/2010, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Nr. 824, din 9 decembrie 2010
5
Working
Time
Directive
(2003/88/EC)
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=706&langId=en&intPageId=205
2
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tranzacție să facă modificări substanțiale la nivel de personal.
Scopul procesului de due diligenge este în aceeași măsură de a preîntâmpina litigiile ca si de a
le monitoriza. Echipa de due diligence trebuie să aibă o evidență foarte clară a litigiilor companiei
țintă. Se întocmește astfel o listă cu toate litigiile companiei aflate pe rolul instanțelor și curților de
arbitraj, urmând să fie împărțite în funcție de importanța lor. Adesea, nu este timp suficient pentru
a aștepta deznodământul acestor procese, însă un avocat experimentat poate evalua rata de succes
în mod obiectiv a litigiilor, pentru a se forma o imagine de ansamblu a companiei ulterioare
deciziilor instanțelor. În cazul unor litigii care pot afecta puternic societatea comercială, se poate
condiționa printr-o clauză contractuală incheierea tranzacției de câștigarea unui anumit proces.
Un due diligence riguros nu se va opri la a ține evidența litigiilor aflate pe rol, ci va evalua și
situația posibilelor litigii neprescrise. Deși secționat pe părți, tot procesul de due diligence trebuie
să aibă un caracter unitar, de completare. Este recomandat ca toate problemele să fie investigate în
același timp, și nu pe rând (probleme de mediu, urmate de probleme de dreptul muncii s.a.m.d).
Unul din motivele care susțin desfășurarea unitară este, pe lângă economisirea de timp si creșterea
productivității, posibilitatea de centralizare în timp real a problemelor din fiecare zonă, astfel că
cei care au în sarcină ținerea evidenței litigiilor pot forma și o listă a litigiilor posibile și evaluarea
acestora. Rolul investigației este atât de a corecta cât și de a preveni1. Sunt însă zone în care a
existat deja expunerea, și chiar dacă va fi corectată ulterior, posibilitatea unui litigiu rămâne. De
exemplu, o societate comercială care vinde la un moment dat produse care nu respectă cerințele
legale de siguranță. Chiar dacă ulterior, modelul vândut este ajustat de așa natură încât să se
încadreze în limitele legale, vechiul model expune societatea la posibile litigii.
3. Concluzii
Due diligence și-a demonstrat adesea valoarea în cadrul procesului de achiziții sau fuziuni.
Deși este încă văzut ca o modă în anumite părți ale lumii, acest proces aduce încrederea și
siguranța necesare unei tranzacții. Se poate spune fără rețineri că due diligence a devenit o
necesitate a business-ului contemporan.
Într-o perioadă în care tranzacțiile cross-border tind să devină regula și nu excepția, în care
posibilitățile de comunicare și de informare sunt mai rapide ca oricând și în care siguranța
dobândește un statut preferențial, procesul de due diligence devine unul din punctele cheie în
desfășurarea unei tranzacții. Succesul răsunător de care s-a bucurat fuziunea dintre HP și Compaq
în 2001, se datorează în mare parte procesului de due diligence executat în cel mai riguros mod2.
Este doar unul din multele exemple care demonstrează valoarea acestui proces.
Considerăm că este o perioadă oportună în care practica due diligence-ului să tindă spre un
model unitar, pentru a elimina diversele probleme care apar din cauza acestor diferențe. Modelul
anglo-saxon poate fi adaptat destul de ușor, exemplu fiind practica din vestul Europei.
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ACłIUNILE CAMBIALE
Gabriel MANEA1

Abstract
This paper proposes an overview of civil actions in which trade securities can be improved,
either in court or if the judge executor runs bills of exchange, when the debtor refuses to pay the
amounts held in the title.
The study distinguishes between specific bills of exchange law with a proper legal regime and
a superior form of the bills of exchange subject to common law, focusing primarily on direct
action and the action of recourse. The paper also deals with the performance of the bills of
exchange, knowing that through this special procedure the owner of the commercial title passes
directly to the performance value under value enforcement.
Therefore, I have also analyzed the superior bills of exchange means, specifying limitation
periods for each action.
Keywords: stock bills of exchange, promissory note, check, recourse, title.
Introducere
Dezvoltarea relaŃiilor comerciale a atras nevoia de instrumente moderne pentru simplificarea
operaŃiunilor de plată. Au apărut astfel înscrisurile care încorporează anumite valori patrimoniale.
Cambia, biletul la ordin şi cecul au răspuns acestor nevoi, ele constituind titluri în temeiul cărora
posesorul lor legitim este îndrituit să exercite la o dată determinată dreptul arătat în cuprinsul lor.
Mediul de afaceri constituie însă şi un teren favorabil pentru comiterea de fapte ilicite. Cum
orice nerespectare a legii dă dreptul la o acŃiune, au apărut astfel acŃiunile cambiale ca mijloc de
protecŃie al posesorului titlului de credit. Astfel, persoana care deŃine un bilet la ordin şi care nu a
primit suma de bani prevăzută în bilet poate obŃine satisfacerea dreptului său, fie prin mijloace
cambiale, adică mijloace prevăzute de specificul cambiei, fie prin mijloace extracambiale, care
sunt acŃiuni reglementate de dreptul comun.
Lucrarea cuprinde aspecte de drept material, referitoare la titlurile de valoare specifice
dreptului comercial, dar şi aspecte de drept procesual prin raportarea necesară a lucrării la
instituŃiile dreptului procesual civil. De asemenea, cuprinde decizii de speŃă atât comerciale şi
civile, dar şi penale, mai ales datorită uşurinŃei prin care titlurile comerciale de valoare pot fi
obiectul material al unor infracŃiuni precum înşelăciunea, frauda sau falsificarea acestora.
NoŃiune
AcŃiunile cambiale sunt acele mijloace prin care posesorul unui titlu de credit (cambie şi bilet
la ordin) sau a unui instrument de plată (cecul) urmăreşte pe cale judiciară plata creanŃei de către
debitor.
Pentru înŃelegerea mai clară a noŃiunilor se impune definirea acestora.
Astfel, cambia este un înscris prin care o persoană, denumită trăgător sau emitent, dă
dispoziŃie altei persoane, numită tras, să plătească la scadenŃă o sumă de bani unei a treia persoane,
numită beneficiar, sau la ordinul acesteia. Ceea ce deosebeşte cambia de alte titluri de valoare este
faptul că documentul constatator încorporează dreptul de creanŃă, în aşa fel încât persoana care îl

1
Student, Facultatea de Drept, Universitatea „Nicolae Titulescu”, Bucureşti (gabr1_m@yahoo.com) .
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deŃine este şi titulara dreptului.1
Biletul la ordin este un înscris prin care o persoană, numită emitent, se obligă să plătească o
sumă de bani la scadenŃă unei alte persoane, numită beneficiar, sau la ordinul acesteia. Emiterea
biletului la ordin este determinată, ca şi în cazul cambiei, de existenŃa între părŃi a unui raport
juridic preexistent (raportul fundamental).
Cecul este un înscris prin care o persoană, numită trăgător, dă ordin unei bănci la care are un
disponibil bănesc, numită tras, să plătească, la prezentarea titlului, o sumă de bani altei persoane,
numită beneficiar. Trebuie remarcat că în calitate de tras poate fi desemnată decât o societate
bancară. Legea prevede însă că cecul tras şi plătibil în străinătate ca cec, poate fi valabil chiar dacă
trasul nu este o societate bancară2.
Cum se poate observa, spre deosebire de cambie şi cec, care implică raporturi juridice între
trei persoane (trăgător, tras şi beneficiar), biletul la ordin presupune raporturi juridice numai între
două persoane: emitentul şi beneficiarul.
Satisfacerea dreptului de creanŃă se poate realiza pe mai multe căi. Astfel posesorul titlului
comercial de valoare are la îndemână atât mijloacele judiciare, cât şi unele extrajudiciare. El poate
să îşi recupereze creanŃa prin simpla prezentare a înscrisului debitorului, sau în cazul particular al
cambiei, printr-o contracambie. Astfel, dacă la scadenŃă acceptantul unei cambii nu plăteşte,
posesorul titlului va putea să se despăgubească prin tragerea unei noi cambii (contracambie) asupra
unuia din giranŃii săi plătibilă la domiciliul acestuia, evitând astfel cheltuielile şi întârzierile
necesare susŃinerii unei proceduri judiciare sau de executare cambială.
AcŃiunile judiciare cambiale:
AcŃiunea directă:
AcŃiunile directe sunt acŃiuni de drept comun, care au ca temei creanŃa posesorului titlului
comercial de valoare şi sunt îndreptate împotriva celor direct obligaŃi la plată, care sunt acceptantul
şi avalistul său.
PărŃile acŃiunii3. În ceea ce priveşte calitatea procesuală a părŃilor în cazul acŃiunii directe,
subiect activ poate fi posesorul cambiei, iar subiect pasiv, trasul, care este debitorul cambial direct
obligat la plată sau avalistul acestuia, adică persoana care a garantat executarea plăŃii. În cazul
cecului, trasul (banca) nu poate fi subiect pasiv, beneficiarul cecului neavând acŃiune directă
împotriva trasului. Aceasta se explică prin faptul că banca nu este un debitor de drept cambial, ci
îndeplineşte doar funcŃia de plătitor pentru trăgător, nerăspunzând pentru plata cecului4.
Aşadar, cecul este un titlu la ordin complet şi formal, care presupune că, prealabil emiterii
sale, trăgătorul are un provizion cel puŃin de valoarea sumei înscrise pe cecul emis. În aceste
condiŃii, trasul nu are obligaŃii de verificare a aspectelor ce Ńin de raportul juridic, nefiind interesat
în vreun fel de raportul fundamental care a justificat emiterea titlului. În măsura în care trasul nu
poate să facă plata din cauza lipsei de disponibil, el are obligaŃia să reŃină incidentul de plată major
şi să furnizeze informaŃiile la Centrala Incidentelor de PlăŃi5 (CIP)6. InformaŃiile înscrise la CIP pot
fi modificate sau anulate numai atunci când se cere aceasta de către persoanele declarante7, sub
aspectul calităŃii procesual pasive, reŃinându-se că aceasta este atribuită titularului obligaŃiei din
1

I.L. Georgescu, Drept comercial român, ed. All. Beck, Bucureşti, 2002, p.280.
Art. 3 din Legea nr. 58/1934 asupra cambiei şi biletului la ordin.
3
Viorel Mihai Ciobanu, Tratat teoretic şi practic de procedură civilă, ed. NaŃional, Bucureşti, 1996, p. 261.
4
C.A. Braşov, SecŃia comercială, decizia nr.478 din 26 octombrie 1999, în B.J.C.P.J. 1999, p. 116-117.
5
Centrala Incidentelor de PlăŃi reprezintă o structură specializată în colectarea, stocarea şi centralizarea
informaŃiilor specifice incidentelor de plăŃi produse de titularii de cont cu cecuri, cambii şi bilete la ordin.
6
Art. 2 lit. C din Regulamentul nr.1/2001 al BNR privind organizarea şi funcŃionarea la Banca NaŃională a
României a Centralei Incidentelor de PlăŃi.
7
Art. 36 din Regulamentul nr.1/2001 al BNR.
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raportul juridic.
Obiectul acŃiunii. Este reprezentat de pretenŃia reclamantului, în cazul de faŃă, fiind vorba
despre obligarea debitorului cambial de a plăti suma menŃionată în titlul comercial de valoare. În
cazul în care debitorul cambial refuză plata sau este insolvabil, posesorul titlului de credit îşi poate
recupera creanŃa de la avalistul care a garantat executarea creanŃei cambiale. Posesorul titlului de
credit îi poate chema pe amândoi în judecată, aceştia fiind ŃinuŃi solidar la plata datoriei.
În jurisprudenŃă s-a arătat că în situaŃia în care o persoană a cumpărat marfă de la mai multe
persoane şi a emis file cec pentru plata bunurilor, ştiind că nu avea disponibil în bancă, odată cu
condamnarea pentru infracŃiunea de înşelăciune nu se poate dispune desfiinŃarea cecurilor pentru
că, pe de o parte, nu a avut loc o falsificare a lor, totală sau parŃială, iar pe de altă parte, pentru că
acestea sunt instrumente de plată valabile, care conferă titularului calea acŃiunii în regres dacă
banca refuză beneficiarului plata.2
Cauza acŃiunii. Este determinată de conduita debitorului cambial care refuză să efectueze
plata către posesorul titlului comercial de valoare.
CompetenŃa materială – pentru a judeca litigiile care provin din neplata cambiei – revine
judecătoriei, iar cererea de chemare în judecată va fi admisă doar dacă titlul comercial de valoare
îndeplineşte condiŃiile de formă3 cerute de lege. Conform legii, nu este socotit bilet la ordin titlul
căruia îi lipseşte semnătura emitentului. Însă, biletul la ordin nu poate fi nul numai pentru faptul
că în el se cuprinde denumirea prescurtată a societăŃii emitente, atât timp cât titlul poartă
semnătura şi ştampila ei, pe ştampilă apărând denumirea exactă şi desfăşurată a acesteia.4
Conform art.5 din C.proc.civ, competenŃa teritorială aparŃine judecătoriei de la domiciliul
pârâtului. Însă, în cererile ce izvorăsc dintr-o cambie, cec sau bilet la ordin art. 10 din C.proc.civ.
prevede că, în afară de instanŃa de la domiciliul pârâtului mai este competentă a judeca şi instanŃa
de la locul de plată a titlului comercial.
AcŃiunea cambială de regres:
Potrivit dreptului comun, acŃiunea de regres este acea acŃiune pe care o are la îndemâna
persoana care a plătit o datorie în locul altei persoane şi care, în temeiul plăŃii făcute, cere
adevăratului debitor restituirea a ceea ce a plătit. În dreptul cambial, acŃiunea în regres este mai
complexă, aceasta datorându-se în principal solidarităŃii debitorilor, iar în cazul particular al
cambiei datorită numărului mare de persoane care la un moment dat pot fi semnatari ai cambiei.
Astfel, acŃiunea în regres, conform regulilor care guverneaza cambia este acea acŃiune care se
exercită împotriva oricărui alt obligat cambial (trăgătorul, giranŃi, avalişti) afară de cei direcŃi
(trasul şi avalistul său). Regresul are loc atunci când debitorul principal nu îşi execută obligaŃia, iar
posesorul cambiei, dorind să îşi satisfacă creanŃa îi urmăreşte pe ceilalŃi obligaŃi cambiali.
În cazul în care trasul refuză plata, toŃi debitorii de regres sunt ŃinuŃi solidar pentru plata
acesteia. Răspunderea este însă subsidiară, asta însemnând că dacă un debitor de regres face plata
(de exemplu un giratar), acesta va avea şi el acŃiune în regres contra trasului sau împotriva altor
1
C.A. Piteşti, SecŃia comercială si de contencios administrativ şi fiscal, decizia nr.8/A/C din 30 ianuarie 2008,
portal.just.ro
2
C.A. Braşov, decizia penală nr.670 din 4 august 2004 în C.P.J. pen. 2003-2004, p. 155-156.
3
Înscrisul cambial trebuie să cuprindă obligatoriu menŃiunile prevăzute de art. 1 pct. 1-8 din Legea nr.
58/1934 privind cambia şi biletul la ordin.
4
În speŃă, reclamanta a formulat acŃiune cu motivarea că biletul la ordin invocat ca titlu de pârât este nul
deoarece nu cuprinde denumirea exactă a societăŃii. InstanŃa de apel a reŃinut că biletul la ordin nu poate fi nul
numai pentru faptul că în el se cuprinde denumirea prescurtată a opozantei, atât timp cât au fost respectate cerinŃele
art.104 pct. 7 din Legea nr.58/1934 cu motivarea că, chiar dacă titlul cuprinde denumirea prescurtată, prin aplicarea
ştampilei cu denumirea desfăşurată, acesta este perfect valabil. (C.A. Bucureşti, SecŃia comercială, sentinŃa nr. 71
din 28 februarie 2000, în C.P.J.com. 2000-2001, p.49).
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debitori de regres (dacă mai sunt).
Neplata la scadenŃă a sumei prevăzute în titlu deschide posesorului acestuia dreptul la
acŃiunile directe sau la executarea nemijlocită a titlului. Acest drept de opŃiune instituit în favoarea
creditorului se manifestă în mod irevocabil, astfel încât posesorul care a pus în executare un bilet
la ordin învestit cu formulă executorie nu are posibilitatea de a părăsi acest demers şi de a formula
acŃiune cambială1.
Posesorul efectului de comerŃ este decăzut din drepturile sale faŃă de persoanele obligate în
regres în următoarele situaŃii:
- în cazul neprezentării la plată a unei cambii la vedere sau la un anumit timp de la vedere, în
termen de un an de la data emiterii sale;
- în cazul neîntocmirii protestului de neacceptare sau de neplată;
- în cazul neprezentării la plată atunci când cambia cuprinde clauza „fără cheltuieli”.
Prin aceste fapte, posesorul, deşi pierde acŃiunea în regres, nu pierde însă acŃiunea directă
contra acceptantului şi nici contra avalistului acestuia. Legea recunoaşte însă oricărui debitor
cambial, în scopul eliberării de obligaŃii, dreptul de a consemna suma pe cheltuiala şi riscul
posesorului.
În mod normal se apelează mai întâi la mijloacele extrajudiare de valorificare a creanŃei, care
sunt mai puŃin costisitoare şi necesită mai puŃin timp. Doar în cazul în care se refuză executarea
obligaŃiei, sau nu sunt posibile, se poate recurge la mijloacele judiciare pentru recuperarea datoriei.
De regulă, regresul are loc la scadenŃa înscrisă pe titlul comercial de valoare. Dar se poate
vedea că acesta, în anumite condiŃii, poate fi introdus chiar înainte de scadenŃa titlului, în cazurile
expres prevăzute de lege.
PărŃile acŃiunii. După cum reiese din definiŃie, subiectul activ în cazul acŃiunii în regres poate
fi beneficiarul titlului comercial de valoare în cauză sau ultimul giratar al acestuia. În cazul cecului
subiectul activ al acŃiunii este posesorul titlului.
Subiectul pasiv este debitorul de regres către care se îndreaptă acŃiunea şi care poate fi
trăgătorul, giratarii şi avaliştii acestora. În cazul cecului, trasul (banca) nu poate fi subiect pasiv al
acŃiunii de regres pentru că nu îndeplineşte funcŃia de debitor cambial pentru posesorul cecului, ci
doar o funcŃie de plătitor al acestuia. Astfel, banca nu poate fi obligată să plătească posesorului
cecului suma înscrisă pe acesta din moment ce trăgătorul nu dispune de suma precizată.
Obiectul acŃiunii. Constă în suma de bani pe care trebuie să o primească beneficiarul titlului
de credit atunci când debitorul direct sau avalistul acestuia nu efectuează plata. La refuzul acestora
constatat în condiŃiile legii posesorul titlului de credit poate introduce acŃiune în regres.
Astfel, toŃi semnatarii titlului de credit (cu excepŃia trasului şi avalistului său) sunt obligaŃi
solidar la plata datoriei, pentru că, prin trasmiterea acestuia prin gir şi-au asumat şi obligaŃia de a
garanta acceptarea şi plata acestuia de către tras. Aceasta înseamnă că dacă trasul va refuza
acceptarea şi plata cambiei de exemplu, girantul va fi Ńinut personal să achite suma de bani
prevăzută în titlu. De remarcat că obligaŃia de garanŃie a girantului este nu numai faŃă de giratar, ci
şi faŃă de toŃi posesorii succesivi ai titlului. Însă, legea permite girantului să se exonereze de
obligaŃia de răspundere pentru acceptarea şi plata cambiei. În acest sens, pe titlul de credit pot fi
făcute menŃiuni ca: „fără garanŃie”, „fără regres”; care îl liberează de garanŃie atât pe girantul care
le-a menŃionat cât şi pe cei anteriori lui, chiar dacă aceştia garantaseră obligaŃia.
În funcŃie de calitatea reclamantului obiectul acŃiunii de regres diferă, după cum el este
exercitat de posesorul titlului comercial de valoare (în cazul în care trasul sau avalistul său refuză
plata) sau de către un debitor de regres, care a intrat în posesia titlului în urma plăŃii efectuate.
Prin acŃiunea sa, posesorul cambiei sau biletului la ordin poate cere de la debitorul de regres
următoarele:
1

Î.C.C.J., SecŃia comercială, decizia nr. 4086 din 12 decembrie 2006, www.scj.ro
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- Suma menŃionată în titlu neacceptată sau neplătită.
- Dobânda convenŃională1 care trebuie să fie expres stipulată pe titlu.
- Dobânda legală2 pentru capital3.
- Cheltuielile de protest, ale încunoştinŃărilor făcute precum şi alte cheltuieli care se pot
justifica4.
La rândul său, debitorul de regres care a plătit cambia sau biletul la ordin îi poate urmări pe
semnatarii anteriori ai cambiei, adică pe giranŃii săi. Aceasta înseamnă că plata făcută de un
debitor de regres nu stinge toate obligaŃiile cambiale, ci doar dă dreptul la recuperarea sumei
plătite de la semnatarii anteriori ai cambiei5.
Debitorul de regres poate avea, ca şi mai sus, aceleaşi pretenŃii ca şi posesorul cambiei sau
biletului la ordin, cu excepŃia dobânzii convenŃionale pe care a primit-o în cadrul operaŃiunii de gir
când a remis titlul pentru plata raportului fundamental primind astfel suma totală şi dobânda
conveŃională.
În cazul cecului posesorul titlului, la rândul său, are drept de regres contra trăgătorului,
giranŃilor şi altor debitori de regres. Posesorul cecului poate cere pe cale de regres:
- suma arătată în cecul neplătit;
- dobânda legală (calculată de la prezentare);
- cheltuielile făcute cu urmărirea.
Obligatul de regres care a făcut plata poate cere de la giranŃii săi întreaga suma plătită,
dobânda legală la această sumă (socotită din ziua când a plătit suma), respectiv cheltuielile făcute.
Întrucât toŃi cei care s-au obligat prin cec sunt ŃinuŃi solidar, posesorul cecului are drept de
urmărire împotriva tuturor, individual sau colectiv, fără a fi Ńinut de ordinea în care aceştia s-au
obligat.
Cauza acŃiunii. Poate fi diversă putând consta, de exemplu, în refuzul expres de a plăti,
insolvabilitatea acestora etc.
Cererea de chemare în judecată se introduce la judecătoria în raza căreia se află domiciliul
debitorului. Pentru a fi admisă, cererea trebuie să facă referire, mai întâi, la un titlu de valoare
valabil sub aspect formal, fiind necesară şi îndeplinirea a două condiŃii: dresarea protestului şi
avizul dat debitorilor de regres.
Dresarea protestului:
Protestul este un înscris prin care se constată refuzul de acceptare a titlului (protest de
neacceptare) sau de plată a acestuia (protest de neplată).
Protestul de neacceptare nu este obligatoriu decât dacă posesorul titlului (cu excepŃia cecului
care are un regim juridic special) are obligaŃia de a prezenta acest titlu la acceptare într-un anumit
termen sau în cazul când urmăreşte să exercite regresul înainte de scadenŃă. Caracterul facultativ al
prezentării pentru acceptare se întemeiază pe faptul că ordinul trăgătorului dat trasului este de a
plăti titlul si nu de a-l accepta. Aşadar, cecul nu este supus acceptării. Dacă există o menŃiune de
acceptare sau echivalentul acesteia, aceasta reprezintă confirmarea existenŃei disponibilului din
care rezultă indisponibilizarea sumei pentru a putea fi retrasă de trăgător.
Protestul de neplată este obligatoriu şi se face în ziua scadenŃei (la vedere) sau în două zile
pentru celelalte scadenŃe6, la cererea posesorului legitim, împotriva trasului care a refuzat plata.
1

Se calculează de la emiterea titlului până la scadenŃă.
Art. 1, alin. 3 din O.G. nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie si penalizatoare pentru obligaŃii
băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar.
3
Se calculează de la scadenŃă şi până la data plăŃii cambiei.
4
Art. 53, alin.3, din Legea nr. 58/1934.
5
A se vedea Stanciu D. Cărpenaru, op. cit., p. 598.
6
Art. 36, alin.1 din Legea nr.58/1934 prevede că o cambie poate avea una din cele patru scadenŃe: la vedere,
2

744

ConferinŃa StudenŃească Anuală „Nicolae Titulescu”. ŞtiinŃe juridice

Dresarea protestului de neplată este obligatorie numai în cazul exercitării acŃiunii cambiale de
regres (contra giranŃilor, trăgătorului şi a celorlalŃi obligaŃi, cu excepŃia trasului acceptant), nu şi în
cazul acŃiunii cambiale directe (împotriva acceptantului şi avaliştilor acestuia), pentru exercitarea
acesteia din urmă nefiind nevoie de îndeplinirea niciunei condiŃii de ordin cambial, cu excepŃia
aceleia referitoare la prescripŃia cambială1.
Pentru a fi valabil, protestul trebuie să cuprindă următoarele elemente2:
- data întocmirii ( anul, luna, ziua, ora);
- numele şi prenumele celui care a cerut întocmirea protestului;
- numele şi prenumele persoanei sau persoanelor contra cărora s-a făcut protestul;
- arătarea locului unde a fost întocmit;
- transcrierea exactă a cambiei sau biletului la ordin dacă protestul nu s-a făcut chiar pe
înscrisul cambial;
- somaŃiunea de plată;
- răspunsurile primite sau motivele pentru care nu s-a obŃinut niciun răspuns. Protestul trebuie
semnat de persoana care l-a întocmit.
Referitor la cec, acesta este plătibil numai la vedere. Un eventual protest de neplată sau
echivalentul acestuia trebuie îndeplinit înaintea expirării termenului de prezentare. Acestea sunt
următoarele: 8 zile dacă se plăteşte în localitatea unde s-a emis.
15 zile dacă se plăteşte în altă localitate.
30 de zile dacă s-a emis în Europa şi se plăteşte în România.
70 de zile dacă s-a emis în afara Europei şi se plăteşte în România.
Termenele încep să curgă de la data emiterii cecului.
Dacă trasul efectuează plata, acesta este obligat să verfice îndeplinirea condiŃiilor de formă
ale titlului, respectiv regularitatea succesiunii girurilor, mai puŃin semnătura acestora.
CompetenŃa întocmirii protestului aparŃine executorului judecătoresc3 şi notarului public4.
Aceasta înseamnă că protestul este un înscris autentic, iar dacă este întocmit în condiŃiile legii face
dovadă deplină până la înscrierea în fals. Se admite,5 totuşi, că poate fi combătut prin probă
contrară acel protest care are la bază informaŃii greşite date executorului care a întocmit protestul.
Înlocuirea actului de protest poate avea loc (pentru toate titlurile comerciale de valoare), dacă
posesorul este de acord, printr-o declaraŃie de refuz de acceptare sau de plată, scrisă şi datată pe
titlu sau pe adaos şi semnată de cel împotriva căruia protestul urma să fie făcut. Înlocuirea nu este
permisă când trăgătorul a prevăzut obligaŃia întocmirii protestului.
Este posibilă şi renunŃarea la protest dacă iniŃial se menŃionează pe cambie de către trăgător,
girant sau avalist o clauză prin care se exclude protestul. Cu toate acestea protestul este
indispensabil pentru conservarea dreptului de regres al posesorului cambiei fiind o condiŃie
generală pentru toate acŃiunile cambiale şi pentru acŃiunea cauzală.
Avizul:
Avizul constă în înştiinŃarea debitorilor de regres de către posesorul cambiei cum că aceasta
din urmă a fost neacceptată sau refuzată.
Conform art. 50 din legea nr.58/1934, termenul avizului este de patru zile lucrătoare de la
dresarea protestului. Apoi, fiecare girant trebuie să încunoştinŃeze pe giratarul şi avalistul său în
două zile.
la un anumit timp de la vedere, la un anumit timp de la data emisiunii, la o zi fixă.
1
C.A. Braşov, SecŃia comercială, decizia nr.157/Ap din 17 iunie 2004, în C.P.J. 2003-2004, p. 11-14.
2
Legea nr.58/1934, art. 69.
3
Legea nr. 58/1934, art.66
4
Art. 8, lit. h) din Legea nr.36/1995 a notarilor publici şi a activităŃii notariale.
5
A se vedea Stanciu D. Cărpenaru, op. cit., p.598.
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Avizarea poate fi făcută prin orice mijloc de comunicare.
Neîndeplinirea avizării nu decade din dreptul de regres1, condiŃia fiind cel mult ad
probationem. Însă, cel care nu a făcut încunoştinŃarea răspunde pentru paguba cauzată din culpa
sa, fără ca despăgubirile să poată depăşi suma menŃionată în cambie.
SancŃiunea în cazul nerespectării termenelor de prezentare sau a scadenŃelor este decăderea.
Posesorul cambiei va rămâne, însă, cu dreptul la acŃiunile cambiale directe.
După cum a fost menŃionat mai sus regresul poate avea loc şi înainte de scadenŃă în cazurile
expres prevăzute de lege. Art. 48 din lege prevede, limitativ, următoarele ipoteze:
Refuzul acceptării în tot sau în parte a titlului de credit:
Indiferent dacă refuzul e total sau parŃial, posesorul efectului de comerŃ poate exercita
regresul împotriva tututor debitorilor cambiali. În cazul refuzului parŃial regresul va privi doar
suma neacceptată.
Dacă au fost desemnaŃi mai mulŃi traşi, refuzul unuia dă naştere la regres faŃă de toŃi,
deoarece posesorul titlului are dreptul la acceptare din partea tuturor traşilor care figurează în
titlu2.
Refuzul de acceptare al titlului comercial de valoare nu dă dreptul la exercitarea acŃiunilor de
regres înainte de scadenŃă în cazul acelor titluri neacceptabile sau a unei interdicŃii de prezentare la
acceptare înainte de împlinirea unui termen3.
AcŃiunile de regres pot fi exercitate, în cazul analizat, numai dacă refuzul acceptării a fost
constatat prin dresarea protestului de neacceptare4.
În cazul biletului la ordin şi al cecului nu este prevăzută formalitatea prezentării pentru
acceptare, plata făcându-se de către emitent. O eventuală executare silită pornită fără introducerea
prealabilă a titlului în bancă pentru plată este, deci, legală5
Imposibilitatea de plată a trasului:
În această situaŃie se are în vedere insolvenŃa debitorului cambial constatată prin deschiderea
procedurii, cât şi insolvenŃa vădită, dar neconstatată. În cazul al doilea dovada se poate face cu
orice mijloc de probă.
În cazul insolvenŃei trasului simpla declanşare a procedurii este suficientă pentru a dovedi
precaritatea posibilităŃilor de plată ale trasului, cu precizarea că regresul se declanşează indiferent
dacă trasul a acceptat sau nu cambia6.
InsolvenŃa trăgătorului:
Legea7 are în vedere cazul trăgătorului care, printr-o clauză inclusă a interzis prezentarea
titlului spre acceptare. Astfel, dacă s-a deschis procedura insolvenŃei, posesorul titlului poate
exercita regresul fară a o mai prezenta la plată şi fără dresarea protestului.
Posesorul efectului de comerŃ este îndreptăŃit la acest lucru, deoarece, o dată cu insolvenŃa
trăgătorului va dispărea şi garanŃia sa de plată de care este Ńinut, mai ales prin prisma faptului că
prin voinŃa lui (a trăgătorului), posesorul cambiei nu îşi poate asigura acceptarea cambiei.
EXECUTAREA CAMBIALĂ:
Executarea cambială este o procedură specială şi simplificată prin care posesorul titlului
comercial de valoare trece direct la executare în temeiul valorii cambiei de titlu executoriu.
1

A se vedea Stanciu D. Cărpenaru, op. cit., p.598.
A se vedea Stanciu D. Cărpenaru, op. cit., p. 600.
3
Art. 25 din Legea nr. 58/1934.
4
A se vedea Stanciu D. Cărpenaru, op. cit., p.600.
5
Trib. Timiş, SecŃia comercială şi de contencios administrativ, decizia nr. 20/A din 7 aprilie 2009.
6
A se vedea Stanciu D. Cărpenaru, op. cit., p.600.
7
Art. 25 din Legea nr.58/1934.
2
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PărŃile în faza executării silite. În dreptul comun cele două părŃi sunt reprezentate de
creditorul urmăritor şi debitorul urmărit. În dreptul cambial creditorul urmăritor poate fi ultimului
posesor al cambiei1 sau debitorul de regres care a plătit. Debitorul urmărit este acel debitor
cambial2 căruia îi incumbă obligaŃia de a-l plăti pe creditor.
Temeiul executării silite constă în refuzul debitorului cambial de a plăti posesorului
înscrisului comercial creanŃa. Prin acest refuz debitorul cambial îi dă posesorului titlului comercial
de valoare dreptul de a porni executarea silită asupra bunurilor sale mobile şi imobile, operaŃiune
ce are loc prin intermediul executorului judecătoresc. Însă, pentru a avea loc executarea cambială
este necesar să fie îndeplinite condiŃiile acŃiunii directe sau de regres – dresarea protestului şi
avizarea debitorilor de regres fiind astfel esenŃiale.
În sfârşit, pentru valorificarea drepturilor pe calea executării cambiale mai e nevoie ca
drepturile cambiale să nu fie prescrise, efectul de comert să fie valabil sub aspect formal, iar cel ce
foloseşte această cale de valorificare să se afle în posesia titlului.
Obiectul executării silite îl constituie bunurile urmăribile ale debitorului care pot fi
valorificate pentru acoperirea creanŃei băneşti a posesorului cambiei. Astfel, aceste bunuri vor fi
indisponibilizate şi apoi valorificate, în condiŃiile legii, pentru ca din sumele astfel obŃinute sa fie
îndestulată creanŃa pusă în executare.
Necesitatea învestirii cu formulă executorie:
Temei: conform Recursului în Interesul Legii, decizia nr.4/2009 a ÎCCJ, cambia trebuie
învestită cu formulă executorie pentru a putea fi instrument de executare silită3. Cu toate că aceste
înscrisuri4 au valoare de titluri executorii, reglementarea este utilă pentru că astfel i se dă
posibilitatea judecătorului să examineze îndeplinirea condiŃiilor formale de validitate a acestora5.
CompetenŃa materială pentru a învesti cambia, biletul la ordin sau cecul cu formulă
executorie, aparŃine judecătoriei. Cea teritorială aparŃine judecătoriei în a cărei rază se găseşte
locul plăŃii sau de la domiciliul trasului. Astfel, în cererile ce izvorăsc dintr-o cambie, cec sau bilet
la ordin, pe lângă instanŃa de la domiciliului pârâtului, este competentă şi cea a locului plăŃii. Dacă
în titlul executoriu s-a prevăzut că locul plăŃii este municipiul Bucureşti, oricare dintre
judecătoriile de sector are competenŃă teritorială de a soluŃiona cererea de învestire cu formulă
executorie a unui bilet la ordin, conform alegerii reclamantului6. În lipsa unei menŃiuni speciale,
locul emisiunii titlului este socotit loc de plată şi, în acelaşi timp, loc al domiciliului emitentului.
Dacă în biletul de ordin nu se prevede expres locul plăŃii, competenŃa teritorială pentru învestirea
cu formulă executorie a titlului comercial de valoare revine judecătoriei de la locul emiterii
titlului7
Pentru soluŃionarea cererii de învestire a cambiei cu formulă executorie, instanŃa
judecătorească trebuie să verifice îndeplinirea condiŃiilor formale ale cambiei, scadenŃa sa, precum
şi dacă au fost efectuate actele de conservare a drepturilor cambiale.
Prin lege, încheierea de învestire a cambiei şi biletului la ordin cu formulă executorie nu este
supusă apelului. Având în vedere că procesul cambial este guvernat de regulile dreptului comun,

1

Ultimul posesor al cambiei poate fi beneficiarul sau ultimul giratar al acesteia.
Aceştia pot fi trasul sau debitorul de regres.
3
În motivarea acestei soluŃii s-a reŃinut că punerea în executare a titlurilor comerciale de valoare din categoria
cărora fac parte cambia, biletul la ordin şi cecul este reglementată de norme speciale care, prin derogare de la
prevederile art. 374 indice 1 C. proc. civ., impun învestirea acestora cu formulă executorie.
4
RIL, decizia nr.4/2009 face referire la cambie, biletul de ordin şi cec.
5
Grigore-Florin Popescu, Biletul la ordin, cecul şi cambia, ed. Hamangiu, Bucureşti, 2011, p. 234.
6
Î.C.C.J., SecŃia comercială, decizia nr.3265 din 8 decembrie 2009, www.scj.ro
7
Î.C.C.J., SecŃia comercială, decizia nr. 2945 din 17 noiembrie 2009, în SintAct.
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instanŃa supremă a decis că încheierea de învestire cu formula executorie este supusă recursului,
potrivit art. 299 C. proc. civ., care prevede această cale de atac pentru hotărârile date fără drept de
apel.
FormalităŃile de executare:
Pe baza cambiei sau biletului la ordin învestit cu formulă executorie se poate trece, cu
ajutorul executorului judecătoresc, la executarea silită a bunurilor debitorului2. Posesorul titlului
trebuie să adreseze debitorului o somaŃie de plată care se notifică prin intermediul executorului
judecătoresc (art. 90 C. proc. civ.). Dacă debitorul a emis în favoarea creditorului un cec, act
juridic cu valoarea unui titlu executoriu, care poate fi învestit cu formulă executorie şi poate fi pus
în executare silită, nu se mai justifică un interes legitim al creditorului pentru obŃinerea unui nou
titlu executoriu pe calea somaŃiei de plată.3
SomaŃia de executare trebuie să cuprindă transcrierea exactă a cambiei, a protestului (numai
atunci când somaŃia se adresează unui debitor de regres) şi a altor acte din care rezultă suma
datorată.
Debitorul care a primit somaŃia poate face opoziŃie la executare în termen de cinci zile4.
Această opoziŃie se va introduce la judecătoria care a investit cambia cu formulă executorie. Astfel
se pune în discuŃie valabilitatea titlului, iar numai în mod excepŃional instanŃa poate dispune
suspendarea executării dacă debitorul nu recunoaşte semnătura sau procura sa şi se înscrie în fals5.
În cazul suspendării executării creditorul va putea obŃine măsuri de asigurare, cum ar fi sechestrul
asigurător pe anumite bunuri ale debitorului.
Posesorul cecului are şi el dreptul la executare. Procedura este următoarea: pe baza cecului
prezentat în termenul legal şi neplătit de tras, posesorul acestuia poate cere judecătoriei învestirea
lui cu formulă executorie; judecătoria, verificând existenŃa elementelor formale ale cecului şi
prezentarea lui la plată în termenul legal, va dispune aplicarea formulei executorii pe cec.
Încheierea de învestire nu este supusă apelului. De regulă, pentru învestirea cecului cu formulă
executorie nu este necesară prezentarea actului de protest6, iar din momentul în care cecul este
învestit cu formula executorie, posesorul acestuia va putea trece la îndeplinirea formalităŃilor de
executare.
Procedura de executare silită se va efectua la judecătoria în a cărei rază de competenŃa se află
locul de plată al cecului. Executarea începe printr-o somaŃie comunicată debitorului.
Neîndeplinirea comunicării somaŃiei atrage nulitatea acesteia cu toate consecinŃele care decurg în
ceea ce priveşte formele de executare pe baza unei astfel de somaŃii. În termen de 5 zile de la
primirea somaŃiei, debitorul poate face opoziŃie la executare, opoziŃie ce se adresează judecătoriei
care a învestit cecul cu formulă executorie. În acest caz, pe baza opoziŃiei, judecătoria care a
început executarea o va putea suspenda numai dacă oponentul nu recunoaşte semnătura de pe cec,
1

C.S.J., SecŃia comercială, decizia nr.1/2003, în Revista de drept comercial nr. 9/2003, p. 170.
Art. 62 din Legea nr.58/1934.
Trib. Bucureşti, SecŃia a VI-a comercială, sentinŃa nr. 16334 din 12 decembrie 2003, în C. Bădoiu, SomaŃia
de plată în materie comercială, p. 202-203.
4
Acesta este susceptibil de repunere în termen. În speŃă, somaŃia de executare a fost afişată pe uşa
contestatorului, care arăta că la acel moment se afla în perioada concediului legal de odihnă. Acest fapt are
semnificaŃia că el nu a luat cunoştinŃă de aceasta, punând în discuŃie o cerere de repunere în termen. Î.C.C.J., SecŃia
comercială, decizia nr. 3577 din 12 octombrie 2004, www.scj.ro
5
Este vorba despre o derogare de la dreptul comun; în materie cambială, opoziŃia la executare se judecă,
prioritar, după procedura prevăzută de legea specială. C.A ConstanŃa, SecŃia comercială, maritimă şi fluvială,
precum şi pentru cauze de contencios administrativ şi fiscal, încheierea nr.6/COM din 11 februarie 2004 în
B.J.C.P.C.A. ConstanŃa 2004, p. 184-185.
6
Debitorii pentru executarea cărora este necesară dresarea protestului sunt liberi a se prevala sau nu de
îndeplinirea formalităŃilor de dresare a protestului.
2
3
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înscriindu-se în fals, sau dacă nu recunoaşte procura. Desfăşurarea şi încheierea executării nu
împiedică judecarea în continuare a opoziŃiei. Dacă judecătoria va acorda suspendarea executării
debitorului, posesorul cecului are dreptul să obŃină măsuri asigurătorii cum ar fi un sechestru
asigurător sau o poprire.
În cazul în care se stabileşte că posesorul cecului nu avea dreptul să ceară executarea cecului
acesta va fi obligat să restituie suma încasată plus cheltuielile de judecată şi executare1.
ExcepŃiile cambiale:
ExcepŃiile sunt acele mijloace juridice prin care partea interesată, procurorul sau instanŃa din
oficiu invocă, în condiŃiile legii şi fără a pune în discuŃie fondul pretenŃiei deduse judecăŃii,
neregularităŃi procedurale sau lipsuri privind exerciŃiul dreptului la acŃiune, urmărind întârzierea
sau împiedicarea judecăŃii pe fond.
În dreptul cambial excepŃiile sunt limitate deoarece dreptul dobândit prin cambie este unul
autonom, nefiind însoŃit de excepŃiile raportului cambial anterior ( derogare de la principiul nemo
plus iuris ad alium transferre potest).
Orice excepŃie cambială trebuie formulată de către debitor la primul termen de înfăŃişare (in
limine litis) şi întodeauna va fi întemeiată pe o probă scrisă.
ExcepŃii obiective:
Privesc titlul cambial, obligaŃia cambială şi condiŃiile cerute pentru exercitarea acŃiunilor
cambiale şi se împart în:
ExcepŃii obiective absolute. Fac parte din aceasta categorie excepŃiile care pot fi invocate de
orice debitor împotriva posesorului cambiei, cum ar fi: prescripŃia dreptului la acŃiune, stingerea
obligaŃiei cambiale prin plata efectuată de tras (confirmată în condiŃiile legii), nevalabilitatea
formală a cambiei, datorită nerespectării prevederilor art. 1 şi 2 din legea cambiei etc.
ExcepŃii obiective relative. Sunt acele excepŃii care pot fi invocate doar de anumiŃi debitori şi
care pot fi opuse împotriva oricăruia dintre posesorii cambiei. Aceste excepŃii pot fi invocate cu
condiŃia ca titlul cambial să fie valabil sub aspect formal. Intră în această categorie: nevalabilitatea
obligaŃiei cambiale, datorită incapacităŃii debitorului; falsificarea semnăturilor cambiale;
neîndeplinirea condiŃiilor pentru exercitarea acŃiunilor cambiale etc.
ExcepŃii subiective:
Aceste excepŃii denumite şi excepŃii personale privesc, în principal, persoana posesorului
cambiei ori raportul fundamental. Se împart în:
ExcepŃii subiective absolute. Sunt excepŃiile pe care orice debitor cambial le poate opune
anumitor posesori ai cambiei. Acestea pot fi: lipsa de legitimare a posesorului cambiei,
incapacitatea posesorului cambiei de a primi plata ori falimentul acestuia.
ExcepŃii subiective relative. Sunt acele excepŃii care privesc un anumit raport cambial, dintre
un debitor cambial şi un anumit posesor al cambiei, excepŃiile putând fi invocate doar de către
aceştia. Intră în această categorie: excepŃiile referitoare la viciile de consimŃământ (de exemplu,
semnătura debitorului dată din eroare poate fi invocată doar împotriva beneficiarului imediat al
declaraŃiei de voinŃă); excepŃiile referitoare la raportul juridic fundamental (de exemplu, nulitatea
raportului juridic fundamental datorită unui viciu de consimŃământ) etc.
Mijoace extracambiale de valorificare a titlurilor comerciale de valoare:
AcŃiunea cauzală
1
Dacă este vorba de înşelăciune prin emitere de cecuri fără acoperire, infracŃiunea se consumă în momentul
prezentării cecului la plată. În vederea reparării integrale a prejudiciului, prin acŃiunea civilă, inculpatul va fi obligat
să acopere atât prejudiciul efectiv, dat de suma înscrisă pe cec, cât şi beneficiul nerealizat, constând în dobânda
legală calculată de la data prezentării cecului la plată. C.A. Ploieşti, SecŃia penală, decizia nr. 843 din 23 septembrie
2005, în J.C.A. Ploieşti 2005, p. 142-144.

Gabriel Manea

749

NoŃiune
AcŃiunea cauzală este acea acŃiune de drept comun, care poate fi folosită de posesorul cambiei
pentru satisfacerea drepturilor sale cambiale, dar care are ca temei raportul juridic fundamental
dintre posesorul cambiei şi persoana care i-a emis cambia.
Prin emiterea sau transmiterea cambiei se nasc anumite obligaŃii autonome, desprinse de
cauzele care au dat naştere acesteia. Însă, transmiterea cambiei nu stinge raportul fundamental,
acesta continuând să subziste după regulile sale proprii. Numai excepŃional, prin voinŃa părŃilor,
poate opera o novaŃie, caz în care obligaŃia veche din raportul fundamental este înlocuită cu o
obligaŃie nouă, rezultată din raportul cambial.
Deci, în cazul în care obligaŃia cambială nu s-a executat, posesorul cambiei are la îndemână
împotriva debitorului, pe lângă o acŃiune cambială, şi o acŃiune bazată pe raportul fundamental,
denumită acŃiune cauzală. De exemplu, posesorul cambiei a dobândit cambia prin gir, în scopul
restituirii unui împrumut pe care îl acordase girantului. Dacă trasul a refuzat plata cambiei,
posesorul cambiei (giratarul) are împotriva girantului o acŃiune bazată pe contractul de împrumut.1
Subiectul activ al acŃiunii poate fi doar posesorul cambiei, iar subiect pasiv cel care care a
înmânat cambia posesorului, adică girantul sau trăgătorul.
Izvorul acŃiunii îl constituie raportul fundamental dintre părŃi, cu condiŃia ca acesta să nu fie
prescris.
CondiŃii:
Pentru exercitarea acŃiunii cauzale trebuie îndeplinite două condiŃii:
În primul rând se cere existenŃa protestului de neplată/neacceptare care să arate refuzul
debitorului de a efectua plata. Dovada se face cu protestul de neacceptare/neplată, întocmit în
condiŃiile legii. Pentru că legea condiŃionează exercitarea acŃiunii cauzale de dovedirea refuzului
de plată, înseamnă că acŃiunea nu poate fi intentată anterior dresării protestului. În consecinŃă,
cursul prescripŃiei privind acŃiunea cauzală se suspendă.
În al doilea rând, pentru a putea exercita acŃiunea cauzală, posesorul cambiei are obligaŃia de
a restitui debitorului cambiei titlul, prin depunerea la grefa judecătoriei competente, dovedind
totodată că a îndeplinit formalităŃile necesare pentru conservarea faŃă de debitor a acŃiunilor de
regres ce-i pot aparŃine şi la care ar putea recurge. Dacă acŃiunea a fost admisă şi a fost efectuată
plata, cambia va fi predată debitorului. Devenind posesor legitim al cambiei, va putea să exercite
acŃiunile de regres la care este îndreptăŃit.
Posesorul cambiei nu poate folosi cumulativ, atât acŃiunea cauzală cât şi cea cambială,
deoarece ar însemna ca debitorul să fie obligat să plătească de două ori suma de bani menŃionată în
cambie.
Referitor la prescripŃia acŃiunii cauzale, ea este legată de raportul fundamental care a dat
naştere emisiunii sau transmisiunii cambiei. Termenul general de prescripŃie este de 3 ani şi începe
să curgă de la data naşterii dreptului la acŃiune, care este data protestului de neacceptare sau de
neplată.
AcŃiunea de îmbogăŃire fără justă cauză
NoŃiune
Actio de in rem verso este acea acŃiune intentată de posesorul cambiei, contra trăgătorului,
acceptantului sau girantului său introdusă atunci când a pierdut toate acŃiunile cambiale şi nu are
contra debitorilor acŃiune cauzală pentru plata sumei cu care aceştia s-au îmbogăŃit fără cauză în
dauna sa.2
Subiectul activ poate fi posesorul cambiei sau debitorul de regres care a plătit cambia, iar
1
2

A se vedea Stanciu D. Cărpenaru, op. cit., p.606.
Art. 65 din Legea 58/1934.
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subiect pasiv poate fi trăgătorul, acceptantul sau girantul său.
Izvorul acŃiunii îl constituie îmbogăŃirea fără justă cauză a debitorilor cambiali în dauna
posesorului cambiei, legea recunoscându-i acestuia din urmă posibilitatea de a reclama ceea ce i se
datorează prin actio de in rem verso.
Obiectul acŃiunii îl constituie suma de bani cu care s-a îmbogăŃit debitorul. Legea are în
vedere o îmbogăŃire efectivă, iar nu una abstractă ce reiese din simplul fapt al pierderii dreptului la
acŃiunile cambiale şi la acŃiunea cauzală. De exemplu, acceptantul realizează o îmbogăŃire fără
justă cauză atunci când primeşte de la trăgător o cantitate de mărfuri, în baza unui contract de
vânzare- cumpărare şi neplătind preŃul acestora refuză totodată şi plata cambiei. În acest caz, dacă
posesorul cambiei a pierdut dreptul la acŃiunile cambiale şi nu are acŃiune cauzală îşi poate
recupera prejudiciul prin intermediul acŃiunii de faŃă.
AcŃiunea de îmbogăŃire fără just temei se prescrie în termen de un an, iar termenul curge de la
data pierderii acŃiunilor cambiale.1
Conditii:
Pentru a fi admisă acŃiunea trebuie sa îndeplinească, cumulativ, următoarele condiŃii:
- Să existe un titlu valabil. Înscrisul cambial trebuie să cuprindă obligatoriu menŃiunile
prevăzute de art.1 pct. 1-8 din Legea nr.58/1934, orice cambie afectată de vreun viciu de formă
nefiind valabilă.
Actio de in rem verso are caracter subsidiar. Aceasta înseamnă că pentru a fi admisă trebuie
să nu mai existe nicio altă cale de recuperare a prejudiciului.
În consecinŃă, pentru admisibilitatea acŃiunii este necesar, cumulativ, ca:
- acŃiunea cambială directă să se fi prescris;
- să fie decăzut din acŃiunea de regres;
- să nu aibă acŃiune cauzală (dreptul la acŃiunea cauzală să nu existe, nu să se fi prescris; asta
pentru că o acŃiune cauzală prescrisă nu mai justifică actio de in rem verso din moment ce
posesorul cambiei a avut la îndemână mijloace de recuperare a datoriei).
- să existe un prejudiciu suferit de posesorul cambiei. Dauna se prezumă dacă posesorul
dovedeşte pierderea acŃiunilor cambiale şi nu beneficiază de o acŃiune cauzală, chiar dacă titlul a
fost dobândit în urma unei prestaŃii sau a unei valori furnizate.
PrescripŃia acŃiunilor cambiale:
Art. 94 din Legea nr.58/1934 prevede următoarele termene de prescripŃie:
AcŃiunile directe – orice acŃiune rezultând din cambie împotriva acceptantului şi avaliştilor săi
se prescrie în termen de 3 ani. Termenul curge de la data scadenŃei cambiei.
AcŃiunile de regres – acŃiunile posesorului cambiei împotriva giranŃilor, a trăgătorului şi a
avaliştilor se prescriu în termen de un an. Termenul de prescripŃie curge de la data protestului de
neacceptare a plăŃii.
Termenul de prescripŃie a acŃiunilor exercitate de debitorii de regres contra altor debitori este
de 6 luni şi începe să curgă din ziua când girantul a plătit cambia sau din ziua în care acŃiunea de
regres a fost pornită împotriva sa2.
După momentul învestirii cambiei sau biletului la ordin cu formulă executorie, termenele de
prescripŃie ale executării silite sunt următoarele:
- 3 ani de la scadenŃă contra obligatului principal;
- 1 an de la scadenŃă contra girantului sau altor debitori de regres;
- 6 luni de la scadenŃă dacă este vorba de regresul unui girant sau al altui debitor de regres
care a plătit.
1
2

Art. 94 din Legea nr.58/1934.
A se vedea Stanciu D. Cărpenaru, op. cit., p.605.
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În art.73 din Legea nr. 59/1934, durata prescripŃiei în materie de cec este următoarea:
6 luni calculate de la expirarea termenului de prezentare în ceea ce priveşte acŃiunea în
regres a posesorului împotriva giranŃilor, trăgătorului sau celorlalte obligaŃii.
6 luni calculate din ziua în care obligatul a plătit cecul sau din ziua în care sau din ziua în
care acŃiunea în regres a fost pornită împotriva sa, în ceea ce priveşte acŃiunile în regres ale
diferiŃilor obligaŃi la plata cecului, unii împotriva altora.
Codul civil prevede că aceste termene pot fi modificate, în condiŃiile legii, prin acordul
părŃilor. Astfel, art. 2515 alin. 3 precizează că, în limitele şi condiŃiile prevăzute de lege, părŃile
care au capacitate deplină de exerciŃiu pot, prin acord expres, să modifice durata termenelor de
prescripŃie sau să modifice cursul prescripŃiei prin fixarea începutului acesteia ori prin modificarea
cauzelor legale de suspendare ori de întrerupere a acesteia, după caz.
În completarea celor de mai sus, alin. 4, arată că termenele de prescripŃie pot fi reduse sau
mărite, prin acordul expres al părŃilor, fără însă ca noua durată a acestora să fie mai mică de un an
şi nici mai mare de 10 ani, cu excepŃia termenelor de prescripŃie de 10 ani ori mai lungi, care pot fi
prelungite până la 20 de ani.
În acelaşi sens este prevăzută şi renunŃarea la prescripŃia împlinită, precum şi la beneficiul
termenului scurs pentru prescripŃia începută şi neîmplinită. Nu se poate renunŃa, însă, la o
prescripŃie care nu a început să curgă (art.2507 C.civ.)
Reglementarea cambiei, biletului la ordin şi cecului în dreptul internaŃional privat:
Codul Civil, în vigoare de la 1 octombrie 2011, reglementează aceste aspecte în articolele
2647 şi următoarele, astfel:
Persoana care, potrivit legii sale naŃionale, este lipsită de capacitatea de a se angaja prin
cambie, bilet la ordin sau cec, se obligă totuşi valabil printr-un asemenea titlu, dacă semnătura a
fost dată într-un stat a cărui lege îl consideră capabil pe subscriitor.
Angajamentul asumat în materie de cambie, bilet la ordin sau cec este supus condiŃiilor de
formă ale legii statului unde angajamentul a fost subscris. În materie de cec, îndeplinirea
condiŃiilor de formă prevăzute de legea locului plăŃii este suficientă.
Termenele stabilite pentru exercitarea acŃiunii în regres sunt determinate, faŃă de orice
semnatar, de legea locului unde titlul a luat naştere.
Forma şi termenele de protest, cât şi condiŃiile de formă ale unor acte necesare pentru
exercitarea sau conservarea drepturilor în materie de cambie, bilet la ordin sau cec sunt stabilite de
legea statului unde trebuie întocmit protestul sau un alt act necesar.
Efectele obligaŃiilor acceptantului unei cambii şi semnatarului unui bilet la ordin sunt supuse
legii locului unde aceste titluri sunt plătibile. În cazul cecului se aplică legea statului pe al cărui
teritoriu au fost subscrise obligaŃiile ce decurg din înscris.
În cazul acceptării, pierderii sau furtului titlului comercial de valoare se aplică legea statului
unde este plătibil titlul comercial în cauză.
Legea statului unde cecul este plătibil determină persoanele asupra cărora poate fi tras un
asemenea titlu. De asemenea, aceasta determină:
dacă titlul trebuie tras la vedere sau dacă poate fi tras la un anumit termen de la vedere,
precum şi efecte posdatării;
termenul de prezentare;
dacă cecul poate fi acceptat, certificat, confirmat, sau vizat şi care sunt efectele produse
de aceste menŃiuni; dacă posesorul poate cere şi dacă este obligat să primească o plată
parŃială;
dacă cecul poate fi barat sau poate să cuprindă clauza „plătibil în cont” ori o expresie
echivalentă şi care sunt efectele acestei barări, clauze sau expresii echivalente; dacă posesorul are
drepturi speciale asupra provizionului şi care este natura lor; dacă trăgătorul poate să revoce cecul
sau să facă opoziŃie la plata acestuia; măsurile care pot fi luate în caz de pierdere sau de furt al
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cecului; dacă un protest sau o constatare echivalentă este necesară pentru conservarea dreptului de
regres împotriva giranŃilor, trăgătorului şi celorlalŃi obligaŃi.
Concluzii:
Diversitatea bunurilor care fac obiectul circulaŃiei determină şi o varietate a formelor juridice
prin care se realizează această circulaŃie. Astfel au apărut titlurile de valoare precum cambia,
biletul la ordin şi cecul.
Legile care stau la baza acestor titluri sunt legi vechi, însă sunt legi care îşi găsesc şi astăzi
aplicare în instanŃele din România. Dovada cea mai clară în acest sens este jurisprudenŃa recentă în
materie care are ca obiect titlurile comerciale de valoare, o parte din ea regăsindu-se în lucrarea de
faŃă.
De asemenea, susŃinem reglementarea din Codul Civil a dispoziŃiilor de drept internaŃional
privat privind cambia, biletul la ordin şi cecul, odată cu abrogarea Legii nr. 105/1992 privind
raporturile de drept internaŃional privat.
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DREPTURILE ACłIONARILOR ÎN SOCIETATEA PE ACłIUNI
Ruxandra-Cristina DUłESCU
AncuŃa-Nicoleta BRUMĂ∗

Abstract
Based on the study of the shareholder’s rights in a joint - stock company, the present work
aims to analyze the right provided by the special law, the Law of trading companies no. 31/1990.
Starting from the appearance and evolution of the joint-stock company as a trading company
since XVII century, in the early Romanian legislation also known as anonymous companies, it is a
necessity to classify all actions which give birth to widely developed rights as part of the elaborate
study.
Known as being one of the most frequent forms of trading company, the joint-stock company
has a large appliance and settlement on international level.
Following the order from the Law of trading companies no. 31/1990, the rights of the
shareholders are: the right of dividend, the right to vote, the right to participate in the general
meeting of the shareholders, the right to be informed and the right to proper part due to the
liquidation of the company.
Cuvinte cheie: lege, acŃionar, drepturi, societate, acŃiuni
1.Introducere
Ca ramură a dreptului privat, normele dreptului comercial, deşi nu se mai bucura de un regim
propriu de reglementare ca urmare a modificărilor aduse de intrarea în vigoare a noului Cod Civil,
studierea problemelor de drept comercial prezintă o deosebită importanta teoretică, dar mai ales
practică. Deşi actual reglementare să instituie sistemul unitar al dreptului privat, nu putem vorbi
despre o dispariŃie totală a dreptului comercial, întrucât abordează şi soluŃionează în continuare
probleme ce Ńin doar de natură şi specificul acestuia.
Spre deosebire de societăŃile de persoane unde întâlnim o strânsă legătură între asociaŃi, ca de
exemplu, în cadrul societăŃii în comandita simplă, societăŃilor în nume colectiv şi uneori în cadrul
societăŃilor cu răspundere limitată, între acŃionarii societăŃii pe acŃiuni, ca societate de capitaluri,
nu există o asemenea legătura. Din acest motiv, voinŃele acŃionarilor nu pot fi în mod obiectiv
asemănătoare, întrucât nici interesele acestora nu au cum să fie similare.
În încercarea de a clarifica unul din aspectele cele mai importante privind societatea
comercială pe acŃiuni, respectiv drepturile acŃionarilor, prezenta lucrare îşi propune să explice şi să
delimiteze cele cinci drepturi principale de care se bucură fiecare acŃionar al unei societăŃi
comerciale pe acŃiuni.
Studiul îşi propune să răspundă la obiectivele asumate urmărind ordinea prevăzută în legea
specială şi anume Legea 31/1990 privind societăŃile comerciale şi studiind problematica
drepturilor acŃionarilor în literatura de specialitate, dar şi exemplificând situaŃii apărute în practică
judiciară.
I.ApariŃia şi evoluŃia societăŃii pe acŃiuni
Faptele şi actele de comerŃ sunt cunoscute şi folosite încă din Antichitate, când civilizaŃiile îşi
Student, Facultatea de Drept, Universitatea “Nicolae Titulescu” din Bucuresti; (cristina.dutescu@ymail.com;
ancabruma@yahoo.co.uk) . Acest studiu a fost elaborat sub coordonarea Asist. Univ. Dr Sitaru Dan-Alexandru și
Conf. Univ. Dr. Vasile Nemeș.
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asigurau resursele necesare prin intermediul schimbului şi al comerŃului.
Însă, odată cu dezvoltarea nevoilor economice şi sociale ale omului precum şi a cooperării
dintre aceştia, s-a impus necesitatea instituirii unor reguli care să asigure buna funcŃionare a
acestor relaŃii.
Chiar dacă la început această cooperare avea loc între un număr redus de persoane şi fără ca
acestea să beneficieze de un mediu organizat, punerea in comun a bunurilor şi a priceperii
participanŃilor la faptele de comerŃ au făcut posibilă realizarea unor scopuri sociale şi a unor
interese personale.
Aşa cum este menŃionat şi în literatură de specialitate1 societatea comercială cu principalele
cu principalele ei atribute caracteristice apare în Evul Mediu. Astfel în partea vestică a Europei,
comerŃul a cunoscut o puternică dezvoltare.
În secolul al XVII-lea apar primele societăŃi pe acŃiuni. ÎnfiinŃarea acestor societăŃi este legată
de expansiunile coloniale ale unor Ńări maritime, că Olanda, Anglia şi FranŃa. Au luat fiinŃă
Compania olandeză a Indiilor Orientale, Compania olandeză a Indiilor Occidentale, Compania
Insulelor Americii, pentru colonizarea Insulelor Martinica şi Guadelup, Compania Noii Frânte,
pentru colonizarea Canadei.2 Încă de pe atunci, contribuŃiile asociaŃilor formau un patrimoniu
distinct de cel al asociaŃilor, primind denumirea de acŃiuni, denumire folosită şi în prezent.
Societatea comercială a trecut la o nouă etapa în momentul apariŃiei primei reglementări care
conŃinea dispoziŃii privind formele de societate existente în activitatea comercială. Această primă
reglementare era regăsita în Codul comercial francez din 1807. Pe lângă celelalte forme de
societate prevăzute în normele Codul, se regăsea afla şi societatea anonimă, cu cele două forme ale
sale şi anume: societatea în comandita pe acŃiuni şi societatea pe acŃiuni, aceasta din urmă
devenind formă de societate cea mai răspândită în activitatea comercială din toate Ńările lumii.3
SocietăŃile comerciale au fost şi sunt şi în prezent cel mai adecvat instrument juridic de
drenare a energiilor umane şi financiare pentru realizarea unor scopuri sociale, ca şi pentru
satisfacerea unor interese personale ale întreprinzătorilor.4
II. Definirea şi clasificarea acŃiunilor
DefiniŃia acŃiunilor reiese din însăşi definiŃia societăŃii pe acŃiuni, fiind acea formă de
societate constituită prin asocierea mai multor persoane, care contribuie la formarea capitalului
social prin anumite cote de participare reprezentate prin titluri, numite acŃiuni, pentru desfăşurarea
unei activităŃi comerciale, în scopul împărŃirii profitului şi care răspund pentru obligaŃiile sociale
numai în limita aporturilor lor.
Astfel, acŃiunea este un titlu reprezentativ al contribuŃiei asociatului, constituind o fracŃiune a
capitalului social, care conferă posesorului calitatea de acŃionar.5 Luând în considerare normele din
sistemul de drept românesc, dar şi cele ale Uniunii Europene, mai putem defini acŃiunea ca fiind o
parte din capitalul social al unei societăŃi comerciale, liber negociabilă, ce conferă drepturi
patrimoniale şi nepatrimoniale titularului, care pot fi exercitate doar pe durata de existenŃa a
societăŃii emitente.6
Sunt cunoscute mai multe criterii în funcŃie de care acŃiunile pot fi clasificate.
Astfel, un prim criteriu îl constituie modalitatea în care sunt emise. Aici distingem între
1
Stanciu D. Carpenaru, Tratat de drept comercial român, ediŃia a II-a revizuită şi adaugită, Universul Juridic
Bucureşti, 2011, p. 164
2
Stanciu D. Carpenaru, op. cit., p.165
3
E. Cârcei, Constituirea societăŃii comerciale pe acŃiuni, Lumina Lex, Bucureşti, 1995; M. Bratiş, Constituirea
societăŃilor comerciale pe acŃiuni, Hamangiu, Bucureşti, 2008
4
C. Bârsan, V. Dobrinoiu, A. łiclea, M. Toma, C. Tufan, SocietăŃile comerciale, Casa de editură şi presă
„Şansa”, Bucureşti, 1995, p. 14-16
5
Stanciu D. Carpenaru, op. cit., p. 370
6
Cristian DuŃescu, Drepturile acŃionarilor, C.H.Beck, Bucureşti, 2010, p.24
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acŃiunile emise în formă materială şi acŃiunile emise în formă dematerializata.
În ceea ce priveşte acŃiunile în formă materială, acestea cuprind o serie de elemente de
identificare a titularului de proprietate, fiind necesar a se menŃiona: nume, prenume, cod numeric
personal, domiciliul acŃionarului persoană fizică; denumirea, sediul, numărul de înmatriculare şi
codul unic de înregistrare al acŃionarului persoană juridică, după caz.1 Pentru acŃiunile emise în
formă dematerializata, pe lângă cerinŃele prevăzute pentru acŃiunile în formă materială, mai este
necesar ca acestea să cuprindă: numărul, categoria şi valoarea nominală a acŃiunilor, proprietate a
acŃionarului, poziŃia la care acesta este înscris în registrul acŃionarilor şi, după caz, numărul de
ordine al acŃiunilor.2
Un al doilea criteriu de clasificare al acŃiunilor îl reprezintă modul de identificare al titularului
acŃiunii. Potrivit acestui criteriu, acŃiunile pot fi nominative, caz în care proprietarul acŃiunilor este
determinat, sau acŃiuni la purtător, cunoscute ca fiind acele acŃiuni al căror proprietar nu este
determinat,
ci
persoană
în
posesia
căreia
se
afla
respectivele
acŃiuni.
Ca regulă generală, dacă în actul constitutiv al societăŃii nu se indica felul acŃiunilor, acestea vor fi
nominative.3
Un alt criteriu de clasificare este cel al naturii drepturilor conferite. În baza acestui criteriu,
facem distincŃie între acŃiuni ordinare – care conferă titularului drepturi obişnuite şi egale, prin
dispoziŃiile legale şi prin actul constitutiv şi acŃiuni preferenŃiale4 – care conferă titularului dreptul
la un dividend prioritar.
Un ultim criteriu ce se are în vedere pentru clasificarea acŃiunilor, este cel al modului şi
locului de transmitere al dreptului de proprietate, acŃiunile putând fi acŃiuni cotate şi acŃiuni
necotate pe o piaŃă reglementată.
AcŃiunile, indiferent de criteriul de clasificare, nasc drepturi5 şi obligaŃii în sarcina
acŃionarilor, drepturi ce vor fi analizate în continuarea studiului.
III.Clasificarea drepturilor acŃionarilor
În prezenta lucrare considerăm că o clasificare adecvată a drepturilor este cea care urmăreşte
ordinea în care aceste drepturi sunt înscrise în Legea 31/1990, privind societăŃile comerciale.
Astfel, ordinea în care drepturile sunt regăsite în legea societăŃilor comerciale este
următoarea:
1. Dreptul la dividende – art 67 din Legea 31/1990
2. Dreptul de a vota – art. 101 din Legea 31/1990
3. Dreptul de a participa la adunarea generală – art 125 din Legea 31/1990
4. Dreptul la informare – art 178 din Legea 31/1990
5. Dreptul la o cotă parte din patrimoniul social în cazul lichidării societăŃii – art 268 din
Legea 31/1990
Drepturile acŃionarilor pt fi atât drepturi patrimoniale cât şi nepatrimoniale.
Potrivit legislaŃiei în vigoare, acŃionarii trebuie să îşi exercite drepturile cu bună-credinŃă, cu
respectarea drepturilor şi a intereselor legitime ale societăŃii şi ale celorlalŃi acŃionari.6

1

Art. 93 alin. (3) din Legea 31/1990, privind societăŃile comerciale
Art. 97 din Legea 31/1990, privind societăŃile comerciale
3
Art. 91 alin (2) din Legea 31/1990, privind societăŃile comerciale
4
R. łicleanu, Regimul juridic al acŃiunilor preferenŃiale( prezent, perspectivă şi drept comparat), în RDC nr.
3/2000, p. 72
5
Elena Cârcei, Regimul juridic al acŃiunilor şi acŃionarilor potrivit Legii nr. 31/1990, în Dreptul nr. 2/1992,
p.16-25
6
Art. 1361 din Legea 31/1990, privind societăŃile comercile
2
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IV.Dreptul la dividende
IV.1. DefiniŃie şi caractere juridice
Dividendul a fost definit, în vechiul sistem normativ al Codului comercial, drept, partea din
beneficiile nete, plătită periodic pentru fiecare acŃiune, iar în codul fiscal acesta este definit ca fiind
o distribuire în bani sau în natură, efectuată de o persoană juridică unui participant la o persoană
juridică, drept consecinŃă a deŃinerii unor titluri de participare la acea persoană juridică.1
Din punct de vedere al dreptului societar, dividendul este acea parte de profit net care se
cuvine acŃionarilor după încheierea exerciŃiului financiar, corespunzătoare cotei de participare la
capitalul social în temeiul hotărârii adunării generale a acŃionarilor.2 Acest drept este unul
subiectiv, personal, de creanŃă, patrimonial, accesoriul dreptului de proprietate asupra acŃiunilor,
afectat de o dublă condiŃie suspensivă: aceea a înregistrării unui profit de către societate şi a
distribuirii acestui profit sub formă de dividende.3
Deşi este un drept recunoscut tuturor acŃionarilor unei societăŃi pe acŃiuni, aceştia nu îl pot
pretinde decât după aprobarea distribuirii profitului sub această formă de către adunarea generală.
Ca norma imperativă, societatea nu poate plătit dividende decât dacă au fost determinate conform
legii profituri în activitatea desfăşurată de societate. Orice încălcare a acestei norme atrage
obligaŃia acŃionarilor care au cunoscut sau trebuiau să cunoască această neregularitate de a restitui
respectivele dividende.4
Exemplificam prin sentinŃa civilă Nr. 1216/15.05.2001. În fapt, adunarea generală a
acŃionarilor a decis suspendarea platii dividendelor ce reveneau reclamanŃilor, motivată prin
gravele prejudicii materiale şi morale aduse de aceştia ca urmare a activităŃii depuse la o societate
concurenta, după încetarea raporturilor de muncă. Hotărârile prin care s-a statuat aceasta măsură
nu au fost publicate în Monitorul Oficial şi, în consecinŃă, nu pot fi puse în executare. cu toate că
reclamanŃii nu au atacat, sub aspectul legalităŃii, hotărârile menŃionate, dispoziŃiile acestora nu-şi
vor putea produce efectele, iar plata dividendelor nu va putea fi considerată ca suspendată.
In speta, reclamantii au chemat in judecata pe parata, societate comerciala, şi au solicitat că
prin hotărârea judecătorească să se dispună obligarea societăŃii la plata valorii actualizate a
dividendelor precum şi a platii dobânzilor aferente. Deşi s-a arătat că reclamanŃii erau îndreptăŃiŃi
la plata dividendelor, parata e refuzat să-şi execute această obligaŃie.
Cu toate că reclamanŃii nu au atacat, sub aspectul legalităŃii, hotărârile adunării generale cu
privire la suspendarea platii dividendelor, dispoziŃiile acestora nu-şi vor putea produce efectele, iar
instanŃă a reŃinut că plata dividendelor nu va putea fi considerată ca suspendată.5
IV.2. ModalităŃile de plată ale dividendelor
Dacă cele două condiŃii privind existenŃa dividendelor sunt îndeplinite, societatea are la
dispoziŃie mai multe modalităŃi de plată a acestora.
Conform articolului 111 din Legea 31/1990, în situaŃia în care adunarea generală a
acŃionarilor decide distribuirea realizat de societate sub forma dividendelor este obligată să
stabilească şi cuantumul dividendului pe acŃiune precum şi modalităŃile de plată.
Regulă generală este aceea a platii în numerar a sumelor ce se cuvin fiecărui acŃionar în
funcŃie de numărul de acŃiuni deŃinute.
O altă modalitate cunoscută în teoria şi practică societăŃilor pe acŃiuni este plată prin alocarea
de noi acŃiuni, situaŃie în care se impune majorarea capitalului social cu valoarea totală a acŃiunilor
1

D.D. Şaguna, Tratat de drept financiar şi fiscal, Ed. All Beck, Bucureşti, 2001, p. 786
Cristian DuŃescu, Drepturile acŃionarilor, C.H.Beck, Bucureşti, 2010, p.369
3
Idem
4
A.M. Truichici, Dividende. AcŃiuni ilicite, în RDP nr. 2/2006, p. 109-113
5
SentinŃa civilă nr. 1216 COM/ 15.05.2001, irevocabilă conform deciziei civile nr. 486/ 2001 a CurŃii de Apel
ConstanŃa – secŃia comercială
2
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noi. Aceasta modalitate de plată a dividendelor se realizează prin emiterea de acŃiuni din aceeaşi
clasă cu acŃiunile care au generat dreptul la dividend.
Plata dividendelor se poate face şi în natură, întrucât în nicio dispoziŃie nu există o interdicŃie
referitoare la plata în natură, prin alocarea de bunuri sau produse evaluabile pecuniar.
Ca şi dispoziŃie procedurală, hotărârea adunării generale de fixare a dividendului se depune în
termen de 15 zile la oficiul registrului comerŃului, pentru a fi menŃionată în registru şi publicată în
Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. De asemenea, această hotărâre are caracterul unui
titlu executoriu, pe baza căruia acŃionarii pot începe executarea silită împotriva societăŃii.
V. Dreptul de vota
V.1. DefiniŃie şi caractere juridice
Potrivit art.101 din Legea 31/1990 privind societăŃile comerciale, orice acŃiune plătită dă
dreptul la un vot în adunarea generală, dacă prin actul constitutiv nu s-a prevăzut altfel. Deci
acŃionarii exercita dreptul lor de vot proporŃional cu numărul acŃiunilor pe care le posedă. Totuşi,
actul constitutiv, poate limita numărul voturilor acŃionarilor care posedă mai mult de o acŃiune.1
Dreptul de vot în cadrul adunării generale este un drept subiectiv, absolut, personal, nepatrimonial,
accesoriu al dreptului de proprietate asupra acŃiunilor, afectat de condiŃia organizării şedinŃei
adunării generale a acŃionarilor. Este un drept ce nu poate fi cesionat decât odată cu vânzarea
acŃiunilor.2 Dreptul de vot este un drept esenŃial, care reprezintă manifestarea de voinŃă a
acŃionarului şi exprima implicarea acestuia în viaŃa socială a societăŃii.
Dreptul de vot că accesoriu al dreptului de proprietate asupra acŃiunilor, aparŃine oricărei
persoane fizice sau juridice, cu condiŃia să nu fie suspendat datorită dispoziŃiilor legii sau ale
actului constitutiv. Potrivit art.124 alin. (1) din Legea 31/1990, în cazul în care acŃiunile sunt
grevate de un drept de uzufruct, dreptul de vot în adunările generale ordinare aparŃine
uzufructuarului, iar în adunările generale extraordinare, dreptul de vot aparŃine nudului proprietar.
Conform alin (2) al aceluiaşi articol, în cazul în care acŃiunile sunt gajate, dreptul de vot
aparŃine proprietarului acestora, creditorul gajist neputând să exercite niciun drept accesoriu
dreptului de proprietate asupra acŃiunilor.
O situaŃie specială este aceea în care o acŃiune nominativă se afla în proprietatea mai multor
persoane, acestea fiind nevoite să îşi desemneze un reprezentant unic ce va exercita toate drepturile
ce rezultă din deŃinerea acŃiunii.3
V.2. Dreptul de vot exprimat prin reprezentant
Art. 125 din Legea 31/1990 reglementează posibilitatea exprimării votului şi prin
reprezentant, împuternicit printr-o procura specială. Poate fi reprezentată o persoană juridică, dar şi
o persoană care nu are capacitate legală.
Ca regulă generală, orice acŃionar îşi poate exercita dreptul de vot prin intermediul unui
reprezentant.4
V.3. Limitări ale exercitării dreptului de vot
Un alt aspect important referitor la dreptul de vot este acela al suspendării acestui drept.
Astfel, aceasta suspendare are natură juridică a unei sancŃiuni civile aplicate acŃionarului, care nu a
îndeplinit anumite obligaŃii legale sau statutare.
Conform art 101 alin (3) din Legea 31/1990, exerciŃiul dreptului de vot este suspendat pentru
1

Art. 101 alin (2) din Legea 31/1990, privind societăŃile comerciale
Cristian DuŃescu, op. cit., p. 227
3
Art. 102alin. (2) din Legea 31/1990, privind societăŃile comerciale
4
Fr. Deak, Trat de drept civil. Contracte speciale, ed. A 3-a, Universul Juridic, Bucureşti, 2001, p. 329
2
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acŃionarii care nu sunt la curent cu vărsămintele ajunse la scadenŃă. Având în vedere situaŃia în
care o societate îşi poate dobândi propriile acŃiuni, potrivit art 105 alin. (2) din legea 31/1990,
dreptul de vot aferent propriilor acŃiuni deŃinute de societatea emitentă este suspendat, iar
cvorumul se stabileşte făcându-se abstracŃie de aceste acŃiuni. Suspendarea drepturilor de vot se
aferente acŃiunilor proprii deŃinute de societate operează pe toată durata posedării lor.2
Putem observa că limitările dreptului la vot operează doar în privinŃa anumitor persoane care
ar putea avea interese contrare cu anumite operaŃiuni ce sunt în interesul societăŃii.
Potrivit art. 126 din Legea 31/1990, acŃionarii care au calitatea de membri ai consiliului de
administraŃie, directoratului sau consiliului de supraveghere, nu pot vota, în baza acŃiunilor pe care
le posedă, nici personal, nici prin mandatar, descărcarea gestiunii lor sau o problemă în care
persoană sau administraŃia lor ar fi în discuŃie.
Din această prevedere, reiese faptul că persoanele aflate la conducerea unei societăŃi pe
acŃiuni nu pot vota în probleme legate de de gestiunea sau de persoana lor, deoarece acesta ar
putea deveni „judecător în propria cauza”.3 Atunci când administratorii care au şi calitatea de
acŃionari au votat, iar votul lor a condus la formarea unei majorităŃi suficiente pentru adoptarea
unei hotărâri în adunarea generală, această hotărâre este nulă.
O a doua limitare a dreptului de vot este reglementată de art. 127 alin. (1) din Legea 31/1990
care prevede faptul că acŃionarul care are un interes contrar societăŃii, fie personal, fie ca
mandatar al unei alte persoane, într-o anumită operaŃiune, trebuie să se abŃină de la votul
referitor la aspectul respectiv.
Astfel, votul acŃionarului care avea obligaŃia de a se abŃine în exerciŃiul dreptului sau, nu
poate fi luat în considerare la stabilirea majorităŃii, chiar dacă nu se obŃine majoritatea necesară şi
cerută de lege pentru a delibera în adunarea generală ordinară la prima convocare.4
Alin. (2) al aceluiaşi articol, prevede faptul că acŃionarul care contravine acestei dispoziŃii
este răspunzător de daunele produse societăŃii, dacă, fără votul sau, nu s-ar fi obŃinut majoritatea
cerută. Acest lucru este datorat conflictului de interese existent între acŃionar şi societate, prin
faptul că în asemenea operaŃiuni se prezuma că interesul care primează este cel personal.
O altă limitare a dreptului de vot prevăzută în legea societăŃilor comerciale este reglementată
de art. 25 alin (3): acceptanŃii care au constituit aporturi în natură nu au drept de vot în
deliberările referitoare la aporturile lor, chiar dacă ei sunt subscriitori de acŃiuni în numerar ori
se prezintă ca mandatari ai altor acceptanŃi. Astfel, acŃionarii care au contribuit la capitalul social
al societăŃii prin aporturi în natură, nu au drept de vot în deliberările referitoare la aporturile lor sau
în adunările constitutive. Aceasta limitare îşi găseşte utilitatea prin faptul că în acest mod sunt
protejaŃi acŃionarii care au subscris în numerar.
Legea determina întinderea dreptului de vot şi în ceea ce îi priveşte pe deŃinătorii de acŃiuni
privilegiate.5 Titularii acestor acŃiuni nu îşi pot exercita dreptul de vot în adunările generale
obişnuite, însă se pot întruni în adunări speciale, în condiŃiile stabilite de actul constitutiv, unde îşi
pot exercita acest drept ataşat acŃiunilor preferinŃiale.
O ultimă limitare prevăzute de Legea 31/1990 este cea referitoare la posesorii acŃiunilor la
purtător.6 Astfel, potrivit prevederilor legale, posesorii acŃiunilor la purtător nu vor putea vota dacă
nu au depus acŃiunile în termenul legal. Dacă însă au depus acŃiunile la locurile arătate prin actul
constitutiv sau prin înştiinŃarea de convocare, acŃionarii care posedă acŃiuni la purtător vor avea
drept de vot.
1

V. Mircea, Suspendarea dreptului de vot în cazul acŃiunilor neplătite, în RDC nr.2/2003, p. 85
C. DuŃescu, op. cit., p. 245
3
Idem
4
I. L. Georgescu, Drept comercial român. SocietăŃile comerciale, vol II, All Beck, Bucureşti, 2002, p. 430.
5
Art. 95 alin. (1) lit. b din Legea 31/1990 privind societăŃile comerciale
6
Art. 123 alin (1) din Legea 31/1990 privind societăŃile comerciale
2
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V.3. SancŃiuni
Deoarece în exercitarea dreptului de vot există posibilitatea ca titularii acestuia să se abată de
la principii legale transpuse în norme imperative, legiuitorul a intuit această situaŃie şi a prevăzut-o
sub forma sancŃiunilor.
În concepŃia Legii 31/1990 reprezintă infracŃiune şi este sancŃionata fapta acŃionarului care
trece acŃiunile de pe numele sau pe numele altor persoane în scopul formării unei majorităŃi în
adunarea generală în detrimentul altor acŃionari.1
Tot în art. 279 alin (1), pct 2 însă, este considerată infracŃiune şi fapta unui acŃionar de a vota
ca proprietar al unor acŃiuni ce nu-i aparŃin, cu condiŃia formării unei majorităŃi în adunarea
generală în detrimentul altor acŃionari. Aceasta reprezintă situaŃia în care, în realitate, persoană
care primeşte de la acŃionarul majoritar ce nu îşi poate exercita dreptul de vot, acŃiuni pentru a se
putea forma adunarea generală.
Art 279 alin (1) pct. 3 prevede sancŃionarea faptei unui acŃionar de a obŃine avantaje materiale
în vederea exercitării într-un anumit sens a drepturilor de vot.
O ultimă faptă susceptibilă de a fi sancŃionata o reprezintă determinarea unui acŃionar că în
schimbul unei sume de bani sau a altui avantaj material, să voteze în adunarea generală într-un
anumit sens sau să nu participe la vot.2 În această situaŃie este vorba despre vicierea liberei voinŃe
a acŃionarului cu ocazia exercitării dreptului de vot şi prin oferirea de avantaje materiale.
Concluzionând, deşi dreptul de vot reprezintă modul de manifestare al voinŃei acŃionarului,
conferit de aportul pe care l-a adus la capitalul societăŃii, dacă acest drept nu este exercitat în
condiŃiile impuse de lege, titularul poate fi sancŃionat pentru faptele sale şi pentru prejudiciile
cauzate societăŃii.
VI. Dreptul de a participa la adunarea generală
VI.1. DefiniŃie şi caractere juridice
Acest drept îl au toŃi acŃionarii, chiar dacă legea prevede anumite motive prin care le interzice
să participe la deliberări şi la luarea hotărârilor.
În literatură de specialitate3 dreptul de a participa la adunările generale ale acŃionarilor
presupune prerogativa, legal ocrotită, a unei persoane ce deŃine acŃiuni ale unui emitent, de a avea
acces în spaŃiul unde se desfăşoară şedinŃa adunării generale şi de a fi prezent la lucrările acesteia
pe tot parcursul desfăşurării ei.
Se impune necesitatea precizării faptului că normele de drept care reglementează dreptul
acŃionarilor de a participa la adunările generale sunt de ordine publică, iar dacă în actele
constitutive se introduc clauze care să limiteze, în orice mod, acest drept, acestea sunt nule, fiind
considerate nescrise.
În baza existenŃei dreptului de a participa la adunarea generală, amintim şi susŃinem opinia
conform căreia adunarea generală a unei societăŃi comerciale este organul deliberativ şi decizional
al acesteia,4 chemată să decidă atât asupra unor probleme obişnuite pentru viaŃa societăŃii, cât şi
asupra unor probleme speciale, care vizează elemente fundamentale ale existenŃei societăŃii.
Ca şi în cazul dreptului de vot, acŃionarii pot participa la adunarea generală prin reprezentare,
în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală.5
Dreptul de participare la adunarea generală aparŃine doar persoanelor fizice sau juridice care
1

Art. 279 alin.(1) din Legea 31/1990 privind societăŃile comerciale
Art. 279 alin (2) din Legea 31/1990 privind societăŃile comerciale
Cristian DuŃescu, op. cit., p. 163
4
Stanciu D. Carpenaru, op. cit., p. 245
5
Art. 125 alin. (1) din Legea 31/1990 privind societăŃile comerciale
2
3
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au capacitate deplină de exerciŃiu. Însă persoanele care nu au capacitate de exerciŃiu, pot fi
reprezentate în cadrul adunării generale, respectând cerinŃele legii în materie de reprezentare.
Reprezentarea acŃionarilor la adunările generale se poate realiza în prezent şi prin persoane
care nu au calitatea de acŃionar al societăŃii.
Şi acest drept este susceptibil de limitări, astfel încât, sub sancŃiunea nulităŃii hotărârii
adunării generale, reprezentarea acŃionarilor de către administratorii, directorii, membri
directoratului, ai consiliului de supraveghere sau de către funcŃionarii societăŃii, dacă fără votul
acestora nu s-ar fi puŃit obŃine majoritatea cerută, fiind interzisă în mod imperativ.
Actul constitutiv sau actele adiŃionale, nu pot să limiteze numărul de acŃiuni care pot fi
reprezentate de un mandatar în adunarea generală.
Articolul 25 alin (2) din Legea 31/1990, limitează însă, la numărul de cinci acceptanŃi ai
prospectului de ofertă care pot fi reprezentaŃi de către mandatar.
VI.2. Prerogative ale acŃionarilor cu privire la adunarea generală şi ordinea de zi
Pe lângă faptul că acŃionarii au dreptul de a participa la adunarea generală, aceştia au şi
dreptul de a convoca adunarea generală, respectiv la cererea unuia sau mai multor acŃionari care
deŃin minim 5% din capitalul social.
Subsidiar dreptului de a participa la adunările generale este dreptul acŃionarului de a fi
informat cu privire la problemele supuse dezbaterii adunării generale, întrucât, societatea
comercială trebuie să asigure toate mijloacele şi informaŃiile necesare acŃionarilor în vederea
desfăşurării drepturilor acestora.
Un alt drept ce decurge din dreptul principal al participării la adunarea generală îl reprezintă
şi dreptul de a cere completarea ordinii de zi.1 Acest lucru este permis acŃionarilor care deŃin un
anumit procent din capitalul social – cel puŃin 5%. Dreptul de a cere completarea ordinii de zi este
un drept absolut, cu caracter personal, nepatrimonial, neputând fi cedat decât odată cu înstrăinarea
acŃiunilor.
VI.3. SancŃiuni
Dreptul de a participa la adunarea generală poate fi sancŃionat atunci când acesta nu este
respectat. Potrivit dispoziŃiilor art. 275 alin (1) pct. 2 din legea societăŃilor comerciale, reprezintă
infracŃiune şi se pedepseşte cu închisoarea de la o lună la un an, încălcarea de către administrator
său asociat a unei obligaŃii legale speciale, prin neconvocarea adunării generale în cazurile
prevăzute de lege, că de exemplu, la cererea unor acŃionari ce deŃin peste 5% din capitalul social.
Tot astfel este sancŃionat şi cenzorul care nu convoacă adunarea generală în cazurile în care
este obligat prin lege, potrivit prevederilor art 276 din Legea 31/1990, privind societăŃile
comerciale.
VII. Dreptul la informare
VII.1. DefiniŃie şi caractere juridice
Dreptul la informare este acel drept personal, nepatrimonial, relativ, accesoriu dreptului de
proprietate asupra acŃiunilor de care se bucura fiecare acŃionar al unei societăŃi comerciale pe
acŃiuni. Fiind unul din drepturile principale ale acŃionarilor, aceste rezidă din principiul general al
controlului exercitat de acŃionari asupra conducerii societăŃii dar şi asupra actelor juridice încheiate
de către aceasta.2 Acest drept nu este influenŃat de numărul de acŃiuni deŃinute de fiecare acŃionar
în parte, aceştia bucurându-se în mod egal de acest drept. Astfel, societatea trebuie să asigure în
mod egal şi nediscriminatoriu accesul la informaŃie pentru toŃi acŃionarii.
1
2

Art. 1171 alin. (1) din Legea 31/1990 privind societăŃile comerciale
Cristian DuŃescu, op. cit., p. 100
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VII.2. Principalele reguli Ńi obligaŃii privind raportarea informaŃiilor
În strânsă legătură cu dreptul de vot - am putea spune chiar că este indispensabil acestuia realizarea dreptului la informare este considerată o condiŃie sine qua non a exercitării dreptului de
control asupra societăŃii. Aceasta întrucât fără o corectă şi sigură informare cu privire la societate,
acŃionarii nu aprecia modalitatea în care se realizează gestiunea societăŃii şi nici valoarea
economică în care se concretizează aportul lor la societatea respectivă. Din această cauză, în cadrul
societăŃii pe acŃiuni trebuie respectat întocmai principiul transparentei. Totodată, prin respectarea
dreptului la informare sunt asigurate şi ocrotite toate celelalte drepturi principale ale unui acŃionar.
Putem considera astfel că dreptul la informare este o parte componentă a dreptului de control al
acŃionarilor.
Conform art.117² alin. (3), orice acŃionar, indiferent de numărul de acŃiuni deŃinute, are
dreptul de a adresa consiliului de administraŃie, respectiv directoratului, întrebări în scris
referitoare la activitatea societăŃii, înaintea datei de desfăşurare a adunării generale, urmând a i se
răspunde în cadrul adunării.1
Exemplificam prin decizia civilă nr. 28 din 9 februarie 2010. În fapt, Tribunalul Arad a
respins acŃiunea comercială formulată de reclamanta împotriva paratei societate comercială, cu
privire la informarea necorespunzătoare asupra chestiunilor supuse deliberării şi convocarea
defectuoasă a acŃionarilor, în speŃă, societatea nerespectând obligaŃia de informare a acŃionarilor.2
Ca urmare a recurgerii la calea de atac a apelului, Curtea de Apel Timişoara a admis cererea
reclamantei cu privire la nerespectarea dreptului la informare şi a schimbat în tot hotărârea
tribunalului în sensul că a admis cererea de chemare în judecată dispunând anularea hotărârii
Adunării Generale Extraordinare a AcŃionarilor paratei intimate societate comercial.
La acest moment, nu există nicio sancŃiune prevăzută pentru nerespectarea dreptului la
informare exercitat în conformitate cu art.117² însă este considerată utilă o viitoare reglementare în
acest sens. În ceea ce priveşte informarea realizată cu prilejul convocării adunărilor generale,
există norme care prevăd obligaŃia publicării convocatorului într-un ziar local de largă circulaŃie
precum şi în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a. Nerespectarea acestor proceduri poate
avea efecte asupra valabilitaŃii hotărârilor adunării generale.
Legea societăŃilor comerciale nr. 31/1990 prevede o serie de situaŃii concrete în care
acŃionarii pot consulta anumite documente şi registre ale societăŃii comerciale.3 O astfel de situaŃie
este prevăzută de art.117² din norma amintită, situaŃiile financiare anuale, raportul anual al
consiliului de administraŃie, respective raportul directoratului şi cel al consiliului de supraveghere,
precum şi propunerea cu privire la distribuirea de dividende se pun la dispoziŃia acŃionarilor la
sediul societăŃii, de la data convocării adunării generale. Tot în cuprinsul Legii nr. 31/1990 este
stabilit dreptul acŃionarilor de a consulta rapoartele cenzorilor/auditorilor financiari în cele 15 zile
care preced adunării generale în care se discută aceste situaŃii financiare anuale.4
O altă situaŃie ce face aplicabil dreptul la informare este cea prevăzută de art. 177 din Legea
nr. 31/1990, prin care societăŃii pe acŃiuni i se impune obligaŃia de a Ńine o evidenŃă a
evenimentelor esenŃiale din viaŃa societăŃii comerciale, evidenta materializată prin diverse registre
cu un conŃinut diversificat. Un aspect de o importanŃă deosebită ce face parte din dreptul la
informare este reprezentat de informarea acŃionarilor cu privire la fuziunea sau divizarea societăŃii.
Această obligaŃie de informare cade în sarcina organelor de conducere ale societăŃii. Legea
1
S. David, Gh. Piperea, M. C. Predoiu, St. D. Cărpenaru, Legea societăŃilor comerciale. Comentariu pe
articole, C.H. Beck, Bucureşti, 2009, p. 522-526
2
Decizia civilă nr. 28 din 9 februarie 2010 pronunŃată în dosarul nr. 2001/108/2009 Curtea de Apel Timişoara
3
V. Mircea, ProtecŃia acŃionarilor minoritari în dreptul român şi comparat, în RDC, nr.11/1999, p. 59
4
Art. 184 din Legea 31/1990 privind societăŃile comerciale
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prevede chiar şi o sancŃiune pentru nerespectarea acestei obligaŃii, stipulându-se în art.245 alin. (1)
ca administratorii societăŃii absorbite sau ai societăŃii care este divizată răspund faŃă de acŃionarii
acelei societăŃi pentru neregularităŃile comise în pregătirea şi realizarea fuziunii sau divizării.
Alte laturi ale dreptului de informare sunt regăsite şi într-o altă lege specială şi anume în
Legea nr. 26/1990 privind registrul comerŃului, care este public, orice persoană putând astfel să
ceară informaŃii cu privire la o anumită societate comercială. De asemenea, acŃionarii se bucura de
posibilitatea de a se adresa cenzorilor sau auditorului intern pentru a reclama anumite fapte. Dacă
reclamaŃia se considera temeinică şi urgenŃă, încep procedurile pentru convocarea adunării
generale.
Legea 31/1990 oferă posibilitatea acŃionarilor de a trage la răspundere persoanele care nu îşi
îndeplinesc obligaŃiile de informare. Aceste persoane pot fi trase la răspundere atât din punct de
vedere contravenŃional, cât şi penal.
VIII. Dreptul la o cotă parte din patrimoniul social în cazul lichidării societăŃii
VIII.1. DefiniŃie şi caractere juridice – lichidarea societăŃii
Lichidarea unei societăŃi comerciale reprezintă etapa finală a încetării personalităŃii juridice a
unei societăŃi comerciale, indiferent de tipul acesteia, fiind reglementata că o etapă ce se face în
interesul acŃionarilor – întrucât aceasta poate fi cerută doar de către acŃionari - dar cu respectarea
drepturilor creditorilor.1 Aceasta este definită în doctrina ca fiind ansamblul de operaŃiuni având ca
scop încheierea afacerilor în curs de desfăşurare la data dizolvării societăŃii, operaŃiuni necesare
pentru stabilirea şi identificarea activelor societăŃii în vederea transformării lor în numerar,
stabilirea pasivului societăŃii, plata creditorilor sociali şi împărŃirea rezultatelor lichidării între
acŃionari.2
Dreptul asupra cotei cuvenite din lichidarea societăŃii este acel drept pe care orice acŃionar şi-l
poate valorifica odată cu lichidarea societăŃii cu condiŃia ca activul acesteia să fie superior
pasivului. Astfel, acŃionarii pot primi în patrimoniu bunuri sau drepturi ce au aparŃinut societăŃii
lichidate, corespunzător cu cota de participare a fiecăruia.
Acest drept este considerat a fi unul personal patrimonial, de creanŃă, relativ şi accesoriu al
dreptului de proprietate asupra acŃiunilor. De asemenea, dreptul asupra cotei cuvenite din
lichidarea societăŃii este afectat de două condiŃii ce trebuie îndeplinite cumulativ şi anume
societatea să intre în lichidare iar pasivul patrimonial să fie mai mic decât activul.
VIII.2.Drepturile acŃionarilor asupra patrimoniului societăŃii aflate în lichidare
Achitarea datoriilor societăŃii are întotdeauna prioritate. În conformitate cu art.278 alin. (2)
din Legea societăŃilor comerciale nr 31/1990, lichidatorul care încalcă aceasta normă cu valoare de
principiu a achitării cu prioritate a datoriilor fără de terŃi efectuând plăti către acŃionari, poare
răspunde penal.
Repartizarea activului net între acŃionari se va face potrivit situaŃiei financiare finale, situaŃie
care va fi întocmită de către lichidatori la sfârşitul operaŃiunilor de lichidare a activului şi pasivului
unei societăŃi comerciale. Tot prin acest bilanŃ se va indica partea ce se cuvine fiecărei acŃiuni din
repartizarea activului net al societăŃii.3
Ca o excepŃie de la principiul vânzării la licitaŃie a tuturor activelor societăŃii, dar care este
aplicabilă doar atunci când activul este mai mare decât pasivul, găsim situaŃia în care în actul
constitutiv există prevederi cu privire la remiterea în natură a unor active către acŃionarii care le-au
adus că aport în societate, existând posibilitatea împărŃirii acestora după regulile succesiunii.
1

R. Vonica, Dreptul societăŃilor comerciale, Lumina Lex, 2000, p. 153
Stanciu D.Carpenaru, Trata de drept comercial român, Universul Juridic, Bucureşti 2011,p. 326
3
Art.268 din Legea nr. 31/1990 privind societăŃile comerciale.
2
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Repartizarea activului net se realizează întotdeauna pe acŃiune, adică prin împărŃirea sumei totale
reprezentând rezultatul net al lichidării la numărul de acŃiuni întocmit în aceeaşi modalitate că la
stabilirea dividendelor.
Normele legislative în această materie oferă posibilitatea acŃionarilor de a face un drept de
opoziŃie asupra situaŃiei financiare finale respectând termenele prevăzute la art.62 din Legea nr.
31/1990.
2. Concluzii
Societatea pe acŃiuni, datorită amplei răspândiri de care se bucură şi având un rol important în
economie, creează posibilitatea colaborării şi a desfăşurării moderne a activităŃilor comerciale.
Pentru a asigura o bună funcŃionare a societăŃii pe acŃiuni, legiuitorul a creat un sistem care să
îi ofere libertatea realizării obiectivelor şi desfăşurării activităŃii, prin atribuirea de drepturi dar şi
obligaŃii celor care compun societatea pe acŃiuni.
Considerăm că, respectarea drepturilor acŃionarilor reprezintă unul dintre pilonii de bază care
asigură longevitate şi siguranŃă unei societăŃi pe acŃiuni, indiferent de calităŃile personale ale celor
care posedă acŃiunile.
În concluzie, nu putem vorbi de îndeplinirea sarcinilor societăŃii şi evoluŃia acesteia fără a
aduce în discuŃie toate cele cinci drepturi principale indispensabile pe care acŃionarii le-au căpătat
ope legis.
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CONSIDERAłII PRIVIND REGIMUL JURIDIC AL PROPRIETĂłII
COMUNE PE COTE-PĂRłI OBIŞNUITE SAU TEMPORARE ÎN
VIZIUNEA NOULUI COD CIVIL. ATENUAREA REGULII
UNANIMITĂłII
Elena-Mihaela ENACHE*

Abstract
An important rule that governs the execution and protection of the joint ownership is the rule
of unanimity, exposed to a long series of solutions and frequent critiques which have materialized
in distinctions based on various categories of juridical acts.
The reason for such distinctions has been founded on the necessity of normal exertion of the
ownership rights which might be limited due to abusive denials from the owners, causing the
impossibility of realization of the asset. From the provisions of the Civil Code, emerges the intent
of the lawmaker to take into consideration assets based on their utility. A defense norm should not
hinder realization of assets.
Moreover, the European Court of Human Rights censored the Romanian judicial practice,
considering that a restrictive application of the unanimity rule in the claming action might lead to
the infringement of article 6§1 from the European Convention of Human Rights.
The doctrinaire and jurisprudential effort, to our belief, will be rewarded with equitable
solutions in the New Civil Code.
Key words : rule of unanimty, property, joint ownership, action of claiming, New Civil Code.
I. Introducere
Specific proprietăŃii comune pe cote-părŃi obişnuite sau temporare este faptul că bunul care
face obiectul dreptului de proprietate aparŃine concomitent mai multor titulari. FracŃionarea este
realizată doar la nivel abstract, iar nu material, astfel încât fiecăruia îi revine o cotă-parte din acest
drept exprimată matematic în fracŃii ori procente. Aşa cum s-a menŃionat în doctrină1, fracŃiunea
din dreptul de proprietate a fiecărui proprietar se întâlneşte cu fracŃiunile celorlalŃi asupra fiecărei
particule ce intră în alcătuirea bunului. Dacă însă fiecare proprietar are un drept numai asupra unei
părŃi materiale determinate a lucrului, atunci nu există coproprietate, deoarece lucrul se află
materialmente împărŃit în porŃiuni distincte şi astfel dreptul fiecărui proprietar este pro diviso,
adică are un obiect material diferit de al celorlalŃi, regăsit în proprietate exclusivă2.
Fiind o formă tranzitorie a dreptului de proprietate, coproprietatea obişnuită nu a fost
organizată juridic în vechea reglementare ceea ce explică aspectele hibride, dar complementare ale
acestei modalităŃi.3 Normele privitoare la partajul succesoral au fost ridicate la nivel de principii,
fiind aplicate în practică, prin analogie, şi în cazul proprietăŃii comune obişnuite sau temporare.

*

Masterand la Facultatea de ŞtiinŃe Economice, Juridice şi Administrative , Master “InstituŃii Judiciare şi
profesii liberale” din cadrul UniversităŃii “Pentru Maior” – Târgu Mureş;(mihaela.enache@hodos.eu). Acest studiu
a fost elaborat sub colaborarea Asist.Univ.Drd. Raul-Felix Hodoş.
1
C.Bîrsan Drept civil. Drepturi reale principale, ed. a III-a revăzută şi adăugită, Ed.Hamangiu, Bucureşti
2008, pp. 165-166.
2
I. Rosetti-Bălănescu, Al. Băicoianu, Tratat de drept civil român, ediŃie îngrijită de D. Rădescu, vol. II, ed.
All, Bucureşti 1997, p. 13.
3
V.Stoica Drept civil.Drepturi reale principale, Ed. C.H.Beck, Bucureşti 2009, p. 260.
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Apreciem mai mult decât oportună reglementarea acestei instituiŃii în Noul Cod civil1 care
complineşte o lacună legislativă, proprietatea comună dobândind reglementări exprese (capitolul
IV “Proprietatea comună” din Cartea a III-a “Despre bunuri”).
II. PrezumŃia relativă a egalităŃii cotelor din dreptul de proprietate
Cu privire la cotele-părŃi din dreptul de proprietate, acestea puteau fi prezumate a fi egale de
către instanŃă, dacă erau îndeplinite condiŃiile prevăzute pentru prezumŃiile simple de art.1203
C.Civ.2. Sub imperiul Noului Cod civil., această prezumŃie dobândeşte un caracter legal, evident
relativ, fiind consacrată în art.634 alin.2 teza I. PrezumŃia nu se aplică însă în cazul coproprietăŃii
născute pe cale convenŃională, pentru aceasta fiind instituită o altă regulă probatorie. În acest sens,
teza a doua a dispoziŃiei enunŃate prevede că dacă bunul a fost dobândit prin act juridic, proba
contrară nu se va putea face decât prin înscrisuri. DiferenŃa faŃă de vechea reglementare constă în
imposibilitatea dovedirii pe viitor prin alte mijloace de probă afară de înscrisuri a coproprietăŃii
convenŃionale asupra unui bun cu valoarea sub 250 lei (art.1191 alin.1 şi 2 din vechiul cod C.Civ.
în vigoare încă)3. O convenŃie asupra probelor pentru dovedirea actului juridic al cărei obiect
depăşeşte acest prag nu este însă exclusă nici în actuala reglementare (art.1191 alin.3 C.civ. de la
1864), nici în viitoarele dispoziŃii de natură procedurală (art.250 din Noul Cod de procedură
civilă4).
III. Principiile coproprietăŃii.
În practica judiciară anterioară intrării în vigoare a Noului Cod civil au fost subliniate două
reguli ce guvernau coproprietatea obişnuită:
1. Din principiul potrivit căruia niciunul dintre coproprietari nu are un drept exclusiv asupra
unei fracŃiuni materiale din bun decurgea regula unanimităŃii, care impunea existenŃa acordului de
voinŃă al tuturor copărtaşilor pentru efectuarea unui act având ca obiect întregul bun. În această
privinŃă s-au reliefat însă atenuări menite să prevină consecinŃele refuzului abuziv al unuia dintre
copărtaşi la efectuarea unui act şi care ar putea împiedica punerea în valoare a bunului.5 Aceste
atenuări ale regulii unanimităŃii au fost consacrate expres în Noul Cod civil.
2. Din divizarea intelectuală a dreptului rezulta al doilea principiu, potrivit căruia fiecare
coproprietar poate dispune în mod liber de cota sa din drept, în sensul că o poate înstrăina sau o
poate greva cu drepturi reale de garanŃie care nu presupun deposedarea. Altfel-spus, în legătură cu
cota sa parte din drept, fiecare coproprietar are exclusivitatea. Principiul enunŃat îşi găseşte
reglementarea în art. 634 alin.1 N.C.Civ. potrivit cu care “fiecare coproprietar este titularul
exclusiv al unei cote-părŃi din dreptul de proprietate şi poate dispune în mod liber de aceasta în
lipsă de stipulaŃie contrară”.
Principiul sau regula unanimităŃii se deducea din ideea unităŃii materiale a bunului şi obliga la
o exercitare colectivă a tuturor prerogativelor dreptului de proprietate. Aşa cum s-a apreciat în
doctrină6, titularii nu exercită concomitent, ci împreună aceste prerogative. Nefiind reglementată
expres de lege, regula unanimităŃii a reprezentat o creaŃie a doctrinei şi a practicii judiciare a cărei
substanŃă ar putea fi sintetizată astfel : pentru exercitarea unui fapt material sau încheierea unui act
juridic cu privire la bun este necesar acordului de voinŃă al tuturor copărtaşilor (acordul unanim).
Regula unanimităŃii s-a dovedit a fi însă atât de severă în vechea reglementare, încât a
1

Adoptat prin legea nr.287/2009, publicat în M.Of. Partea I, nr. 511, din 24 iulie 2009.
V.Stoica, op.cit. p.262.
3
Regula se va menŃine şi sub imperiul Legii nr. 134/2010 privind noul cod de procedură civilă, fiind
reglementată la art.303
4
Adoptat prin Legea nr. 134/2010, publicat în M.Of. Partea I, Nr. 485, din 15 iulie 2010.
5
E.Chelaru Drept civil. Drepturi reale principale, ed. a III-a, Ed.C.H.Beck, Bucureşti 2009. p.220.
6
V.Stoica, op.cit. p. 262.
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împiedicat chiar exercitarea normală a dreptului de proprietate comună, întrucât fiecare
coproprietar avea un adevărat drept de veto în legătură cu săvârşirea oricărui fapt juridic în sens
restrâns sau cu încheierea oricărui act juridic referitor la bunul care constituie obiectul acestui
drept1. Tocmai pentru a tempera excesele care rezultau din aplicarea rigidă a regulii unanimităŃii a
fost necesară organizarea juridică a coproprietăŃii obişnuite, pentru că o exercitare concomitentă şi
împreună a tuturor prerogativelor dreptului de proprietate ar fi devenit, în anumite împrejurări,
imposibilă. De exemplu, pretenŃia ca bunul să fi fost folosit de către toŃi coproprietarii în acelaşi
timp, cu acces la fiecare particulă materială a bunului, ar fi blocat însăşi exercitarea dreptului de
proprietate.
IV. Atenunarea regulii unanimităŃii – de la practică judiciară constantă la norme de
drept
Pentru a înŃelege regimul juridic al acesteia în Noul Cod civil, pornind de la practica judiciară
şi propunerile de lege ferenda din doctrină, trebuie să Ńinem seama de prerogativele care formează
conŃinutul juridic al dreptului de proprietate în general, respectiv posesia, folosinŃa şi dispoziŃia
precum şi de clasificarea actelor juridice în funcŃie de finalitatea urmărită în legătură cu un bun
privit ut singuli: acte de conservare, acte de administrare şi acte de dispoziŃie.
1.
Posesia bunului comun
Ca element de drept, posesia este expresia juridică a îndreptăŃirii de a apropia şi de a stăpâni
bunul care constituie obiectul dreptului de proprietate privată. În cazul coproprietăŃii obişnuite toŃi
titularii sunt îndreptăŃiŃi la apropierea şi stăpânirea bunului, altfel spus toŃi au vocaŃie la o
asemenea exercitare. Pentru că dreptul, ca realitate intelectuală, este divizat această vocaŃie
corespunde divizării, însă întrucât bunul nu este divizat material, realizarea în concret a acestei
îndreptăŃiri nu s-ar putea face de fiecare coproprietar decât în comun cu ceilalŃi, dacă s-ar Ńine
seama de exigenŃele regulii unanimităŃii create anterior intrării în vigoare a Noului Cod civil.
În fapt este posibil ca posesia să fie exercitată de un singur titular, presupunându-se că o face
atât pentru sine cât şi pentru toŃi ceilalŃi.
Posesia poate fi apărată împotriva terŃilor neproprietari de oricare dintre titulari prin acŃiunile
posesorii. Această soluŃie este consacrată generic în art. 643 N.C.civ. ce prevede că fiecare
coproprietar poate sta singur în justiŃie, indiferent de calitatea procesuală, în orice acŃiune
privitoare la coproprietate, inclusiv în cazul acŃiunii în revendicare. Facem menŃiunea că temeiul
juridic al acŃiunii posesorii împotriva terŃului care a contractat cu unul dintre coproprietari, iar
actul juridic nu a fost încheiat cu respectarea regulii majorităŃii la actele de administrare, respectiv
regulii unanimităŃii la actele de dispoziŃie (reguli pe care le vom detalia în cele ce urmează), este
art. 642 alin.2 N.C.civ.. Potrivit acestei dispoziŃii “coproprietarului vătămat i se recunoaste
dreptul ca, înainte de partaj, să exercite acŃiunile posesorii împotriva terŃului care ar fi intrat în
posesia bunului comun în urma încheierii actului. În acest caz, restituirea posesiei bunului se va
face în folosul tuturor coproprietarilor, cu daune-interese, dacă este cazul, în sarcina celor care
au participat la încheierea actului.”
2.
FolosinŃa şi culegerea fructelor
A.
FolosinŃa bunului.
Jus utendi este o prerogativă a dreptului de proprietate, ceea ce înseamnă că toŃi au dreptul de
a folosi bunul. Tocmai pentru că toŃi au dreptul la folosinŃă, înseamnă că realizarea acestui atribut
se va realiza cu acordul tuturor copărtaşilor.
Din punct de vedere practic, regula unanimităŃii în exercitarea folosinŃei materiale a bunului,
1

Ibidem.
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în sensul utilizării împreună şi în acelaşi timp de către toŃi coproprietarii, ar duce la o
imposibilitate obiectivă de utilizare a bunului. Dacă unele acte materiale pot fi săvârşite împreună
şi în acelaşi timp de către coproprietari (ex: locuiesc împreună în aceeaşi casă, bun comun,
utilizează o curte comună, etc), altele nu pot fi săvârşite decât succesiv, de către unul sau altul
dintre aceştia (ex : folosinŃa unei biciclete). Modul concret în care coproprietarii utilizează bunul
nu presupune întotdeauna o înŃelegere expresă între aceştia. Simpla îngăduinŃă reciprocă poate fi
suficientă pentru utilizarea succesivă, totală sau parŃială, a bunului de către unul sau altul dintre
coproprietari. Astfel, regula unanimităŃii presupune acordul expres ori tacit al tuturor
coproprietarilor asupra modului de folosinŃă a bunului. În măsura în care există divergenŃe, în
jurisprudenŃă1 s-a recunoscut posibilitatea unui partaj de folosinŃă asupra bunului. Deşi infirmată
iniŃial2, practica judiciară a reevaluat o astfel de posibilitate pe considerentul că, în vechea
reglementare, partajul de folosinŃă nu era interzis. S-a apreciat că o asemenea soluŃie pare a fi
preferabilă pentru evitarea unor situaŃii generatoare de conflicte între coproprietari3.
La această soluŃie s-a oprit şi Noul Cod civil ce reglementează expres partajul de folosinŃă la
art. 639 ce prevede : “modul de folosire a bunului comun se stabileşte prin acordul
coproprietarilor, iar în caz de neînŃelegere, prin hotărâre judecătorească”.
FolosinŃa materială este guvernată de două reguli: cel care foloseşte bunul să nu schimbe
destinaŃia şi modul de utilizare bunului şi să nu împiedice exerciŃiul folosinŃei celorlalŃi copărtaşi.
În situaŃia în care unul dintre coproprietari este prejudiciat de o folosire abuzivă din partea
altui coproprietar, fără deci a avea acordul tacit ori expres de voinŃă al acestuia4, acesta poate
solicita despăgubiri constând în echivalentul lipsei de folosinŃă. În Noul Cod civil temeiul juridic îl
constituie art. 636 alin.2 ce prevede că cel care, împotriva voinŃei celorlalŃi proprietari, exercită în
mod exclusiv folosinŃa bunului comun poate fi obligat la despăgubiri. Această soluŃie se aplica şi
în reglemenarea anterioară, chiar dacă nu era prevăzută in terminis., temeiul fiind îmbogăŃirea fără
justă cauză.
Noul Cod civil nu prevede în capitolul dedicat proprietăŃii comune care este sancŃiunea pentru
nerespectarea obligaŃiei de păstrare a destinaŃiei bunului. Aşa cum se cunoaşte, schimbarea
destinaŃiei bunului reprezintă un act de dispoziŃie materială ce incumbă acordul unanim. Pentru
aducerea bunului în starea iniŃială vom apela la principiile din materia obligaŃiilor ce
reglementează nerespectarea obligaŃiei de a nu face şi la regulile răspunderii delictuale pentru
repararea prejudiciului cauzat.
Cât priveşte actele juridice, severitatea regulii unanimităŃii a generat consecinŃe practice
dăunătoare chiar pentru coproprietari. Aplicarea cu stricteŃe a acesteia împiedica uneori buna
administrare a bunului, iar alteori crea riscul degradării sau distrugerii acestuia. De aceea, în
doctrina şi practica judiciară anterioară intrării în vigoare a Noului Cod civil au fost adoptate
soluŃii de natură să atenueze exigenŃele unanimităŃii şi să satisfacă mai bine interesele
coproprietarilor 5. Se admitea că din moment ce actele de administrare şi cele de conservare pot fi
indispensabile păstrării bunului în patrimoniile coproprietarilor şi sunt profitabile tuturor, ele pot fi
făcute chiar numai de unul dintre coproprietari, cu privire la întregul bun, cu condiŃia ca actul să fi
fost util şi nici unul dintre coproprietari să nu se fi opus la efectuarea lui. Eventualul refuz al unui
coproprietar nu putea îmbrăca forma abuzului de drept, soluŃia aceasta fiind adoptată de practica
1

Curtea de Apel ConstanŃa, SecŃia Civilă, Minori şi Familie, litigii de muncă şi asigurări sociale, decizia civilă
nr. 378 C/02.12.2008, disponibilă pe http://www.jurisprudenta.org.
2
Tribunalul Suprem, secŃia civilă – Decizia nr. 819/1968 în Revista Română de Drept nr. 11/1968, pg. 188. A
se vedea şi P.M. Cosmovici, Drept civil. Drepturi reale. ObligaŃii.Codul Civil, Ed. All Beck, Bucureşti 1998, p. 95.
3
C. Bîrsan, op.cit. p. 170. a se vedea şi Fr.Deak Tratat de drept succesoral, ed. a II-a actualizată şi
completată, Ed.Universul Juridic, Bucureşti 2002, p.494.
4
Acest acord ar putea fi calificat ca fiind act dezinteresat, contract de comodat, contract de locaŃiune, etc.
5
V. Stoica, op.cit., pp. 265-266.
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judiciară, spre exemplu, în cazul necesităŃii efectuării unor lucrări la imobilul aflat în
coproprietate1.
Astfel s-au pus în balanŃă două elemente importante : pe de-o parte regula unanimităŃii
potrivit căreia era necesar acordul de voinŃă al tuturor coproprietarilor pentru încheierea valabilă a
actelor juridice, iar pe de altă parte necesitatea conservării şi punerii în valoare a bunului, avânduse în acelaşi timp în vedere interesul unor coproprietari şi lipsa de diligenŃă a altora or refuzul
nejustificat al acestora de a încheia aceste acte. SoluŃia de mijloc susŃinută în literatura de
specialitate şi jurisprudenŃă a fost de păstrare a actelor juridice ori de câte ori se putea dovedi un
mandat tacit între coproprietari, gestiunea de afaceri ori abuzul de drept. Sintetic însă, sub rezerva
excepŃiilor enumerate, actele de administrare erau supuse regulii unanimităŃii, spre deosebire de
cele de conservare.
SoluŃia adoptată de N.C.civ. diferă în funcŃie de categoria de acte juridice. În materia celor de
conservare, art. 640 prevede că orice coproprietar le poate încheia fără acordul celorlalŃi
copărtaşi, soluŃie ce era acceptată şi în vechea reglementare, chiar şi în lipsă de reglementare
expresă.
În ceea ce priveşte actele de administrare, a fost eliminată regula unanimităŃii, instituindu-se
o regulă a majorităŃii precum şi două excepŃii de la această regulă. Porivit art. 641 alin. (1), actele
de administrare, precum încheierea sau denunŃarea unor contracte de locaŃiune, cesiunile de
venituri imobiliare şi altele asemenea, cu privire la bunul comun pot fi făcute numai cu acordul
coproprietarilor ce deŃin majoritatea cotelor-părŃi. Aşadar, prin regula majorităŃii înŃelegem
acordul de voinŃă al coproprietarilor care deŃin peste 50% dintre cotele-părŃi din bun, iar nu
majoritatea coproprietarilor.
ExcepŃia instituită în aliniatul imediat următor prevede situaŃia în care este necesar acordul
expres al coproprietarului pentru actul de administrare ce îi limitează în mod substanŃial
posibilitatea de a folosi bunul comun în raport cu cota sa parte ori care impun acestuia o sarcină
excesivă prin raportare la cota sa parte sau la cheltuielile suportate de către ceilalŃi coproprietari.
Considerăm că în situaŃia în care actul este încheiat în lipsa acestui acord, copropritarul vătămat
poate solicita în instanŃă pe temeiul art. 641 alin. (2) şi art. 642 alin. (1) N.C.civ. să se constate
inopozabilitatea actului, iar faŃă de terŃul contractant să formuleze pe temeiul art. 642 alin. (2)
acŃiune posesorie, cu daune-interese din partea coproprietarilor contractanŃi.
A doua excepŃie vizează cazul în care actul de administrare este indispensabil menŃinerii
utilităŃii sau valorii bunului, însă nu se poate întruni majoritate. În acestă ipoteză, coproprietarul
sau coproprietarii interesaŃi pot cere instanŃei să suplinească acordul coproprietarului aflat în
imposibilitate de a-şi exprima voinŃa sau care se opune în mod abuziv la efectuarea actului (art.641
alin.3 N.C.civ.). Aşadar, pentru a se putea încheia actul de administrare fără acodul majoritar,
trebuie îndeplinite anumite condiŃii : 1. Acordul care lipseşte pentru a se întruni majoritatea să nu
poată fi dat ori să fie refuzat abuziv; 2. Actul să fie de administrare şi să fie indispensabil
menŃinerii utilităŃii sau valorii bunului; 3. Cererea de chemare în judecată prin care se solicită ca
instanŃa să suplinească acordul de voinŃă să fie anterioară încheierii contractului. Cu privire la
acest din urmă aspect, se observă faptul că legiuitorul a conferit instanŃei puterea de a suplini un
acord de voinŃă, iar nu de a ratifica un act juridic încheiat deja cu nerespectarea regulii majorităŃii.

1
Într-o decizie s-a apreciat “ reclamanŃii erau îndreptăŃiŃi, potrivit dreptului civil, să formuleze o acŃiune în
instanŃă, prin care să ceară suplinirea consimŃământului pârâtelor, în cazul dovedirii urgenŃei şi necesităŃii efectuării
acestor reparaŃii şi refuzului nejustificat al coproprietarilor la exprimarea acordului pentru emiterea unei autorizaŃii
de construire în acest scop.”- Curtea de Apel Bucureşti, SecŃia a III-a civilă şi pentru cauze cu micnori şi familie,
decizia nr.84 / A din 10 februarie 2009. disponibilă pe http://www.jurisprudenta.org/
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B.
Culegerea fructelor
Atât în vechea reglementare, cât şi sub imperiul Noului Cod civil, regula statuată în materie
este că fructele bunului comun, indiferent de natura lor, se cuvin tuturor coproprietarilor
proporŃional cu cota-parte ideală din drept1. Regula este transpusă în art. 637 N.C.Civ.2.
În practica judiciară mai veche, se făcea distincŃia între fructele civile(chirii, arenzi) şi
fructele naturale sau industriale, ce nu pot fi obŃinute decât prin munca omului. S-a decis astfel că
primele se cuvin tuturor copartajanŃilor, proporŃional cu cota lor parte, indiferent cine le-a
perceput, în timp ce fructele industriale se cuvin numai coproprietarului care a depus munca pentru
obŃinerea lor, motivându-se că săvârşesc un abuz de drept coproprietarii care au stat în pasivitate şi
totuşi pretind partea lor din fructele culese. SoluŃia a fost infirmată ulterior atât în doctrină, cât şi în
practică, arătându-se că legea consacră dreptul proprietarului la fructele bunului, indiferent de
natura lor, ca atribut al dreptului de proprietate, iar nu ca o recompensă a hărniciei sale3.
Coproprietarul care a efectuat cheltuieli şi a prestat munca pentru producerea şi perceperea
fructelor va fi îndreptăŃit să pretindă despăgubiri celorlalŃi coproprietari, tot proporŃional cu cotele
acestora, potrivit dreptului comun. Temeiul pretinderii acestor despăgubiri îl putea constitui, în
funcŃie de circumstanŃele speŃei, mandatul, gestiunea de afaceri sau îmbogăŃirea fără justă cauză4.
Această ultimă soluŃie şi-a găsit consacrare legislativă în art.638 alin.2 şi 3 din N.C.Civ.:
“fructele naturale sau fructele industriale ale bunului comun însuşite de un coproprietar fac parte
din masa partajabilă cât timp ele nu au fost consumate ori înstrăinate sau nu au pierit şi pot fi
identificate distinct. În caz contrar, coproprietarul interesat are dreptul la despăgubiri, cu
excepŃia cazului în care fructele au pierit în mod fortuit. Dreptul la acŃiunea în despăgubiri este
supus prescripŃiei, potrivit dreptului comun.”, iar potrivit alin.3 “ dreptul de a reclama fructele
civile ale bunului comun însuşite de un coproprietar este supus prescripŃiei, potrivit dreptului
comun.”
3. DispoziŃia
Dreptul de dispoziŃie, atribut esenŃial al dreptului de proprietate, are două componente :
dispoziŃia materială şi dispoziŃia juridică. SoluŃia regulii unanimităŃii este prevăzută în art. 641
alin.4 ce prevede“orice acte juridice de dispozitie cu privire la bunul comun, actele de folosinta cu
titlu gratuit, cesiunile de venituri imobiliare şi locaŃiunile încheiate pe termen mai mare de 3 ani 5,
1

Potrivit art. 483 C.civ.“fructele naturale sau industriale ale pământului, fructele civile, sporul
animalelor(prăsila), se cuvin proprietarului în puterea dreptului de accesiune”. În realitate, aşa cum s-a apreciat şi în
doctrină, fructele se cuvin proprietarului în temeiul dreptului său de proprietate, nu în temeiul accesiunii. A se vedea
E. Chelaru Drept civil.Drepturi reale principale. op.cit. p. 25.
2
Potrivit art.637 “Fructele produse de bunul comun se cuvin tuturor coproprietarilor, proporŃional cu cota lor
parte din drept.”
3
E.Chelaru Drept civil. Drepturi reale principale op.cit. p.222.
4
O.Ungureanu, C. Munteanu, Tratat de drept civil.Bunurile. Drepturile reale principale., Ed. Hamangiu,
Bucureşti 2008, p.305.
5
Noul Cod Civil consideră locaŃiunea încheiată pe o perioadă mai mare de 3 ani ca fiind un act de dispoziŃie.
De menŃionat că privitor la durată, în vechea reglementare a existat o controversă în acest sens. Într-o opinie,
închirierea unui bun pe o perioadă mai mare de 5 ani era considerat act de dispoziŃie. Opinia se întemeia pe art 1419
din vechiul C.civ. care, deşi făcea trimitere la art 1268 ce a fost abrogat prin Decretul nr. 32/1954, se aprecia că îşi
menŃinea actualitatea în privinŃa duratei contractelor de locaŃiune, tocmai datorită normei de trimitere în vigoare
până la 1 octombrie 2011. În acest sens a se vedea Fr. Deak Tratat de drept civil. Contracte speciale., ed. a IV-a
actualizată de L. Mihai şi R. Popescu, vol II, Ed. Universul Juridic, Bucureşti 2006, p.12 nota 1. Această opinie a
fost criticată şi în doctrină, apreciindu-se că nu se pot întemeia afirmaŃiile juridice pe articole din vechiul Cod Civil
care fac trimitele la texte abrogate şi la situaŃii căzute în desuetudine. În acest sens a se vedea T.Prescure , A. Ciurea
Contracte civile, Ed.Hamangiu, Bucureşti 2007, p.194. Achiesăm la această din urmă opinie, subliniind că o normă
abrogată nu poate reintra în vigoare prin simpla trimitere făcută de un text legal, acesta rămânând ineficient. Ne
întemeiem opinia pe dispoziŃiile art. 64 alin. (3) teza I din Legea nr. 24/2000
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precum şi actele care urmăresc exclusiv înfrumusetarea bunului nu se pot încheia decât cu
acordul tuturor coproprietarilor. Orice act juridic cu titlu gratuit va fi considerat act de
dispoziŃie.”
Nu trebuie însă confundat actul de dispoziŃie încheiat de un coproprietar asupra întregului bun
şi actul de dispoziŃie încheiat de acesta pe cota sa parte din drept. Cel din urmă este perfect valabil,
dreptul asupra cotei-părŃi este un drept de proprietate individual, absolut şi exclusiv.
În virtutea regulii enunŃate, bunul care face obiectul coproprietăŃii nu poate fi înstrăinat sau
grevat cu sarcini de către unul dintre copărtaşi.
Deşi Noul Cod Civil nu face referiri exprese la dispoziŃia materială, ci doar la actele juridice
de dispoziŃie, apreciem că soluŃia aplicării regulii unanimităŃii se păstrează în egală măsură. Astfel,
un coproprietar nu poate face, fără acordul celorlalŃi, lucrări de transformare, renovare sau orice
altă lucrare de natură a schimba destinaŃia bunului, iar productele bunului revin fiecărui
coproprietar proporŃional cu cota-parte pe care o are din dreptul de proprietate.
În măsura culegerii productelor de către unul singur dintre coindivizari, ceilalŃi sunt
îndreptăŃiŃi să ceară despăgubiri proporŃional cu cota lor parte din drept. Actele de schimbarea a
destinaŃiei bunului ori transformare a acestuia sunt sancŃionate prin acŃiunea pentru obligarea celui
vinovat la readucerea bunului în situaŃia iniŃială sau realizarea acestui lucru de către ceilalŃi
coindivizari pe cheltuiala sa ori, atunci când restabilirea situaŃiei anterioare nu mai este posibilă,
obligarea celui vinovat la daune interese către ceilalŃi coindivizari în temeiul răspunderii civile
delictuale (art.998-999 C.civ. din vechea reglementare şi art. 1.349 N.C.civ.). Într-o decizie1 din
practica judiciară s-a arătat că “ fiecare coproprietar are dreptul de a folosi lucrul comun ca un
adevărat proprietar iar folosinŃa nu trebuie să aducă atingere drepturilor egale şi reciproce ale
celorlalŃi coproprietari ci trebuie să se realizeze numai în scopul utilizării fondului căruia i-a fost
afectat. Astfel, modificările efectuate asupra holului comun de către un coproprietar fără acordul
celorlalŃi coproprietari – prin amplasarea peretelui care împiedică accesul liber şi direct la terasă şi
la intrarea reclamantei în propriul apartament constituie un veritabil abuz de drept.”
V. SancŃiunea inopozabilităŃii pentru încălcarea dispoziŃiilor prevăzute de art. 641
N.C.civ.
Încheierea actului juridic de ceilalŃi coproprietari, prin încălcarea art. 641 va avea drept
consecinŃă inopozabilitatea actului pentru coproprietarul (sau coproprietarii) al cărui consimŃământ
nu a fost cerut (art. 642 alin.1).
InovaŃia acestei sancŃiuni are izvor în doctrina recentă franceză2. Astfel, în sfera juridică din
FranŃa s-a consolidat opinia potrivit căreia actul în discuŃie este inopozabil coindivizarilor
necontractanŃi, cărora li se recunoaşte posibilitatea de a acŃiona în justiŃie pe coindivizarul şi terŃul
contractanŃi pentru declararea inopozabilităŃii şi înlăturarea efectelor actului astfel încheiat.
privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normativ potrivit cărora abrogarea unei
dispoziŃii sau a unui act normativ are caracter definitiv.
AlŃi autori considerau că locaŃiunea devine un act de dispoziŃie atunci când depăşeşte 3 ani, prin aplicarea
art.42 alin.(2) lit.i. din Ordinul 633 / 2006 pentru aprobarea Regulamentului de organizare şi funcŃionare a birourilor
de cadastru şi publicitate imobiliară, Regulament elaborat în baza Legii. nr. 7/1996 privind cadastrul şi publicitatea
imobiliară. Potrivit dispoziŃiei citate, notarea în cartea funciară poate avea ca obiect contractul de locaŃiune încheiat
pe o perioadă mai mare de 3 ani. Notarea locaŃiunii are ca efect opozabilitatea faŃă de terŃi. A se vedea E.Chelaru
Drept civil.Partea generală., ed. a II-a, Ed. C.H.Beck, Bucureşti 2007, p.109. , E. Chelaru, Drept civil. Drepturi
reale principale. op.cit, p.397., D.Văduva, A.Tabacu Drept civil. Contracte speciale., Ed. UniversităŃii din Piteşti,
2002, p. 85.
1
Curtea de Apel Cluj, SecŃia civilă, de muncă şi asigurări sociale, pentru minori şi familie, Decizia nr.
355/R/2009 din 19 februarie 2009, disponibilă pe http://www.jurisprudenta.org.
2
Cu privire la referinŃele din doctrina franceză, a se vedea D.Chirică, “Posibilitatea exercitării acŃiunii în
revendicare de către un singur coindivizar”, “Dreptul” Nr.11/1998, p.26 nota 16.
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Această inopozabilitate este, în dreptul francez, temporară, până la partaj, când se realizează sau
nu condiŃia rezolutorie care afectează actul încheiat de terŃ cu un singur coindivizar, fără acordul
celorlalŃi.
În România în reglementarea anterioară, s-a pus problema de a şti ce mijloace stau la
dispoziŃia coproprietarului pentru a invoca inopozabilitatea. Fireşte că, de cele mai multe ori,
coproprietarul necontractant, terŃ faŃă de convenŃie, se va putea prevala de « excepŃia de
inopozabilitate », care în sens larg, este un mijloc de apărare. În literatura de specialitate s-a
afirmat însă şi opinia potrivit căreia terŃul putea, pe temeiul art. 111 C.proc.civ., formula o acŃiune
în constatare declarativă solicitând să se constate inexistenŃa opozabilităŃii1.
Trebuie specificat că termenul de opozabil , ca antonim la inopozabil , semnifică, la modul
cel mai general situaŃia în care o valoare constituită ca element al ordinii juridice nu poate fi
ignorată sau contestată de către terŃi2, care, deşi nu sunt direct obligaŃi juridiceşte, totuşi ei sunt
ŃinuŃi să recunoască şi să respecte existenŃa acelei situaŃii şi chiar să accepte efectele ce decurg din
ea. Cu alte cuvinte, inopozabilitatea constă în faptul că părŃile dintr-un contract nu ar putea să se
prevaleze faŃă de terŃi, de anumite situaŃii juridice, pe care şi le-au creat prin voinŃa lor
contractuală3, adică nu ar putea cere terŃilor să respecte această situaŃie juridică născută din
contractul încheiat de ele, deoarece el lezează drepturile terŃilor şi este firesc ca acestora să li se
recunoasca dreptul de a contesta această realitate prejudiciabilă4.
Din cuprinsul art. 642 alin. (1) înŃelegem că actul astfel încheiat este inopozabil
coproprietarilor care nu au consimŃit la încheierea lui în condiŃiile legii. Facem astfel următoarele
menŃiuni :
1. În cazul actelor de conservare, acestea vor fi întotdeauna opozabile tuturor copărtaşilor, în
temeiul art. 640 alin.1 şi art. 642 alin. (1) N.C.civ. Acest lucru înseamnă că în virtutea principiului
relativităŃii, numai cei care au consimŃit la încheierea actului vor fi obligaŃi faŃă de cocontractant,
însă coproprietarul contractant se putea întoarce împotriva celorlalŃi coproprietari pentru plata
cheltuielilor relative la întreŃinerea bunului ce se vor plăti de aceştia proporŃional cu cota lor parte
din bun (art.635 N.C.civ.).
2. În cazul actelor de administrare şi de dispoziŃie, nerespectarea dispoziŃiilor privind regula
majorităŃii, respectiv a unanimităŃii va face ca actul să fie inopozabil celor care nu şi-au dat
acordul. Acest lucru produce mai multe consecinŃe : pentru cheltuielile suportate de coproprietarii
contractanŃi la încheierea actelor aceştia nu se pot întoarce împotriva celorlalŃi coproprietari,
întrucât ei pot ignora actul; de asemenea, în virtutea art. 642 N.C.civ aceştia din urmă pot solicita
reintrarea în posesie asupra bunului de la terŃul cocontractant şi despăgubiri de la
copărtaşul/copărtaşii care au încheiat actul juridic cu nerespectarea imperativului majorităŃii sau
unanimităŃii.
În mod frecvent se realizează înstrăinări ale bunurilor deŃinute în coproprietate de către un
singur copărtaş. Evident, vânzarea se consolidează în cazul ratificării sale de către copărtărtaşi.
Problema se pune în situaŃia nerealizării acestei ratificări. Atfel, în vechea reglementare, se făcea
distincŃia după cum cumpărătorul a cunoscut sau nu calitatea de copărtaş a vânzătorului şi după
cum bunul intra sau nu în patrimoniul vânzatorului, după efectuarea partajului.
Atunci când dobânditorul a cunoscut calitatea de copărtaş a vânzătorului, potrivit părerii

1

20.

I. Deleanu, PărŃile şi terŃii.Relativitatea şi opozabilitatea efectelor juridice, Ed. Rosetti, Bucureşti 2002, p.

2
TerŃul este o persoană asupra căreia nu se răsfrâng efectele actului juridic civil, dar uneori acestea îi sunt
opozabile ori îi profită.
3
C. Stătescu, C. Bîrsan, Drept civil. Teoria generală a obligaŃiilor, ed. a X-a, revizuită şi adăugită,
Ed.Hamangiu, Bucureşti 2008, p.77.
4
M. Fodor, Probele în procesul civil, Ed.Universul Juridic, Bucureşti 2006, pp.147-148.
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dominante în literatura de specialitate şi practica judiciară, întrucât vânzătorul avea o cotă ideală
din dreptul de proprietate asupra bunului – nu se aplicau regulile privitoare la vânzarea lucrului
altuia, ci regulile proprii stării de indiviziune, soarta contractului de înstrăinare depinzând de
rezultatul partajului.
Dacă bunul era atribuit la partaj copărtaşului înstrăinător contractul rămânea valabil şi dreptul
cumpărătorului se consolida, deoarece împărŃeala avea carater declarativ, producând efecte
retroactive (art.786 C.civ.). Vânzătorul devenea astfel proprietar exclusiv în mod retroactiv. În
doctrină2 s-a spus că vânzarea nu era nulă, ci supusă condiŃiei rezolutorii ca bunul vândut să nu
cadă, cu ocazia partajului, în lotul altui proprietar.
Dacă bunul înstrăinat era atribuit prin partaj altui copărtaş, actul de înstrăinare era anulabil
pentru eroare asupra calităŃii de proprietar a vânzătorului (art.954 din vechiul alin.2)3, aplicându-se
regulile care guvernau vânzarea lucrului altuia. Aceeaşi soluŃie era şi pentru situaŃia în care
cumpărătorul nu a cunoscut calitatea de coproprietar a vânzătorului la încheierea contractului (şi
prin ipoteză nu s-a efectuat încă partajul), crezând greşit că înstrăinătorul este unic proprietar.
Singura persoană care putea solicita anularea contractului era dobânditorul (ori succesorii lui).
Înstrăinătorul nu putea solicita anularea chiar dacă a fost de bună-credinŃă (s-a crezut proprietar),
căci eroarea comisă de un contractant asupra propriei sale persoane nu poate vicia contractul;
eroarea trebuia să cadă “asupra persoanei cu care s-a contractat”(art.954 din vechiul C.civ.)4
Adevăratul proprietar (copărtaşul în lotul căruia a intrat bunul) ori ceilalŃi coindivizari (înainte de
efectuarea partajului) nu puteau de asemenea cere anularea, fiind terŃi faŃă de contract.
Noul Cod civil prevede o altă soluŃie. De lege lata, pornind de la principiul securităŃii
juridice, art.1683 alin.(5) prevede că “atunci când un coproprietar a vândut bunul proprietate
comună şi ulterior nu asigură transmiterea proprietăŃii întregului bun către cumpărător, acesta
din urmă poate cere, pe lângă daune-interese, la alegerea sa, fie reducerea preŃului proporŃional
cu cota-parte pe care nu a dobândit-o, fie rezoluŃiunea contractului în cazul în care nu ar fi
cumpărat dacă ar fi ştiut că nu va dobândi proprietatea întregului bun.” Această soluŃie s-a impus
şi ca urmare a unei reconfigurări a percepŃiei legiuitorului legată de transmiterea dreptului de
proprietate. Dacă tradiŃional, transferul proprietăŃii era vizualizat ca un efect ce se realiza ope legis,
prin excepŃie fiind acceptată şi posibilitatea transferului ulterior momentului acordului de voinŃe
(ex : în cazul transferului supus unei condiŃii suspensive ; în cazul vânzării unor bunuri viitoare, în
cazul bunurilor de gen, etc.), în Noul Cod civil transmiterea proprietăŃii reprezintă o obligaŃie
principală în contractul de vânzare-cumpărare ce trebuie executată (evident, dacă părŃile derogă de
la transmiterea de drept a proprietăŃii). Or, fiind vorba despre o obligaŃie contractuală,
neexecutarea culpabilă a acesteia atrage sancŃiunea rezoluŃiunii.
SoluŃia ce depindea de rezultatul partajului din vechea reglementare nu mai putea fi păstrată
în Noul Cod civil pe bună dreptate, dat fiind faptul că partajul are efect constitutiv, iar nu
declarativ ca înainte.(art. 680 N.C.Civ.). Din acest motiv nu s-ar mai putea face apel în această
situaŃie la ficŃiunea juridică a recunoaşterii calităŃii de proprietar încă de la naşterea coproprietăŃii,
iar nu de la efectuarea partajului.
Astfel, în mod succint, atunci când un coproprietar înstrăinează întregul bun, actul de
1

Fr. Deak Tratat de drept civil.Contracte speciale vol. I “Vânzarea-cumpărarea. Schimbul” op.cit. pp.78-82.
E. Chelaru Drept civil. Drepturi reale principale. op.cit. p.225.
3
Nulitatea relativă pentru error in personam intervinea de regulă în actele cu titlu gratuit, care se încheie
intuitu personae, dar nu este exclusă nici în actele cu titlu oneros, dacă “consideraŃia persoanei este cauza principală
pentru care s-a făcut convenŃia”(art.954 C.civ.). În ipoteza vânzării-cumpărării calitatea de proprietar al
vânzătorului este un element determinant pentru încheierea contractului de către cumpărător, element cunoscut şi de
vânzător. A se vedea Fr.Deak Tratat de drept civil.Contracte speciale vol. I “Vânzarea-cumpărarea. Schimbul”
op.cit. p.73. nota.1.
4
Fr.Deak Tratat de drept civil. Contracte speciale vol I. “Vânzarea-cumpărarea, Schimbul”. op.cit. pp. 73-74.
2
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înstrăinare nu este opozabil celorlalŃi coproprietari, aceştia putând chema în judecată pe
cocontractanŃii actului solicitând pe de o parte intrarea în posesie asupra bunului şi despăgubiri de
la coproprietarul înstrăinător. TerŃul nu poate opune contractul de înstrăinare în acŃiunea posesorie
căci art. 642 alin.(1) stipulează contrariul. SoluŃia terŃului achizitor constă în a solicita instanŃei în
contradictoriu cu înstrăinătorul coproprietar fie reducerea preŃului, rămânând doar cu cota-parte a
coproprietarului înstrăinător, fie rezoluŃiunea contractului pentru neexecutarea obligaŃiei de “a da”
dacă nu a cunoscut starea de coproprietate, în ambele situaŃii putând solicita despăgubiri.
Apreciem că rezoluŃiunea va interveni în situaŃiile în care bunul nu este supus unei publicităŃi, cum
este cazul imobilelor. Prin definiŃie, bunul înscris în Cartea Funciară face ca înscrierea
coproprietăŃii să fie opozabilă terŃilor, iar aceştia nu se pot prevala de necunoaşterea sa. Într-o
astfel de situaŃie dobânditorul poate solicita doar reducerea preŃului subrogându-se în calitatea de
coproprietar a înstrăinătorului.
Dacă dobânditorul doreşte păstrarea bunului, renunŃând să solicite rezoluŃiunea sau restituirea
parŃială a preŃului, poate apela la dispoziŃiile art. 17 N.C.civ. care prevăd expres eroarea comună şi
invincibilă. Această reglementarea nu se aplică însă în materia bunurilor supune publicităŃii (art.
17 alin. (4) N.C.civ.).
Sub imperiul vechiului Cod civil, pe baza practicii, se stabilea că dobânditorul cu bunăcredinŃă dintr-un act cu titlu oneros putea rămâne proprietar exclusiv asupra bunului dacă dovedea
o eroare comună şi invincibilă cu privire la calitatea de proprietar a înstrăinătorului. CeilalŃi
coproprietari aveau numai alternativa acŃiunii împotriva coproprietarului înstrăinător pe temeiul
îmbogăŃirii fără justă cauză.
Noua reglementare este cel puŃin în opinia noastră salutară, alegând să protejeze cu prioritate
coproprietarii, în defavoarea achizitorului bunului. Art. 642 şi art. art.1683 alin.(5) prevăd expres
soarta actului de înstrăinare, cumpărătorul neputând alege să păstreze întregul bun pentru preŃul
plătit decât în mod excepŃional prin dovedirea erorii comune şi invincibile şi pentru bunuri care nu
sunt supuse publicităŃii. Problema acestei protecŃii juridice este foarte importantă mai ales în
ipoteza în care coproprietarul vânzător nu mai poate fi găsit ori a devenit insolvabil. Datorită
dispoziŃiilor art. 642 coproprietarii sunt protejaŃi, iar cumpărătorul se subrogă vânzătorului în
drepturile şi olbigaŃiile de coproprietar, rămând păgubit numai cu privire la excedentul de preŃ
plătit.
VI. InovaŃia în materia acŃiunii în revendicare : posibilitatea formulării acŃiunii de un
singur coproprietar.
AcŃiunea în revendicare este acea acŃiune reală prin care cel ce se pretinde proprietarul
bunului, dar nu are stăpânirea materială a acestuia, solicită în contradictoriu cu posesorul bunului,
recunoaşterea dreptului său de proprietate şi pe cale de consecinŃă restituirea stăpânirii materiale a
bunului1.
Această acŃiune nu avea sub imperiul vechiului Cod civil o reglementare de sine stătătoare, ci
a reprezentat o creaŃie a doctrinei şi a jurisprudenŃei, animată de necesitatea protecŃiei celui mai
important drept patrimonial, ridicat la rang de drept constituŃional : dreptul de proprietate. Temeiul
general era art.480 C.civ.
În Noul Cod civ., această acŃiune a dobândit reglementare expresă la art.563 alin.1 teza I
potrivit cu care, proprietarul unui bun are dreptul de a-l revendica de la posesor sau de la o altă
persoană care îl deŃine fără drept.
În practica judiciară s-a pus deseori problema admisibilităŃii acŃiunii în revendicare ce are ca
obiect un bun deŃinut în coproprietate, formulată de un singur coproprietar (ori o parte dintre
coproprietari). Controversa pornea de la regimul juridic al coproprietăŃii obişnuite sau temporare,
1

V.Stoica, op.cit., p. 459.
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guvernată de regula unanimităŃii ce impunea existenŃa acordului de voinŃă al tuturor copărtaşilor
pentru efectuarea unui act având ca obiect întregul bun.
Practica judiciară a fost până de curând unitară în a susŃine că acŃiunea în revendicare
formulată de un singur coproprietar este inadmisibilă, fiind respinsă ca introdusă de o persoană
fără calitate procesuală activă. În acest caz, coparticiparea procesuală nu era facultativă, ci din
contră, obligatorie datorită legăturii ce impunea soluŃionarea unitară a litigiului faŃă de toŃi
coproprietarii, printr-o singură hotărâre. SoluŃia se impunea întrucât acŃiunea în revendicare
presupune un drept exclusiv şi determinat asupra bunului, drept pe care nu îl are un coproprietar
sau coindivizar decât prin efectul partajului1.
Recent, a fost subliniată în doctrină2 o altă soluŃie, animată pe de-o parte de necesităŃi sociale,
pe de altă parte de o regândire a instituŃiei acŃiunii în revendicare din punct de vedere a naturii
juridice, culminând însă cu cauza Lupaş şi alŃii c. România de la Curtea Europeană a Drepturilor
Omului3, dar şi adoptarea şi intrarea în vigoare a Noului Cod civil.
Noul Cod civil nu doar nuanŃează regula unanimităŃii în formularea acŃiunii în revendicare, ci
o desfiinŃează prin art. 643, conform căruia fiecare coproprietar poate sta singur în justiŃie,
indiferent de calitatea procesuală, în orice acŃiune privitoare la coproprietate, inclusiv în cazul
acŃiunii în revendicare. De asemenea, hotărârile judecătoreşti pronunŃate în folosul coproprietăŃii
profită tuturor coproprietarilor, iar hotărârile judecătoreşti potrivnice unui coproprietar nu sunt
opozabile celorlalŃi copărtaşi. Atunci când acŃiunea nu este introdusă de toŃi coproprietarii, pârâtul
poate cere instanŃei de judecată introducerea în cauză a celorlalŃi în calitate de reclamanŃi, în
termenul şi condiŃiile prevăzute în Codul de procedură civilă pentru chemarea în judecată a altor
persoane.
În literatura de specialitate4 s-a afirmat că dispoziŃia enunŃată reprezintă o consacrare
legislativă a principiului că acŃiunea în revendicare este un act de conservare şi ca prin
introducerea acŃiunii în revendicare nu pot fi prejudiciaŃi ceilalŃi coindivizari, ci efectele profită
tuturor.
FaŃă de reglementarea generoasă prevăzută de Noul Cod civil., o parte a doctrinei5 şi-a
manifestat rezerva, considerând că legiuitorul ar fi trebuit să păstreze regula unanimităŃii,
conferind doar în situaŃii excepŃionale posibilitatea coindivizarilor să formuleze distinct acŃiunea în
revendicare. O astfel de soluŃie ar fi fost totodată în concordanŃă cu decizia CurŃii Europene a
Drepturilor Omului care a apreciat regula unanimităŃii ca fiind în acord cu exigenŃele dreptului la
un proces echitabil, cu excepŃia cazurilor în care, din motive obiective, nu este posibilă atragerea
tuturor coproprietarilor în proces în calitate de reclamanŃi; în astfel de cazuri, acŃiunea în

1

M. Tăbârcă, Drept procesual civil, vol.I, Ed. Universul Juridic, Bucureşti 2008, pp.165-166.
Cu privire la controversa admisibilităŃii acŃiunii formulate de un singur coindivizar a se vedea R. Sas, “Din
nou despre posibilitatea exercitării acŃiunii în revendicare, de către un singur coindivizar”, Dreptul nr. 9/2006,
D.Chirică “Posibilitatea exercitării acŃiunii în revendicare de către un singur coindivizar”, Dreptul Nr.11/1998,
I.Lula “Opinii privitoare la posibilitatea exercitării acŃiunii în revendicare de către un singur coproprietar”,
Dreptul nr.4/2002.
3
Lupaş şi alŃii împotriva României, hotărâre din 14 decembrie 2006, publicată în M.Of. nr.464 din 10 iulie
2007
4
E. Marin, Apărarea dreptului de proprietate şi a dezmembrămintelor sale în proiectul Codului Civil, Revista
de ŞtiinŃe Juridice Craiova, nr. 2/2006, p. 68.-comentariul se referă la o dispoziŃie identică din proiectul codului civil
din 2004.
5
ÎCCJ, SecŃia civilă şi de proprietate intelectuală, dec. nr. 4442 din 2 aprilie 2009, “Inadmisiblitatea acŃiunii în
revendicare imobiliară introdusă doar de către unul dintre proprietarii neposesori ai imobilului. Regula unanimităŃii
consacrată în jurisprudenŃa internă. Interpretarea principiului unanimităŃii din prisma jurisprudenŃei CEDO.
Caracterul excepŃional al situaŃiilor în care regula unanimităŃii nu se aplică.” publicată în Curierul Judiciar
nr.1/2011, cu notă de lect.univ.dr. M. Tăbăraş, asist.univ. drd. M. Constantin., p. 23.
2
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revendicare trebuie admisă chiar şi în lipsa acordului tuturor copărtaşilor.1
Amintim că importanŃa condiŃiilor din Cauza Lupaş pentru eliminarea principiului
unanimităŃii a fost reiterată şi într-o altă cauză, Descariu împotriva României2, supusă controlului
CurŃii de la Strasbourg .3
Considerăm că dispoziŃiile Noului Cod civil sunt în acord cu jurisprudenŃa CurŃii Europene a
Drepturilor Omului. În această decizie, s-a stabilit faptul că regula unanimităŃii nu numai că i-a
împiedicat pe reclamanŃi să obŃină examinarea temeiniciei acŃiunilor lor de către instanŃe. În
realitate, Ńinându-se cont de circumstanŃele speciale ale speŃei şi în special de data naŃionalizării
şi de dificultăŃile ce decurg din aceasta pentru a identifica moştenitorii unui fost coproprietar,
precum şi de refuzul moştenitorului unui alt fost coproprietar de a se alătura acŃiunilor lor, ea
reprezintă un obstacol insurmontabil pentru orice tentativă viitoare de revendicare a bunurilor
indivize. (parag. 73).
Din acest paragraf rezultă faptul că prin obstacol insurmontabil la revendicarea unor bunuri
indivize se înŃelege nu numai imposibilitatea de identificare a coproprietarilor, dar şi refuzul unui
coproprietar de a se alătura acŃiunii, ambele cazuri analizate în ipoteza unor unor circumstanŃe
speciale. Este adevărat, Curtea le-a analizat împreună, dar în aplicarea acestei jurisprudenŃe în
practica internă, nimic nu ar fi împiedicat instanŃele să le analizeze şi separat. Astfel, existenŃa
unui refuz de participare în litigiu ca reclamant, în cicumstanŃe speciale, instanŃa ar fi putut să
respingă excepŃia lipsei calităŃii procesuale active şi să soluŃioneze pricina pe fond. Or, apreciem
că tocmai acest refuz a împiedicat în cele mai multe dintre cazuri formularea unor acŃiuni în
revendicare, iar dintr-o simplă excepŃie refuzul ar fi devenit o regulă. Legiuitorul pare că a sesizat
acest risc şi a eliminat sarcina instanŃei de a analiza în fiecare speŃă excepŃia lipsei calităŃii
procesuale.
Eliminând un risc nedorit, odată cu intrarea în vigoare a Noului Cod civil apare un altul : vor
putea exista situaŃii în care să fie formulate două sau mai multe acŃiuni în revendicare (în funcŃie
de numărul copartajanŃilor) cu acelaşi obiect în contradictoriu cu acelaşi pârât, soluŃiile putând să
difere în funcŃie de apărările făcute. Sau poate exista situaŃia în care un pretins coproprietar cu
pârâtul perdant dintr-o acŃiune, să formuleze ulterior şi să câştige acŃiunea împotriva reclamantului
din primul proces. Ne punem întrebarea dacă o astfel de ipoteză încalcă sau nu principiul
securităŃii juridice.
Evitarea ipotezei prezentate, a proceselor succesive cu soluŃii contrare, se poate realiza prin
chemarea tuturor copărtaşilor în judecată de către pârât sau reclamant astfel cum îndrumă art. 643
N.C.civ. Titlul oferit ca dovadă a dreptului de proprietate va cuprinde şi numele celorlalŃi
copărtaşi, prin ipoteză, astfel că sarcina dovezii acestora şi posibilitatea de lărgire a cadrului
procesual este uşurată.
În aceeaşi ordine de idei, amintim că Noul Cod de Procedură Civilă, care nu a intrat încă în
vigoare, în articolul 22 alin.1 prevede că judecătorul poate dispune introducerea în cauză a altor
1
A se vedea şi C. Bîrsan, ConvenŃia Europeană a Drepturilor Omului.Comentariu pe articole., ed. a 2-a,
Ed.C.H.Beck, Bucureşti 2010, p. 437. În practica judiciară recentă a fost respinsă lipsa calităŃii procesuale,
invocându-se cauza Lupaş împotriva României. A se vedea C.A. Bucureşti, secŃia a IV-a civilă, Decizia nr. 587 din
7 octombrie 2010, în Curierul Judiciar nr. 2/2011, cu notă de C.Dicu, A.Moise, pp. 82-84.
2
Descariu şi alŃii împotriva României, hotărâre din 26 august 2008. – a se vedea notă de B. Cristea asupra
hotărârii accesând link-ul : http://www.juridice.ro/39507/regula-unanimitatii-in-cazul-revendicarii-bunului-aflat-inproprietate-comuna-pe-cote-parti-decizia-cedo-in-cauza-derscariu-sa-vs-romania.html.
3
Astfel, în cauza Descariu împotriva României, respinsă ca inadmisibilă, s-a arătat că 1) reclamanŃii nu
întampinau nicio dificultate în a-i identifica pe ceilalŃi coproprietari; 2) în ciuda conflictului aparent dintre
reclamanŃi şi ceilalti coproprietari, nimic nu îi permite să stabilească în mod cert faptul că aceştia din urma ar fi
refuzat să li se alature primilor pentru exercitarea acŃiunii în revendicare în contradictoriu cu terŃii, iar datele speŃei
nu confirmă existenŃa unei imposibilităŃi pentru reclamanŃi de a-şi valorifica drepturile în cadrul actiunii în discuŃie ,
cale de atac la dispoziŃia acestora.
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persoane, în condiŃiile legii , iar art. 77 alin.2 stipulează că atunci când raportul juridic dedus
judecăŃii o impune, judecătorul va pune în discuŃia părŃilor necesitatea introducerii în cauză a
altor persoane. Dacă niciuna dintre părŃi nu solicită introducerea în cauză a terŃului, iar
judecătorul apreciază că pricina nu poate fi soluŃionată fără participarea terŃului, va respinge
cererea, fără a se pronunŃa pe fond.
DispoziŃia citată subliniază o altă dimensiune a rolului activ al judecătorului sub imperiul
Noului Cod de Procedură Civilă. Aşa cum s-a apreciat în literatura de specialitate2, modul de
soluŃionare a extinderii cadrului procesual subiectiv din oficiu, determină concluzia că nu se trece
efectiv peste disponibilitatea părŃilor, însă acestea îşi asumă consecinŃele grave ale respingerii
cererii, dacă nu împărtăşesc aceeaşi opinie cu instanŃa, astfel că până la eventuala cenzurare a
acestui punct de vedere în instanŃa de control judiciar, părŃile nu-şi vor vedea soluŃionată cererea
pe fond.
În măsura în care dispoziŃiile procedurale îşi vor menŃine această formă şi la data intrării în
vigoare a actului normativ, ne punem întrebarea dacă instanŃa, propunând introducerea în cauză a
celorlalŃi coproprietari, poate respinge acŃiunea în ipoteza în care niciuna din părŃi nu solicită
întroducerea lor. Răspunsul derivă din analiza art. 643 N.C.civ. şi art. 77 alin. (2) N.C.P.C.
Aceasta din urmă prevede condiŃia esenŃială pentru respingerea acŃiunii : pricina să nu poată fi
soluŃionată fără participarea terŃului (coproprietarului), altfel spus fondul pricinii nu poate fi
soluŃionat decât în prezenŃa tuturor ca părŃi în proces. Art. 643 din Noul Cod civil, deşi situat întrun cadru normativ de drept material, subliniază o normă cu caracter procesual, legată de calitatea
procesuală. Astfel, fiind ridicată excepŃia lipsei calităŃii procesuale active, aceasta va fi respinsă pe
temeiul art. 643 N.C.civ.. Dacă însă fondul cauzei nu poate fi soluŃionat din diverse raŃiuni decât în
prezenŃa tuturor, instanŃa poate respinge acŃiunea pe cale de excepŃie invocată din oficiu, soluŃie
întemeiată pe dispoziŃiile art. 77 alin.(2) N.C.P.C. Cu titlu exemplificativ, dacă se pune în discuŃie
valabilitatea titlului care stă la baza acŃiunii în revendicare formulate de un singur coproprietar,
acest aspect trebuie indubitabil soluŃionat în contradictoriu cu toŃi cei care şi-au dat
consimŃământul la dobândirea dreptului de proprietate, astfel că este îndeplinită condiŃia din art. 77
alin (2) teza finală din N.C.P.C.
Chiar şi în lipsa îndeplinirii condiŃiei 77 alin. (2) teza finală, apreciem că instanŃa poate
oricum propune părŃilor introducerea tuturor coproprietarilor în proces căci teza I prevede că
atunci când raportul juridic dedus judecăŃii o impune, judecătorul va pune în discuŃia părŃilor
necesitatea introducerii în cauză a altor persoane. Raportul juridic dintre titularii dreptului de
proprietate şi toate celelelalte persoane impune, în opinia noastră, această manifestare a rolului
activ din partea judecătorului. Chiar dacă în lipsa condiŃiei din teza finală a dispoziŃiei citate, nu va
putea respinge acŃiunea pe cale de excepŃie, va atrage atenŃia părŃilor asupra necesităŃii soluŃionării
unitare şi în contradictoriu cu toŃi copărtaşii a acŃiunii în revendicare.
Din cele enunŃate, deducem astfel că realizarea unor procese multiple în ipotezele enunŃate,
poate fi evitată prin diligenŃa pârâtului / reclamantului de a-i introduce fie din proprie iniŃiativă, fie
la propunerea instanŃei de judecată.
Apreciem că pentru situaŃia în care coproprietarul este reclamantul din pricină, augmentarea
diligenŃei procesuale s-a transferat potrivit noilor dispoziŃii legale de la reclamant, care trebuia să
convingă toŃi coproprietarii să se alăture procesului, către pârât care trebuie să solicite instanŃei
introducerea lor. În acest sens, conchidem că reglementarea actuală este salutară întrucât situaŃia
1
Dreptul procesual civil comun, pozitiv, nu permite concluzia unei extinderi din oficiu a cadrului procesual
subiectiv, introducerea în cauză a altor persoane fiind lăsată numai la latitudinea părŃilor sau a terŃilor care se
regăsesc în ipotezele textelor ce permit extinderea - art. 49-66 C.proc.civ.
2
A.Tabacu, A.Drăghici, “Disponibilitatea părŃilor şi rolul judecătorului în procesul civil potrivit Noului Cod
de Procedură Civilă”, disponibil pe link-ul :
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juridică a bunului va fi soluŃionată fără a mai depinde arbitrar de voinŃa unora dintre coproprietarii
care nu doresc să clarifice această situaŃie.Este şi motivul pentru care considerăm că eventualitatea
existenŃei unei succesiuni de procese, cu soluŃii diferite având acelaşi obiect, nu încalcă principiul
securităŃii juridice tocmai datorită posibilităŃii în special a pârâtului să solicite introducerea tuturor
coproprietarilor în proces pentru ca hotărârea să le fie opozabilă.
Concluzii
Nu putem afirma că noile reglementări reprezintă noutăŃi absolute, ci din contră, Noul Cod
civil crează numai cadrul normativ al unor reguli îndelung statuate în practica judiciară constantă
ori rodul unor masive propuneri de lege ferenda. Este adevărat, stabilirea unor noi direcŃii în
anumite situaŃii se impunea, astfel că legiuitorul a făcut modificările necesare, bunăoară în cazul
reglementării regulii majorităŃii la încheierea actelor de administrare sau stabilirea sancŃiunii
rezoluŃiunii ori reducerii preŃului pentru nerespectarea obligaŃiei de “a da” atunci când bunul
comun este înstrăinat de un singur coproprietar. Surprinzătoare, este însă eliminarea regulii
unanimităŃii în acŃiunea în revendicare, lucru care poate conduce la procese multiple cu acelaşi
obiect în funcŃie de numărul coproprietarilor. Pentru păstrarea echilibrului şi securităŃii juridice
rămâne însă ca adversarul să depună diligenŃele introducerii în cauză a tuturor copărtaşilor, fie din
proprie iniŃiativă, fie la propunerea instanŃei astfel cum recomandă noile coordonate ale rolului
activ în reglementarea Noului Cod de Procedură Civilă.
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PRINCIPIUL LIBERTĂłII DE STABILIRE A SOCIETĂłILOR
COMERCIALE
Claudia-Florentina UNGUREANU1*

Abstract
The content of this essay is based on art. 49 on the “Treaty of the functioning of the
European Union”, part three “Union Policies and Internal Actions” , Title IV “Free Movement of
Persons, Services and Capital”, and Chapter 2 – Right of Establishment- .
This principle deals with the free movement of persons and it is very important because the
establishment and the development of the internal market must be based on the right of the
individuals and of the legal entities to settle on the territory of any member state, abiding by the
same regulations as the citizens of the state in which the right to settle has been exercised.
In the doctrine of the European Union there are two theories regarding the registered office
and the head office. According to the first theory – the incorporation theory - a corporation is
founded and operates based on the municipal law of the state where the registered office was
declared. This theory is followed in countries like Denmark, Great Britain, Ireland, and
Netherlands. The second theory - the real seat theory or head office theory – is meant to protect
the local interests and asserts that the law applied to a trading company is the law of the state
where its central administration seat is situated. This second theory is recognized in its pure form
in Germany and is followed by other countries like France, Luxembourg, Portugal, Belgium,
Spain, and Greece. Finally, I will depict five cases, decided by the European Court of Justice
(Daily Mail, Centros, Inspire Art and Cartesio ) which are relevant in describing the evolution of
the European jurisprudence regarding the principle of the freedom of the establishment of
corporations.
Keywords: treaty, lex societatis, real seat theory, European Court of Justice, trading
company
1. Introducere
Lucrarea de faŃă îşi propune să evidenŃieze conŃinutul principiului libertatii de stabilire a
societatilor comerciale extras din art.49 TFUE (fostul art.43 din Tratatul CE) şi art.54 TFUE
(fostul art.48 din Tratatul CE), din perspectiva literaturii de specialitate şi a jurisprudenŃei
europene.
Sediul materiei îl reprezintă Titlul IV al PărŃii a treia „Politicile şi acŃiunile interne ale
Uniunii”, denumit „Libera circulaŃie a persoanelor, a serviciilor şi a capitalurilor”din Tratatul
privind FuncŃionarea Uniunii Europene. Libertatea de stabilire a societăŃilor comerciale este un
subiect de actualitate şi în continuă transformare.
În prima parte a lucrării voi puncta noŃiuni generale cu privire la societăŃile comerciale
urmând o secŃiune dedicată sediului societăŃilor comerciale şi importanŃei acestuia, distincŃiei între
sediul real şi sediul social.
În partea a doua, lucrarea analizează şi prezintă conținutul principiului libertăŃii de stabilire a
societăŃilor comerciale astfel cum este statuat prin art.49 din Tratatul de FuncŃionare a Uniunii
Europene.
*
Studentă, Facultatea de Drept, Universitatea Româno-Americană din Bucureşti. Acest studiu a fost elaborat
sub coordonarea Lect. Univ. Dr. LuminiŃa Tuleaşcă.
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Ultima parte a lucrării, prezintă semnificaŃia principiului libertăŃii de stabilire a societăŃilor
comerciale şi perspectiva deciziilor CurŃii de JustiŃie a Uniunii Europene pronunŃate în această
materie respectiv, cauza Daily Mail, cauza Centros, cauza Inspire Art si cauza Cartesio. Aceste
cazuri evidenŃiază evoluŃia jurisprudenŃei CurŃii de JustiŃi Europeană cu privire la libertatea de
stabilire a societăŃilor comerciale şi constituie o dovadă în sensul că în lipsa unei armonizări
legislative la nivel comunitar, statele membre continuă să promoveze protejarea propriului sistem
de drept faŃă de societăŃile comerciale înfiinŃate în conformitate cu legislaŃia unui alt stat membru.
2. SocietăŃi comerciale. Noțiuni generale
Prin societăŃi comerciale înŃelegem o grupare de persoane care sunt constituite în baza unui
contract de societate şi beneficiază de personalitate juridică, în care asociaŃii se înŃeleg să pună în
comun anumite bunuri, pentru a exercita activităŃi economice, cu scopul de a realiza şi împărŃi
profitul rezultat1.
Potrivit art. 2 din Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, ce reprezintă
reglementarea generală în materia societăților comerciale, acestea pot îmbrăca una dintre
următoarele forme: societate în nume colectiv, societate în comandită simplă, societate pe acŃiuni,
societate în comandită pe acŃiuni şi societate cu răspundere limitată. Ca regulă, aceste forme sunt
comune oricărei Ńări şi sunt prevăzute în actul constitutiv în scopul ocrotirii terŃelor, creditorilor şi
creditului.2
DiferenŃe între aceste societăŃi se fac în funcŃie de natura lor, în funcŃie de întinderea
răspunderii asociaŃilor, în funcŃie de împărŃirea capitalului social, în funcŃie de posibilitatea
emiterii unor titluri de valoare.3
La baza constituirii oricărei societăŃi comerciale în primul rând se află manifestarea de voinŃă
a asociaŃilor, ei se înŃeleg să pună ceva în comun pentru desfăşurarea activităŃii economice.
Societatea comercială dobândeşte personalitate juridică prin îndeplinirea anumitor formalităŃi
cerute de lege. Aceste formalităŃi privesc contractul de societate şi în anumite cazuri actul
constitutiv. Potrivit art. 5 din Legea nr. 31/1990 societăŃile în nume colectiv şi societăŃile în
comandită simplă se constituie prin contractul de societate, iar societăŃile pe acŃiuni, societăŃile în
comandită pe acŃiuni şi societăŃile cu răspundere limitată se constituie prin contractul de societate
şi statut denumite şi acte constitutive sau numai prin contractul de societate. Contractul de
societate repezintă fundamentul pe baza căruia se constituie orice societate comercială. Contractul
de societate trebuie să cuprindă elemente care îl diferenŃiază de celelalte contracte (aporturile
asociaŃilor, affectio societatis şi împărŃirea profitului) şi ca orice contract trebuie să îndeplinească
condiŃiile de fond şi de formă prevăzute pentru valabilitatea oricărei convenŃii. Fiind o persoană
juridică, trebuie să se arate în cuprinsul contractului denumirea, sediul şi naŃionalitatea
persoanelor juridice, numărul de înregistrare în registrul comerŃului sau codul unic de înregistrare.
Aspectele enumerate se aplică conform legii naŃionale aplicabile.
Actele constitutive sunt formate din contractul de societate şi statut care pot fi încheiate sub
forma unui înscris unic sau pot fi încheiate sub forma a două acte distincte. Statutul reprezintă o
dezvoltare a contractului de societate. Încă de la constituirea societăŃii, asociaŃii pot avea în vedere
perspectivele dezvoltării activităŃii societăŃii. Extinderea societăŃilor se poate realiza prin
înfiinŃarea unor sucursale şi filiale, desfăşurând aceeaşi activitate comercială ca şi societatea
constituită. AsociaŃii pot hotărî existenŃa filialelor şi sucursalor şi după constituirea societăŃii. În
1
Stanciu D. Cărpenaru, Tratat de drept comercial român, Editura Univers Juridic, 2011, p.174; Gh. Piperea,
Drept Comercial, Vol.I, Ed.C.H.Beck, 2008, p.77;V. Nemeş, Drept Comercial, Ed.Universul Juridic, Bucureşti,
2011, p.88 ; L. Tuleaşcă, Dreptul ComerŃului InternaŃional, Ed. a II-a, revazută şi adaugită, Bucureşti, 2011, p.78.
2
Stanciu D. Cărpenaru, Tratat de drept comercial român, op.cit., p.194;
3
V. Nemeş, Drept Comercial, op.cit, p.103 ; L. Tuleaşcă, Dreptul ComerŃului InternaŃional, op.cit., p.78.
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acest caz se impune o modificare a actelor constitutive ale societăŃii, care se realizează conform
art. 204 din Legea nr. 31/1990.
Atributele de identificare a societăŃii sunt firma, sediul şi naŃionalitatea acestora.
3. Sediul societătii comerciale
3.1. Sediul social reprezintă un atribut principal de identificare al societăŃii. În funcŃie de
sediul social ales pentru societatea comercială se vor stabili: legea aplicabilă, instanŃele
judecătoreşti competente, naŃionalitatea societăŃii, locul unde trebuie îndeplinite formalităŃile de
înmatriculare, publicitate şi autorizare.
Sediul social trebuie stabilit chiar înainte de înmatricularea societăŃii comerciale la Registrul
ComerŃului, ca o condiŃie esenŃială a naşterii noului subiect de drept, este menŃionat la Registrul
ComerŃului şi înscris pe toate actele emise de societatea comercială.
Se realizează astfel o îmbinare a funcŃiei de identificare ca cea de corespondenŃă. Sediul
social este relevant atât pentru stabilirea naŃionalităŃii societăŃii comerciale1 („lex societatis”),
adică apartenenŃa la un anumit stat, dar şi pentru determinarea legii aplicabile, potrivit normei
conflictuale, când cel ce şi-a asumat obligaŃia contractuală este societatea comercială sau, în lipsă
de stipulaŃie contrară, sediul social este locul unde se execută un contract în cazul în care cea
obligată să-l execute este chiar societatea în cauză. Sediul social este util pentru determinarea
instanŃei judecătoreşti competente a judeca litigiile în care societatea comercială e parte, a locului
unde urmează a se comunica actele de procedură (citaŃie, somaŃie, notificări), a locului unde se
îndeplinesc unele măsuri de publicitate (de exemplu, în procedura insolvenŃei comerciale a
societăŃii comerciale), dar şi a locului unde se înfăptuieşte o executare silită mobiliară.2
În literatura de specialitate, în materia sediului societăŃilor comerciale, există două aspecte:
unul formal iar altul structural. Sub aspect formal, sediul societăŃii comerciale este numit şi sediul
statutar desemnând locul declarat în actul constitutiv al persoanei juridice şi care va apărea în toate
actele oficiale ale societăŃii. Din punct de vedere structural, sediul societăŃii este numit sediu real şi
este reprezentat de locul în care se află administraŃia centrală a unei societăŃi comerciale şi
organele sale decizionale, indiferent de locul stabilit ca sediu prin intermediul actului constitutiv.3
Sediul real reprezintă locul unde sunt adoptate deciziile pentru funcŃionarea societăŃii, îşi justifică
utilitatea prin ideea că centrul decizional al oricărei societăŃi trebuie să fie cât mai aproape de
activitatea de producŃie a societăŃii în cauză.4
3.2. În ce priveşte sediul social şi sediul real, doctrina cunoaşte două teorii. Prima teorie se
numeşte teoria înmatriculării, adică sediul social al unei societăŃi comerciale străine este dat de
locul unde a fost înmatriculată.
Această teorie este acceptata în Ńări precum: Danemarca, Marea Britanie, Irlanda, Olanda şi în
România. A doua teorie se numeşte teoria sediului real, adică are originea în protejarea intereselor
locale, aceasta consideră că sediul social este dat de locul în care se află centrul intereselor
principale ale societăŃilor comerciale. Teoria sediului real este recunoscută de FranŃa, Germania,
Luxemburg, Portugalia , Belgia , Spania , Grecia.5
Criteriul stabilit de legea română pentru determinarea naŃionalităŃii unei societăŃi comerciale
1

L. Tuleaşcă, Dreptul ComerŃului InternaŃional, op.cit., p.91.
Cristian Haraga, Liviu-Narcis Pîrvu, Unele aspecte teoretice şi practice privind stabilirea sediului social al
societăŃii comerciale în „Revista de drept comercial” nr. 2/2007, Editura Lumina Lex, Bucureşti, p. 91-104.
3
Dan Velicu, Câteva consideraŃii asupra migraŃiei transfrontaliere a societăŃilor comerciale, în Revista de
drept comercial nr. 5/2007, Editura Lumina Lex, Bucureşti, p. 19-23.
4
W.F.Ebke, The European conflict of corporate laws revoluŃion: Uberseering, Inspire Art Beyond, in
European Business Law Review, 2005, p.10-13.
5
Daniel Şandru, SocietăŃile comerciale în U.E., Editura Universitară, Bucureşti, 2006, p. 123;
2
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este acela al sediului social. Pe de alta parte, având în vedere jurisprudenŃa CurŃii de JustiŃie a
Uniunii Europene, societăŃilor comerciale româneşti, îşi vor putea transfera sediul social (fără
dizolvare şi lichidare) în orice stat membru în care i se permite transformarea într-o formă de
societate reglementată de legea statului membru în care societatea urmează să-şi transfere sediul
social1.
4. Principiul libertăŃii de stabilire a societăŃilor comerciale
4.1. Astfel cum am aratat, principiul libertăŃii de stabilire a societăŃilor este concretizată în
posibilitatea mutării sediului dintr-un stat membru în altul dar şi posibilitatea de a deŃine un centru
al intereselor principale diferit de sediul social2.
Sediul materiei îl reprezintă Titlul IV al PărŃii a treia („Politicile şi acŃiunile interne ale
Uniunii”) denumit „Libera circulaŃie a persoanelor, a serviciilor şi a capitalurilor” din Tratatul
privind FuncŃionarea Uniunii Europene (TFUE).
Acest principiu este dedicat liberei circulaŃii a persoanelor şi este important deoarece crearea
PieŃei Interne şi dezvoltarea acesteia trebuie să aibă la bază garantarea dreptului de stabilire a
tuturor persoanele fizice şi juridice, pe teritoriul oricărui stat membru, în aceleaşi condiŃii ca şi
cetăŃenii statului pe teritoriul căruia a fost exercitat dreptul de stabilire.
Articolul 49 TFUE permite exercitarea oricărei activităŃi economice în nume propriu pe
teritoriul unui stat membru şi dreptul de a înfiinŃa filiale, agenŃii sau subsidiare în oricare dintre
statele membre. Acest articol coroborat cu articolul 54 TFUE, garantează dreptul de stabilire atât
persoanelor fizice, cetăŃeni ai stateor membre ale Uniunii Europene, cât şi celor juridice, conform
definiŃiei cuprinse în articolul 49, în condiŃii de egalitate.3
În general, prevederile TFUE nu au aplicabilitate directă însă, există şi excepŃii. Astfel, o
prevedere, un principiu conŃinut în Tratatul Uniunii Europene are efect direct dacă acesta conferă
cetăŃenilor Uniunii Europene în mod clar şi cu suficientă precizie, drepturi care nu sunt
condiŃionate de prevederile unor alte articole, iar autorităŃile naŃionale nu pot să interpreteze
respectivele norme în funcŃie de propriile interese. Datorită efectului său direct, articolul 49 poate
fi invocat în faŃa instanŃelor naŃionale de către orice persoană fizică sau juridică, a cărui drept de
stabilire a fost lezat de un stat membru. Prin articolul 5 al Tratatului, statele membre, sunt obligate
să ia orice măsură necesară pentru a asigura respectarea obligaŃiilor care le revin din Tratat şi de a
se abŃine de la luarea oricărei măsuri care ar putea periclita atingerea obiectivelor stabilite de către
Tratat.4
În cazul în care un stat membru adoptă un act normativ care intră în contradicŃie cu
prevederile Tratatului Uniunii Europene, chiar cu acele prevederi care au aplicabilitate directă,
singurul remediu este înlocuirea respectivului act naŃional printr-unul cu o forŃă juridică egală.
Actele individuale, care nu beneficiază de o publicitate de amploare, nu pot fi percepute ca
reprezentând o îndeplinire a obligaŃiilor pe care statul în cauză şi le-a asumat prin semnarea
1

L. Tuleaşcă, Dreptul ComerŃului InternaŃional, op.cit., p.69.
L.Tuleaşcă, The Harmonization of the European Laws on Insolvency, Lex et Scientia International Journal Juridical Series, nr.XVIII vol.1/2011, p.155.
3
"Within the framework of the provisions set out below, restrictions on the freedom of establishment of
nationals of a Member State in the territory of another Member State shall be prohibited. Such prohibition shall also
apply to restrictions on the setting-up of agencies, branches or subsidiaries by nationals of any Member State
established in the territory of any Member State. Freedom of establishment shall include the right to take up and
pursue activities as self-employed persons and to set up and manage undertakings, in particular companies or firms
within the meaning of the second paragraph of Article 54, under the conditions laid down for its own nationals by
the law of the country where such establishment is effected, subject to the provisions of the Chapter relating to
capital" (art. 49 TFUE); L. Tuleaşcă, Mobility of the Trading companies operating in the tourism industry,
Romanian Economic Business Review, 2010, vol.5, issue 2, p.193.
4
Cazul Kraus C-19/92 [1993] ECR I-1663 31.
2
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Tratatului. În cazul acestor articole din Tratat care sunt direct aplicabile, respectarea lor este
obligatorie pentru toate instituŃiile statelor membre, fără a mai fi nevoie de implementarea acestor
prevederi în legislaŃia naŃională. Cu toate acestea au fost cazuri în care Curtea Europeană de
JustiŃie pentru a evita situaŃiile ambigue în privinŃa posibilităŃii de a invoca dreptul comunitar în
faŃa instanŃelor naŃionale şi pentru a nu oferi şansa statelor membre să se apere prin pasivitatea de a
implementa legislaŃia comunitară a statuat faptul că dreptul persoanelor de a-şi susŃine cauza în
faŃa instanŃelor naŃionale în baza articolelor din Tratat reprezintă doar un prim stadiu de
implementare a Tratatului.1
Articolul 49 TFUE coroborat cu articolul 54 TFUE, acordă societăŃilor comerciale dreptul de
a se stabili pe teritoriul altor state membre sub forma agenŃiilor sau filialelor înfiinŃate în
conformitate cu legislaŃia în vigoare din statul membru unde s-au înregistrat, unde au sediul social
sau unde se află sediul administrativ. AgenŃiile şi filialele nu sunt obligate să dobândească
cetăŃenia statului membru. Curtea Europeană de JustiŃie a stabilit că o societate comercială, care
doreşte să stabilească sucursale într-un alt stat membru, va fi tratată în mod egal cu orice persoană
fizică cetăŃean al unui stat membru. łinând cont de diferitele sisteme de drept existente în statele
membre, pentru determinarea naŃionalităŃii unei societăŃi comerciale se va Ńine cont fie de sediu
social, fie de centrul administrativ, fie de sediul principal.2
4.2. În articolul 49 TFUE, dreptul de stabilire are o amplă sferă de acŃiune, permiŃând
persoanelor care au cetăŃenia sau naŃionalitatea Uniunii Europene să participe în mod stabil şi
continuu la viaŃa economică din toate statele membre şi de a profita de posibilităŃile pe care PiaŃa
Internă le oferă, contribuiind astfel la întregirea activităŃilor pe care le pot desfăşura persoanele
fizice în nume propriu3.
Dreptul de stabilire este recunoscut şi de persoanele juridice, care au fost înfinŃate în
conformitate cu prevederile legale ale unui stat membru şi care au s-au înregistrat, au sediul central
de administrate sau sediul principal de afaceri într-unul dintre statele membre ale ComunităŃii. În
marea majoritate a cazurilor societăŃile comerciale îşi exercită dreptul de stabilire prin înfiinŃarea
de agenŃii, filiale sau sucursale. O societate comercială îşi poate exercita dreptul de stabilire şi prin
participarea la înfiinŃarea unei societăŃi comerciale într-un alt stat membru. Una dintre problemele
discutate la nivel european este posibilitatea de transfer a unei societăŃi comerciale dintr-un stat
membru în alt stat membru. CJE a stabilit că problema transferului unei societăŃi comerciale sau al
sediului real din respectivul stat membru în alt stat membru nu cade sub incidenŃa prevederilor
referitoare la dreptul de stabilire.4 O altă problemă extrem de dificilă în materia exercitării
dreptului de stabilire de către societăŃile comerciale este „sediul”. Se acordă naŃionalitatea sediului
după ce îndeplineşte cel puŃin două criterii şi anume existenŃa unei activităŃi economice şi
exercitarea unei activităŃi economice permanente. Articolele 49 TFUE şi 54 TFUE nu se pot aplica
unor activităŃi care nu au un element de extrateritorialitate, respectiv care implică doar elemente
care aparŃin unui singur stat membru.
5. Principiul libertăŃii de stabilire al societăŃilor şi jurisprudența CurŃii de JustiŃie a
Uniunii Europene
5.1. Pentru că interpretarea şi aplicarea art. 49 TFUE comportă dificultăŃi practice,
1

Cazul Commission v Italy C-168/85 [1986] ECR 2945 11
"Companies or firms formed in accordance with the law of a Member State and having their registered ffice,
central administration or principal place of business within the Community shall, for the purposes of this Chapter,
be treated in the same way as natural persons who are nationals of Member States. Companies or firms’ means
companies or firms constituted under civil or commercial law, including cooperative societies, and other legal
persons governed by public or private law, save for those which are non-profit-making." (art. 54 TFUE)
3
L.Tuleaşcă, Dreptul ComerŃului InternaŃional, op.cit., p.7.
4
Cazul Daily Mail C-81/87 [1988] ECR 5483 23.
2
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dezvoltarea, stabilirea şi fixarea condiŃiilor în care o societate are dreptul de a-şi muta sediul dintrun stat în altul, au fost realizate prin jurisprudenŃa CurŃii de JustiŃie a Uniunii Europene.
Atfel, în cauza Daily Mail (Hotărarea CJE din 27 septembrie 1988, cauza C-81/1987, The
Queen c. HM Treasury and Commisioners of Inland Revenue, ex parte Daily Mail and General
Trust PLC), Curtea de JustiŃie Europeană a fost sesizată în temeiul articolului 177 din Tratatul
CEE la data de 19 martie 1987 de către High Court of Justice, Queen’s Bench Division printr-o
hotărâre prin care se solicită răspunsul CurŃii cu privire la patru întrebări referitoare la interpretarea
articolelor 43 şi 48 din Tratatul CE ( actualul 49 şi 54 TFUE). Procedura iniŃială în cadrul căreia
s-a impus necesitatea verificării compatibilităŃii dreptului englez cu dreptul comunitar i-a opus pe
reclamanta Daily Mail şi General trust PLC, societate comercială constituită în conformitate cu
legislaŃia regatului Unit, care avea la momentul declanşării procedurilor judiciare atât sediul social,
cât şi administraŃia centrală pe teritoriul englez şi pe pârâta Trezoreria Regatului Unit.
Prevederile legislative care au determinat chiar apariŃia litigiului se referă la faptul că
legislaŃia fiscală britanică se aplică numai societăŃilor comerciale care sunt rezidente pe teritoriul
britanic în scop fiscal, această trăsătură fiind determinată de locul unde se află administraŃia
centrală a societăŃii respective. O dată obŃinut acest statut de rezident în scopuri fiscale, adică
administraŃia fiscală a societăŃii se afla pe teritoriul britanic, nu se putea renunŃa la el decât cu
acordul Trezoreriei. Drept urmare, societatea comercială de naŃionalitate engleză a formulat o
cerere pentru a obŃine acordul necesar transferului administraŃiei sale centrale în Olanda. Înainte de
a obŃine acest acord, a deschis un birou în Olanda prin intermediul căruia îşi desfăşura activitatea
administraŃia societăŃii comerciale. Societatea britanică dorea să vândă o parte din bunurile aflate
în patrimoniu şi să folosească sumele obŃinute pentru a-şi cumpăra propriile acŃiuni.O dată mutată
administraŃia centrală în Olanda, legislaŃia fiscală a acestei Ńări ar fi devenit aplicabilă. În Olanda
ar fi putut fi impozitată numai creşterea de valoare a bunurilor ce urmau să fie vândute, intervenită
în momentul în care legea olandeză a devenită aplicabilă şi în momentul în care bunurile erau
vândute, ceea ce făcea ca profitul ce urma să fie impozitat să fie redus ca valoare. Deşi au avut loc
nişte negocieri între societatea vizată şi Trezoreria britanică, acestea nu au căzut de acord şi nu au
ajuns la nici un rezultat fapt ce a declanşat procedurile judiciare în faŃa instanŃelor naŃionale, iar
instanŃa britanică a dorit să ştie în principal dacă prevederile articolelor 43 şi 49 din Tratatul CE
garantează unei societăŃi comerciale constituită în conformitate cu legislaŃia britanică dreptul de aşi transfera administraŃia centrală pe teritoriul unui alt stat membru ca efect al exercitării libertăŃii
de stabilire.
Afacerea Daily Mail reprezintă momentul la care Curtea de JustiŃie Europeană a decis, că
Tratatul CE nu conferă societăŃilor comerciale constituite în conformitate cu legislaŃia unui stat
membru şi având sediul social, administraŃia centrală sau principalul centru de activitate pe
teritoriul ComunităŃii, dreptul de a-şi transfera administraŃia centrală din statul membru de formare
în alt stat membru.
Curtea a avut pentru prima dată ocazia, prin soluŃionarea prezentei cauze, să se pronunŃe în
mod direct asupra libertăŃii de stabilire cu titlu principal a unei societăŃi comerciale. Societatea
Daily Mail urmărea ca prin acest transfer să evite plata unor obligaŃii fiscale impuse de legislaŃia
britanică. Curtea nu a analizat numai situaŃia din această perspectivă ci s-a pronunŃat şi asupra
posibilităŃii unei societăŃi comerciale de a-şi transfera administraŃia centrală dintr-un stat membru
pe teritoriul altui stat membru fără ca această operaŃiune să implice pierderea personalităŃii juridice
sau schimbarea sistemului legal căruia îi aparŃine. SoluŃia jurisprudenŃială propusă de curtea
Europeană în cadrul acestei speŃe a fost distincŃia între libertatea de stabilire cu titlu secundar şi
libertatea de stabilire cu titlu principal. În legătură cu libertatea de stabilire cu titlu secundar,
Curtea a apreciat că este garantată prin articolele 43 şi 48 din Tratatul CE, iar situaŃia este mai
delicată cu privire la libertatea de stabilire cu titlu principal, aceasta nefiind garantată prin
prevederile Tratatul CE. Libertatea de stabilire cu titlu principal presupune ca societăŃile
comerciale să aibă posibilitate de a-şi transfera sediul dintr-un stat membru într-un alt stat
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membru fără ca în urma acestei operaŃiuni să înceteze personalitatea juridică a societaŃii
comerciale respective. Pentru a funcŃiona transferul sediului unei societăŃi comerciale dintr-un stat
membru în alt stat membru s-a considerat necesară o armonizare legislativă între statele membre.
JurisprudenŃa CJE arată faptul că între cele două categorii de state ce aplică diferite teorii există un
conflict jurisdicŃional şi în acelaşi timp o competiŃie între dispoziŃiile legale în fiecare dintre aceste
state, având ca scop atragerea numărului mare de investitori de către statul membru în cauză.
Incompatibilitatea dintre cele două sisteme juridice nu permite unei societăŃi comerciale să aibă
sediul statutar pe teritoriul unui stat adept teoriei incorporaŃiunii şi sediul real pe teritoriul unui stat
adept teoriei sediului real şi nici invers nu se poate. Chiar dacă Tratatul CE consacră în articolele
43 şi 48 libertatea de stabilire şi de circulaŃie a societăŃilor comerciale în cadrul pieŃei interne, în
realitate societăŃile comerciale nu beneficiază de această libertate. Teoria incorporaŃiunii oferă un
remediu intermediar, în sensul că această teorie prin structura ei încurajează ca sediul real să fie
situat într-un alt loc decât cel statutar. Prin urmare, cel puŃin sediul real poate fi transferat dintr-un
stat în altul fără ca societatea în cauză să fie nevoită să se desfiinŃeze şi să se reînfiinŃeze într-un alt
stat membru. Acest lucru se datorează faptului că potrivit teoriei incorporaŃiunii, sediul statutar nu
trebuie să corespundă cu locul de activitate al administraŃiei centrale.
În final Curtea nu a recunoscut la acel moment dreptul de stabilire şi de transfer al sediului
real, considerând că, pe de o parte Tratatul CE recunoaşte numai dreptul de liberă stabilire cu titlu
secundar ( înfiinŃarea unei sucursale sau filiale pe teritoriul unui alt stat membru), în timp ce pentru
recunoaşterea dreptului de stabilire cu titlu principal, transferul sediului real, sunt necesare măsuri
legislative de armonizare.
5.2. După mai bine de 10 ani de la pronunŃarea de către Curtea de JustiŃie a Hotărârii Daily
Mail, prin care nu se recunoştea posibilitatea unei societăŃi comerciale de a-şi transfera
administraŃia centrală (sediul real) dintr-un stat pe teritoriul altui stat membru, în prezenta speŃă
Curtea a revenit parŃial asupra jurisprudenŃei Daily Mail prin Cauza Centros (Hotărarea CJE din 9
martie 1999, cauza C-212/1997, Centros Ltd. c. Erhvervs og Selskabsstyrelsen).
Deşi aparent problema de drept asupra căruia Curtea trebuia să se pronunŃe în cauza Centros
priveşte libertatea de stabilire cu titlu secundar şi posibilitatea unei societăŃi comerciale de a
înfiinŃa o sucursală pe teritoriul unui alt stat membru, analiza CurŃii îndreaptă acest aspect şi
propune o interpretare a articolelor 43 şi 48 din Tratatul CE (în prezent art. 49 şi 54 TFUE).
Aspectele concrete care au determinat importanŃa acestei hotărâri în cadrul jurisprudenŃei
CurŃii sunt: societatea Centros nu a desfăşurat niciodată activităŃi pe teritoriul britanic, asociaŃii
sunt cetăŃeni danezi şi au reşedinŃa în Danemarca, capitalul social ce trebuia vărsat la constituirea
unei societăŃi comerciale de naŃionalitate daneză este de aproximativ 1000 lire sterline, în timp ce
în cazul unei societăŃi britanice capitalul subscris este de 100 lire sterline, înfiinŃarea sucursalei
avea drept scop ca întreaga activitate să se desfăşoare în Danemarca, împrejurare care nu a fost
negată de cei doi asociaŃi.
Curtea trebuia să verifice dacă refuzul autorităŃilor daneze de a înregistra această sucursală
constituie un comportament abuziv raportat la prevederile Tratatului CE şi dacă un asemenea
comportament abuziv poate fi justificat prin necesitatea de a sancŃiona comportamentul illicit al
societăŃii comerciale care invocă în favoarea ei libertatea de stabilire. Curtea nu a acceptat
invocarea cu rea-credinŃă a prevederilor de drept comunitar mai favorabile într-o situaŃie care este
de competenŃa exclusivă a statelor membre. Faptul că o sucursală aparŃinând unei asociaŃii
comerciale care îndeplineşte cerinŃele aricolelor 48 şi 43 din Tratatul CE nu poate fi înregistrată
într-un alt stat membru este o problemă de drept comunitar, astfel încât nu se poate accepta decizia
autorităŃilor daneze. Curtea a hotărât că prin faptul că soŃii Bryde au decis să înfiinŃeze societatea
comercială în Regatul Unit, unde prevederile legale sunt mai permisive, nu constituie prin el însuşi
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un comportament illicit.1 Acestă abordare dă substanŃă noŃiunii de piaŃă internă în cadrul căreia
este normal ca suveranitatea statelor membre să fie diminuată în anumite domenii şi suplinită de
prevederi legale. Câtă vreme statele membre sunt Ńinute să respecte un ansamblu comun de reguli
de drept, diferenŃele legislative între aceste state pot fi folosite ca un avantaj pentru atragerea a cât
mai mulŃi investitori. Hotărârea în cauza Centros a fost privată în doctrină ca reprezentând sfârşitul
teoriei sediului real. Deşi Curtea nu s-a pronunŃat cu privire la transferul sediului real
(administraŃiei centrale) dintr-un stat membru pe teritoriul altui stat membru, aşa cum fusese
chemată să o facă în cazul Daily Mail, situaŃia de fapt şi soluŃia pronunŃată susŃin posibilitatea
transferului real dintr-un stat membru într-un alt stat membru. Atât Regatul Unit (statul de
plecare), cât şi Danemarca (Statul de sosire) sunt adepte ale teoriei incorporaŃiunii, astfel încât nu
există riscul apariŃiei unui conflict de legi între cele două sisteme de drept. Astfel, în cazul Daily
Mail, Curtea trebuia să se pronunŃe cu privire la libertatea de stabilire cu titlu principal (transferul
sediului real dintr-un stat în altul), problemă referitor la care a apreciat că lipsa de uniformizare a
sistemelor legale ce intră în coliziune cu această ocazie o împiedică să recunoască existenŃa unei
asemenea libertăŃi. În schimb, în afacerea Centros, Curtea a fost chemată să tranşeze un aspect
care, cel puŃin în aparenŃă, privea libertatea de stabilire cu titlu secundar (înfiinŃarea într-un alt stat
membru a unei sucursale) în soluŃionarea căruia Curtea nici măcar nu s-a referit la eventuale
conflicte de legi între cele două sisteme de drept care se intersectau (cel englez şi cel danez). Şi
totuşi, soluŃia a depăşit libertatea de stabilire cu titlu secundar prin aceea că a recunoscut dreptul ca
centrul decizional al unei societăŃi să se afle într-un alt stat decât cel care găzduieşte sediul statutar,
ceea ce înseamnă practic posibilitatea de transfer al sediului real dintr-un stat într-un alt stat
membru.2 De altfel, statul danez a invocat necesitatea penalizării încercării de fraudare a
prevederilor legale daneze prin acest comportament.3 Curtea a verificat astfel dacă atitudinea
autorităŃilor daneze este justificată pe motive de ordine publică, însă situaŃia de fapt a determinat
Curtea să afirme că nu există dovezi în sensul că cei doi cetăŃeni danezi asociaŃi ar fi încercat să
deturneze de la scopul lor prevederile Tratatului CE şi ale legislaŃiei daneze. În consecinŃă, nu a
existat, în optica instanŃei comunitare, nici un motiv pentru ca societăŃii respective să nu i se
permită să îşi înfiinŃeze o sucursală în Danemarca. Deşi Curtea a acceptat faptul că o exercitare
abuzivă drepturilor conferite de Tratatul CE este posibilă, însă aceasta nu este prezentă în cazul de
faŃă.
Şi nu în ultimul rând, recunoaşterea reciprocă a societăŃilor comerciale în interiorul pieŃei
comune este o condiŃie fundamentală pentru funcŃionarea libertăŃii de stabilire atât cu titlu
principal, cât şi cu titlu secundar.4
5.3. În cauza Inspire Art (Hotărarea CJE din 30 septembrie 2003, cauza C-167/2001, Kamer
van Koophandel en Fabrieken voor Amsterdam c. Inspire Art Ltd.), Curtea de JustiŃie Europeană a
fost sesizată la data de 19 aprilie 2001 de către Curtea Cantonală din Amsterdam cu o acŃiune
preliminară al cărei obiect era interpretarea dispoziŃiilor art. 43, 46 şi 48 din Tratatul CE.
Întrebările al căror răspuns trebuia oferit de către CJE au apărut în cadrul procedurilor dintre
Camera de ComerŃ şi Industrie Amsterdam şi Inspire Art Ltd, societate comercială de naŃionalitate
britanică şi care şi-a înfiinŃat o sucursală pe teritoriul olandez pe care a înregistrat-o în Registrul
Olandez al ComerŃului ca atare, fără nici o menŃiune special. Potrivit legii străine privind
1

Paragraf 18 din Hotărârea CJE din 9 martie 1999, cauza C-212/1997, Centros Ltd. c. Erhvervs–og
Selskabsstyrelsen.
2
J.L.Hansen, A new look at Centros from a Danish point of view, in European Business Law Review 2002, p.
85-95.
3
P.Cabral, P.Cunha, Presumed innocent:companies and the exercise of the right of establishement under
Comunity law, in European Law Review 2000, p. 157-164.
4
P.J. Omar, Centros, Uberseering and beyond: An European recipe for corporate migration(Part II), in
International Company and Comercial Law Review 2005.
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societăŃile comerciale străine, o astfel de sucursală trebuia în mod obligatoriu să fie înregistrată cu
menŃiunea că este o sucursală a unei societăŃi comerciale cu naŃionalitate străină iar această
menŃiune să apară în toate actele sucursalei. Societatea comercială Inspire Art Ltd avea ca obiect
de activitate comerŃul cu obiecte de artă şi fusese înfiinŃată în Regatul Unit, având sediul social
declarat la Folkstone, cu un singur administrator care era împuternicit să desfăşoare orice activitate
în numele societăŃii şi care avea domiciliul la Haga, în Olanda.1 La momentul la care a înfiinŃat
sucursala, societatea comercială a refuzat să se înregistreze în Registrul Olandez al ComerŃului ca
fiind o societate comercială străină, înregistrarea fiind necesară în vederea constituirii sucursalei.
Deşi i s-a solicitat acest lucru, Inspire Art Ltd s-a apărat susŃinând că dispoziŃiile speciale din
dreptul olandez privind definiŃia unei societăŃi comerciale străine nu i se aplică şi în consecinŃă
această menŃiune nu trebuie să apară în dreptul înregistrării sale. Camera de ComerŃ şi Industrie
Amsterdam a apreciat ca fiind obligatoriu această menŃiune deoarece Inspire Art Ltd îşi desfăşura
întreaga activitate pe teritoriul olandez şi a solicitat instanŃei pronunŃarea unei hotărâri
judecătoreşti care să prevadă înscrierea de menŃiune în Registrul ComerŃului că Inspire Art Ltd
este o societate comercială străină. CJE pentru a da răspunsurile la întrebările adresate a fost
nevoită să facă o analiză de ansamblu a legislaŃiei comunitare şi a dispoziŃiilor de drept intern.
Potrivit legislaŃiei olandeze, societatea comercială Inspire Art Ltd trebuia să indice în toate
actele sale că este o societate comercială de naŃionalitate străină, menŃiune făcută şi la înregistrarea
sa în Registrul ComerŃului din Olanda pentru a putea constitui o sucursală pe teritoriul Olandei
care să reprezinte administraŃia centrală a societăŃii şi să asigure desfăşurarea în totalitate a
activităŃii societăŃii.
Spre deosebire de autorităŃile daneze în afacerea Centros, în speŃa de faŃă autorităŃile olandeze
au permis înregistrarea sucursalei cu condiŃia îndeplinirii ulterioare a celorlalte formalităŃi. Dar
avem şi lucruri comune la aceste cazuri, în ambele cazuri întreaga activitate a societăŃilor
comerciale urma să se desfăşoare în întregime pe teritoriul statului de primire. Concluzia este că
sarcina CurŃii a fost în primul rând aceea de a se raporta la jurisprudenŃa sa anterioară în rezolvarea
acestei cauze. Curtea a apreciat că atâta vreme cât Inspire Art se prezenta în raporturile sale
juridice cu terŃii ca fiind o societate comercială de naŃionalitate engleză, fără să urmărească
inducerea acestora în eroare, îndeplinirea unor condiŃii suplimentare care Ńineau de statutul său de
societatea pseudo-străină nu puteau fi justificate pe motivul protecŃiei creditorilor sau a protecŃiei
interesului general, creditorii fiind atenŃionaŃi în mod suficient. InstanŃa comunitară trebuia să
verifice dacă înfiinŃarea societăŃii în Anglia urmăreşte doar evitarea LegislaŃiei olandeze care era
mai restrictivă şi dacă invocarea libertăŃii de stabilire nu este altceva decât o deturnare a
prevederilor Tratatului CE de la scopul pentru care au fost edictate. Pentru a face dovada existenŃei
unei astfel de fraude vor trebui aduse însă argumente concrete, obiective (comportamentul concret
al societăŃii comerciale în cauză), cât şi la cele subiective (intenŃia dovedită de a deturna normele
de drept comunitar de la scopul adoptării lor). Şi de această dată Curtea a arătat simplu fapt că o
societate, imediat după constituire înfiinŃează într-un alt stat prin intermediul căreia îşi va realiza
obiectul de activitate nu constituie în sine o folosire abuzivă a libertăŃii de stabilire, ci dimpotrivă,
scopul pentru care a fost instituită această libertate constituindu-i tocmai oferirea posibilităŃii
societăŃilor comerciale de a se putea recurge la stabilimente cu titlu secundar prin intermediul
cărora să îşi desfăşoare activitatea.2
SancŃionarea statului de primire pentru instituirea unor formalităŃi discriminatorii în
defavoarea persoanelor juridice constituite în mod egal în conformitate cu legislaŃia unui alt stat
1
Sergiu Deleanu, Gyula Fabian, Cosmin-Flavius Costas, Bogdan Ionita, Curtea de JustiŃie Europeană
(Hotărâri comentate), Ed. Wolters Kluwer, 2007.
2
A. Looijestijn-Clearie, Have the disk collapsed? Inspire Art, a further break-through in the freedom of
esthablishment of companies? In European Law Review, 2004, p. 409-414.
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membru a înfiinŃat o sucursală prin intermediul căreia să se deruleze întreaga activitate a consacrat
jurisprudenŃa CurŃii de JustiŃie Europene în privinŃa acestui tip de situaŃie juridică.
5.4. Cazul Cartesio a marcat un moment de maximă importanŃă în trasarea coordonatelor
principiului libertăŃii de stabilire a societăŃilor comerciale (Hotărârea Curții în cauză din 16
decembrie 2008, cauza C-210/06 Cartesio Oktató és Szolgáltató bt.)1
La 11 noiembrie 2005, Cartesio a depus o cerere la Bács-Kiskun Megyei Bíróság (Tribunalul
Districtual Bács-Kiskun), în calitatea acestuia de Cégbíróság (Tribunal pentru Societăți), pentru a i
se aproba transferul sediului său la Gallarate (Italia) și pentru a se efectua, în consecință,
modificarea mențiunii privind sediul său în registrul societăților. Această cerere a fost respinsă
pentru motivul că dreptul maghiar în vigoare nu permite ca o societate constituită în Ungaria să își
transfere sediul în străinătate, continuând în același timp să fie supusă legii maghiare în calitate de
lege personală. Potrivit Cégbíróság, un asemenea transfer ar necesita ca, în prealabil, societatea să
înceteze să existe și să se constituie din nou în conformitate cu dreptul țării pe teritoriul căreia
dorește să își stabilească noul sediu. Cartesio a declarat apel împotriva acestei decizii la Szegedi
Ítélıtábla (Curtea de Apel regională din Szeged), care întreabă CJE dacă dispozițiile legii
maghiare, care interzic unei societăți maghiare să își transfere sediul într-un alt stat membru,
păstrându-și în același timp calitatea de societate de drept maghiar, sunt compatibile cu dreptul
comunitar. Curtea arată că, în lipsa unei reglementări comunitare uniforme, un stat membru
dispune de posibilitatea de a defini atât legătura specifică solicitată unei societăți pentru ca aceasta
să poată fi considerată constituită potrivit dreptului său național și susceptibilă, din acest motiv, să
beneficieze de dreptul de stabilire, cât și legătura solicitată pentru menținerea ulterioară a acestei
calități. Aceasta cuprinde posibilitatea ca statul membru să nu permită unei societăți reglementate
de dreptul său național să își păstreze această calitate, în cazul în care intenționează să se
reorganizeze în alt stat membru prin deplasarea sediului său pe teritoriul acestui din urmă stat,
rupând astfel legătura specifică prevăzută de dreptul național al statului membru în care a fost
constituită. În consecință, Curtea statuează că, în stadiul actual al dreptului comunitar, libertatea de
stabilire nu se opune ca un stat membru să poată interzice unei societăți constituite în temeiul
dreptului său să își transfere sediul în alt stat membru, păstrându-și în același timp calitatea de
societate supusă dreptului național al statului membru în conformitate cu a cărui legislație a fost
constituită. Cu toate acestea, un asemenea caz de transfer al sediului este diferit de acela privind
deplasarea unei societăți aparținând unui stat membru către un alt stat membru cu modificarea
legislației naționale aplicabile, societatea transformându-se într-o formă de societate reglementată
de dreptul național al statului membru în care se deplasează. Într-adevăr, libertatea de stabilire
permite unei societăți să se transforme în acest mod, fără ca dizolvarea și lichidarea acesteia să fie
necesare în primul stat membru, în măsura în care dreptul statului membru gazdă permite o
asemenea transformare, cu excepția cazului în care o restricție privind această libertate se justifică
printr-un motiv imperativ de interes general. Pronunțându-se asupra unor întrebări legate de
procedura preliminară, Curtea arată că decizia unei instanțe naționale care sesizează Curtea cu titlu
preliminar poate fi supusă în statele membre căilor de atac obișnuite prevăzute de dreptul național.
În speță, normele de drept național privind dreptul de apel împotriva unei decizii prin care se
dispune o trimitere preliminară sunt caracterizate prin faptul că întreaga acțiune principală rămâne
pendinte la instanța de trimitere, numai decizia de trimitere făcând obiectul unui apel limitat. În
prezența unor astfel de norme de drept național, instanța de trimitere are obligația să ia în
considerare efectele unei hotărâri pronunțate în cadrul unui apel împotriva deciziei de trimitere.
Rezultă că, în interesul clarității și al securității juridice, Curtea trebuie să rămână fidelă deciziei
prin care s-a dispus trimiterea preliminară, atâta vreme cât nu a fost revocată sau modificată de
instanța care a pronunțat-o, numai această din urmă instanță putând să decidă o asemenea revocare
1
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sau o asemenea modificare. În consecință, competența oricărei instanțe naționale de a sesiza
Curtea cu titlu preliminar nu poate fi compromisă prin aplicarea unor norme de drept național
privind dreptul de apel împotriva unei decizii prin care s-a dispus efectuarea unei trimiteri
preliminare, care permit instanței sesizate în apel să oblige instanțele inferioare să revoce o cerere
de pronunțare a unei hotărâri preliminare și să continue procedura de drept intern suspendată.
6. Concluzii
Putem spune că, în actualul stadiu al evoluŃiei doctrinei jurisprudenŃiale europene, chiar şi în
lipsa unor reglementări legale exprese, orice societate comercială constituită în temeiul dreptului
unui stat membru îşi poate transfera sediul social într-un alt stat membru fără a fi necesară
dizolvarea şi lichidarea acesteia în fapt, fără a-şi pierde personalitatea juridică, dacă dreptul
statului în care societatea intenŃionează să-şi transfere sediul social îi permite să se transforme
într-o societate naŃională.
Pe cale de consecinŃă, societatea îşi pierde naŃionalitatea statului membru în care a fost
constituită şi va primi naŃionalitatea statului membru în care îşi transferă sediul social, stat a cărui
lege devine legea aplicabilă statutului organic al societăŃii comerciale1.
EvoluŃia jurisprudenŃei CurŃii de JustiŃie a Uniunii Europene cu privire la libertatea de
stabilire a societăŃilor comerciale în interiorul pieŃei comune, constituie încă o dovadă în sensul că,
în lipsa unei armonizări legislative la nivel comunitar, statele membre continuă să promoveze, prin
diverse norme legale, protejarea propriului sistem de drept faŃă de societăŃile comerciale înfiinŃate
în conformitate cu legislaŃia unui alt stat membru.
Deşi mijloacele sunt de fiecare dată diferite, rezultatul urmărit rămâne acelaşi, indiferent că
este vorba despre cauza Centros, Uberseering, Inspire Art, şi anume obligarea indirectă a
societăŃilor comerciale constituite într-un stat membru să respecte şi condiŃiile statului de primire
referitoare la înfiinŃarea unei societăŃi comerciale, în ciuda faptului că societăŃile vizate de aceste
condiŃii se bucurau deja, în virtutea prevederilor Tratatului CE, de statutul de persoane juridice.
Fiecare stat membru trebuie să recunoască dreptul unei societăŃi ce e constituită conform
ordinii sale juridice, de a decide prin hotărârea adunării generale adoptată după formele şi
procedurile impuse pentru modificarea statutului, să-şi transfere sediul statutar într-un alt stat
membru, în scopul de a dobândi o nouă personalitate juridică, în locul celei originale. Această
decizie, ca şi demararea procedurii de înmatriculare în noul stat membru, nu poate duce prin ea
însăşi nici la radierea societăŃii, nici la pierderea personalităŃii juridice pe care o are în statul
membru de origine, atât timp cât achiziŃionarea personalităŃii juridice de către societate în statul
membru de primire nu va fi confirmată prin înmatricularea în acesta din urmă.
O dată confirmată înmatricularea în statul membru de primire, notarea transferului atât în
registrul de origine , cât şi în cel al locului unde se va opera noua înmatriculare va duce la
pierderea personalităŃii juridice şi radierea societăŃii în statul membru de origine.
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ACTIUNEA IN REVENDICARE MOBILIARA
Cătălin Alexandru VLAD
Alexandra Mihaela MINCA*

Abstract
Action for property recovery in romanian legilation, defined as that action through which a
person pretanding as being the real owner of the good , ask for the recognition of his property
right and the restore of the good from the detainer that doesn’t have the property of the good.
The action for property recovery can be performed with respect to movable and unmovable
goodsAs for the action of recovery property of goods and chattels, we could see in history a series
of rules that were applied : At first in roman law system there was a rule saying : nemo plus juris
ad alium transfere potest, quam ipse habet.a rule that could not be violated.
Later on the rule was applied different, and said that the person who owned the real right but
did not have the possession of the good could get it back by a personal action, but only against the
detainer of the good and not against the good faith third party detainer. In Civil Code of France of
1804 one of the final rules applied was : en fait de meubles la possession vaut titre. In the
romanian judicial system at that time there was a way to recover your moveble goods and chattels,
but the plaintiff had to indicate some particular characteristics of the good so that it could be
identified and particularized by other similar goods.This rule was specified in Calimah Code.
Cuvinte cheie: proprietate, actiune, revendicare, posesia, detentor, legislatie
1. Introducere
Dreptul de proprietate este un drept subiectiv care poate fi apărat prin diferite mijloace
reglementate de diverse ramuri ce compun orice sistem de drept. Atunci când ne referim la
mijloacele de apărare a dreptului de proprietate avem în vedere acele actiuni prin care proprietarul
tinde să înlăture atingerile ce sunt aduse dreptului său si să ajungă la restabilirea lui.
Mijloace juridice au fost grupate în două mari categorii: indirecte sau nespecifice si directe
sau specifice.1
A. Mijloacele juridice indirecte sau nespecifice sunt acele actiuni în justitie care se întemeiază
direct si nemijlocit pe drepturi de creantă, în scopul realizării lor. Dar, după cum se cunoaste,
drepturile de creantă se nasc si se realizează în strânsă legătură cu dreptul de proprietate care
constituie coloana vertebrală a patrimoniului oricărei persoane. De aceea, de cele mai multe ori,
prin promovarea acestor actiuni, se înlătură, indirect, atingerile aduse însusi dreptului de
proprietate al reclamantului. Ele sunt mijloace indirecte sau nespecifice, deoarece nu se întemeiază
direct pe dreptul de proprietate sau alt drept real. Se includ în această categorie: actiunile în
executarea
contractelor civile si comerciale, actiunea în răspundere contractuală, actiunea întemeiată pe
îmbogătirea fără justă cauză, actiunea în restituirea plătii nedatorate etc.
B. Mijloacele juridice directe sau specifice de apărare a dreptului de proprietate si altor
drepturi reale onstau în totalitatea actiunilor, asa-zisele actiuni reale, care se întemeiază direct si
nemijlocit pe un drept real sau pe faptul posesiei unui imobil. Aceste actiuni sunt de două feluri:
actiuni petitorii si actiuni posesorii.
*
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Actiunile petitorii sunt acele actiuni prin care se solicită instantei de judecată să stabilească în
mod direct că reclamantul este titularul dreptului de proprietate sau altui drept real asupra unui
bun. Redobândirea posesiei bunului asupra căruia poartă acel drept real este doar un efect
accesoriu al admiterii actiunii petitorii.
Dintre actiunile petitorii enumerăm: actiunea în revendicare; actiunea în prestatie tabulară;
actiunea în grănituire; actiunea negatorie si actiunea confesorie.
Actiunile posesorii sunt acele actiuni prin care se urmăreste apărarea posesiei – ca simplă
stare de fapt – împotriva oricărei tulburări, fie pentru a o mentine, fie pentru a o redobândi când a
fost pierdută. Asadar, actiunile posesorii se deosebesc de cele petitorii deoarece prin ele se apără
doar posesia ca stare de fapt, fără a se pune în discutie existenta unui drept real asupra imobilului
respectiv. Ele sunt întotdeauna actiuni imobiliare.
2. Actiunea in revendicare
2.1 Notiune, conditii de exercitare, temeiul si caracterele juridice.
Este acea actiune reala si petitorie prin care proprietarul neposesor al unui bun cere
recunoasterea dreptului sau de proprietate si restituirea bunului sau de la posesorul neproprietar.1
Se poate vorbii de actiune in revendicare mobiliara sau imobiliara dupa cum obiectul sau este
un bun mobil sau imobil individual determinat.
Conditiile de exercitare ale actiunii in revendicare
Numai proprietarul exclusive al bunului poate introduce actiunea in revendicare fie ca este
mobiliara sau imobiliara.
Exista insa si alte situatii:
• Cazul bunul detinut in coproprietate poate fi revendicat de la un tert dobanditor numai cu
respectarea regulii unanimitatii: este admisa daca este introdusa de toti coproprietarii.
• Cazul bunul detinut in coproprietate nu poate fi revendicat de un coproprietar de la un alt
coproprietar.
• Cazul bunul mobil al sotilor poate fi revendicat de unul dintre ei de la un tert dobanditor,
aplicandu-se prezumtia mandatului tacit reciproc.
• Cazul bunul mobil al sotilor nu poate fi revendicat de unul dintre ei impotriva celuilalt sot
cat timp nu a intervanit partajarea bunurilor sotilor fie in timpul fie dupa desfacerea casatoriei prin
divort.
Temeiul juridic al acestei revendicari il reprezinta dreptul de proprietate al acestei persoane
asupra bunului.
Codul civil are in vedere numai revendicarea mobiliara in titlul consacrat prescriptiei, astfel
ca regimul juridic al acestei actiuni a fost determinat de practica si de literatura juridica.
Putem vorbi despre revendicare dar trebuie sa facem distinctie intre revendicarea bunurilor
mobile si cea a bunurilor imobile. Si aceasta intrucat in timp ce in cazul imobilelor posesia naste o
prezumtie simpla de proprietate ce poate fi rasturnata prin proba contrarie, in cazul mobilelor ea
naste o prezumtie absoluta, juris et de jure, care nu permite dovada contrarie.
In cazul actiunii in revendicare a unui bun mobil corporal ii sunt aplicabile dispozitiile
dreptului comun si nu cele ale D. nr. 167/1958 intrucat acesta din urma nu vizeaza actiunile prin
care se valorifica un drept real principal, cum este dreptul de proprietate.
Caracterele juridice:
- actiunea in revendicare este o actiune reală – se întemeiază pe dreptul de proprietate si
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poate fi exercitată împotriva oricărei persoane care îl încalcă;
- actiunea in revendicare este o actiune petitorie - tinde să stabilească direct existenta
dreptului de proprietate al reclamantului. Redobândirea posesiei ca urmare a revendicării este
numai un efect accesoriu al acestei actiuni;2
- de asemenea actiunea in revendicare este o actiune imprescriptibilă din punct de vedere
extinctiv3. Exceptii găsim în cazul avulsiunii, în cazul bunurilor mobile, precum si în cazul
vânzării la licitatie publică a unui imobil supus executării silite, când actiunea se prescrie în termen
de 3 ani de la data înregistrării cererii de înscriere formulate de dobânditorul anterior al dreptului
înscris în folosul tertului adjudecatar.
2.2 Persoanele care pot introduce actiune în revendicare:
- proprietarul exiclusiv al bunului. Un coproprietar nu are actiune nici împotriva celorlalti
coproprietari si nici împotriva tertilor; un singur sot nu poate introduce actiune în revendicare
imobiliară.
- toti coproprietarii;
- ambii soti, în privinta bunurilor imobile ce fac parte din comunitatea de bunuri.
3. Actiunea în revendicare mobiliară
3.1 Scurt istoric
Dreptul roman consacra regula: nemo plus juris ad alium transfere potest, quam ipse habet,
de la care nu exista derogare indiferent daca era vorba despre un bun mobil sau imobil. Astfel
actiunea in revendicare era admisa ori de cate ori nu paratul nu invoca prescriptia achizitiva.
Pentru mobile termenul de prescriptie era de 1 an in dreptul primitiv si de 3 ani in dreptul clasic.
Nu se putea invoca insa prescriptia, ca mod de dobandire a proprietatii, atunci cand era vorba
despre un bun furat sau pierdut.
In timp, actiunea in revendicare isi pierde din importanta, ajungandu-se ca proprietarul
deposedat sa isi recupereze bunul pe calea unei actiuni personale, de exemplu izvorate dintr-un
contract de depozit, imprumut, actiune ce poate fi intentata numai impotriva detentorului nu si
impotriva tertului dobanditor de buna credinta.
Dreptul cutumiar francez, era regula “meubles n’ont pas de suit ”, adica bunurile mobile nu
pot fi revendicate.
In secolul al XIV-lea renaste dreptul roman si se ajunge la o readmisibilitate a actiunii in
revendicare. S-a abandonat in timp insa acest sistem ppe considerentele ca pe de o parte atunci
cand este vorba despre un bun mobil, deseori transmiterea proprietatii acestuia se face fara titlu,
titlu care ar ingreuna circulatia mobilelor. Or bunurile mobile trebuie sa circule mai rapid decat
cele imobile.
Renuntarea la acest sistem s-a facut insa treptat. Initial s-a micsorat termenul pentru
introducerea actiunii in revendicare mobiliara de la 30 de ani la 3 ani. Urmatoarea etapa, in cazul
lucrurilor furate sau pierdute dobandite in targuri sau balci de un tert de buna credinta,
revendicantul nu le putea obtine decat daca inapoia pretul dobanditorului de buna credinta.
Proprietarul ce s-a desesizat de bun in mod voluntar prin incredintarea lui altei persoane care la
randul ei l-a instrainat unui tert dobanditor nu mai poate introduce actiune in revendicare.
In final ajungandu-se s-a ajuns la aplicarea regulii en fait de eubles la possession vaut titre.
In dreptul romanesc, Codul Calimach recunostea posibilitatea revendicarii bunurilor mobile,
dar reclamantul trebuia sa indice semnele particulare ale bunului sau pentru a fi deosebit de altele
1
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de acelasi fel.
In caz contrar, revendicarea nu era primita decat daca dovedea ca paratul stia ca nu poate
dobandi bunul ce era revendicat. Termenul de prescriptie era de 3 ani atunci cand bunul mobil era
posedat cu buna credinta si de 6 luni pentru lucrul furat sau pierdut.
3.2 Consideratii generale
In cazul bunurilor mobile, art.1 909 alin. 1 indica faptul ca “ posesia de buna credinta a
bunurilor mobile valoreaza titlu de proprietate ”.
Regula consacrata initial in Codul civil francez de la 1804, exprimata prin: “En fait de
meubles la possession vaut titre ”, s-a considerat ca incalca doua principii de drept: nemo plus juris
ad allium transfere potest, quam ipse habet precum si resoluto jure dantis, resolvitur jus
accipientis.
S-a replicat insa ca aceasta regula vine sa asigure circulatia comerciala a bunurilor care “
circula rapid si nu lasa nici o urma, astfel ca ar fi aproape intotdeauna imposibil sa-l verifici si sa-l
identifici ” ( Portalis ). Dar aceasta regula nu are in vedere decat bunurile mobile corporale
neinmatriculate, bunuri care de obicei se transmit fara titlu intrucat acesta le-ar ingreuna circulatia.
De fapt, in cazul acestor bunuri, in anumite conditii, actiunea in revendicare ce priveste aceste
bunuri, va fi respinsa, adevaratului proprietar opunandu-i-se art. 1909.
Art. 1909 are in vedere doua ipoteze:
A.Regula : lucrul nu este nici pierdut, nici furat1
Pentru a fi aplicabila aceasta regula, deci pentru ca posesia sa valoreze titlul, ea trebuie sa fie
cu adevarat constituita ( reala : animus si corpus ), sa fie utila ( neviciata ), sa fie de buna –
credinta.
B.Exceptia : lucrul pierdut sau furat
Regula prevazuta in favoarea adevaratului propietar care poate sa-si revendice bunul cu
conditia sa justifice faptul ca acesta i-a fost furat sau l-a pierdut.
Dar in practica se mai intalnesc si alte cazuri.
De exemplu, daca posesorul lucrului este de rea – credinta ( hot, gasitor ), atunci art. 1909 nusi gaseste aplicarea, iar revendicarea bunului de catre adevaratul proprietar este posibila in
termenul de 30 ani.O alta situatie speciala este cea prevazuta de art. 1910 C. civ..
A. LUCRUL NU ESTE NICI PIERDUT, NICI FURAT
1909 alin. 1 are in vedere ipoteza in care bunul incredintat unui detentor precar este instrainat
de acesta din urma, unui tert de buna credinta fara acordul si stirea adevaratului proprietar.
Proprietarul revendica acest bun mobil de la tertul dobanditor.
A.1.Justificarea regulii inscrise in art.1909 Cod civil
Art. 1909 asa cum se preciza mai sus reprezinta o importanta derogare de la doua principii
fundamentale, derogara absoluta ( in cazul prevazut de alin. 1 ), respectiv relativa ( in cazul
prevazut de alin. 2 ).
Primul principiu este acela ca titularul dreptului de proprietate poate introduce oricand cu
succes actiunea in revendicare atunci cand bunul se afla la un posesor neproprietar.
Cel de-al doilea principiu , nemo dat quod non habet, este inlaturat indata ce ,imediat sau
dupa indeplinirea termenului de trei ani, este recunoscut caproprietar tertul care a dobandit bunul
de la un simplu detentor precar ( alin. 1 ), de la hot, sau de la gasitor ( alin. 2), dupa caz.
A.1.a).Justificare practica
Este evident ca a fost considerata precumpanitoare buna credinta a tertului dobanditor, care sa increzut in aparenta de proprietate creata prin intrarea unui neproprietar in posesia bunului mobil
, in raport cu lipsa de diligenta a adevaratului proprietar constand fie in alegerea “ neinspirata ” a
1
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detentorului precar, fie in pasivitatea in privinta urmaririi bunului pierdut sau furat inainte de
implinirea unui anumit termen.
Nu mai putin relevanta este justificarea trasa din natura bunului, caci pentru circulatia juridica
a bunurilor mobile se redacteaza rareori inscrisuri, simpla predare a bunului efectuata in baza unui
negotium juris translativ de proprietate marcand transferul dreptului. Ca urmare, in covarsitoarea
majoriatate a cazurilor, posesorul bunului mobil este si proprietarul acestuia.
Se intelege, o data mai mult, forta cu care se impune asupra tertului aparenta de proprietate
rezultata din detinerea la un moment dat a bunului de catre un neproprietar.
A.1.b) Fundamentul juridic al regulii cuprinse in art. 1909 C.civ.
Intr-o opinie se considera ca este vorba despre o prescriptie instantanee. Posesorul bunului
mobil devine proprietar prin prescriptie achizitiva fara a mai fi nevoie de vreo scurgere de timp.
Printre argumentele aduse in favoarea acestei pareri, se regasesc si redactarea art.1909 ( 1 ),
precum si asezarea lui in Codul civil.
Critica adusa acestei opinii este in principal aceea ca ea ignora faptul ca a prescrie presupune
a dobandi proprietatea bunului prin posedarea lui un interval de timp. Pe de alta parte, aceasta ar
duce la necesitatea unui just titlu real pentru posesor ceea ce ar restrange sfera de aplicare a lui
1909 ( 1 ).
Intr-o alta opinie, s-a considerat ca regula cuprinsa in 1909 ( 1 ) nuneste altceva decat un nou
mod de dobandire a proprietatii prin efectul legii. S-a aratat insa ca aceasta opinie nu explica
fundamentul teoretic al regulii, mecanismul pe care se intemeiaza si in baza caruia actioneaza ci
doar constata rezultatul practic care rezulta din art. 1909.
Altii autori au aratat ca regula instituie o prezumtie legala de proprietate cu caracter absolut.
Majoritatea autorilor au fost insa de acord ca se instituie prin art 1909 ( 1 ), o prezumtie
absoluta de proprietate “ juris et de jure ”.
A.2. Conditiile aplicarii art. 1909 ( 1 ).12
Regula existenta in 1909 alin. 1 “ en fait de meubles la possession vaut titre “presupune
indeplinirea anumitor conditii.
A.2.a) Se au in vedere bunurile mobile corporale nesupuse inmatricularii.
In mod exceptional, art. 1909 alin. 1 se aplica si anumitor categorii de bunuri incorporale cum
ar fi titlurile la purtator ce au valoarea incorporata in titlu: actiunile societatilor, obligatiunile emise
de stat, de societati, certificatele de proprietate. In legatura cu acestea trebuie spus ca ele pot fi
obiect de posesie, aceasta fiind ratiunea pentru care 1909 le este aplicabil.
A.2.b) Art. 1909 alin. 1 priveste bunul ut singuli si nu universalitatea in sine. De aceea, el nu
poate fi invocat de unul din mostenitorii universali sau cu titlu universal cu privire la intreaga masa
de bunuri. Cel mult, in conditiile in care un mostenitor dovedeste ca a posedat pentru sine unul din
mobilele acestei succesiuni, poate invoca acest articol, dar numai cu privire la bunul privit ut
singuli.
Textul nu are in vedere nici fondul de comert, fie ca este privit ca o universalitate, fie ca este
privit ca o valoare incorporala.
A.2.c) Dupa cum bunul este proprietate privata sau de stat se apreciaza si posibilitatea
invocarii art. 1909 alin. 1.
Bunul apartinand domeniului public al statului este imprescriptibil extinctiv, art.134 pct. 4
si 5 din Constitutie prevazand ca aceste bunuri sunt exclusiv obiect al proprietatii publice si sunt
inalienabile.
Bunul apartinand domeniului privat al statului este supus dreptului comun, daca legea nu
1
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prevede altfel.
A.2.d) Nu este aplicabila regula “ posesia de buna credinta valoreaza titlu ” nici cu privire la
bunurile accesorii ale unui imobil care nu devin imobile prin destinatie, si nici cu privire la
bunurile mobile prin natura lor dar care au devenit imobile prin destinatie. Intr-o decizie s-a aratat
ca nu se poate invoca art. 1909 alin. 1 pentru a pastra mobilierul unui apartament atunci cand s-a
admis actiunea in revendicare cu privire la restituirea apartamentului, pe motivul ca mobilierul este
un bun mobil pentru care posesia de buna credinta valoreaza titlu de proprietate. Mobilierul face
parte din acea categorie de bunuri mobile accesorii unui bun imobil, dar care isi pastreaza
caracterul de bun mobil. Prin urmare nu se poate restitui apartamentul dar sa se retina mobilierul.
A.2.e) Art. 1909 alin. 1 poate fi invocat numai de tertul dobanditor care dobandind bunul de
la un detentor precar, il crede pe acesta din urma adevaratul proprietar al bunului.
La randul sau, adevaratul proprietar a incredintat bunul de buna voie detentorului precar.
Detentorul precar nu poate invoca impotriva adevaratului proprietar art. 1909 alin. 1 intrucat el
este obligat prin contractul ce exista intre cei doi sa restituie bunul. Actiunea in restituire a
adevaratului proprietar se transforma in actiune in despagubiri atunci cand lucrul a fost instrainat.
Avantajul actiunii in despagubiri fata de actiunea in revendicare este evident. In timp ce actiunea
in despagubiri poate fi introdusa impotriva detentorului chiar daca acesta a instrainat bunul,
actiunea in revendicare poate fi introdusa impotriva posesorului neproprietar, mai mult, ea poate fi
paralizata in conditiile in care posesorul neproprietar invoca art. 1909 alin. 1.
A.3 Conditiile posesiei pentru a se putea invoca art. 1909 alin. 1: 1
“ In cazul bunurilor mobile corporale posesia creeaza in favoarea posesorului o prezumtie
absoluta de proprietate ce nu poate fi rasturnata prin proba contrara”.
A.3.a) reala – sa existe in acelasi timp atat animus cat si corpus in persoana tertului
dobanditor, si sa detina realmente lucrul. Daca bunul nu a fost predat inca , tertul dobanditor nu
poate opune proprietarului revendicant dispozitiile art. 1909 C. civ. deoarece nu are inca
posesiunea bunului.Stapanirea materiala a bunului poate fi atat directa cat si indirecta. Este
suficient ca posesorul sa aiba bunul la dispozitia sa, de exemplu detine in exclusivitate cheile unei
cladiri, pentru a se considera ca este singurul posesor al bunurilor mobile ce sa fasesc inauntru sau
atunci cand cumpararea unor arbori taiati se afla in posesia acestora din momentul in care arborii
au fost marcati. In schimb, o posesiune “ corpore alieno ” nu poate echivala cu o stapanire
materiala a bunului, spre exemplu inapoierea cheilor unui dulap in care bunul mobil este incuiat,
nu realizeaza o posesie efectiva.
A.3.b) utila – sa fie neviciata, adica pasnica, publica si neprecara. Dupa cum se observa, nu se
cere conditia ca posesia sa fie continua si aceasta intrucat art.1909 presupune o prescriptie
instantanee: “ Lucrurile miscatoare se prescriu prin simplul fapt al posesiunii lor, fara a fi nevoie
de vreo scurgere de timp”.
In practica judiciara, s-a considerat ca aplicarea art.1909 C.civ. implica o posesie utila,
dispozitiile sale fiind inaplicabile in cazul unei posesii echivoce, cand de exemplu mai multe
persoane folosesc in comun anumite bunuri.
Conditia posesiei de a fi netulburata se confunda deseori cu conditia bunei credinte. Intradevar posesia trebuie sa fie de buna credinta iar acest lucru nu poate fi conceput pentru cel care se
pune in posesie in mod violent.
Violenta poate vicia posesia atat la inceperea posesiei cat si in cursul exercitarii ei. Cu toate
acestea regula instituita de art. 1909 alin.1 se aplica in momentul inceperii posesiei si implica
existenta bunei credinte la intrarea in posesie.
Posesia trebuie sa fie publica. In practica, clandestinitatea poate fi constatata in caz de
succesiune. Astfel daca posesorul unui bun pe care mostenitorul legal il cauta si care provine dintr1
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o succesiune, ascunde respectivul bun sau neaga in fata succesorilor ca l-ar detine, iar ulterior acest
bun este descoperit, posesia celui in cauza este viciata prin clandestinitate iar apararea ca bunul iar fi fost remis de la defunct ca dar manual, nu poate fi primita, posesorul neputand invoca art.
1909 ( 1 ) pentru a impiedica revendicarea.
Posesia trebuie sa nu fie echivoca. Echivocul este intalnit in cazul celor care au convietuit cu
defunctul si invoca fiecare din ei posesia bunurilor mobile care i-au apartinut.
Posesia trebuie facuta sub titlu de proprietar, nu trebuie sa fie precara. In cazul in care este
precara nu se poate invoca art. 1909.
Detentorul precar are stapanirea materiala a bunului dar detine lucrul pentru altul, are corpus
dar lipseste animus.
In practica judecatoreasca s-a decis ca fata de dispozitiile art. 1909 C. civ. care creeaza o
prezumtie de proprietate in favoarea posesorului bunului mobil, acesta nu este obligat sa faca
dovada proprietatii in conditiile art. 1909 C.civ., ci numai dovada imprejurarii de fapt a posesiei.
Odata aceasta dovada facuta, proba contrarie incumba aceluia care doreste sa-si dovedeasca
dreptul de proprietate, de exemplu atunci cand pretinde ca detinatorul bunului este un detentor
precar.
Cel care revendica bunul trebuie sa dovedeasca fie ca posesorul este de rea credinta fie ca
posesorul poseda bunul mobil in baza unui titlu care il obliga la restituire sau cu titlu precar.
A.3.c) sa fie o posesie de buna credinta – tertul dobanditor nu cunoaste faptul ca nu a
dobandit de la adevaratul proprietar. De altfel, ori de cate ori tertul dobanditor va fi de buna
credinta, si posesia va fi de buna credinta.
Conditia bunei credinte, nu rezulta din 1909 ci ea este ceruta de un text ce constituie o
aplicatie a acestui articol. Este vorba de art. 972 C.civ.: “ Daca lucrul ce cineva s-a obligat
succesiv a da la doua persoane este mobil, persoana pusa in posesiune este preferita si ramane
proprietara, chiar cand titlul sau este cu data posterioara, numai posesiunea sa fie de buna credinta
”.1
Din interpretarea acestui articol, se deduce ca posesia de buna credinta duce la dobandirea
proprietatii asupra bunului atunci candproprietarul vinde bunul succesiv la doua persoane.
In lumina art.1909 alin.1, ipoteza art.972 are in vedere pe vanzatorul – detentor precar al
bunului mobil, in raport cu primul cumparator care este adevaratul proprietar. Daca al doilea
cumparator intra in posesia bunului, el va fi in lumina art. 1909 alin.1 un tert dobanditor care a
devenit proprietar al bunului daca si numai daca posesia sa este de buna credinta.
Momentul la care trebuie sa existe buna credinta, este cel al intrarii efective in posesia
bunului neavand importanta faptul ca ulterior acestui moment tertul a realizat ca nu a dobandit de
la adevaratul proprietar.
Buna credinta se prezuma.
Separat de buna credinta nu se cere existenta unui titlu, iar ca element constitutiv al acesteia
el poate fi putativ ( exista numai in imaginatia posesorului ), si chiar viciat ( inexistent din punct de
vedere juridic sau lovit de nulitate ). Ca urmare el nu trebuie dovedit.
Nu mai apare necesara conditia bunei credinte pentru cel care a dobandit bunul mobil de la un
tert care si el l-ar fi dobandit cu bunacredinta de la acelasi detentor precar. Posesorul actual poate,
chiar daca ar fi de rea credinta sa invoce dispozitiile art. 1909 ( 1 ) nu in nume propriu, ci in
numele autorului sau.
Cu alte cuvinte ori de cate ori aceste conditii vor fi indeplinite, actiunea in revendicare
mobiliara va fi respinsa, tertul invocand 1909 alin.1.
B. LUCRUL PIERDUT SAU FURAT2
1
2
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Aceasta ipoteza are in vedere fie situatia :
• in care bunul a fost pierdut sau furat de la adevaratul proprietar si dobandit de un tert de
buna – credinta
• in care bunul a fost pierdut sau furat de la adevaratul proprietar si dobandit de un tert de
buna – credinta in anumite conditii.
• in care desi bunul a fost pierdut sau furat de la adevaratul proprietar, el se afla la gasitor,
hot sau la un tert de rea credinta.
B.1 Aceastei ipoteze ii sunt aplicabiile dispozitiile prevazute de art.1909 alin.2.
De fapt, se poate spune ca art.1909 alin.2 suspenda aplicarea dispozitiilor art.1909 alin.1
C.civ., pana la expirarea unui termen de 3 ani ce incepe sa curga de la data pierderii sau furtului.
Ipoteza art.1909 alin.2: “ Cel ce a pierdut ori i s-a furat lucrul il poate revendica in curs de 3
ani, din ziua pierderii ori furtului, de la cel la care il gaseste, ramanand acestuia regres impotriva
celui de la care il are. ”1
Conditii pentru a fi aplicabil art.1909 alin. 2:
1. desesizarea involuntara a bunului de la adevaratul proprietar. Se observa ca pentru a se
putea vorbi de aplicarea acestui articol trebuie ca iesirea bunului din patrimoniul adevaratului
proprietar sa se fi facut fara voia acestuia.
Desesizarea involuntara presupune: furtul, pierderea bunului dar si talharia, pirateria,
pierderea din neglijenta si chiar datorita fortei majore.
Prin “ furt ” in sensul prevazut de art. 1909 alin. 2 se intelege luarea unui bun mobil in
posesiune, fara stirea si impotriva vointei proprietarului.
Asa cum au precizat unii autori, cuvantul furt trebuia perceput “ in intelesul sau tehnic de
sustragere frauduloasa ”.
Nu se aplica in cazul gestiunii frauduloase, abuzului de incredere sau inselaciunii intrucat in
aceste cazuri desi vointa proprietarului a fost inselata, el s-a deposedat voluntar de bun.
Prin “ pierdere ” se intelege o deposedare datorata fie neglijentei proprietarului, fie neglijentei
unui tert, fie chiar unui eveniment de fota majora sau caz fortuit.2
Actiunea in revendicare nu este conditionata de stabilirea caracterului penal al faptei sau de
condamnarea faptuitorului. De asemenea reclamantul in revendicare nu este obligat sa dovedeasca
cine este autorul furtului.
• bunul se afla in momentul revendicarii la un tert dobanditor de buna credinta.
Tertul este de buna credinta in conditiile in care el nu stia ca a dobandit bunul mobil de la un
neproprietar ( hotul sau gasitorul bunului mobil ).
• este vorba despre un bun mobil corporal de regula ( cu exceptia
anumitor bunuri mobile incorporale precum titlurile de valoare, actiunile, obligatiunile...),
privit ut singuli ( nu este aplicabil in cazul unor universalitati ), este in proprietate privata, nu este
accesoriu al unui mobil, nu face parte din categoria acelor bunuri supuse inmatricularii.
• tertul dobanditor exercita asupra bunului revendicat o posesie reala,
utila, de buna credinta. Se observa ca una din conditiile puse mai sus este aceea a bunei
credinte a dobanditorului. Dealtfel ori de cate ori, tertul este de buna credinta se concluzioneaza ca
si posesia exercitata de acesta este de buna credinta.
• dovedirea de catre reclamant a urmatoarelor:
• el a fost posesorul lucrului, anterior desesizarii involuntare de bunul mobil revendicat.
Prin revendicare se pretinde restituirea bunului mobil ce in realitate apartine celui ce-l pretinde,
care anterior l-a posedat.
1
2
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• bunul a iesit din patrimoniu fara voia sa, caci daca ar fi iesit cu voia sa n-ar mai exista
posibilitatea revendicarii. In aceasta situatie bunul ar fi parasit patrimoniul ca urmare a acordului
de vointe sau drept urmare a exprimarii vointei unilaterale a proprietarului.
• bunul revendicat este identic cu cel furat si gasit. Cerinta este ca reclamantul sa
dovedeasca faptul ca bunul pe care il revendica este identic cu cel furat si gasit si nu faptul ca este
similar, intrucat pe de o parte temeiul acestei actiuni il reprezinta dreptul de proprietate, iar pe de
alta parte prin actiunea in revendicare se pretinde recunoasterea dreptului de proprietate asupra
unui bun individual determinat si se cere restituirea acestui bun, asupra caruia poarta dreptul de
proprietate, si nu a altuia.
In cazul in care conditiile de mai sus sunt indeplinite, si adevaratul proprietar a introdus
actiune in revendicare impotriva tertului dobanditor de buna credinta, actiunea va fi admisa in
conditiile in care ea este introdusa in termen de 3 ani de la data pierderii sau furtului bunului
respectiv.
Mentiuni
Desi revendicarea in general este guvernata de principiul titularul dreptului de proprietate
poate introduce oricand actiune in revendicare si cel conform caruia nemo dat quod non habet ,
art. 1909 deroga de la amandoua.
Astfel, art.1909 alin.1 instituie prezumtia absoluta de proprietate in favoarea tertului
dobanditor de buna credinta.
Alin.2 al aceluiasi articol, instituie prezumtia relativa de proprietate in favoarea tertului
dobanditor de buna credinta pana la expirarea termenului de 3 ani de la data pierderii sau furtului
bunului mobil, care devine absoluta dupa expirarea acestui termen.
a. In cazul in care bunul mobil se afla la gasitor sau hot nu este aplicabil art.1909.
Este o solutie justa intrucat art.1909 vine sa asigure protectia celui care cu buna credinta intra
in posesia unui bun de la o persoana pe care o considera proprietar.
Consecinta este aceea ca actiunea in revendicare a adevaratului proprietar impotriva celui ce a
cunoscut ca nu a dobandit de la adevaratul proprietar va fi admisa, posesia de rea credinta
nevalorand titlu de proprietate.
Odata stabilit faptul ca in materie mobiliara revendicarea este posibila de la posesorul de rea
credinta, mai ramane de stabilit care ar fi termenul in care s-ar putea face o astfel de revendicare.
Unii autori considera ca o astfel de actiune este imprescriptibila extinctiv, dreptul de
proprietate fie aupra unui mobil sau imobil nestingandu-se prin neuz.
Altii invocand art.21 din D. nr.167/1958 coroborat cu art. 1890 C.civ. o considera
prescriptibila in termen de 30 de ani:
“ Toate actiunile, atat reale cat si personale, pe care legea nu le-a declarat imprescriptibile si
pentru care nu s-a definit un termen de prescriptie, se vor prescrie prin 30 de ani, fara ca cel ce
invoca aceasta prescriptie sa fie obligat a produce vre-un titlu si fara sa se poata opune reaua
credinta ”.1
Curtea Constitutionala s-a pronuntat asupra exceptiei de neconstitutionalitate a dispozitiilor
art. III din Decretul nr. 218/1960 pentru modificarea Decretului nr. 167/1958 privitor la prescriptia
extinctiva care a fost ridicata intr-o cauza civila avand ca obiect actiunea in revendicare mobiliara,
prin care reclamantul a solicitat restituirea de catre Ministerul de Interne a unei sabii de Toledo si a
unui stilet lucrat in filigran, pe care le predase, la cererea autoritatilor vremii, in perioada 19481950.
In cadrul procesului, ca urmare a faptului ca Ministerul de Interne s-a aparat prin invocarea
prescrierii dreptului la actiune conform prevederilor art. III din Decretul nr. 218/1960, instanta a
invocat din oficiu neconstitutionalitatea acestor prevederi legale.
1
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Textul art. III din Decretul nr. 218/1960 pentru modificarea Decretului nr. 167/1958 privitor
la prescriptia extinctiva, a carui neconstitutionalitate a fost invocata din oficiu de instanta
judecatoreasca, are urmatorul continut: "Dreptul la orice actiuni avand ca obiect restituirea, in
natura sau prin echivalent, a unui bun intrat, inainte de data publicarii decretului de fata, in
posesiunea statului, in aceea a unei organizatii cooperatiste sau a oricarei alte organizatii obstesti,
fie fara nici un titlu, fie in cadrul procedurii prevazute de Decretul nr. 111/1951, se prescrie prin
doi ani socotiti de la data cand a avut loc intrarea in posesiune. 1
Prin acelasi termen se prescrie si dreptul de a cere executarea silita in domeniul oricarui titlu
executor in urma exercitarii vreunuia dintre drepturile la actiune la care se refera alin. 1.
Dispozitiile art. 13-17 inclusiv cele de fata."
S-a decis in sensul ca in situatia drepturilor nascute in temeiul unor acte normative anterioare
Constitutiei din 1991, care si-au produs si epuizat efectele inainte de intrarea in vigoare a acesteia,
nu se mai pune problema ca respectivele acte normative sa poata fi declarate neconstitutionale si,
pe cale de consecinta, drepturile in discutie sa fie desfiintate.
Avand in vedere si alte motive, Curtea Constitutionala a respins exceptia de
neconstitutionalitate.
Dupa cum s-a aratat si anterior, discutia referitoare la prescriptibilitatea sau
imprescriptibilitatea actiunii in revendicare mobiliara ( in ipoteza in care nu sunt aplicabile art.
1909 si art. 1910 Cod civil ), nu este nici pe departe incheiata.
Totusi majoritatea autorilor considera dreptul la aceasta actiune imprescriptibil.
4. Efectele revendicarii
Prin introducerea actiunii in revendicare, reclamantul urmareste respectarea dreptului sau de
proprietate asupra bunului ce ii apartine precum si restituirea acestuia. Cu alte cuvinte proprietarul
neposesor urmareste restituirea bunului sau de la posesorul neproprietar.
Daca dovada celor afirmate de catre reclamant in cazul bunurilor imobile constituie o
probatio diabolica in cazul bunurilor mobile, dupa cum s-a aratat exista situatii in care actiunea
reclamantului este respinsa ori de cate ori sunt indeplinite conditiile art.1909 pe care paratul il
poate opune.2
Admiterea actiunii in revendicare produce o serie de efecte, identice, in principiu, pentru
bunurile mobile si pentru cele imobile.
Aceste efecte se evidentiaza pe trei planuri importante:3
1.
restituirea bunului
2.
restituirea fructelor produse de bun
3.
acoperirea cheltuielilor efectuate in legatura cu bunul.
1. Prin revendicarea bunului mobil, reclamantul urmareste chiar restituirea bunului sau, in
natura, impreuna cu toate accesoriile sale.
Restituirea bunului se va face ca efect al admiterii actiunii in revendicare. Bunul se inapoiaza
liber de orice sarcini in ipoteza in care anterior restituirii paratul sau alta persoana l-ar fi grevat,
conform regulii “resoluto jure dantis, resolvitur jus accipientis ”.
Exista situatii in care restituirea in natura nu mai este posibila. Solutia este diferita in functie
de cauza imposibilitatii de restituire astfel:
- atunci cand bunul a pierit din caz fortuit, iar posesorul a fost de buna credinta, riscul pieirii
bunului il suporta reclamantul proprietar caci res perit domino.
- atunci cand bunul a pierit din cauza de forta majora, iar posesorul a fost de buna credinta,
1

Constantin Crişu, Stefan Crişu – op.cit. pag.235.
Vasile Gionea – op.cit. pag.77.
3
Bârsan Corneliu, Stătescu Constantin – Drept civil. Drepturile reale, Ed.All, Bucureşti 1998, pag.208.
2
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riscul pieirii bunului il suporta reclamantul proprietar caci res perit domino.
- atunci cand bunul a pierit din caz fortuit, iar posesorul a fost de rea credinta, riscul pieirii
bunului il suporta posesorul, care resdtituie contra valoarea bunului, cu excepti situatiei in care
face dovada ca bunul ar fi pierit si la proprietar.
- atunci cand bunul a pierit din cauza de forta majora, iar posesorul a fost de rea credinta,
riscul pieirii bunului il suporta posesorul, care resdtituie contra valoarea bunului, cu excepti
situatiei in care face dovada ca bunul ar fi pierit si la proprietar.
2. Un alt efect al admiterii actiunii in revendicare este acela al restituirii fructelor bunului
restituit. In legatura cu aceasta trebuie facuta distinctia:
a). posesorul a fost de buna credinta – fructele se cuvin acestuia pana la data introducerii
actiunii in revendicare. De fapt se considera ca buna credinta a posesorului neproprietar inceteaza
la aceasta data.
Dupa aceasta data, fructele se restituie proprietarului.
b). posesorul a fost de rea credinta – fructele se cuvin proprietarului.
In aceasta situatie posesorul de rea credinta este obligat sa restituie toate fructele lucrului
mobil, percepute sau nepercepute, sau valoarea lor in situatia in care le-a consumat.
Cu toate acestea posesorul de rea credinta este indreptatit sa retina cheltuielile pe care le-a
facut pentru intretinerea lucrului.
3. Admiterea actiunii in revendicare conduce la restituirea unui lucru a carui valoare a fost
pastrata sau chiar marita fata de momentul iesirii sale din posesia adevaratului proprietar datorita
unor cheltuieli efectuate de un neproprietar de natura sa ii saraceasca patrimoniul. In aceste
conditii, se creeaza o imbogatire fara justa cauza a adevaratului proprietar care naste in sarcina sa o
obligatie de restituire, in limita imbogatirii sale, catre posesorul neproprietar care a efectuat aceste
cheltuieli.
Temeiul acestei obligatii, si anume imbogatirea fara justa cauza, explica de ce creditorul
acestei obligatii este nu numai posesorul de buna credinta ci si cel de rea credinta.
De altfel art.484 Cod civil: “ Fructele produse de vre-un lucru nu se cuvin proprietarului decat
cu indatorire de parte-i de a plati semanaturile, araturile si munca pusa de altii”, nu-l exclude de la
aplicarea sa pe posesorul de rea credinta, or nu poate fi pus la indoiala faptul ca cheltuielile facute
in legatura cu producerea fructelor se incadreaza in sfera cheltuielilor a caror acoperire incumba
adevaratului proprietar.
Situatia cheluielilor facute cu lucrul pe care il restituie:1
a). cheltuielile necesare ( care au trebuit facute pentru conservarea lucrului ) – se poate
pretinde restituirea lor atat de catre posesorul de buna credinta cat si de posesorul de rea credinta
de la proprietar intrucat si acesta le-ar fi facut pentru conservarea bunului sau mobil.
b). cheltuielile utile ( ameliorarile care nu sunt necesare dar sunt de folos intrucat sporesc
valoarea bunului mobil ) – restituirea lor poate fi ceruta numai partial, adica in masura sporului de
valoare realizat la momentul restituirii atat de catre posesorul de buna credinta cat si de catre cel de
rea credinta.
c). cheltuielile voluptuarii ( de simpla placere , facute de posesor pentru placerea lui personala
si care nu maresc valoarea lucrului revendicat ) – posesorul nu are dreptul la restituirea acestora. El
poate sa ridice lucrarile facute cu aceste cheltuieli, daca ridicarea este posibila, fara a deteriora
bunul revendicat.
In cazul in care bunului revendicat a suferit deteriorari pe perioada in care s-a aflat la
posesorul neproprietar, sumele cuvenite pentru aceste deteriorari se restituie conform art.995 Cod
civil: posesorul de buna credinta raspunde de deteriorarile ce-i sunt imputabile, iar posesorul de rea
credinta raspunde de deteriorarile intervenite, inclusiv de cele datorate cazului fortuit, daca nu face
1

Mircea Toma – op.cit. pag.288.
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dovada ca ele ar fi avut loc chiar daca bunul s-ar fi aflat la proprietar.
5.Model cerere chemare in judecata pentru revendicare mobiliara
DOMNULE PREŞEDINTE,
Subsemnatul(a) ________________domiciliat(ă) în_________________, B.I./C.I. seria
_______, nr. _______, chem în judecată pe pârâtul(a) _______________ domiciliat(ă) în
________________ pentru
REVENDICARE MOBILIARĂ
Respectiv __________, şi să-mi plătească cheltuielile de judecată pe carele voi face cu acest
proces.
MOTIVELE ACłIUNII
În fapt, la data de___________am lăsat în păstrarea pârâtului(ei) următoarele bunuri
mobile………..
În drept, ne întemeim cererea pe prevederile art. 1909 alin 2 Cod procedură civilă.
InŃeleg să mă folosesc de următoarele probe: acte, martori şi interogatoriul pârâtului(ei)
Martori:____________________domiciliat în _________________________
Depun prezenta cerere în doua exemplare, dintre care un exemplar pentru societatea pârâtă şi
un exemplar pentru instanŃa de judecată, precum şi copii de pe înscrisuri.
Anexam prezentei dovada achitării taxei de timbru şi timbru judiciar.
Semnătura
Data
6.Corespondeta Noul Cod Civil
ACłIUNEA ÎN REVENDICARE
- este un mijloc de apărare în justiŃie a dreptului de proprietate privată (art. 563 şi urm. N.
C.civ.) şi a dreptului de proprietate publică (art. 865 alin. 3 N.C.civ.)
- reprezintă acŃiunea în justiŃie aflată la îndemâna proprietarului bunului împotriva
posesorului sau împotriva altei persoane care deŃine bunul respectiv, fără drept.
ParticularităŃi ale acŃiunii în revendicare în Noul Cod civil
- când poate fi introdusă acŃiunea în revendicare: acŃiunea în revendicare este
imprescriptibilă, adică poate fi introdusă oricând, indiferent dacă revendicarea priveşte un bun
mobil sau un bun imobil, cu excepŃia cazurilor în care prin lege se dispune altfel (spre exemplu,
potrivit art. 937 alin. 1 N.C.civ. bunul mobil pierdut sau furat poate fi revendicat de la posesorul de
bună-credinŃă, dacă acŃiunea este intentată, sub sancŃiunea decăderii, în termen de 3 ani de la data
la care proprietarul a pierdut stăpânirea materială a bunului)
- cine poate introduce acŃiunea în revendicare: titularul dreptului de proprietate. Ca
element de noutate, spre deosebire de principiul unanimităŃii consacrat de vechea reglementare, în
cazul coproprietăŃii (proprietăŃii pe cote-părŃi), în orice acŃiune privitoare la coproprietate, inclusiv
în cazul acŃiunii în revendicare, fiecare coproprietar poate sta singur în justiŃie, indiferent de
calitatea procesuală
- proba dreptului de proprietate: în cazul imobilelor înscrise în cartea funciară, dovada
dreptului de proprietate se face cu extrasul de carte funciară
Efectele admiterii acŃiunii în revendicare
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- obligaŃiile pârâtului: pârâtul va fi obligat la restituirea bunului sau la despăgubiri,
evaluate în raport cu momentul restituirii, dacă bunul a pierit din culpa sa ori a fost înstrăinat; de
asemenea, în aceleaşi condiŃii, pârâtul va fi obligat la restituirea productelor sau a contravalorii
acestora
- pârâtul posesor de rea-credinŃă sau detentorul precar va fi obligat, la cererea
reclamantului, şi la
restituirea fructelor produse de bun până la înapoierea acestuia către proprietar .
- obligaŃiile de restituire a reclamantului: la cererea pârâtului, proprietarul poate fi obligat
să restituie posesorului cheltuielile necesare pe care acesta le-a făcut, cheltuielile utile, în limita
sporului de valoare,
dacă prin lege nu se prevede altfel, precum şi cheltuielile necesare
pentru producerea şi culegerea
fructelor sau a productelor
- proprietarul nu este dator să acopere cheltuielile voluptoare; posesorul are dreptul de a-şi
însuşi
lucrările efectuate cu aceste cheltuieli numai dacă prin aceasta bunul nu se deteriorează
- în situaŃia în care cheltuielile necesare, utile sau voluptoare se concretizează într-o lucrare
nouă, nu se poate cere restituirea acestora, în acest caz fiind incidente dispoziŃiile corespunzătoare
din materia
accesiunii imobiliare artificiale
- dreptul retenŃie al pârâtului: pârâtul are un drept de retenŃie asupra produselor până la
restituirea
cheltuielilor făcute pentru producerea şi culegerea acestora, cu excepŃia cazului în care
proprietarul
furnizează pârâtului o garanŃie îndestulătoare
- opozabilitatea hotărârii: hotărârea judecătorească prin care s-a admis acŃiunea în
revendicare este
opozabilă şi poate fi executată şi împotriva terŃului dobânditor, în condiŃiile Codului de
procedură civilă
7.Concluzii
Dreptul de proprietate fiind cel mai important drept civil patrimonial, s-a bucurat întotdeauna
de o protecŃie juridică de natură să-i asigure exerciŃiul netulburat.
În doctrină, mijloacele de apărare a dreptului de proprietate au fost definite ca fiind acele
acŃiuni prin care proprietarul tinde să înlăture atingerile ce sunt aduse dreptului său şi să ajungă la
restabilirea lui.
Prin mijloace juridice de apărare a dreptului de proprietate înŃelegem acele acŃiuni pe care
proprietarul le poate exercita spre a înlătura atingerile aduse dreptului său de către terŃi.
În funcŃie de caracterul direct sau indirect al atingerii acestui scop, distingem între mijloace
juridice specifice (directe) de apărare a dreptului de proprietate şi mijloace juridice nespecifice
(indirecte) a acestui drept.
Locul central în prima categorie îl deŃine acŃiunea în revendicare al cărui principal efect, în
cazul admiterii acesteia, este restituirea bunului de către posesorul nelegitim adevăratului
proprietar.
În ceea ce priveşte cea de-a doua categorie, referirea priveşte unele acŃiuni care conduc
finalmente la înlăturarea atingerii aduse dreptului de proprietate, deşi se întemeiază pe un alt drept
subiectiv civil, şi în consecinŃă, nu prezintă ca scop direct şi esenŃial restabilirea exerciŃiului
netulburat al acestui drept real principal.
Astfel, acŃiunea în revendicare este o acŃiune petitorie, în sensul că tinde să stabilească
existenŃa dreptului de proprietate invocat de reclamant. Acest aspect o delimitează de acŃiunile
posesorii, în cadrul cărora nu se pune în discuŃie însuşi dreptul de proprietate ce urmează a se
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stabili numai dacă s-a adus o atingere posesiei ca simplă stare de fapt.
AcŃiunea în revendicare este, totodată o acŃiune reală, calificare ce-şi propune să o
diferenŃieze de acŃiunile personale patrimoniale şi, în special, de acŃiunile ex contractu. Dacă
acŃiunea în revendicare se întemeiază direct pe dreptul de proprietate, acŃiunea contractuală se
bazează pe un drept de creanŃă a cărei obligaŃie corelativă constând în remiterea ori, după caz, în
restituirea unui bun nu a fost executată.
Dreptul de proprietate are un caracter perpetuu, evidenŃiat de faptul că, spre deosebire de
dezmembrămintele proprietăŃii, el nu se stinge prin neuz ori prin decesul titularului. Aşa cum s-a
subliniat, cu temei, în practica judecătorească, aceasta înseamnă că „oricât ar dura pasivitatea
proprietarului acesta nu este decăzut din dreptul de a revendica bunul... ",
Prin urmare, acŃiunea în revendicare este imprescriptibilă din punct de vedere extinctiv,
putând fi eficient introdusă indiferent de timpul scurs de la ultimul act de exercitare a dreptului de
proprietate efectuat de către reclamantul ce se pretinde proprietar.
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Abstract
One of the most promising sectors in the European Union nowadays, Social Economy (or the
third sector) is said to have the potential to generate endogenous economic and social
development,
counting
at
least
6%
of
the
total
employment
(European
Commission Communication “Social Business Innitiative”, COM (2011) 682/3). As the
specialized research centers such as CIRIEC, EURICSE or EMES show, Social Economy is a
hybrid sector in the conventional bipolar public-market system, maintaining entrepreneurial
logics in the attempt to fulfill social needs uncovered by the two main actors. Thus, Social
Economy appears as a possible solution to the limits of the welfare state and of the capitalist
system and their failures.
The aim of this paper is to analyze the legal debate concerning the third sector in Romania,
stressing the social and historical context in which it emerged and the factors that triggered it. In
addition, the objectives are to assess the potential effects of the current proposalsof law regarding
the Social Economy and to evaluate whether in Romania this process was driven by a top-down or
a bottom-up initiative.
The paper is structured in three parts, the first one consisting in a brief presentation of the
understanding of “Social Economy” in Europe, its characteristics and actors anda preliminary on
the Romanian case. The second part concentrates on the national legislation that regulates the
entities of the third sector, while the last one analyzes the two proposals of law of the Social
Economy and the one regarding the Social Entrepreneur that were made public in the last fifteen
months.
Cuvinte cheie:Economie Socială, Sistem Terțiar, Non-piață, Întreprindere socială,
Antreprenor social
Introducere
Economia Socială(ES)1 reprezintă actorii socio-economici aflați în afara subordonării statului,
al căror scop este de a crește utilitatea socială prin întâlnirea nevoilor cetățenilor mai degrabă decât
prin remunerarea investitorilor. Trăsăturile sale fundamentale sunt autonomia, libertatea de
asociere, caracterul privat și cel formal2. În Uniunea Europeană, dar și în România, ES ia forma
cooperativelor, mutualităților, asociațiilor, fundațiilor, dar și a noilor întreprinderisociale.
În general, întreprinderile socialeîși desfășoară activitatea cu precădere în domeniul protecției
și serviciilor sociale, bancare, sănătății, asigurărilor, producției agricole, meșteșugurilor, educației
și formării, culturii și sportului3. Conform CIRIEC1, importanța ES derivă din rolul său în
*
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(savamonicamihaela@yahoo.com). Acest studiu a fost elaborat sub coordonarea Asist. Univ. Dr. Dan-Alexandru
Sitaru și Conf. Univ. Dr. Vasile Nemeș.
1
Pe parcursul lucrării se vor folosi termenii „al treilea sector” și „antreprenoriat social” cu sens interșanjabil.
2
CIRIEC, The Social Economy in the European Union (Brussels, 2007), 9-14.
3
CEPCMAF, Charter of Principles of the Social Economy (Brussels, 2002).

Laura Catană, Mihaela Sava

809

facilitarea creării unor noi locuri de muncă și generăriide venituri pentru comunități, oferind
servicii comunitare și comerciale menite să satisfacă necesitățile locale (din care privatul fie s-a
retras ca urmare a profitabilității scăzute, sau se dorește obstacolat prin împiedicarea privatizării) și
integrarea socio-profesională a persoanelor dezavantajate.
Tema Economiei Sociale surprinde așadar prin actualitatea și importanța oferită de instituțiile
europene și naționale în cadrul ultimelor dezbateri,cercetări, acțiuni strategiceși politici2, motivate
prin prisma potențialului ES de a genera dezvoltare socială și economică. Obiectivele acestei
lucrări sunt de a prezenta conceptul european de ES șitranspunerea sa în România, investingând
astfel abordarea folosită (top-down sau bottom-up) și stabilind în ce măsură contextul românesc
actual este favorabil dezvoltării acestui sector.
Economia socială. Analiză conceptuală
Folosit pentru prima dată de Charles Dunoyer în „Noul tratat de Economie Socială” apărut în
anul 19303, termenul de “Economie Socială” făcea referire la o economie corectă, care contribuia
la ameliorarea condițiilor de viață ale tuturor oamenilor din societate, nu doar ale celor
privilegiați4.
Odată cudezvoltarea și consolidarea statului bunăstării în Europa Occidentală de după cel deal doilea Război Mondial, Economia Socială a înregistrat un profund declin, statul preluând
activitatea acestor întreprinderi (mai ales în cazul mutualităților, organizații de asigurare),
garantând protecție socială cetățenilor săi.După 25 de ani, emergența și redezvoltarea celui de-al
treilea sector este determinată de o serie de factori, printre care: eșecul statelor de a satisface
nevoile sociale și socio-asistențiale ale populației5, relevarea externalităților negative ale politicilor
neo-liberale, recentele crize economice urmate de reducerea bugetului public, dezvoltarea
societății civile. Astfel, trendul actual european se îndreaptă spre descentralizare și externalizarea
serviciilor sociale în logica colaborării și co-planificării, în timp ce noul management public
accentuează logica organizării muncii, a investiției, finanțării, personalului și performanței
specifice sferei private6.
Economia Socială a început să fie pusă în discuție de instituțiile europene începând cu finalul
deceniului opt al secolului XX, odată cu finanțarea primei Conferințe Europene a Economiei
Sociale la Paris (1989). Din 1990 funcționează și intergrupul de Economie Socială în Parlamentul
European7, dezvoltându-se astfel o serie activități de cercetare în domeniu. Conform CIRIEC8,
definiția Economiei Sociale propusă pentru încadrarea în sistemele naționale este“setul de
1

CIRIEC, ibid.
Charta Economiei Sociale (CEPCMAF 2002);Social business initiative.COM(2011) 682 final; Single Market
Act.COM(2011) 206 final;Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on European
Social Entrepreneurship Funds COM(2011) 862 final;legile din UE privind cooperativele sociale (Italia, 1991), de
solidaritate socială (Portugalia 1998), de inițiativă socială (Spania 1999), de interes colectiv (Franța 2001), cele
privind întreprinderile sociale (Finlanda 2003, Italia 2006), politicile primului ministru britanic David Cameron
privind Big Society; pe plan național,propunerile pentru Legea Cadru Privind Economia Socială (MMFPS, 2011),
rapoarte și cercetări naționale și europene, proiecte finanțate prin FSE, linia POSDRU DMI 6.1 – Economie Socială.
3
Daniel Arpinte et. al, “The Social Economy in the European Union”,Calitatea Vieții 21, nr. 1–2 (2010).
4
EvaDeraedt, “Social Enterprise: A conceptual Framework”,Paper for the ILO Social Enterprise Development
Targeting Unemployed Youth in South Africa project(Leuven, 2009).
5
Ratele mari de șomaj, lipsa locurilor de muncă, a serviciilor pentru persoane disabile, birocrația, calitatea
scăzută a serviciilor medicale etc.
6
Pollit apud Adalbert Evers,“Mixed Welfare Systems and Hybrid Organisations – Changes in the Governance
and Provision of Social Services”,Sixth International Conference of the International Society for Third-Sector
Research (Toronto, 2004).
7
A se vedea Rezoluția Parlamentului Europeancu privire la Economia Socială(2009).
8
CIRIEC, ibid., 9.
2
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întreprinderi private, organizate formal, cu autonomie de decizie și libertate de asociere, create să
întâlnească nevoile membrilor lor prin piață, prin producerea bunurilor și furnizarea serviciilor,
asigurărilor și serviciilor financiare, unde luarea deciziei și orice distribuire a profiturilor sau
surplusurilor între membri nu este direct legată de capital sau de taxele de contribuție ale fiecărui
membru, fiecare având câte un vot. ES include, de asemenea, organizații private, organizate
formal, cu autonomia deciziei și libertatea de asociere care produc servicii gospodărești non-piață
și ale căror surplusuri, dacă există, nu pot fi apropriate de către agenții economici care le creează,
controlează sau le finanțează”.Cu toate acestea, propunerea CIRIEC de a divide sectorul în cel de
piață și cel de non-piață determină dezbateri cu privire la diferențele dintre organizațiile cuprinse
în ES, în timp ce primele au o funcție productivă, ultimele îndeplinind predominand una erogativă.
Comisia Europeană urmărește dezvoltarea ES prin două unități în cadrul Directoratelor
Generale ENTR și MARKT, a rapoartelor, dezbaterilor și consultărilor publice și a conferințelor
organizate. Ca rezultat, ES a fost inclusă în Actul Pieței Unice1, iar în noiembrie, respectiv
decembrie 2011 CE a făcut publicăo politicăreferitoare la întreprinderile sociale2 și o
propunereprivitoare la crearea unui fond de investiții european al întreprinderilor sociale3.Definiția
acestor întreprinderi este una mult mai unitară față de cea propusă de CIRIEC pentru ES. Primul
document prevede faptul cămotivul acțiunii comerciale ale acestor organizații este însăși obiectivul
social, pentru realizarea căruia profiturile generate sunt în mare parte reinvestite. Astfel, putem
interpreta că funcția comercială a acestor organizații este intrinsecă. În plus, sistemul de
proprietate și organizare al întreprinderilor sociale le reflectă misiunea, implicând diverse părți
interesate în administrația întreprinderii (governance multistakeholder). Acestea pot lua forma
organizațiilor care oferă servicii sociale sau bunuri populației vulnerabile ori celor care urmăresc
integrarea socio-profesională a unor grupuri defavorizate (acesta fiind scopul lor social), dar a
căror activitate cuprinde bunuri și servicii altele decât cele sociale4.
Astfel, conceptul de Economie Socială esterelativ vag, formele juridice ale organizațiilor ce
respectă principiile ES purtând diverse denumiri5 și intrând sub incidența unor reglementări
diferite. Întreprinderile ce fac parte din Economia Socială se disting de celelalte companii prin:
primatul individului și obiectivului social asupra capitalului, asocierea deschisă și voluntară,
controlul democratic, combinarea interesului membrilor cu cel general și aplicarea și promovarea
principiilor solidarității și responsabilității (accountability, concept ce relevă răspunderea pentru
faptele întreprinse, dar și pentru raportarea lor).
ComparândEconomia Socială cu sectorul non-profit se evidențiază trei distincții majore:
1
Comisia Europeană (CE). COM(2011) 206 final. Single Market Act Twelve levers to boost growth and
strengthen confidence "Working together to create new growth"(Brussels, 2011).Acest lucru demonstează
recunoașterea importanței acestui sector în cadrul economiei tradiționale și a creșterii sustenabile în EU.
2
Comisia Europeană (CE). COM(2011) 682/ final. Social business initiative.Creating a favourable climate for
social enterprises, key stakeholders in the Social Economy and innovation (Brussels, 2011).În acțiunea cheie
numărul trei, CE propune crearea unui instrument financiar european în valoare de 90 milioane de euro (sub
Programul pentru Schimbare și Inovare Socială) destinat finanțării start-upurilor sociale și dezvoltării
întreprinderilor sociale. În plus, același program prevede pentru perioada 2014-2020 un buget de 192 milioane de
euro pentru axa de microfinanțare și antreprenoriat social.
3
Comisia Europeană (CE). COM(2011) 862 final. Proposal for a Regulation of the European Parliament and
of the Council on European Social Entrepreneurship Funds (Brussels, 2011).
4
Această definiție a fost adaptată din legile italiane ale cooperativelor, respectiv întreprinderilor sociale;(A se
vedea) Legge n. 381/1991. Disciplina delle cooperative sociali, cu modificările ulterioare, publicat în Gazzetta
Ufficiale n. 283/3 dicembre 1991; Decreto Legislativo n.155/2006. Disciplina dell'impresa sociale, a norma della
legge 13 giugno 2005, n. 118, cu modificările ulterioare, publicat în Gazzetta Ufficiale, n. 97/27 aprile 2006.
5
Întreprinderile sociale, societăți în beneficiul comunității, cooperative / companii comunitare, cooperative de
vecinătate / de locuințe trusturi comunitare, afaceri / firme sociale, trusturi / asociații pentru dezvoltare comunitară,
întreprinderi voluntare, uniuni de creditare, iniŃiative financiare pentru dezvoltare comunitară.
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imposibilitatea distribuirii oricărei părți din surplusul economic caracteristică organizațiilor nonprofit), democraticitatea și obiectivul social, specifice întreprinderilor sociale1.ES are ca target
individul, familia și gospodăria, în timp ce sectorul non-profit poate oferi servicii corporațiilor care
le controlează și/sau le finanțează, fără a defini individul drept prioritate2 (a se vedea campaniile
CSR).
Datorită formelor de conducere și de luare a deciziei (governance) multistakeholder,
Economia Socială tinde să păstreze procesele economice în interiorul societății civile locale (spre
deosebire de investitorii privați), ancorând întreprinderile mai bine în comunitate și oferind
localului o mai mare autonomie în definirea propriului model de dezvoltare3. Astfel, întrepinderile
sociale contribuie la activarea proceselor endogene de dezvoltare, determinând o creștere
strategică stabilă și durabilă prin ameliorarea statutului social al persoanelor dezavantajate -rezultat
demonstrat de cooperativele de microcreditare create de Profesorul Muhammad Yunus, care, prin
incluziunea financiară, au sporit influența femeilor.Astfel,Economia Socială contribuie la
îndeplinirea obiectivelor Strategiei de la Lisabona, rectificând „trei dezechilibre majore de pe piața
muncii: șomajul, instabilitatea locurilor și muncă și excluderea socială și de pe piața muncii a
șomerilor”4, apelând la reflecție, inovație și acțiune locală, promovând cetățenia activă și legătura
dintre cetățeni și autorități.
În România, actorii Economiei Sociale pot lua diverse forme juridice, printre care cele mai
utilizate sunt: asociațiile și fundațiile (ce constituie subsectorul non-piață al ES), cooperativele,
casele de ajutor reciproc5, unitățile autorizate protejate, instituțiile financiare nebancare
(subsectorul de non-piață) și orice alte întreprinderi private care respectă în totalitate principiile ES
(de exemplu IMM-urile, cooperativele sociale sau întreprinderile de inserție socială regăsite în
proiectul de lege al ES al MMFPS). Evoluția acestor organizații este diferită, beneficiind de
tratamente distincte în variile perioade istorice și sociale. Astfel, cooperativele și CAR-urile
constitutie realități apărute la finalul secolului XIX, începutul secolului XX, cu o amplă dezvoltare
în perioada interbelică, urmată de o puternică constrângere a caracterului privat și transformarea
lor în organizații de stat în timpul comunismului și de o renaștere timidă după 1989. Pe de altă
parte, asociațiile și fundațiile, stimulate de una din cele mai moderne legi la vremea respectivă,
„Legea Mârzescu” nr. 21/1924 pentru persoanele juridice (asociații și fundații), au fost interzise în
perioada 1965-1989, deși Constituția promova dreptul la asociere și libertate de expresie. Astăzi,
în ciuda faptului că societatea civilă în ansamblu reprezintă o putere considerabilă, lipsa unei voci
unice, precum și vechile reprezentărisociale asupra cooperativelor comuniste, accentuate de
utilizarea incorectă a acestor organizațiiși a fondurilor primite pentru scopuri sociale determină o
reticență generală cu privire la cel de-al treilea sector, în ciuda rezultatelor pozitive atinse.
Statisticile arată că ES angajează în România aproximativ 3,3% din totalul populației
salariate, având venituri de 1,5 miliarde euro6.Dintre cele 70.000 de organizații înregistrate, în
2009 aproximativ 25.744 erau active, cele mai răspândite fiind asociațiile și fundațiile (64.197
înregistrate, 23.100 active dintre care 2.471 desfășurau activități economice7). Datele cu privire la
1
CEPCMAF, Charta Principiilor Economiei Sociale (2002) versus Națiunile Unite, Manualul despre
instituțiile non-profit în sistemul contabilității naționale(2003).
2
CIRIEC, ibid.,14-15.
3 CIRIEC, ibid., 30.
4
Parlamentul European , RezoluŃia Parlamentului European din 19 februarie 2009 referitoare la Economia
Socială (Brusells, 2009).
5
Aceste organizații, deși incluse în subsectorul de piață al ES, din punct de vedere juridic sunt asociații,
devenind astfel un hibrid economic non-profit.
6
Date INS 2009 apud Ștefan Constantinescu (coord.), Atlasul Economiei Sociale. Romania 2011, (București,
2011).
7
Ibid. Subsectorul non-profit al ES este studiat din două perspective. Prima include toate asociațiile și
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cooperative sunt încă neclare, INS și Registrul Comerțului declarând valori net diferite, fapt ce
demonstrează lipsa unor baze de date actualizate și valide; la nivelul anului 2009 erau estimate
1.773 cooperative înregistrate și doar 1.043 active1. Cât despre casele de ajutor reciproc, deși INS
declară 8972, UNCARS declară pentru 2010, 2094 de case de ajutor reciproc3. Unitățile autorizate
protejatenumără aproximativ 480 de organizații, purtând diverse forme juridice4. Aceste cifre
justifică nevoia pentru pentru un cadru juridic clar, bine structurat și articulat, capabil să susțină
dezvoltarea sectorului Economiei Sociale și să promoveze inovația.
Reglementarea actorilor economiei sociale în România
Cea mai răspândită formă de Economie Socială5este reprezentată de asociații, în România
acestea fiind definite alături de fundații prin Ordonanța nr. 26/2000 cu privire la asociații și
fundații6. Acestea organizații suntdefinite în articolul 1 drept „persoane fizice și juridice care
urmăresc desfășurarea unor activități de interes general sau în interesul unor colectivități7 ori, după
caz, în interesul lor personal nepatrimonial”. Asociația este „subiectul de drept constituit de trei
sau mai multe persoane care, pe baza unei înțelegeri, pun în comun și fără drept de restituire
contribuția materială, cunoștințele sau aportul lor în muncă” pentru realizarea scopurilor
menționate (art. 4); pe când fundația este „subiectul de drept înființat de una sau mai multe
persoane care, pe baza unui act juridic între vii ori pentru cauză de moarte, constituie un
patrimoniu afectat, în mod permanent si irevocabil, realizării unui scop de interes general sau,
după caz, al unor colectivități” (art. 15, alin. 1).Așadar, pe lângă faptul că fundația nu poate urmări
interesul personal nepatrimonial al fondatorului, o altă diferență majoră față de asociații se referă
la activele patrimoniale, ce trebuie să aibă valoarea a cel puțin douăzeci salarii medii brute pe
economie, față de două, în cazul asociațiilor.
Articolul 38 din Ordonanțanr. 26/2000 introduce procedeul de recunoaștere a “utilității
publice” a asociațiilor, fundațiilor și federațiilor8 de interes general sau al unei colectivități (nu și a
celor de interes personal nepatrimonial) active de cel puțin trei ani, a căror valoare a „activului
patrimonial pe fiecare dintre cei trei ani anteriori este cel puțin egală cu valoarea patrimoniului
inițial” și care „prezintă un raport de activitate (…), însoțit de situațiile financiare anuale și de
bugetele de venituri și cheltuieli pe ultimii trei ani anteriori datei depunerii cererii”. Odată obținut
acest statut, este valid pe termen nedeterminat generând drepturi și obligații specifice, printre care
dreptul de a i se atribui în folosinŃă gratuită bunurile proprietate publică și obligația de a publica în
termen de trei luni de la încheierea anului calendaristic rapoartele de activitate și situația financiară
anuală în Monitorul Oficial (partea IV) și în Registrul O.N.G.
Un caz particular de desfășurare a activității non-guvernamentale îl reprezintă societățile
comerciale înființate de asociații și fundații. Conform Ordonanțeinr. 26/2000, asociațiile si
fundațiile pot înființa societăți comerciale cu condiția ca dividendele obținute de asociații, fundații
fundațiile în ES, în timp ce a doua le consideră parte din ES doar pe cele care desfășoară activitate economică.
1
Date Registrul Comețului apud ClaudiaPetrescu (coord.),Mișcarea cooperatistă în România 2011.
Dimensiuni, performanțe, tendințe, provocări. Raport preliminar (București, 2011), 94.
2
Date INS 2009 apud Constantinescu (coord.), Atlasul Economiei Sociale. Romania 2011 (București, 2011), 8.
3
UNCARS 2011apud Constantinescu (coord.), Atlasul Economiei Sociale. Romania 2011(București, 2011),
20.
4
Conform datelor de pe site-ul MMFPS, Direcția Generală Protecția Persoanelor cu Handicap, www.anph.ro.
5
Spear 2006 apud SorinCace (coord.),Economia Socială în Europa (București: Expert, 2010).
6
(A se vedea) Ordonanța nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările ulterioare, publicată în
M.Of. nr. 39/31 ianuarie 2000.
7
În ciuda încercărilor de a stabili domeniile de activitate care se încadrează interesului general sau al unor
colectivități (ori conform O.G. 37/2003, comunitar), în noua Lege nr. 246/2005 aceste definiții au fost abrogate,
lăsând evaluarea scopurilor propuse de organizații la latitudinea organului juridic.
8
Acestea trebuie să fie compuse predominant (două treimi) din asociații sau fundații de utilitate publică.
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și federații din activitățile firmelor, să fie reinvestite în acestea,sau să se folosească în mod
obligatoriu pentru realizarea scopului asociației, fundației sau federației" (art. 47). În plus, articolul
48 prevede posibilitatea desfășurării oricăror alte activități economice directe, dacă acestea au
caracter accesoriu și sunt în stransă legatură cu scopul principal al organizației. Astfel, asociațiile
și fundațiile prezintă numeroase particularități specifice organizațiilor Economiei Sociale:
obiectivul social, activitatea economică utilizată în scop instrumental2 și respectarea principiului
non-distributivității dividentelor.
Asociațiile și fundațiile se bucură de anumite facilități fiscale. Conform Codului Fiscal3
organizațiile non-profit sunt scutite de impozitare pentru mai multe activități specifice pe care le
pot întreprinde. De asemenea, ele sunt scutite de la plata impozitului pe profit şi pentru veniturile
din activităŃi economice realizate până la nivelul echivalentului în lei a 15.000 euro într-un an
fiscal, dar nu mai mult de 10% din veniturile totale scutite de la plata impozitului pe profit,
prevăzută la art. 15 (alin. 3), dar și de plata TVA-ului pentru anumite activități (art. 141, alin. 1).
Potrivit art. 250 alin. 1 pct. 19 din Legea nr.571/2003, clădirile pentru care nu se datorează
impozit, prin efectul legii, sunt şi clădirile utilizate pentru activităŃi social umanitare de către
asociaŃii şi fundaŃii, potrivit hotărârii Consiliului Local4.
Alte entități care pot întreprinde activități de Economie Socială sunt cooperativele, al căror
regim juridic este reglementat de Legea nr.1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației5,
prin Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale6și prin Legea nr. 346/2004 privind
stimularea înfiinŃării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii7. Articolul 7 al Legii nr. 1/2005
definește societatea cooperativă ca fiind o asociaŃie autonomă de persoane fizice şi/sau juridice, cu
capital variabil, constituită pe baza consimŃământului liber exprimat de acestea, „în scopul
promovării intereselor economice, sociale şi culturale ale membrilor cooperatori, fiind deŃinută în
comun şi controlată democratic de către membrii săi, în conformitate cu principiile cooperatiste”.
Cooperativele apar sub două forme: societăți cooperative de gradul I, constituite din persoane
fizice și societăți cooperative de gradul II, constituite din alte cooperative8. Tipologia
1

În conformitate cu OrdonanŃa de Guvern 26/2000, art. 35 alin.1, două sau mai multe asociaŃii sau fundaŃii se
pot constitui în federaŃie, păstrându-și propria personalitate juridică și propriul patrimoniu (Art. 36, alin. 2).
2
Totuși, în acest caz, activitatea economică/comercială nu este prevalentă, ci accesorie, fapt ce determină
asociațiile și fundațiile să depindă de alte resurse non-piață (donații, sponsorizări, subsidii, fonduri, granturi) și nonmonetare (capital civic, voluntari etc.) și să îndeplinească o funcție erogatorie, mai degrabă decât productivăcomercială, precum definit de CE în COM(2011)682 final. Această limită are repercusiuni asupra economicității,
respectiv aauto-sustenabilității financiare ale acestor organizații.
3
(A se vedea)art. 15, alin, 2 dinLegea nr. 571/2003, cu modificările ulterioare, publicată în M.Of. nr. 927/23
decembrie 2003.
4
Astfel, impozitul pe clădiri, impozitul pe teren, impozitul pe mijloacele de transport, taxa pentru
eliberareacertificatelor, avizelor şi autorizaŃiilor, precum şi alte taxe locale precizate la art. 282 şi art. 283 nuse
aplică [...] organizaŃiilor care au ca unică activitate acordarea gratuită de servicii sociale în unităŃispecializate [...]
(Legea 571/2003, art. 285 alin. 1).
5 (A se vedea) Legea nr. 1/2005 privind organizarea și funcționarea cooperației, cu modificările ulterioare,
publicată în M.Of. nr. 172/28 februarie 2005.
6 (A se vedea) Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările ulterioare, republicată
în M.Of. nr. 1066/17 noiembrie 2004.
7
(A se vedea) Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiinŃării şi dezvoltării întreprinderilor mici şi mijlocii,
cu modificările ulterioare, publicată în M. Of. nr. 681/29 iulie 2004.
8
În ceea ce privește societățile cooperative de gradul 2, acestea au scopul integrării pe orizontală şi pe
verticală a activităŃii economice desfăşurate de acestea (art. 4 alin. 1-3, Legea nr. 1/2005) și pot fi de două feluri (art.
6, lit. B): asociaŃie de societăŃi cooperative, persoană juridică fără scop patrimonial constituită de către societăŃi
cooperative de aceeaşi formă sau de forme diferite în scopul reprezentării intereselor membrilor asociaŃi, sau uniune
de societăŃi cooperative, persoană juridică fără scop patrimonial, dacă prin lege specială nu se prevede altfel,
constituită de către societăŃi cooperative de aceeaşi formă sau/şi de asociaŃiile acestora, la nivel judeŃean, al
municipiului Bucureşti şi la nivel naŃional, în scopul reprezentării şi promovării intereselor economice, sociale şi
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cooperativelor le înglobează pe cele meșteșugărești, de consum, de valorificare de produse,
agricole, de trasporturi și de alte tipuri, cu condiția de a respecta principiile consemnate în această
lege.
Ca și alte societăți comerciale, cooperativa se constituie prin contract de societate și statut
(sau prin înscris unic numit act constitutiv) și dobândește personalitate juridică prin înregistrarea la
Registrul Comerțului (art. 14). Art. 7 alin. 3 preia principiile cooperației stabilite de Alianța
Internațională a Cooperativelor1, fără însă a le da un caracter normativ.Un membru cooperator nu
poate deține mai mult de 20% din părțile sociale cu valoare nominală egală, stabilită prin actul
constitutiv, dar nu mai mică de 10 lei (art. 11, respectiv art. 9). AsociaŃiile/uniunile cooperativelor
sunt organizații non-profit, beneficiind de toate drepturile și obligațiile prevăzute în Ordonanța nr.
26/2000, inclusiv cele privitoare la înfiinŃareasocietăŃilor comerciale2.
Alte forme asociative specifice sunt celedin domeniul agriculturii sau al creditului.
Cooperativa agricolă se înființează și își desfășoară activitatea conform Legii cooperației agricole
nr. 566/20043. Art. 3 al acesteia definește cooperativa agricolă drept o asociație autonomă cu un
număr nelimitat de membri, cu capital variabil, care desfășoară o activitate economică, tehnică și
socială pentru a furniza bunuri, servicii și locuri de muncă în domeiul agriculturii exclusiv sau
preponderent membrilor săi. Față de celelalte cooperative, cele agricole beneficiază de anumite
avantaje fiscale, printre care accesul la subvenții și la fondurile publice, scutirea de anumite taxe
vamale pentru importurile de tractoare, maşini şi utilaje agricole, echipamente necesare, scutirea
de la plata impozitului agricol a cooperativelor agricole pentru primii 5 ani de la constituire (art.
76).În ceea ce privește uniunile de ramură, cooperativele agricole pot constitui federaŃii de
marketing sau federaŃii de asigurare mutuală a membrilor cooperatori (art. 61 alin.1).
Cooperativele de credit, sunt reglementate prin Ordonanța de Urgență nr. 99/2006privind
instituțiile de credit și adecvarea capitalului4. Acestea sunt „instituții de credit constituite ca
asociații autonome de persoane fizice unite voluntar în scopul îndeplinirii nevoilor și aspirațiilor
lor comune de ordin economic, social și cultural, ale căror activitate se desfășoară, cu precădere,
pe principiul întrajutorării membrilor cooperatori” (art. 334 lit. a). Conform acestui act normativ,
activitatea cooperativelor de credit se materializează sub forma atragerii de fonduri și acordării de
credite membrilor. Pentru aceste entități nu sunt prevăzute facilități fiscale în legislația țării
noastre. În plus, ele sunt obligate a se asocia în case centrale - cooperative de gradul II5–, instituŃii
de credit constituite prin asocierea de cooperative de credit în scopul gestionării intereselor lor
comune, urmăririi centralizate a respectării dispoziŃiilor legale şi a reglementărilor cadru,
aplicabile tuturor cooperativelor de credit afiliate, prin exercitarea supravegherii şi a controlului
administrativ, tehnic şi financiar asupra organizării şi funcŃionării acestora.
Pe plan național, mutualitățile sunt reprezentate de Casele de Ajutor Reciproc (CAR), ce pot
lua două forme: case de ajutor reciproc ale salariaților (CARS) și case de ajutor reciproc ale
pensionarilor (CARP). Acestea două își găsesc sediul reglementării în două acte juridice distincte:
Ordonanța nr. 26/2000 cu privire la asociaŃii şi fundaŃii, dar și de legi specifice, precum Legea nr.
culturale ale membrilor cooperatori şi ale membrilor asociaŃi, conform prevederilor prezentei legi.
1
Principiul asocierii voluntare şi deschise, principiul controlului democratic al membrilor cooperatori,
principiul participării economice a membrilor cooperatori, principiul autonomiei şi independenŃei societăŃilor
cooperative, principiul educării, instruirii şi informării membrilor cooperatori, principiul cooperării între societăŃile
cooperative și principiul preocupării pentru comunitate.
2
(A se vedea) art. 98, alin. 2 din Legea nr. 1/2000.
3
(A se vedea) Legea cooperației agricole nr. 566/2004, cu modificările ulterioare, publicată în M.Of. nr.
1236/22 decembrie 2004.
4
(A se vedea) Ordonanța de Urgență nr. 99/2006 privind instituțiile de credit și adecvare a capitalului, cu
modificările ulterioare, publicată în M.Of. nr. 1027/27 decembrie 2006.
5
(A se vedea)art. 336, alin. 2 din Ordonanța de Urgență nr. 99/2006.
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122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariaților si al uniunilor
acestora1ori Legea nr. 540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor2. Astfel, aceste
organizații funcționează ca asociații non-profit, fiind un hibrid între asociațiile mutuale europene și
organizațiile non-profit românești.
CARS-urile sunt asociaŃii fără scop patrimonial, organizate pe baza liberului consimŃământ al
salariaŃilor, în vederea sprijinirii şi întrajutorării financiare a membrilor (ce trebue să îndeplinească
calitatea de salariat). CARP-urile, în acord cu art. 1 al Legii nr. 540/2002, sunt organizaŃii cu
caracter civic, persoane juridice de drept privat cu caracter nepatrimonial, neguvernamentale,
apolitice, cu scop de caritate, de întrajutorare mutuală şi de asistență socială. Principalul lor scop
este sprijinirea membrilor lor prin acordarea de împrumuturi rambursabile, ajutoare
nerambursabile şi ajutoare pentru acoperirea cheltuielilor cu înmormantarea foştilor membri3. În
plus, CARP-ul poate efectua și alte activități pe lângă cele prevăzute de scopul principal4.
Recunoașterea scopului social al acestor organizații din partea statului se concretizează în scutirea
de impozitele și taxele aferente actelor și operațiunilor făcute în legătură cu obiectul de activitate al
CAR-urilor5. De asemenea, Consiliile judeŃene şi locale sunt chemate să sprijine funcŃionarea
caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor prin închirierea spaŃiilor necesare, în funcŃie de
posibilităŃi, pentru desfăşurarea activităŃilor acestora şi prin diminuarea cu 75% a tarifelor de
închiriere6.
În România, în sectorul de Economie Socială trebuie incluse și alte organizații, precum
Unitățile Autorizate Protejate, reglementate de Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea
drepturilor persoanelor cu handicap7. Conform acestei legi, unitatea autorizată este operatorul
economic de drept public sau privat, cu gestiune proprie, în cadrul căruia cel puŃin 30% din
numărul total de angajaŃi cu contract individual de muncă sunt persoane cu handicap8. Acestea pot
face parte din următoarele categorii: operatori economici, inclusiv secții, ateliere sau alte structuri
care fac parte din aceștia, sau din categoria persoanelor fizice cu handicap autorizate să desfășoare
activități economice independente, inclusiv întreprinderea familială care are în componență un
membru cu handicap.
Din punct de vedere fiscal, unitățile autorizate protejate au numeroase avantaje fiscale,
prevăzute în Legea nr. 448/2006: conform articolului 84, aceste organizații sunt scutite de la plata
taxelor de autorizare la înfiinŃare şi a celor de reautorizare; de plata impozitului pe profit, cu
condiŃia ca cel puŃin 75% din fondul obŃinutprin scutire să fie reinvestit pentru restructurare sau
pentru achiziŃionarea de echipamentetehnologice, maşini, utilaje, instalaŃii de lucru şi/sau
amenajarea locurilor de muncă protejate, încondiŃiile prevăzute de Legea nr. 571/2003. De
asemenea, unitățile autorizate protejate au dreptul de a se bucura de alte beneficii acordate de
autorităŃile administraŃiei publice locale finanŃate din fondurileproprii, deși rămâne de analizat
măsura în care aceste politici au fost puse în aplicare.
În măsura în care fac dovada respectării principiilor generale ale ES, și societățile comerciale
1
(A se vedea)Legea nr. 122/1996 privind regimul juridic al caselor de ajutor reciproc ale salariatilor și al
uniunilor acestora, cu modificările ulterioare, republicată în M. Of nr. 261/ 22 aprilie 2009.
2
(A se vedea)Legea nr. 540/2002 privind casele de ajutor reciproc ale pensionarilor, publicată în M.Of. nr.
723/3 octombrie 2002.
3
(A se vedea) art. 7, Legea nr. 540/2002.
4
Organizarea de activităŃi culturale, artistice, turistice şi de agreement; prestarea de servicii contra unei plăți
reduse pentru membrii caselor de ajutor reciproc ale pensionarilor; efectuarea de servicii funerare pentru membrii
decedați, sau alte activități de asistență socială.
5
(A se vedea)art. 8 din Legea nr. 122/1996.
6
(A se vedea) art. 16 din Legea nr. 540/2002.
7
(A se vedea) Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu
modificările ulterioare, publicată în M. Of. nr. 1006/18 decembrie 2006.
8
(A se vedea) art. 4, punctul 29 din Legea nr. 448/2006.
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pot fi considerate întreprinderi sociale. Totuși, recunoașterea acestor organizații ca actori ai celui
de-al treilea sector este lentă, datorită lipsei de cunoaștere a conceptului și a potențialului său de
dezvoltare, dar și a lipsei de interes1. Influeța UE determină însăși la nivel național setarea unor
obiective clare pentru dezvoltarea Economiei Sociale. Acest transfer se poate observa chiar și în
Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă Orizonturi 2013-2020-2030, statul român
prevăzând ca prim domeniu de intervenție „dezvoltarea Economiei Sociale prin implicarea activă a
tuturor actorilor relevanți şiprin încurajarea cu precădere a acțiunii sociale a organizațiilor
neguvernamentale şi a altor formațiuni ale societății civile”2.
Spre o lege a economiei sociale în România
Un prim proiect de „Lege Cadru privind Economia Socială” a fost propus de Ministerul
Muncii, Familiei și Protecției Sociale în 2010, prin proiectul „Economia Socială – model inovator
de promovare a incluziunii sociale a grupurilor defavorizate” finanțat prin fonduri europene.
Lipsurile acestei propuneri, nesupunerea la o adevărată dezbatere publică precum și intervențiile
publice ale societății civile au determinat MMFPS să o modifice, publicând în decembrie 2011 un
al doilea proiect, intitulat „Lege privind Economia Socială”.Cele două propuneri au ca obiect
reglementarea domeniului și stabilirea unor măsuri de promovare, a doua variantă a legii adăugind
cu: reglementarea „cadrului general de organizare și funcționare a întreprinderilor sociale” (inițial
intitulate „întreprinderi ale sconomiei sociale”), precum și „stabilirea competențelor autorităților
administrației publice centrale și locale în domeniu”3. Articolul 2 din noua lege definește ES drept
„parte a sectorului economic, organizată independent de sistemul public, al cărei obiectiv principal
este producerea de bunuri și servicii în beneficiul comunității, având scopul de a promova
incluziunea socială a persoanelor aflate în situații care pot genera marginalizarea sau excluderea
socială”, restrângând astfel aria de activități ale întreprinderilor sociale la cele de inserție socioprofesională4.
Propunerile MMFPS conțin și o serie de principii care stau la baza Economiei Sociale, în
mare parte preluate din documentele europene analizate anterior. Este de remarcat faptul că în
primul proiect de lege unul dintre principii se referea la „urmărirea interesului general, al unei
colectivități și/sau unor interese personale nepatrimoniale”5. Având în vedere că în document, în
ciuda faptului că se definește „contractul de inserție” a persoanelor dezavantajate, nu se specifică o
limită minimă de angajare a acestora,urmărirea unui interes personal nepatrimonial este văduvită
de scopul social al ES și este totodată în contradicție cu definiția utilității publice(a asociațiilor și
fundațiilor) prevăzută în O. nr. 26/2000. În articolul 3al celui de-al doilea proiect, referitor la
principiile ES, reapare o sintagmă similară: „alocarea unei părți din profit pentru atingerea
obiectivelor de dezvoltare durabilă și furnizarea unor servicii de interes pentru membri și/sau de
interes general” (lit. g), însă art. 7 prevede ca un procent minim din personalul angajat să aparțină
unei condiții vulnerabile, de unde se deduce că eventualele servicii și plată a dividendelor ar fi în
interesul beneficiarilor sopului social al organizației, respectiv angajații dezavantajați.
De asemenea, în cel de-al doilea document au fost eliminate o serie de excepții apărute în
primul privind asocierea liberă și deschisă în cazul fundațiilor și a distribuirii proporționale cu
activitatea a profitului în cazul cooperativelor de gradul 1 și a celor de credit ce ofereau o viziune
1

A se vedea faptul că cele două propuneri de lege ale MMFPS au fost publicate în doi ani consecutivi spre
finele lunii decembrie, oferind un timp foarte scurt de dezbatere și demonstrând faptul că legea reprezenta doar un
obiectiv anual într-un proiect POSDRU și nu un obiectiv real de dezvoltare socială și economică.
2
Guvernul României, Strategia Națională pentru Dezvoltare Durabilă Orizonturi 2013-2020-2030 (București,
2008), 72.
3
(A se vedea) art. 1 din Proiect de Lege privind Economia Socială (MMFPS, București, 2011).
4
Acest articol și perspectiva restrânsă asupra scopului social al ES nu existau în primul proiect.
5
(A se vedea) art. 2 din Proiectul de Lege cadru privind Economia Socială (MMFPS, București, 2010).
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neclară asupra unității conceptului de ES.
Ambele documente conturează crearea unui proces de certificare a organizațiilor private,
respectând criteriile întreprinderilor sociale, fără însă a-și schimba statutul juridic; scopul acestei
„mărci sociale” este de a fi recunoscută contribuția directă a acestor organizații la realizarea
interesului general și/sau la îmbunătățirea situației grupurilor vulnerabile1.Diferențele
semnificative constau în însăși definirea întreprinderilor sociale. Prima inițiativă include toate
persoanele juridice de drept privat care desfășoară activități cu caracter social și economic și
respectă definiția și principiile enunțate, inclusiv organizațiile tratate mai sus (art. 8), rămânând
însă ambigue tipurile de activități ce pot fi desfășurate.Cea de-a doua propunere preia articolul 8,
însăadaugă următoarele condiții pe care întreprinderile sociale trebuie să le respecte: management
autonom, transparent, democratic și participativ, drept egal de vot, autonomie decizională,
„promovarea măsurilor cuprinse în planurile județene de incluziune socială și protecție socială,
reinvestirea a minim 60% din valoarea profitului pentru dezvoltarea întreprinderii” și apartenența a
cel puțin 40% din angajațiîn grupuri vulnerabile (art. 7).
Astfel, se observă o schimbare radicală a conținutului legii, întreprinderea socială fiind
înțeleasă ca organizație de inserție socio-profesională a persoanelor dezavantajate, eliminându-le
pe cele care au scopul de a oferir servicii sociale la prețuri reduse, eventual discriminatorii (de
exemplu servicii socio-asistențiale, medicale, de îngrijire a copiilor, educație etc.), prevăzute în
comunicarea Comisiei Europene privind întreprinderile sociale2. În plus, faptul că aceste noi
structuri sunt obligate a promova măsurile stabilite de administrațiile publice în ceea ce privește
incluziunea și protecția socială reduce substanțial libertatea acestor organizații de a seta propriile
obiective, fără a prevedea instrumente de colaborare și co-planificare a politicilor de incluziune și
protecție socială. Aceste idei reies și din articolul 4, punându-se în discuție dezvoltarea politicilor
publice de incluziune socială și inserție pe piața muncii a persoanelor dezavantajate prin
intermediul sectorului privat alES3, ale cărei obiective sunt însă prezentate în mod restrâns, legate
doar de asigurarea de locuri de muncă personalizate pentru diverse grupuri vulnerabile și oferirea
de servicii sociale și de formare (alin. 2).
Un alt punct interesant din noua propunere legislativă, care nu se regăsește în prima, este
alineatul 2 al articolului 5, unde sunt enumerate categoriile de persoane aparținând grupurilor
vulnerabile, apartenență ce necesită însă dovezi eliberate de autorități competente (alin. 3) și prin
anchete sociale (alin. 4). Pe lângă persoanele cu dizabilități, a tinerilor peste 18 ani care părăsesc
sistemul instituționalizat de protecție a copilului, a membrilor familiilor monoparentale și a
beneficiarilor venitului minim garantat, a celor dependenți de droguri, alcool, ori cu probleme de
sănătate mintală, afectați de boli grave (HIV/SIDA, cancer etc.) ori ocupaționale, a refugiaților,
apersoanelor eliberate din detenție, fără adăpost ori a victimelor violenței în familie și traficului de
persoane etc., se regăsesc și persoanele de etnie romă, cele care au părăsit timpuriu școala,
imigranții și femeile. Aceste încadrări prea generale a persoanelor făcând parte din grupuri
vulnerabile, în lipsa unei atente specificări a unor criterii socio-economice clare, poate genera
auto-victimizarea celor ce aparțin acestor categorii, dar în fapt nu prezintă condiții de dezavantaj.
În ceea ce privește sprijinul din partea autorităților administrației publice centrale, noul
proiect preia în articolul 6 articolele 5, 6 și 7 din vechea propunere, omițând însă articolul 4,
referitor la sprijinirea dezvoltării ES „prin implicarea persoanelor juridice publice și private din
domeniu în elaborarea politicilor și programelor relevante”, statul rămânând unic actor în
1 (A se vedea) art. 5, alin.1, li. e din Proiect de Lege privind Economia Socială, (MMFPS, București, 2011).
Art. 12 prezintă componentele acestei mărci sociale (certificat și element de identitate vizuală obligatoriu), precum
și validitatea de trei ani de la data emiterii.
2
CE,COM(2011) 682/ final. Social business initiative.Creating a favourable climate for social enterprises, key
stakeholders in the Social Economy and innovation (Brussels, 2011).
3
(A se vedea) art. 4 din Proiect de Lege privind Economia Socială (MMFPS, București, 2011).
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dezvoltarea de strategii, programe și politici guvernamentale. Această modificare descrește puterea
actului legislativ de a produce o adevărate schimbare socială bazată pe parteneriatul public-privat
și eficientizarea serviciilor sociale prin strategii create în mod colaborativ.
Un punct forte al noii propuneri constă în includerea măsurilor de acompaniament care
asigură inserția profesională a angajatului dezavantajat drept obligatorii întreprinderilor sociale
(art. 9 și 10). În plus, art. 12, alin. 2 obligă aceste organizații ce au primit marca socială să
întocmească un Raport social anual „care să cuprindă activitatea desfășurată în domeniul
Economiei Sociale, cât și situațiile financiare anuale”1, fiind o formă de control, dar și de analiză a
acestor organizații hibrid. Articolul preia conceptul din legea italiană a întreprinderii sociale2 fără
însă a considera dezbaterile internaționalerecentecare propun și justifică crearea unui bilanț/raport
integrat, compus din trei părți3: 1) raportul social - prezintă relațiile dintre organizație și
stakeholderi (părți interesate), fie interni (angajați, beneficiari, membri, voluntari etc.), cât și
externi (alte organizații private, sponsori, autorități publice etc.),2) raportul de misiune- are rolul
de a analiza în ce măsură activitatea anuală a respectivei întreprinderi sociale a contribuit la
îndeplinirea scopului organizațional, respectiv eficacitatea întreprinderii și valoarea adăugată
creată și 3) bilanțulcontabil - demonstrează eficiența economică a organizației, sauraportul dintre
rezultatele obținute și eforturile depuse, raport a cărui rentabilizare nu face însă scopul
organizațiilor non-profit și celor sociale. În consecință, prevederile referitoare la acest raport social
nu sunt actualizate și necesită revizuire.
În ceea ce privește noile instituții ce se dorește a fi create, dacă în proiectul din 2010 era
prevăzută înființarea unui Centru NaŃional de Resurse pentru Economie Socială (CNRES) și a unui
Consiliu pentru Promovarea Economiei Sociale (CPES), proiectul din 2011 a înlocuit aceste
organe cu Comisia Națională pentru Economie Socială (CNRS), toate trei fiind înființate de
MMFPS. În scopul de a contribui la dezvoltarea ES prin promovarea și prijinirea întreprinderilor
sociale și a furnizării de informații specifice, CNRS are prevăzute atribuții specifice, printre care
elaborarea de studii și rapoarte, înființarea și administrarea Registrului electronic al
întreprinderilor sociale, elaborarea Raportului național anul privind activitatea acestor întreprinderi
etc. (art. 16). De asemenea, conform articolului 20, această comisie va avea un secretariat tehnic în
cadrul MMFPS și va înființa comisii județene pentru economie socială ce se vor ocupa de
certificare, consiliere, monitorizare a activității etc. Acest nou aparat birocratic va avea,
indubitabil, un rol esențial pentru dezvoltarea sectorului terțiar. Cu toate acestea, se ridică
problema fezabilității acestor inițiative, mai ales în urma experienței implementării Registrului
ONG și a faptului ca actualul proiect implică în foarte mică măsură actorii ES, întrucât CNRS va fi
compus din 6 reprezentanți ai diverselor ministerelor (inclusiv președințele), un reprezentant al
confederațiilor patronale și doar un reprezentant al organizațiilor neguvernamentale,
întreprinderilor sociale nefiind nici măcar specificate (art. 15).
Alte măsuri favorabile întreprinderilor sociale apărute în ambele proiecte de lege sunt cele
referitoare la mecanismele de sprijinire și încurajare a dezvoltării Economiei Sociale. Printre
acestea, în ultimul proiect, mult mai bogat decât primul, sunt prevăzute astfel următoarele direcții:
formularea unor criterii de selecție care să încurajeze participarea întreprinderilor sociale în
concursurile de atribuire a contractelor publice (art. 24), scutirea de la plata impozitului pe venit a
organizațiilor care reinvestesc tot profitul (art. 25), scutirea de la plata impozitului pe venit pe timp
de un an atât a întreprinderii cât și a angajatului, dacă contractul se încheie pe o perioadă de cel
1
Acest tip de document este deja pus în practică de multe organizații non-profit, deseori sub numele de
„Raport de activitate”; a se vedea cazul Întreprinderii Social Motivation, www.motivation.ro.
2
(A se vedea) art. 4, alin. 2 și art. 10, alin. 2 din Decreto Legislativo n.155/2006.
3
A se vedea Michele Andreaus, “Quale modello di rendicontazione per l’impresa sociale?”, în revista Impresa
Sociale, nr. 1 (ianuarie-martie 2007): p. 59-79.
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puțin 2 (art. 26), beneficierea cu prioritate de măsurile de stimulare a ocuprăii forței de muncă
prevăzute de Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor de șomaj și stimularea ocupării forței
de muncă1în cazul angajării pentru un an (art. 27), dar și oferirea de deduceri ale impozitului pe
profit persoanelor juridice care achiziționează bunuri/servicii de la întreprinderile sociale (art. 28).
De asemenea, organizațiile celui de-al treilea sector pot primi consiliere gratuită (art. 29), dar și
facilitarea accesului la finanțări naționale și internaționale (art. 30) ori la credite de investiții (art.
31) ori alte facilități din partea autorităților locale, precum concesionarea gratuită a unor imobile
aflate în domeniul public (art. 32). În scopul promovării acestui sector, articolul 34 al ultimului
proiect instituie luna mai drept „luna promovării Economiei Sociale”, concretizată în organizarea
de varii evenimente și acțiuni mediatice. În sfârșit, noua inițiativă introduce un capitol referitor la
sancțiuni, cap. VIII.
Concomitent cu aceste două propuneri, senatorul Iancu Iulian (Partidul Social Democrat) a
inițiat la finele anului 2010un alt proiect de lege privind cel de-al treilea sector – Legea
Antreprenoriatului Social, fără a îl pune însă sub dezbatere publică. În plus, în ciuda avizelor
negative și fără susținerea Guvernului, Senatul a adoptat proiectul care a trecut spre Camera
Deputaților în mai 2011.Actul normativ propus relevă o înțelegere limitată și eronată a ES și a
antreprenoriatului social și a întâmpinat critica dură a sectorului non-profit, realizată în special
printr-o campanie de conștientizare a eventualelor efecte ale legii coordonată de Fundația de
Dezvoltare a Societății Civile și prin înaintarea unei scrisori de respingere semnată de peste 130 de
organizații.
Conform articolului 1, antreprenorul social este cel care „recunoaște existența unei probleme
sociale și dorește să o rezolve prin implicarea sa nemijlocită, cu respectarea principiului
solidarității și coeziunii sociale”, scopul să fiind cel de a sprijini, iniția sau dezvolta „afaceri etice,
durabile, cu impact social direct pozitiv și caritabil pentru comunitate”2 – a se observa opoziția
afaceri - caritate. În plus, se interzice remunerarea antreprenorului social („recuperarea, cel mult a
investiției”) și se specifică obiectivul general de a transforma beneficiarii pasivi de servicii de
asistență socială în generatori de valoare adăugată, sau prosumer (producători și consumatori în
același timp).
În ceea ce privește calitatea de antreprenor social, articolul 3 prevede o sferă largă, incluzând
statul, autoritățile și instituțiile administrației publice3, marile corporații, întreprinderile mici și
mijlocii, asociațiile, fundațiile, unitățile cooperatiste, casele de ajutor reciproc și alte organizații de
tip ONG, persoana fizică autorizată și oricare altă persoană care se poate implica în “activități de
antreprenoriat fie prin alocare de fonduri proprii pentru dezvoltarea sectorului, fie prin participare
directă, desfășurând activități/acțiuni la entitățile societății civile” prevăzute anterior, ori “prin
furnizarea de servicii/produse de care au nevoie persoanele/comunitățile defavorizate, precum și
prin prestarea de servicii celor care beneficiază de asistență socială”. Așadar, orice persoană
juridică devine antreprenor social în măsura în care întreprinde sau susține o activitate cu caracter
solidar cu privire la un anumit grup defavorizat.
Acest articol intră în contradicție cu principiile enunțate la nivel european asupra Economiei
Sociale, atât din punctul de vedere al actorilor, cât și al înțelesului termenului de “scop social”.
Includerea statului și a multinaționalelor în categoria antreprenorilor sociali reprezintă
neînțelegerea principiilor caracterului privat, respectiv al celui non-profit (cel puțin parțial) al
Economiei Sociale. Susținerea dezvoltării acestui sector de către stat nu presupune preluarea
1

(A se vedea) Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forŃei de
muncă, cu modificările ulterioare, publicată în M. Of. nr. 103 6 februarie 2002.
2
(A se vedea) art. 2 din Propunerea legis. nr. 204/2011. Legea Antreprenorului Social (Senatul Romaniei,
2011).
3
Datorită facilităților fiscale, respectiv a inițierii și susținerii de proiecte prin atragerea de fonduri structurale
pentru dezvoltarea economico socială.
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controlului asupra acestui sector privat și transformarea sa într-unul public, fenomen cunoscut
drept “izomorfism organizațional”1.În ceea ce privește societățile comerciale, chiar dacă în
subsidiar pot avea și un scop social, nu trebuie uitat că scopul final este maximizarea profitului și
nu satisfacerea unor nevoi sociale, generale. Desele campanii caritabile ale marilor multinaționale
nu reprezintă altceva decât un instrument de creștere a notorietății și de legitimare a acestor
organizații, activități ce fac parte din așa-numitul CSR2 (Corporate Social Responsibility), nu din
ES.
Astfel, antreprenoriatul social, conform articolului 4 esteeronat înțeles fie în sensul de
responsabilitate socială corporatistă (CSR), fie ca investiții responsabile social, invocându-se în
mod incorect acte normative de la nivelul Uniunii Europene.Ținând cont de beneficiile fiscale
propuse în articolul 43, această clasificare generală a actorilor Economiei Sociale ar putea conduce
la aplicarea unui tratament fiscal incorect unor entități diverse din punct de vedere al scopului
urmărit, al distribuirii profitului, dar și al sistemului de governance4.
Un aspect interesant introdus de acest proiect este “clauza socială” ce ar trebui să facă parte
din caietele de sarcini pentru achiziții publice(art. 5). Totuși, una dintre principalele lacune ale
proiectului, așa cum argumentează și FDSC în scrisoare, respectiv falsa premiză căîn România nu
există actori ai Economiei Sociale5, înființarea lor realizându-se prin implementarea acestei legi.
Afirmațiaeste însă contrazisă de datele statistice prezentate anterior. O altă incoerență apare în
ceea ce privește art. 6, conform căruia organizațiile publice și cele private for profit menționate în
articolul 3pot solicita constituirea Fondului de garantare pentru microcreditele destinate înființării
și dezvoltării de întreprinderi sociale, care să preia de la autoritațile și instituțiile de stat, prin
externalizare, serviciile/activitățile sociale locale. Cu toate acestea, dacă statul, autoritățile și
instituțiile administrației publice locale pot fi antreprenori sociali, mai este vorba de o
externalizare?!În plus, crearea unor astfel de laboratoare protejate compuse din cel puțin 80%
persoane dezavantajate nu determină în mod necesar incluziunea socială, fiind medii închise,
destinate unor anumite categorii.
În consecință, gravele erori ale proiectului, precum și campania sociala de succes coordonată
de FDSC a determinat retrimiterea Legii Antreprenorului Social din Camerei Deputatilor spre
revizuire către Comisia de Politica Economica în data de 15 noiembrie 2011.
Cea mai recentă inițiativă legislativă care vizează și Economia Socialăeste Legea Asistenței
Sociale6în care a fost inclusă o definiție, deși limitată,a acestui sector. Confom acesteia „Economia
Socială reprezintă un sector ce cuprinde activități economice care, în subsidiar și cu condiția
menținerii performanței economice, include obiective de tip social” (art.6, lit. l). În ciuda
potențialului acestei inserții a sectorului terțiar în lege, este clar că articolul pune accentul pe
dimensiunea economică și nu pe cea socială a Economiei Sociale, fiind în discordanța cu proiectul
de lege propus de MMFPS.
1

CIRIEC, The Social Economy in the European Union (Brussels, 2007), 31.
Definiția oferită de Comisia Europeană în 2011 în cea mai recentă politică cu privire la CSR
(COM(2011)681 final) definește acest concept drept „responsabilitatea întreprinderilor pentru consecințele lor
asupra societății”; mai precis, pentru a fi numite responsabile social, acestea ar trebui să implementeze procese de
integrare a aspectelor sociale, ambientale, etice, a celor referitoare la drepturile omului și ale consumatorului în
operațiunile întreprinderii și să construiască o strategie principală în strânsă colaborare cu stakeholderii (cap 3.1). În
plus, în cap 3.5 se notează că CSR este aplicabilă tuturor întreprinderilor, inclusiv celor sociale care prin structura de
governance, au o predispoziție spre comportamente imprenditoriale responsabile social. Astfel, cele două politici
sunt complementare, dar distincte (COM(2011)681 final, respectiv COM(2011)682 final).
3 Deducerea contribuțiilorfinanciare până la un maxim de 10% din venitul brut realizat.
4
(A se vedea) articolul 4 din Legea Antreprenorului Social prevedea deduceri semnificative (în parte sau chiar
integral) a contribuțiilor financiare, fără însă a se depăși 10 % din venitul brut realizat în anul precedent.
5
(A se vedea) art. 5 (“crearea unei Economii Sociale în România”) din Legea Antreprenorului Social.
6
(A sevedea) Legea 292/2011, publicată în M.Of. nr.905 din 20 decembrie 2011.
2

Laura Catană, Mihaela Sava

821

Concluzii
Întreprinderile sociale combină armonios trăsături antreprenoriale, precum introducerea unor
noi produse, metode de producție și materii prime, deschiderea altor piețe și relații
mercantileorinoi forme de organizare managerială, cu cele sociale, definiteprin scopul activității și
a sistemului de governance1. În urma analizei efectuate reiese faptul că eficiența și utilitatea
socială produsă de aceste organizații trebuie evaluată utilizând onouă metodă de măsurare bazată
pe un mix de indicatori – sociali, precum contribuŃia la dezvoltarea coeziunii sociale şi a
legăturilor teritoriale, implicarea stakeholderilor în procesul decizional, internalizarea
externalităților pozitive și negative etc., dar și economici, utilizându-se instrumentele economiei de
piață. În vederea analizei impactului acestui sector asupra societății și economiei, contabilizarea
acestor indicatori la nivel național și internațional este esențială, precum menționează și CIRIEC2,
promovând totodată recunoașterea oficială a sectorului în sistemele economice naționale.
Organizațiile Economiei Sociale din România se confruntă cu o atomizare exagerată a
inițiativelor și o rezistență structurală în formarea grupurilor consortile și de reprezentanță, fapt ce
determină o slabă putere de advocacy, dar și de contractare.În mod similar, atragerea capitalului
pentru finanțarea investițiilor și lipsa competențelor antreprenoriale care să permită construirea
unei strategii auto-sustenibile,precum și tensiunea în captarea resurselor umane strategice
constituie provocări ale celui de-al treilea sector, iar limitările legislative pot constitui obstacole în
dezvoltarea sa.
Totuși, aceste limite se regăsesc în mod diferit în cele două subsectoare, existând diferențe
semnificative la nivelul „scopului social” urmărit și a principiilor pe care își bazează activitatea cel al reciprocității și solidarității în cazul celui de piață, respectiv cel al interesului general sau al
unei colectivități, în cazul celui de non-piață. În particular, în România legislația cu privire la
cooperative le distinge pe acestea de ceilalți actori ai ES prin activitățile comerciale desfășurate, în
detrimentul scopului social. Analizând comparativ Legea nr. 1/2005 și Legea nr. 31/1990,
observăm că activitatea unei cooperative românești se apropie și prin scop și prin mijloace de o
societate comercială, după cum arată și Găină3, promovând interesele economice, sociale și
culturale ale membrilor fără constrângeri în ceea ce privește vulnerabilitatea acestora, interesul
general sau internalizarea intereselor stakeholderilor, fapt ce conduce în practică spre maximizarea
profitului. În plus, deși la nivel internațional distribuirea profiturilor între membri se realizează în
funcție de numărul tranzacțiilor întreprinse cu respectiva organizație, în România cooperativele după constituirea rezervei legale de minimum a cincea parte din capitalul social4 - nu au limită
exactă în plata dividendelor, aceasta fiind fixată de adunarea generală5, urmând ca dividendele să
fie împărțite proporțional cu participarea la capitalul social6. De asemenea, în cazul lichidării,
capitalul social inițial, precum și părțile divizibile sunt restituite membrilor după achitarea sumelor
datorate creditorilor7. În consecință, în condițiile oferirii unor facilități fiscale organizațiilor ES,
includerea tuturor cooperativelor de gradul I în acest sector fără a limita plata dividendelor poate
1
Jacques Defourny, “Introduction” în C. Borzaga și J. Defourny (eds), The Emergence of Social Enterprise
(London: Routledge, 2001), 11-16.
2
CIRIEC,Manual for drawing up the satellite accounts of companies in the social economy: co-operatives and
mutual societies(Brussels, 2006).
3
Viorel și Alexandru Găină,„Societatea cooperativă reglementată de Legea nr. 1/2005. Delimitări şi
interferenŃe în raport cu alte tipuri de societăŃi comerciale sau necomerciale”, Revista de Științe Juridice, nr. 3
(2008).
4
(A se vedea) art. 66, Legea nr. 1/2005 - prin preluarea a cel puțin 5% din profitul brut în fiecare an.
5
(A se vedea) art. 40, Legea nr. 1/2005.
6 (A se vedea) art. 31, Legea nr. 1/2005.
7
(A se vedea) art. 87, alin. 2, Legea nr. 1/2005.
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constitui o amenințare la adresa scopului și eficienței utilizării fondurilor și subvențiilor, în ciuda
potențialului social al cooperativelor1.
Comparativ cu alte state, în România, discursul asupra Economia Socialăeste de dată recentă,
fiind pus în dezbatere mai ales de către factorul politic și instituțional (senatori, ministere) și
motivat cu precădere de abundența oportunităților financiare europene, în ciuda unei istorii ale
organizațiilor ES de peste 100 de ani. Astfel, în timp ce dezvoltarea legislației din alte țări (de
exemplu, Italia) cu privire la unitatea acestui sector specificși a recunoașterii utilității sale sociale a
fost revendicată de către organizații înseși pentru a le formaliza activitatea derulată și existând deci
o abordare bottom-up, în România procesul este invers, consolidându-se o abordare top-down, în
cadrul căreia societatea civilă devine activă odată cu propunerile legislative nefavorabile
sectorului.
În concluzie, o politică unificatoare a acestui sector poate favoriza dezvoltarea organizațiilor
ce îl compun doar în măsura în care acestea sunt pregătite pentru aceasta, sunt implicate în
construirea unei strategii pe termen lung și își bazează obiectivele pe principii și valori comune,
precum a fost cazul Legii 381/1991 cu privire la cooperativele sociale italiane2. Mai mult decât
atât, preluarea unor normative europene pentru a reglementa realitatea națională fără o atentă
adaptare nu poate conduce decât la confuzii și nu la atingerea unor obiective strategice. Este și
exemplul posibilității de finanțare a acestor organizații de către autoritățile locale din alte state,
situație ce nu s-a demonstrat până în prezent în România. Astfel, considerăm că în contextul
insuficienței resurselor publice,furnizarea serviciilor sociale și de integrare socio-profesională a
persoanelor vulnerabile necesită procese inițiate și derulate de comunitate, stabilind propriile nevoi
și modul de a răspunde la acestea în colaborare cu autoritățile publice, asigurând în acest fel
creșterea economică și socială.O propunere legislativă privind Economia Socială fără o analiză
internă precisă riscă a nu surprinde realitatea locală.
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TRANSMITEREA PĂRłILOR SOCIALE
Ştefana MORHAN*

Abstract
The Limited Liability Company differs from the other forms of companies through the
meaning of its hybrid nature which brings into bold relief not only features of the companies that
focus on persons, but also of the investment companies.This aspect has direct consequences upon
the transfer of social assets: the intuitu personae feature which is specific to the companies
focused on persons, characterizes the transfer between the shareholders, whilst the affectio
societatis feature which is specific to the investment companies characterizes the one between a
shareholder and the persons outside the company. In addition to these two forms, the transfer can
also be realized by succession.
Having all these things into consideration, the purpose of the present study is to expound and
to analyze all the aspects governed by law with regard to the transfer of the social assets, no
matter how it is realized.As far as the objectives of the study are concerned, they consist of
pointing out and analyzing the terms that make possible the understanding of the concept of the
social parts' transfer; presenting the conditions in which it can be realized; highlighting the effect;
the conditions for creating the transfer’s opposability, as well as the facts that make the transfer
unfeasible.
The relevance of this study in the field of private law subsists in the fact that this subject is at
some point not paid yet the proper attention in the doctrine, combined with the fact that the
legislation is sometimes lacunar, although the Limited Liability Company is the most common type
of company in Romania and the transfer of social parts is of high frequency in the judicial
practice.
Cuvinte cheie: Limited Liability Company, transfer, social assets, shareholder, succession
Introducere
Prezentul studiu şi-a propus să abordeze problematica transmiterii părŃilor sociale specifică
societăŃilor cu răspundere limitată, termenul specific nevizând aspectul operaŃiunii de transmitere,
ci al obiectului acesteia.
PărŃile sociale, fracŃiuni ale capitalului social, sunt caracteristice societăŃilor cu răspundere
limitată, la care adăugăm faptul că dispoziŃiile legale prevăd existenŃa acestora doar în această
formă de societate comercială. În ceea ce priveşte operaŃiunea de transmitere, aceasta se regăseşte
la toate formele de societate comerciale consacrate de Legea nr. 31/1990 privind societăŃile
comerciale. Problema care se ridică este cea cu privire la libertatea de realizarea a acestei
operaŃiui. Astfel, în timp ce în cazul societăŃii pe acŃiuni sau în comandită pe acŃiuni (societăŃi de
capitaluri), legea prevede o mare libertate în transmiterea acŃiunilor, în cazul sociatăŃii în nume
colectiv sau a celei în comandită simplă (societăŃi de persoane), deşi legea permite transmiterea
părŃilor de interes într-un mod foarte restrictiv, aceasta este aproape inexistentă în practică.
O situaŃie aparte este cea a societăŃii cu răspundere limitată, o forma intermediară de societate
între societăŃile de capitaluri şi cele de persoane. Deşi des întâlnită în practica judiciară,
transmiterea de părŃi sociale este supusă unor reguli mult mai restrictive decât cele din cazul
*
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transmiterii acŃiunilor. În acest aspect îşi găseşte sorgintea importanŃa studiului întreprins,
completat de faptul că dispoziŃiile legale cu privire la transmiterea părŃilor sociale s-au dovedit
adesea lacunare sub anumite aspecte, ceea ce a îngreunat practica judiciară. Mai mult decât atât,
societatea cu răspundere limitată este cea mai des întâlnită formă de societate comercială în
România, ceea ce solicită o atenŃie sporită cu privire la toate aspectele care sunt legate de ea.
Pentru înŃelegerea modului în care se realizează transmiterea părŃilor sociale, este necesară o
trecere în revistă a aspectelor importante privitoare la societatea comercială în ansamblul ei, la
societatea cu răspundere limitată, la părŃile sociale care constituie obiectul transmiterii, precum si
la prezentarea aspectelor care permit crearea unei perspective asupra conceptului de transmitere a
părŃilor sociale. Studiul va avansa prin atingerea obiectivelor privitoare la prezentarea condiŃiilor
de realizare a transmiterii, la efectele pe care aceasta le generează, la modalităŃile prin care devine
opozabilă şi, nu în ultimul rând, la operaŃiunile care conduc sau pot conduce la nerealizarea sau
întârzierea transmiterii valabile a părŃilor sociale. În finalul studiului, este inserată analiza situaŃiei
speciale a transmiterii părŃilor sociale în cadrul societăŃii cu răspundere limitată cu asociat unic.
În vederea atingerii acestor obiective, modalitatea de lucru constă în parcurgerea şi selectarea
atentă a informaŃiilor din literatura juridică. Cu toate acestea, în anumite cazuri, aceasta se
dovedeşte a fi insuficientă, ceea ce va determina o analiză pe baza raŃionamentului, aferentă
introducerii dispoziŃiilor legale care au venit în susŃinerea şi validarea raŃionamentelor respective.
I. NoŃiuni introductive
1. SocietăŃile comerciale. Reglementare şi definiŃie
Reglementarea juridică a societăŃilor comerciale în România se regăseşte în prezent în
prevederile Noului Cod Civil, creat în baza Legii 287/2009 şi intrat în vigoare la 1 octombrie
2011, Cartea a V-a, Titlul IX, Capitolul VII (art. 1881-1954), intitulat Contractul de societate,
precum şi în cadrul unor reglementări speciale naŃionale aplicabile anumitor societăŃi comerciale,
mai ales în Legea nr. 31/1990 sau în cadrul reglementărilor Uniunii Europene cu privire la
societăŃile comerciale, sub forma regulamentelor şi a directivelor. Cu toate acestea, niciunul dintre
aceste acte normative nu cuprinde o definiŃie a societăŃii comerciale.
În acest context, doctrina juridică, în vederea definirii, a pornit de la dispoziŃiile Codului Civil
pe care le-a completat cu unele prevederi încorporate în Legea nr. 31/19901. Astfel, a fost
conturată una dintre cele mai relevante definiŃii din literatura juridică conform căreia “societatea
comercială poate fi definită ca o grupare de persoane constituită în baza unui contract de societate
şi beneficiind de personalitate juridică, în care asociaŃii se înŃeleg să pună în comun anumite
bunuri, pentru exercitarea unor fapte de comerŃ, în scopul realizării şi împărŃirii profitului”2.
2. Societatea cu răspundere limitată. DefiniŃie şi caractere juridice
În art. 1888, Noul Cod Civil stabileşte formele societare dupa criteriul formei în: a) simple; b)
în participaŃie; c) în nume colectiv; d) în comandită simplă; e) cu răspundere limitată; f) pe acŃiuni;
g) în comandită pe acŃiuni; h) cooperative; g) alt tip de societate anume reglementat de lege. Legea
nr. 31/1990 privind societăŃile comerciale tratează doar societăŃile enumerate la lit. c)-g),
departajând astfel societăŃile comerciale de cele civile din enumerarea prevăzută în Noul Cod
Civil.
Dintre cele 5 tipuri de societăŃi comerciale, doar societatea cu răspundere limitată intră în
sfera de interes a lucrării de faŃă. În acest sens, se impune o definire a acesteia conferită chiar de
Legea nr. 31/1990, in art. 3 alin. (1) şi (3), în conformitate cu care societatea cu răspundere
limitată este societatea în care obligaŃiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social, iar asociaŃii
1
2
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sunt obligaŃi numai în limita capitalului social subscris. ŞtiinŃa dreptului comercial a completat
dispoziŃiile legale şi a definit societatea cu răspundere limitată ca fiind acea societatea care se
constituie de doua sau mai multe persoane în baza unei încrederi depline şi care pun în comun
anumite bunuri destinate desfăşurării unei activităŃi comerciale, în scopul obŃinerii şi împărŃirii
profitului şi care răspund pentru obligaŃiile sociale în limita aportului adus de ele în societate1.
După cum se observă din prezentarea definiŃiei, acest tip de societate are un caracter intuitu
personae izvorât din cerinŃa existenŃei încrederii între asociaŃi, care reprezintă doar unul dintre cele
trei caractere juridice reliefate de literatură juridică pentru această formă de societate. Deşi
caracterul intuitu personae reprezintă o caracteristică a societăŃilor de persoane, în realitate, natura
juridică a societăŃii cu răspundere limitată este una hibridă, determinată, pe de o parte, de cele
spuse mai sus, si, pe de altă parte, de posibilitatea asimilării ei societăŃii de capitaluri sub aspectul
funcŃionarii şi organizării sale.
Cel de-al doilea carater juridic se desprinde tot din definiŃie si constă în faptul că asociaŃii
sunt ŃinuŃi să răspundă pentru obligaŃiile sociale doar în limita aportului adus la constituirea
capitalului social. Pornind de la aceasta ultimă noŃiune, cea a capitalului social, se conturează cel
de-al treilea si ultim caracter juridic al societăŃii cu răspundere limitată care se referă la divizarea
capitalului în anumite fracŃiuni care au o valoare egală, cunoscute sub denumirea de părŃi sociale2.
3. Conceptul de părŃi sociale
După cum am arătat în cele de mai sus, părŃile sociale reprezintă fracŃiuni de valoare egală din
capitalul social. Important de menŃionat este faptul că, în ceea ce priveşte capitalul social al
societăŃii cu răspundere limitată, acesta nu poate avea o valoare mai mica de 200 lei, iar partile
sociale de 10 lei.
De asemenea, fiecare parte socială dă dreptul la un singur vot. Având în vedere faptul că
părŃile sociale emise au o valoare egală, conferind în consecinŃă drepturi egale asociaŃilor,
deŃinerea unei singure părŃi sociale de mai multe persoane oferă dreptul doar la un singur vot în
cadrul adunării generale. În această ordine de idei, se cere adus în atenŃie şi faptul că actul
constitutiv nu poate sa cuprindă dispoziŃii derogatorii de la dreptul comun prin care să permită ca
unele părŃi sociale să dea dreptul la exercitarea mai multor voturi. Acest drept nu poate fi restrâns
însă pentru asociaŃii care deŃin mai multe părŃi sociale, egale în număr cu voturile, întrucât legea
nu prevede expres această posibilitate, spre deosebire de societatea pe acŃiuni. În ciuda acestui
fapt, actul constitutiv, în temeiul principiului libertăŃii de voinŃă a asociaŃilor, poate să încorporeze
în prevederile sale o astfel de limitare.
Coroborând dispoziŃiile art. 193 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 cu cele ale art. 202 alin. (3),
se observă faptul că în cazul transmiterii părŃilor sociale pe cale succesorală, moştenitorii
asociatului decedat, deveniŃi asociaŃi ai societăŃii, au dreptul la tot atâtea voturi câte părŃi sociale au
dobândit.
În acest context, este important de subliniat observaŃia făcută de literatura juridică care a
surprins faptul că normele juridice reglementate în Legea nr. 31/1990 cu privire la raportul dintre
părŃile sociale şi dreptul de vot sunt lapidare. În această privinŃă, este semnalată problema încă
deschisă a situaŃiilor în care o parte socială poate să nu confere un drept de vot – este cazul, spre
exemplu, al părŃilor sociale care fac obiectul unui contract de uzufruct sau al acelora asupra cărora
s-a constituit o garanŃie reală mobiliară3.

1
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3. Conceptul de transmitere a părŃilor sociale
Având în vedere cele prezentate în rândurile de mai sus, părŃile sociale sunt titluri de
participare la capitalul social constituit prin aporturile aduse şi care conferă persoanelor care au
contribuit cu respectivele aporturi calitatea de asociat, cu toate drepturile şi obligaŃiile care decurg
din deŃinerea acestei calităŃi1.
PărŃile sociale, spre deosebire de acŃiuni, nu se caracterizează prin cesibilitate sau
negociabilitate, însă, prin faptul că încorporează anumite valori, acestea sunt transmisibile. Cu
toate acestea, nu se poate vorbi despre o liberă transmisibilitate a lor, ci se impune ca aceasta să se
realizeze sub auspiciul unor reguli speciale prevăzute de Legea nr. 31/19902, dreptul comun in
materie avându-şi sediul în regulile privind cesiunea de creanŃă (Noul Cod Civil, Cartea a V-a,
Titlul VI, SecŃiunea 1, intitulată Cesiunea de creanŃă în general, art. 1566-1586) şi transmisiunea
moştenirii (Noul Cod Civil, Cartea a IV-a, Titlul IV, Capitolul I, intitulat Transmisiunea
moştenirii, art. 1100-1134)3. În acest context, este important a se face precizarea că, deşi Legea nr.
31/1990 utilizează noŃiunea de transmitere a parŃilor sociale, în literatura juridică şi practica
judiciară aceasta este cunoscută şi sub denumirea de cesiune, înstrăinare, vânzare, transfer sau
chiar circulaŃie a parŃilor sociale.
Transmiterea părŃilor sociale se realizează prin acte inter vivos, cu titlu oneros sau cu titlu
gratuit - situaŃie în care este considerată o donaŃie sau prin acte mortis causa. În funcŃie de
gratuitatea sau onerozitatea contractului, acesta îmbracă forma autentică în primul dintre cazuri şi
cea a actului sub semnătură privată în cel de-al doilea caz, când forma scrisă este cerută de lege ad
probationem, şi nu ad validitatatem4.
În ceea ce priveşte preŃul cesiunii, părŃile sociale pot fi vândute la valoarea lor nominală, la o
valoare mai mare sau mai mică sau chiar pot fi cesionate cu titlu gratuit5. Dacă sub imperiul
Codului Civil anterior, cesiunea de creanŃă era prevăzută ca o specie a vânzării (fiind cu titlu
oneros) prin art. 1391-1398 şi 1402-1404, in actuala reglementare, art. 1567 alin. (1) consacra atât
instituŃia cesiunii de creanŃă cu titlu oneros, cât şi cea cu titlu gratuit6.
Libertatea de a stabili preŃul cesiunii se poate constitui într-o aparentă violare a principiului
conform căruia părŃile sociale nu reprezintă titluri negociabile, idee combătută de însăşi natura
negocierii care presupune cotarea la bursă sau negocierea realizată pe o altă piaŃă organizată,
situaŃie inexistentă în cazul transmiterii părŃilor sociale7.
Un ultim aspect cu privire la preŃul cesiunii este cel legat de menŃionarea acestuia în
convenŃia prin care se transmit părŃile sociale. În acest cadru, practica judiciară, pornind de la
premisa că transmiterea poate fi atât cu titlu gratuit, cât şi cu titlu oneros, a statuat că valabilitatea
contractului semnat şi însuşit de părŃi nu este afectată de lipsa menŃiunii preŃului8.
Din interpretarea strictă a Legii nr. 31/1990, mai exact a art. 202 alin. (2), (2)1, (2)2şi (2)3,
modificată prin O.U.G. nr. 54/2010, momentul transmiterii dreptului de proprietate asupra părŃilor
sociale între asociaŃi are loc de regula la data semnării contractului de cesiune9. Cu toate acestea,
1
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8
Ioan Adam şi CodruŃ Nicolae Savu, op. cit., 712
9
Liviu Păncescu, “Transferul de părŃi sociale reglementat de art. 202 din Legea nr. 31/1990”, Dreptul
afacerilor 7-8 (2011): 377
2

Ştefana Morhan

829

transferul proprietăŃii poate să opereze la o dată ulterioară, prin acordul părŃilor, cum ar fi cea a
înscrierii în registrul acŃionarilor sau a înregistrării la registrul comerŃului1. În ceea ce priveşte
transmiterea părŃilor sociale către persoane din afara societăŃii, aceasta are loc fie la data la care
termenul de opoziŃie al creditorilor sociali sau al oricăror alte persoane prejudiciate expiră (atunci
când nu a fost formulată opoziŃia), fie odată cu comunicarea hotărârii de respingere a opoziŃiei,
potrivit art. 202 alin (2)4 2
În final, menŃionăm că transmiterea fictivă a părŃilor sociale în scopul sustragerii de la
urmărirea penală sau în scopul îngreunării acesteia este interzisă. Transmiterea părŃilor sociale în
condiŃiile de mai sus întruneşte elementele constitutive ale infracŃiunii prevăzute de Legea nr.
31/1990 în art. 280 1 şi se pedepseşte cu închisoarea de la 2 la 8 ani.
II. CondiŃiile de transmitere a părŃilor sociale
1. Transmiterea între asociaŃi
În privinŃa condiŃiilor cerute pentru transmiterea părŃilor sociale, Legea nr. 31/1990 prevede
posibilitatea transmiterii între asociaŃi, către persoane din afara societăŃii sau pe cale succesorală3.
În conformitate cu prevederile art. 202 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, părŃile sociale pot fi
transmise între asociaŃi. Întrucât legea nu intervine cu alte cerinŃe, doctrina juridică consideră că în
acest caz transmiterea operează în virtutea principiului liberei circulaŃii a părŃilor sociale, fără a fi
necesar aşadar acordul adunării generale. Justificarea pentru această situaŃie îşi are sorgintea în
faptul că transmiterea nu afectează caracterul intuitu personae al societăŃii, tocmai prin prisma
faptului că aceasta se efectuează între persoane ce deŃin calitatea de asociat4.
Transmiterea părŃilor sociale între asociaŃi presupune încheierea unui contract între asociatul
cedent şi asociatul cesionar5. În timp ce unii autori consideră că nu este necesară respectarea
condiŃiei formei autentice a contractului (cu exceptia cesiunii cu titlu gratuit) deoarece legea nu o
prevede6, alŃi autori achiesează opiniei contrare şi anume că se impune forma autentică,
argumentul fiind faptul că transmiterea modifică prevederile actului constitutiv cu privire la cotele
de capital deŃinute iniŃial de asociaŃi.
Important de menŃionat cu privire la transmiterea părŃilor sociale între asociaŃi este şi ideea
care s-a statuat în practica judiciară cu privire la asociatul care doreşte să-şi înstrăineze dreptul de
proprietate asupra părŃilor sociale pe care le deŃine. În acest sens, asociatul cedent trebuie să
respecte dreptul de preemŃiune al fondatorilor la cumpărarea părŃilor sale sociale cu condiŃia ca
acest drept să fie prevăzut de actul constitutiv7.
2. Transmiterea către persoane din afara societăŃii
Art. 202 alin. (2) din Legea nr. 31/1990 prevede că transmiterea părŃilor sociale către
persoane din afara societăŃii este permisă doar cu condiŃia obŃinerii aprobării asociaŃilor
reprezentând cel puŃin trei pătrimi din capitalul social. Precizăm faptul că prin “persoane din afara
societăŃii” se înŃelege orice persoană care nu deŃine calitatea de asociat, de această categorie
putând aparŃine şi administratorii, cenzorii neasociaŃi, foştii asociaŃi, salariaŃii societăŃii etc.
Întrucât acest tip de transmitere reprezintă, de facto, atragerea unui nou asociat şi implicit
afectarea caracterului intuitu personae al societăŃii, legiuitorul a impus necesitatea hotărârii
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adunării generale în acest sens1. Legea este lacunară cu privire la momentul la care trebuie luată
aceasta hotărăre, ceea ce a determinat pe unii autori să afirme că aceasta trebuie în mod imperios
să fie prealabilă momentului în care are loc încheierea contractului de cesiune a părŃilor sociale2,
iar pe alŃi autori să considere că poate fi luată atât înainte, cât şi după încheierea contractului3.
Cât priveşte majoritatea cerută pentru luarea hotârârii, legea dispune că trebuie să reprezinte
votul asociaŃilor care constituie trei patrimi din capitalul social. Astfel, are loc o abatere de la
regula dublei majorităŃi instituită prin art. 192 alin. (1) din lege. ExplicaŃia în aceasta situaŃie este
susŃinută prin argumentul că fixarea unei majorităŃi de trei pătrimi din capitalul social implică şi
asigurarea unei majorităŃi în numărul asociaŃilor4.
Potrivit unor autori, în calculul majorităŃii prevăzute în art. 202 din lege, nu trebuie inclusă şi
partea de capital social deŃinută de asociatul care doreşte să îşi transmită părŃile sociale şi care, pe
cale de consecinŃă, trebuie să se abŃină de la deliberări întrucât acesta se regăseşte în situaŃia
dispusă în art. 79 alin. (1) din lege, adică se află într-un conflict de interese cu societatea. În
această ordine de idei, contrarietatea dintre interesele asociatului şi cele ale societaŃii se reflectă în
faptul că încrederea garantată la momentul constituirii societăŃii îşi pierde valoarea prin faptul că
asociatul vrea să îşi înstrăineze partea sa, urmărind, totodată, obŃinere unor condiŃii cât mai
avantajoase pentru transmiterea părŃilor sale sociale5. Orice contract profesional presupune, prin
natura sa, că fiecare parte are un interes contractual pe care urmăreşte să şi-l realizeze prin
concilierea cu interesul celeilalte părŃi care, de această dată, nu mai este societatea6.
O altă abatere de la lege, mai exact de la art. 195 alin. (2), este cea cu privire la faptul că
convocarea adunării generale nu poate fi cerută decât de un asociat sau un număr de asociaŃi ce
reprezintă o pătrime din capitalul social. În situaŃia transmiterii părŃilor sociale de către un asociat
către persoane din afara societăŃii, administratorul este obligat, la cererea asociatului cedent, să
convoace adunarea generală chiar dacă asociatul cedent nu deŃine cel puŃin o pătrime din capitalul
social7.
3. Transmiterea pe cale succesorală
Transmiterea părŃilor sociale pe cale succesorală este reglementata de Legea nr. 31/1990 în
art. 202 alin. (3) şi (4). Astfel, alin. (3) stipulează că în cazul dobândirii unei părŃi sociale prin
succesiune, dispoziŃiile alin. (2) care prevad transmiterea părŃilor sociale către persoane din afara
societăŃii nu sunt aplicabile dacă prin actul constitutiv nu se dispune altfel.
Trebuie menŃionat faptul că, în conformitate cu Codul Civil, drepturile succesorale se
transmit ope legis moştenitorilor de la data deschiderii moştenirii, de la decesul asociatului care
transmite moştenirea. Aşadar, aceştia dobândesc părŃile sociale de plin drept din acest moment8,
lucru care ne conduce la concluzia că, de fapt, actul constitutiv nu reglementează transmiterea
dreptului de proprietate asupra părŃilor sociale, ci posibilitatea dobândirii calităŃii de asociat de
către moştenitori. Justificarea introducerii unor asemenea clauze în actul constitutiv, de continuare
sau de necontinuare cu moştenitorii asociatului decedat, îşi are suportul în protejarea caraterului
intuitu personae al societăŃii.
Astfel, în situaŃia în care există clauze de continuare, moştenitorii asociatului decedat vor
deveni asociaŃi ai societăŃii cu răspundere limitată, fără a fi nevoie de acordul celorlalŃi asociaŃi. O
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situaŃie specială este reglementată de art. 229 alin. (1) din Legea nr. 31/1990 când, în urma
decesului unuia dintre asociaŃii societăŃii, rămâne doar un singur asociat, iar societatea intră în
dizolvare. În alin (2) teza I, legiuitorul prevede însă una dintre cele două excepŃii care împiedică
intervenŃia instituŃiei dizolvării şi anume atunci când actul constitutiv prevede clauze de continuare
cu moştenitorii.
În cazul în care nu există clauze de continuare, moştenitorii asociatului decedat nu vor
dobândi calitatea de asociat, însă, fiind titulari ai părŃilor sociale, vor avea dreptul la
contravaloarea acestor părŃi, calculată în baza ultimului bilanŃ contabil aprobat, conform alin. (3)
teza a II-a. Dacă actul constitutiv nu cuprinde nici clauze de continuare, nici clauze de
necontinuare, literatura juridică consideră că moştenitorii asociatului decedat vor deveni asociaŃi în
cadrul societăŃii, în baza principiului ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus.
De asemenea, actul constitutiv, prin dispoziŃii exprese, poate să prevadă continuarea societăŃii
cu moştenitorii asociatului decedat cu condiŃia obŃinerii acordului asociaŃilor. În această situaŃie,
este necesar votul exprimat de asociaŃii reprezentând cel puŃin trei pătrimi din capitalul social, cu
posibilitatea stabilirii unei alte majorităŃi în actul constitutiv, idee care reiese din analiza alin. (3)
care prevede ca se poate deroga de la dispoziŃiile consacrate in alin (2).
În alin. (4) al art. 202, legiuitorul prevede cazul în care s-ar depăşi maximul legal de asociaŃi
din cauza numărului mare al succesibililor care ar veni la moştenire şi când aceşti vor fi obligaŃi să
desemneze un număr de titulari ce nu va depăşi maximul legal, titulari ce acŃionează ca nişte
mandatari cu reprezentare indirectă sau imperfectă. Conform doctrinei şi practicii judiciare, dacă
succesorii nu îşi desemnează titularii, aceştia vor putea fi numiŃi de instanŃă, în virtutea
principiului salvgardării societăŃii comerciale. În această ordine de idei, trebuie menŃionat faptul că
titularii nu pot fi desemnaŃi dintre persoane din afara societăŃii, ci doar din rândul asociaŃilor şi ai
succesorilor asociaŃilor, altfel realizându-se o încălcare a dispoziŃiilor art. 202 alin. (2) din lege1.
4. Retragerea asociatului din societatea cu răspundere limitată
Retragerea asociaŃilor, reglementată de art. 226 din Legea nr. 31/1990, poate constitui o altă
modalitate de transmitere a părŃilor sociale. Cel puŃin în societăŃile cu răspundere limitată,
retragerea unui asociat, când nu îmbracă forma anulării părŃilor sociale, însoŃită de plata
contravalorii acestora de către societate, este posibilă şi prin cesiune părŃilor către ceilalŃi asociaŃi
sau chiar către terŃi. În acest situaŃie, devin aplicabile regulile statuate în art. 202 alin. (1), respectiv
alin. (2)2.
III. Efectele şi opozabilitatea transmiterii părŃilor sociale
1. Modificarea actului constitutiv
Indiferent de cum se realizează transmiterea părŃilor sociale – între asociaŃi, către persoane
din afara societăŃii, pe cale succesorală sau chiar în cazul retragerii unui asociat din societatea cu
răspundere limitată –, datorită implicaŃiilor pe care le comportă cu referire la schimbarea structurii
capitalului social şi/sau la dobândirea calităŃii de asociat sau la pierderea calităŃii de asociat, acest
lucru antrenează modificarea actului constitutiv.
Conform prevederilor art. 192 alin. (2) din Legea nr. 31/1990, pentru modificarea actului
constitutiv legea impune întrunirea unanimităŃii în cadrul adunării generale. În acest peisaj,
modificarea actului constitutiv ca urmare a transmiterii părŃilor sociale între asociaŃi (când nu este
necesar acordul adunării generale) sau către persoane din afara societăŃii (când este necesar votul
asociaŃilor care reprezintă cel puŃin trei pătrimi din capitalul social) se prezintă ca o excepŃie, care,
însă, îşi găseşte suportul legal în teza a II-a a alin. (2), care dispune neobligativitatea respectării
1
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principiului unanimităŃii “când legea sau actul constitutiv prevede altfel”.
2. Numirea cenzorilor
O situaŃie specială care constituie un efect al transmiterii de părŃi sociale este cea în care un
asociat al unei societăŃi cu răspundere limitată cu o adunare generală format din 14 membri îŃi
înstrăinează părŃile sale sociale către 2 sau mai multe persoane din afara societăŃii. Astfel, numărul
de asociaŃi rezultat în urma transmiterii va fi de minim 15, situaŃie în care, conform art. 199 alin.
(3), numirea cenzorilor este obligatorie. Dacă numirea cenzorilor se face pentru prima dată în
cadrul societăŃii respective, actul constitutiv va trebui modificat, în mod obligatoriu, şi prin
introducerea menŃiunilor referitoare la datele acestora de identificare, conform art. 7 lit. e) din
Legea nr. 31/19901.
3. Înscrierea în registrul de asociaŃi al societăŃii
Potrivit art. 203 alin. 1 teza a II-a din Legea nr. 31/1991, transmiterea părŃilor sociale trebuie
înscrisă în registrul de asociaŃi al societăŃii. Această dispoziŃie legală se coroborează cu prevederile
art. 198 alin. (1) din lege care precizează menŃiunile care trebuie notate în acest registru, dintre
care fac parte şi transmiterea părŃilor sociale, partea de capital social ce revine fiecărui asociat sau
orice altă modificare privitoare la acestea. În acest sens, obligaŃia de a Ńine registrul asociaŃilor
revine administratorului care devine răspunzător faŃă de societate în temeiul art. 73 lit. c) din lege
în condiŃiile în care nu înscrie menŃiunile cu privire la transmiterea părŃilor sociale2.
4. Înregistrarea în registrul comerŃului
Pe lângă registrul asociaŃilor, administratorul are obligaŃia înregistrării în registrul comerŃului
a transmiterii părŃilor sociale, potrivit art. 203 alin. (1) teza I. Astfel, acesta trebuie să depună la
registrul comerŃului, în termen de 15 zile, hotărârea adunării generale a asociaŃilor, conform art.
202, alin. (2)1 din lege. Totodată, art. 203 alin. (3) dispune şi cerinŃa depunerii actului de
transmitere a părŃilor sociale şi a actului constitutiv actualizat cu datele de identificare a noilor
asociaŃi, în conformitate cu art. 204 alin. (4). Înregistrarea menŃiunii transmiterii părŃilor sociale se
va face în baza hotărârii judecătorului delegat3.
Oficiul registrului comerŃului va înainta din oficiu Monitorului Oficial al României hotărârea
generală a asociaŃilor, în scopul publicării în conŃinutul acestuia, în Partea a IV-a, potrivit art. 202,
alin. (2)1. Costurile de publicare vor fi suportate de către societate.
De asemenea, oficiul registrului comerŃului va transmite pe cale electronică într-un timp cât
mai scurt hotărârea adunării asociaŃilor privind transmiterea părŃilor sociale AgenŃiei NaŃionale de
Administrare Fiscală şi direcŃiilor generale ale finanŃelor publice şi judeŃene şi a municipiului
Bucureşti, conform art. 202 alin (2)2 4.
În conformitate cu art. 202 alin. (2) din lege, transmiterea părŃilor sociale este opozabilă faŃă
de terŃi numai din momentul înscrierii ei în registrul comerŃului. În literatura de specialitate, s-a
afirmat că în cazul în care societatea nu realizează formalităŃile de publicitate, asociatul cedent va
putea efectua el însuşi înregistrarea în calitate de persoană interesată, în condiŃiile art. 22 din Legea
nr. 26/1990 privind registrul comerŃului5. De precizat că, în concordanŃă cu dispoziŃiile art. 44 din
legea mai sus menŃionată, societatea comercială care nu efectuează operaŃiunile de publicitate
impuse de lege poate fi sancŃionată cu amendă judiciară de judecătorul delegat la registrul
1
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comerŃului .
În cazul transmiterii părŃilor sociale prin succesiune, dobândirea se face de plin drept de la
data decesului asociatului care lasă moştenirea. Atât în situaŃia continuării societăŃii cu
moştenitorii asociatului decedat, cât şi în cazul necontinuării, se procedează la efectuarea
menŃiunii în registrul de asociaŃi al societăŃii. Astfel, în prima dintre situaŃii, se realizează
opozabilitatea faŃă de societate şi faŃă de asociaŃii acesteia2.
IV. Imposibilitatea transmiterii părŃilor sociale prevăzută de actul constitutiv
Pornind de la prevederile art. 202 alin. (1) din Legea nr. 31/1990, prin utilizarea expresiei
“pot fi” cu referire la transmiterea părŃilor sociale între asociaŃi, rezultă că dispoziŃiile legiuitorului
sunt dispozitive, şi nu imperative. De altfel, contractul de societate este guvernat, asemeni oricărui
contract, de principiul pacta sunt servanda, potrivit căruia convenŃiile pot fi modificate fie prin
acordul părŃilor, fie prin cauze expres prevăzute de lege3. În acest cadru, conchidem că actul
constitutiv. poate prevedea clauze prin care se interzice transmiterea părŃilor sociale între asociaŃi
sau poate omite orice prevedere cu privire la acest fapt, situaŃie în care posibilitatea transmiterii
părŃilor sociale este controversată. Cu atât mai mult vor opera asemenea clauze sau lipsa oricărei
clauze în cazul transmiterii către persoane din afara societăŃii, unde însăşi legea este mai
restrictivă. În ceea ce priveşte transmiterea părŃilor pe cale succesorală, actul constitutiv poate
prevedea cel mult o clauză de necontinuare cu moştenitorii asociatului decedat întrucât aceştia
primesc de plin drept părŃile sociale de la data decesului asociatului care a lăsat moştenirea.
Cu toate acestea, imposibilitatea transferului părŃilor sociale poate fi înlăturată prin
modificarea actului constitutiv, mai exact fie prin înlăturarea clauzelor care interzic transmiterea
părŃilor sociale sau a celor de necontinuare a societăŃii cu succesorii legali ai asociatului decedat,
fie prin introducerea unor clauze care prevăd posibilitatea transmiterii părŃilor sociale, atunci când
actul constitutiv nu încorpora nicio clauză cu privire la acest aspect. În vederea modificării actului
constitutiv, se va parcurge procedura reglementată în art. 204 din lege.
V. Incompatibilitate la transmiterea părŃilor sociale
În ipoteza în care o persoană cumulează calitatea de asociat unic într-o societate cu
răspundere limitată şi cea de asociat persoană juridică a unei societăŃi cu răspundere limitată
formată din 2 asociaŃi, aceasta nu poate dobândi în calitate de cesionar părŃile sociale ale celuilalt
asociat şi să devină, pe cale de consecinŃă, asociat unic al societăŃii ale cărei părŃi sociale sunt
cesionate4. În această situaŃie, s-ar realiza încălcarea dispoziŃiilor art. 14 din Legea nr. 31/1990.
VI. AcŃiuni în justiŃie
1. Cererea de opoziŃie a creditorilor sociali sau a altor persoane prejudiciate
Ca urmare a modificărilor aduse Legii nr. 31/1990 prin O.U.G. nr. 54/2010 privind unele
măsuri pentru combaterea evaziunii fiscale, dispoziŃiile cu referire la transmiterea părŃilor sociale
au cunoscut modificări substanŃiale5. În acest sens, se prezinta art. 202 alin. (2)3 care dispune că
creditorii sociali şi orice alte persoane prejudiciate de hotărârea asociaŃilor privind transmiterea
părŃilor sociale au dreptul de a formula o cerere de opoziŃie. Aceasta se depune la registrul
comerŃului care va face menŃiune de ea şi o va înainta instanŃei judecătoreşti competente în termen
de 3 zile de la depunere, conform art. 62 alin (1) teza a II-a din lege. Prin cererea de opoziŃie, se
1
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solicită instanŃei judecătoreşti obligarea societăŃii sau a asociaŃilor la repararea prejudiciului cauzat
şi, dacă este cazul, atragerea răspunderii civile a asociatului care intenŃionează sa îşi înstrăineze
părŃile sociale.
În conformitate cu art. 202 alin. (2)4, dacă creditorii sociali si orice alte persoane prejudiciate
nu formulează cererea de opoziŃie, transmiterea părŃilor sociale către persoane din afara societăŃii
va opera la data expirării termenului de opoziŃie de 30 de zile prevazut în art. 62 alin. (1). În cazul
transmiterii între asociaŃi, se vor aplica regulile care existau şi anterior modificărilor introduse de
O.U.G. nr. 54/2010, adică la data încheierii contractului sau la o dată ulterioară, aprobată de părŃi,
însă nu mai târziu de înregistrarea în registrul comerŃului1.
În situaŃia în care a fost formulată o cerere de opoziŃie, transmiterea părŃilor sociale va opera
la data comunicării hotărârii de respingere a acesteia, conform art. 202 alin. (2)4, hotărâre care este
supusă numai recursului, potrivit art. 62 alin. (4).
2. AcŃiunea în anulare a acŃionarilor
În cazul în care la transmiterea părŃilor sociale nu se respectă dispoziŃiile legale sau
prevederile actului constitutiv, hotărârea adunării generale poate fi atacată în justiŃie de către
asociaŃii care nu au luat parte la ea sau care au votat contra şi au solicitat să se înregistreze acest
lucru în procesul-verbal al adunării2. Dreptul trebuie exercitat in termen de 15 zile şi începe să
curgă de la data la care asociatul a luat cunoştinŃă de hotărărea adunării generale pe care o atacă,
potrivit art. 196 din Legea nr. 31/1990.
Deşi art. 196 dispune dreptul de a ataca in justiŃie hotărârile adunării generale, prin
coroborare cu dispoziŃiile art. 132 alin. (2) din lege, deducem că acest drept se poate exercita şi în
cazul transmiterii părŃilor sociale între asociaŃi, când nu este necesar acordul adunării generale, cu
condiŃia ca transmiterea sa fie contrară prevederilor actului constitutiv şi să nu existe o modificare
a acestuia în acest sens. Acest aspect îŃi găseşte aplicativitatea şi în cazul transmiterii pe cale
succesorală, atunci când actul constitutiv conŃine fie clauze de continuare cu moştenitorii, fie
clauze de necontinuare, situaŃii când nu există cerinŃa întrunirii adunării generale, însă respectivele
clauze sunt încălcate fără o modificare a actului constitutiv.
3. AcŃiunea în anulare a fondatorilor
În practica judiciară, s-a statuat, aşa cum am afirmat şi anterior în cadrul lucrării, că fondatorii
au un drept de preemŃiune în cazul în care un asociat doreşte să facă un transfer al părŃilor sale
sociale. Astfel, în cazul nerespectării dreptului de preemŃiune, fondatorii titulari ai acestui drept
pot solicita anularea contractului prin care s-au transmis părŃile sociale încheiat prin nerespectarea
dispoziŃiilor statuare privitoare la dreptul lor de preemŃiune3.
VII. Transmiterea părŃilor sociale în cazul societăŃii cu răspundere limitată cu asociat
unic
Societatea cu răspundere limitată cu asociat unic nu este o formă juridică de societate diferită
de cele reglementate in art. 2 din Legea nr. 31/1990, ci o varietate a societăŃii cu răspundere
limitată de tip clasic, prevăzută la lit. e) din articol. Având în vedere acest considerent, societatea
cu răspundere limitată cu asociat unic se constituie şi funcŃionează după regulile generale de
constituire şi funcŃionare aplicabile formelor de societate comercială prevăzute in art. 2. Întrucât
prezintă o particularitate în raport cu celelalte, constând în existenŃa unui singur asociat, aşadar al
unui singur deŃinător al capitalului social, legiuitorul a instituit şi anumite norme speciale, înscrise
1
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3
Ibidem, 713
2
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în principal în art. 13-15 .
În cazul societăŃii cu răspundere limitată cu asociat unic, în ceea ce priveşte dispoziŃiile art.
202 alin. (1) al Legii nr. 31/1991 cu referire la transmiterea părŃilor sociale între asociaŃi este lesne
de înŃeles că nu îşi găsesc aplicativitatea, lucru care rezultă din însăşi forma de constituire a acestei
varietăŃi de societate.
În ceea ce priveşte prevederile alin. (2) al articolului mai sus menŃionat, se pot distinge două
ipoteze care generează efecte distincte. Astfel, în prima ipoteză, avem de a face cu o transmitere
parŃială a părŃilor sociale deŃinute de asociatul unic către o persoană din afara societăŃii. În
conformitate cu prevederile alin. (2), transmiterea către persoane din afara societăŃii este permisă
numai dacă a fost aprobată de asociaŃi reprezentând cel puŃin trei pătrimi din capitalul social. În
această situaŃie, Legea nr. 31/1990 intervine prin art. 13 alin. (1) teza a II-a unde consacră faptul
că, în calitatea sa de asociat unic, acesta are drepturile şi obligaŃiile ce revin, potrivit prezentei legi,
adunării generale a asociaŃilor. Cu alte cuvinte, transmiterea de părŃi sociale în cazul societăŃii cu
răspundere limitată este posibilă.
Ca urmare a transmiterii parŃială a părŃilor sociale, cumpărătorul acestora devine asociat în
cadrul societăŃii cu răspundere limitată. Totodată, fostul asociat unic are obligaŃia să efectueze
operaŃiunile necesare în vederea modificării contractului de societate, mai exact a statutului,
conform art. 5 alin. (2) din lege.
Potrivit art. 13 alin. (2), asociatul unic poate fi şi administrator, situaŃie în care îi revin si
obligaŃiile prevăzute de lege pentru această calitate. În cazul transmiterii părŃilor sociale,
administratorul asociat unic are obligaŃia să consemneze transmiterea părŃilor sociale în registrul
asociaŃilor şi să o înscrie în registrul comerŃului, realizând astfel şi opozabilitatea transmiterii.
În cea de-a doua ipoteză, are loc o transmitere integrală a părŃilor sociale de către asociatul
unic către o persoană din afara societăŃii. În această situaŃie, asociatul unic cedent renunŃă la
calitatea sa de asociat, în timp ce persoană care are calitatea de cesionar în contractul de cesiune a
părŃilor sociale dobândeşte şi calitatea de asociat în societatea cu răspundere limitată cu asociat
unic. Astfel, societatea nu se transforma într-o societate cu răspundere limitată precum în cazul
transmiterii parŃiale de părŃi sociale, ci se păstrează în continuare ca o varietate a acesteia, având
un singur asociat, fiind vorba, de fapt, doar de o substituire în persoana asociatului unic. În cazul în
care asociatul unic cedent este şi administratorul societăŃii, acesta este Ńinut la a-şi respecta
obligaŃiile ce îi revin, aceleaşi ca în situaŃia transmiterii parŃiale a părŃilor sociale.
Transmiterea părŃilor sociale pe cale succesorală operează şi în cazul societăŃii cu răspundere
limitată cu asociat unic, cu condiŃia ca statutul să cuprindă clauze de continuare cu moştenitorii,
aceştia dobândind astfel calitatea de asociat. În caz contrar, va intervene instituŃia dizolvării2.
Concluzii
Deşi lucrarea prezentă a avut ca tematică de studiu transmiterea părŃilor sociale, s-a impus şi
prezentarea anumitor aspecte care au permis o mai bună atingere a scopului lucrării: forma de
societate unde aceasta se poate realiza, cu necesitatea înŃelegerii prealabile a conceptului de
societate comercială, semnificaŃia şi implicaŃiile noŃiunii de părŃi sociale, conceptul de transmitere
a părŃilor sociale cu prezentarea particularităŃilor transmiterii în acest context (regulile cărora
trebuie să se supună, tipul de acte care se întocmesc, forma pe care o îmbracă, stabilirea preŃului
sau momentul transferului dreptului de proprietate asupra părŃilor sociale).
Cu toate acestea, cele de mai sus au constituit doar un suport informaŃional care a permis
prezentarea ulterioară a direcŃiilor principale de abordare propuse în acest studiu - condiŃiile în
care are loc transmiterea părŃilor sociale, efectele pe care le generează, condiŃiile de creare a
1
2

Vasile Nemeş, op. cit., 246
Ioan Adam şi CodruŃ Nicolae, Savu, op. cit., 842
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opozabilităŃii transmiterii şi, nu în ultimul rând, contextele în care transmiterea părŃilor sociale este
nerealizabilă.
În urma analizei dispoziŃiilor legale şi a parcurgerii literaturii juridice în această materie în
vederea realizării studiului de faŃă, rezultatele obŃinute au subliniat ceea ce literatura juridică
consacrase deja – transmiterea părŃilor sociale presupune un proces destul de anevoios, condiŃionat
de restricŃiile legale existente, de posiblitatea asociaŃilor de a amplifica aceste restricŃii sau chiar de
a interzice transmiterea părŃilor sociale prin actul constitutiv, de necesitatea îndeplinirii
formalităŃilor de publicitate prin înregistrarea în registrul comerŃului pentru crearea opozabilităŃii
faŃă de terŃi. De asemenea, având în vedere dimensiunile relativ mici ale acestei forme de societate
care permite un maxim de 50 de asociaŃi, transmiterea părŃilor sociale poate deveni nerealizabilă şi
prin crearea stării de incompatibilitate prevăzută în art. 14 din Legea nr. 31/1990. Un alt element
care vine în aceeaşi ordine de idei este cel cu privire la obligaŃia înscrierii în registrul asociaŃilor a
oricărei operaŃiuni de transmitere de părŃi sociale.
În ciuda acestor aspecte, transmiterea părŃilor sociale nu a rămas doar un concept pur teoretic,
fiind o operaŃiune care în practică are loc cu o frecvenŃă destul de ridicată. În acest sens, trebuie
avut în calcul şi faptul că modificarea prevederilor legale în vederea acordării unei libertăŃi mai
mari în transmiterea părŃilor sociale ar putea afecta caracterul intuitu personae al societăŃii cu
răspundere limitată, ceea ce ar putea conduce la o completă redefinire a acesteia.
Studiul întreprins poate reprezenta un material auxiliar care vine în susŃinerea literaturii de
specialitate juridică din domeniul transmiterii părŃilor sociale. De asemenea, se poate considera că
vine în completarea acesteia în ceea ce priveşte abordarea problematicii transmiterii părŃilor
sociale în societatea cu răspundere limitată cu asociat unic, unde literatură juridică parcursă nu s-a
dovedit a fi prea generoasă. În acest sens, problematica anterior menŃionată se poate constitui întrun subiect de cercetare pentru viitoare studii în domeniu.
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PARTICULARITĂłI ALE ÎMPRUMUTULUI DE BANI DIN
PERSPECTIVA CODULUI CIVIL
Andreea-Raluca GABOR1

Abstract
This paper analyze the specific features of the money loan in the regulation of the Civil
Code2. According to art. 2158 Civil Code, the money loan is that contract in witch the lender gives
the borrower a sum of money and the borrower agrees to return after a certain period of time the
same amount of money. The study is taking into consideration the both types of money loan,
namely the free loan, and the loan with interest, passing also in review the contents of loan
agreement, the loan repayment and payment conditions.
Cuvinte cheie: împrumut de bani, împrumut de consumaŃie, dobândă remuneratorie, capital,
Noul Cod civil
1. Introducere
Prin împrumut, în sens general, se înŃelege activitatea de luare sau de dare a unui bun care
urmează să fie restituit3.
Împrumutul, are o importanŃă practică deosebită, fiind indispensabil în activităŃile economice
contemporane, întrucât oamenii sunt nevoiŃi să apeleze la acesta pentru a putea face faŃă realităŃilor
economice actuale. În ceea ce priveşte evoluŃia sa istorică, trebuie precizat că împrumutul nu este o
creaŃie a zilelor noastre, fiind cunoscut încă din perioada Evului Mediu, când era condamnat de
dreptul canonic, activitatea de camată fiind recunoscută doar anumitor categorii de persoane. Mai
mult, primele instituŃii financiare apărute au fost casele de amanet, acum 3000 de ani şi care
continuă să existe şi în zilele noastre. În contextul economic şi social actual, împrumutul a luat
amploare datorită crizei economice mondiale, care a început în iulie 2007, unul din motivele
vulnerabilităŃii sistemului financiar fiind provocat chiar de contractele și operațiile financiare
complicate și supuse efectului de pârghie.
Datorită expansiunii creditelor în societatea contemporană, fie că este vorba de credite
consimŃite de întreprinzători, fie de particulari, creditul de consum a ajuns să facă obiectul de
reglementare a numeroase legi, rezultând astfel un regim al contractului de împrumut, în care
regulile de bază sunt cuprinse în Codul civil şi se completează cu dispoziŃiile legilor speciale.
Având în vedere aceste numeroase reglementări trebuie precizat că studiul se opreşte doar
asupra contractul de împrumut de bani aşa cum este el prevăzut de Codul civil, prezentând astfel,
noŃiunea de împrumut de bani, caracterele juridice, condiŃiile de validitate, felurile împrumutului,
efectele şi stingerea contractului. Studiul va acorda o importanŃă deosebită modificărilor
semnificative aduse de Codul civil, în privinŃa modalităŃii de stabilire a termenului de restituire, a
condiŃiilor de probă ale efectuării plăŃii, precum şi asupra regimului juridic al dobânzii moratorii
care, a fost modificat prin Legea 71/20114 privind punerea în aplicare a Codului civil.
1
Student, Facultatea de Drept, Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti; (raluca.gabor@yahoo.com).
Acest studiu a fost elaborat sub coordonarea Lect. Univ. Dr. Gheorghe Anca.
2
Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.409 din 10
iunie 2011, republicată în temeiul Legii nr.71/2011, denumită în continuare Codul civil.
3
http://dexonline.ro/definitie/imprumut
4
Legea 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicată în Monitoriul
Oficial nr.409 din 10 iunie 2011.
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2. ConŃinutul propriu-zis al lucrării
2.1. NoŃiune:
Împrumutul de bani este cel mai des întâlnit împrumut de consumaŃie, el având ca obiect
acele bunuri consumptibile şi fungibile prin excelenŃă, respectiv banii.
Împrumutul de bani ar putea fi definit ca acel contract de împrumut prin care împrumutătorul
transmite temporar unei alte persoane, numite împrumutat, o sumă de bani, pentru a o utiliza, cu
obligaŃia de a o restitui la scandenŃă. Rezultă aşadar, că prin acest contract, împrumutatul primeşte
o sumă de bani, numită capital, pe care este Ńinut să o restituie la scadenŃă, de cele mai multe ori în
schimbul unei dobânzi. Putem deduce din această definiŃie că împrumutul de bani este, de fapt, o
varietate a împrumutului de consumaŃie care se remarcă prin obiectul său speficic.
Împrumutul de bani este reglementat de Codul civil împreună cu împrumutul de consumaŃie,
în art. 2158-2170.
2.2. Caractere juridice sunt similare cu cele ale contractului de folosinŃă, care reprezintă
dreptul comun în ceea ce priveşte contractul de împrumut de bani.
Astfel, sub apectul modului de formare, împrumutul de bani este un contract real deoarece,
pentru formarea lui valabilă, este necesară remiterea sumei de bani ce constituie obiectul
contractului de împrumut. Spre deosebire de împrumutul de folosinŃă propriu-zis, împrumutul de
bani se poate încheia valabil şi prin „predarea titlului la purtător, prin predarea carnetului
nominalizat pe numele împrumutatului sau trecut la clauza de împuternicire”1. Eventuala
înŃelegere a părŃilor, neurmată de remiterea sumei de bani, respectiv de predarea titlului la purtător
sau a carnetului nominalizat, nu duce la perfectarea contractului, aceasta având doar valoarea unei
promisiuni de împrumut. Cu privire la aceasta, art. 2145 Codul civil prevede că, în situaŃia în care
„bunul se află în deŃinerea beneficiarului, iar promitentul refuză să încheie contractul, instanŃa, la
cererea celeilalte părŃi, poate să pronunŃe o hotărâre care să Ńină loc de contract, dacă cerinŃele legii
pentru validitatea acesteia sunt îndeplinite”.
Contractul de împrumut de bani este un contract unilateral întrucât acesta dă naştere la
obligaŃii doar în sarcina împrumutatului, acesta din urmă având obligaŃia de a restitui la scandenŃă
suma de bani împrumutată. Contractul de împrumut de bani rămâne unilateral şi în cazul
împrumutului cu dobândă, întrucât obligaŃia de plată a dobânzii incumbă tot împrumutatului,
nefiind astfel în situaŃia unor obligaŃii reciproce şi interdependente.
Noul Cod civil, spre deosebire de Codul civil din 18642, prezumă contractul de împrumut
care are ca obiect o sumă de bani a fi cu titlu oneros3. Pe cale de consecinŃă, în lipsă de stipulaŃie
contrară, împrumutatul datorează împrumutătorului şi preŃul transmiterii dreptului de proprietate
asupra sumei de bani, şi anume, dobânda. Aşadar, contractul care are ca obiect o sumă de bani este
prin natura sa un contract cu titlu oneros, însă părŃile sunt libere să insereze o clauză în care să
prevadă expres caracterul gratuit al acestuia. Împrumutul cu titlu gratuit este un contract
dezinteresat, iar nu o liberalitate, întrucât împrumutătorul îi face un serviciu împrumutatului, fără
a-şi micşora patrimoniul, acesta din urmă fiind obligat la restituire4.
Sub aspectul efectelor pe care le produce, contractul de împrumut de bani este un contract
translativ de proprietate, întrucât, conform art. 2160 Codul civil, „prin încheierea sa valabilă
împrumutatul devine proprietarul bunului şi suportă riscul pierii acestuia”.
2.3. CondiŃiile de validitate
Potrivit art. 1179 Codul civil, condiŃiile de validitate ale oricărui contract sunt „capacitatea de
1

F. Deak, Tratat de drept civil, vol III, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2007, p. 27.
Art. 1587 prezumă contractul de împrumut a fi cu titlu gratuit.
3
Art. 2159 alin. (2) Codul civil.
4
F. Deak, op.cit. p. 28.
2
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a contracta, consimŃământul părŃilor, un obiect determinat şi licit, o cauză licită şi morală” şi, în
măsura în care legea prevede o anumită formă a contractului, aceasta trebuie respectată.
2.3.1. Capacitatea de a contracta reprezintă aptitudinea subiectului de drept civil de a deveni
titular de drepturi şi obligaŃii civile. Aceasta este o condiŃie de fond, esenŃială de validitate şi
generală a actelor juridice1.
Întrucât capacitatea de a contracta reprezintă regula, reiese că poate încheia un împrumut de
bani orice persoană care nu este declarată incapabilă de lege şi nici nu este oprită să încheie un
asemenea contract. Capacitatea de exerciŃiu este „aptitudinea persoanei de a încheia singură acte
juridice civile”2, aceasta putând fi deplină sau restrânsă. Sunt lipsiŃi de capacitate de exerciŃiu,
conform art. 43 Codul civil, minorul care nu a împlinit vârsta de 14 ani şi interzisul judecătoresc.
În cazul acestora, actele juridice se încheie de reprezentanŃii lor legali, în numele minorilor,
întrucât aceştia nu pot participa personal la încheierea unui contract de împrumut de bani. Un
asemenea contract poate fi încheiat valabil doar de cel care reprezintă interesele minorului, în
numele acestuia şi cu încuviinŃarea prealabilă a instanŃei de tutelă. Minorul care a împlinit vârsta
de 14, are capacitate de exerciŃiu restrânsă3, el poate încheia acte de dispoziŃie personal, însă
numai cu încuviinŃarea părinŃilor, respectiv a tutorelui şi cu autorizarea instanŃei de tutelă4. Pentru
ca împrumutul să fie valabil încheiat, încuviinŃarea şi autorizarea trebuie să fie prealabile acestuia
sau, poate fi dată, cel mai târziu în momentul încheierii actului. Încheierea unui contract de
împrumut de bani cu o persoană lipsită de capacitate de exerciŃiu sau cu capacitate de exerciŃiu
restrânsă, fără respectarea prevederilor legale, se sancŃionază cu nulitatea relativă, indiferent dacă
s-a produs sau nu un prejudiciu5.
În ceea ce îl priveşte pe minorul căsătorit, regulile generale privitoare la capacitatea de
exerciŃiu nu se aplică întrucât, prin căsătorie, acesta dobândeşte capacitate deplină de exerciŃiu6. Pe
cale de consecinŃă, acesta va putea încheia, singur, un contract valabil de împrumut de bani.
Anumite dificultăŃi, cu privire la stabilirea existenŃei sau inexistenŃei capacităŃii depline de
exerciŃiu, ar putea apărea în situaŃia minorului a cărui căsătorie a fost anulată înainte de a împlini
vârsta de 18 ani. Astfel, potrivit art. 39 alin. (2) Codul civil, în cazul în care căsătoria este anulată,
minorul care a fost de bună-credinŃă la încheierea acesteia păstrează capacitatea deplină de
exerciŃiu, drept urmare el va putea încheia valabil un contract de împrumut de bani. Per a
contrario, soŃul minor care nu a fost de bună-credinŃă la încheierea căsătoriei, va pierde capacitatea
deplină de exerciŃiu. Cu privire la această situaŃie, având în vedere principiul retroactivităŃii
efectelor nulităŃii, va trebui să stabilim care este soarta juridică a contractului de împrumut de bani
încheiat în timpul căsătoriei anulate. Aşadar, întrucât acesta pierde capacitatea deplină de exerciŃiu
cu efect retroactiv, se va pune problema valabilităŃii contractului de împrumut de bani, fiind
necesar a se stabili dacă suntem sau nu în prezenŃa unei excepŃii de la efectele acest principiu. În
acest sens, art. 306 Codul civil prevede că „nulitatea căsătoriei nu poate fi opusă unei terŃe
persoane împotriva unui act încheiat anterior de aceasta cu unul dintre soŃi, în afară de cazul în
care au fost îndeplinite formalităŃile de publicitate prevăzute de lege cu privire la acŃiunea în
constatarea nulităŃii ori în anulare sau terŃul a cunoscut, pe altă cale, înainte de încheierea actului,
cauza de nulitate a căsătoriei”. Aşadar, cu excepŃia celor două cazuri prevăzute limitativ în art. 306
alin. (1), contractul de împrumut încheiat anterior nultăŃii căsătoriei de soŃul de rea-credinŃă
rămâne valabil, incapacitatea neputând fi opusă terŃilor de bună-credinŃă7.
1

G. Boroi, Drept civil, Partea generală. Persoanele, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2010, p. 166.
Art. 37 Codul civil.
3
Art. 41 Codul civil.
4
Art. 41 alin. (2) Codul civil.
5
Art. 44 Codul civil partea finală „sunt anulabile, chiar fără dovedirea unui prejudiciu”.
6
potrivit art. 39 Codul civil.
7
D. Lupaşcu, Dreptul familiei, 2011, Editura Universul Juridic, p. 194.
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O altă situaŃie în care minorul poate încheia personal un contract de împrumut de bani este
cea prevăzută de art. 40 Codul civil, şi anume emanciparea minorului, când, „pentru motive
temeinice, instanŃa de tutelă recunoaşte minorului care a împlinit vârsta de 16 ani capacitate
deplină de exerciŃiu”, după ascultarea părinŃilor minorului, respectiv a tutorelui, iar atunci când
este cazul, luându-se avizul consiliului de familie. Minorul are aşadar, capacitatea de a încheia un
contract de împrumut de bani întrucât prin hotărârea instanŃei de tutelă acesta dobândeşte
capacitate de exerciŃiu deplină.
În ceea ce priveşte majorii, aceştia au capacitate deplină de exerciŃiu, drept urmare ei pot
participa la încheierea unui contract de împrumut de bani în calitate de împrumutat sau de
împrumutător1. O persoană majoră, potrivit art. 29 Codul civil, nu poate fi îngrădită de capacitatea
sa decât în cazurile şi în condiŃiile expres prevăzute de lege. În acelaşi sens, alin. (2) al aceluiaşi
articol statuează, că o persoană capabilă nu poate renunŃa, în tot sau în parte, la capacitatea sa.
Aşadar, raportându-ne la aceste două articole conchidem că limitările libertăŃii de a împrumuta în
cazul persoanelor majore trebuie să fie prevăzute în mod expres de lege. Cu privire la acest aspect,
legea prevede o singură situaŃie în care un major poate fi incapabil juridic, şi anume, atunci când
este pus sub interdicŃie judecătorească, împrejurare ce echivalează cu lipsa capacităŃii de exerciŃiu.
Pe cale de consecinŃă, în afara acestei situaŃii persoana majoră nu cunoaşte limitări în privinŃa
capacităŃii sale.
În ceea ce priveşte persoanele juridice legal constituite, acestea au capacitate de exerciŃiu
deplină de la data constituirii organelor lor de administrare. Aşadar, persoanele juridice pot încheia
valabil un contract de împrumut de bani prin organele de administrare ale acestora. Cu titlu de
excepŃie, un asemenea contract poate fi încheiat şi de către fondatori sau de alte persoane fizice sau
juridice desemnate în acest scop, până la data constituirii organelor de administare2. Întrucât
capacitatea persoanelor juridice este una specializată, trebuie menŃionat că acestea nu pot încheia
decât acele acte care corespund scopului lor, stabilit prin lege sau prin actul constitutiv. Persoanele
juridice pot totuşi, prin excepŃie, să încheie un contract de împrumut de bani şi înainte de
constituire, dacă acesta „este necesar pentru ca persoana juridică să ia fiinŃă în mod valabil”3.
2.3.2. ConsimŃământul reprezintă exteriorizarea hotărârii de a încheia un act juridic civil4 şi
este o condiŃie de fond, esenŃială, de validitate şi generală. Potrivit art. 1204 Codul civil,
consimŃământul trebuie să fie serios, liber şi exprimat în cunoştiinŃă de cauză. Prin expresia
„consimŃământul trebuie să fie exprimat în cunoştiinŃă de cauză”, potrivit doctrinei5 înŃelegem că
acesta trebuie să provină de la o persoană cu discernământ. Aceste două situaŃii nu trebuie
confundate, discernământul, spre deosebire de capacitate, este o fiind o stare de fapt, iar nu o stare
de drept, putând exista aşadar situaŃii în care o persoană cu capacitate deplină de exerciŃiu să nu
aibă totuşi discernământul necesar pentru încheierea împrumutului. În această situaŃie se află
persoanele lipsite temporar de discernământ precum şi cele puse sub curatelă6. În doctrină7, în mod
corect s-a apreciat că, pentru a fi valabil exprimat, consimŃământul trebuie să fie şi exteriorizat. În
cazul contractului de împrumut de bani exteriorizarea la care se referă teoreticienii dreptului civil
se realizează prin predarea sumei de bani care formează obiectul contractului8. În privinŃa viciilor
1

Art. 38 Codul civil.
Art. 209 Codul civil.
3
Art. 205 alin. (3) Codul civil.
4
G. Boroi, Curs de drept civil, Partea generală, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2011, p. 127.
5
G. Boroi, op. cit., p. 172.
6
Art. 181 Codul civil „instituirea curatelei nu aduce nici o atingere capacităŃii celui pe care curatorul îl
reprezintă”.
7
ibidem.
8
„tradiŃiunea sumei de bani constituie materializare (exteriorizare) a consimŃământului” I. Dogaru, Drept
civil. Teoria generală a actelor cu titlu gratuit, Editura All Beck, Bucureşti, 2005, p. 531.
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de consimŃământ, cel mai întâlnit este dolul, atunci când una din părŃi este indusă în eroare prin
manoperele dolosive ale celeilalte părŃi. Vicierea consimŃământului atrage nulitatea relativă a
contractului de împrumut de bani.
2.3.3. În privinŃa obiectului, Codul civil distinge între obiectul contractului şi obiectul
obligaŃiei. Obiectul contractului, conform art. 1225 Codul civil, îl reprezintă operaŃiunea juridică,
în cazul nostru împrumutul, convenită de părŃi, „astfel cum aceasta reiese din ansamblul
drepturilor şi obligaŃiilor contractuale”. Obiectul obligaŃiei, conform următorului articol, este
reprezentat de „prestaŃia la care se angajează debitorul”, în cazul de faŃă împrumutatul. Această
distincŃie constituie un element de noutate adus de Noul Cod civil, întrucât Codul civil de la 1864
reglementa doar obiectul convenŃiilor, prin care se înŃelegea „acela la care părŃile se obligă”1, adică
conduita părŃilor. Cu alte cuvinte, Codul civil abrogat înŃelegea prin obiectul convenŃiilor ceea ce
înŃelege Codul civil în vigoare prin obiectul obligaŃiei. În doctrină, se consideră că „a spune că
actul juridic în general are ca obiect o operaŃiune juridică nu prezintă o semnificativă utilitate
practică însă, a spune ca un anumit act juridic are ca obiect o operaŃiune juridică înseamnă a te
referi la prestaŃia părŃilor, care reprezintă în concret tot conduita părŃilor”. Acelaşi autor, susŃine că
singura deosebire importantă dintre cele două, vizează una din cerinŃele de valabilitate, astfel că
obiectul contractului trebuie să fie determinat, pe când obiectul obligaŃiei poate să fie şi
determinabil2.
Obiectul este o condiŃie de fond, esenŃială, de validitate şi generală a actului juridic civil.
Acesta trebuie să existe, să fie în circuitul civil, să fie determinat sau determinabil, să fie posibil, să
fie licit şi cel care se obligă să fie titularul dreptului3.
Obiectul împrumutului de bani, diferă, după cum contractul este cu titlu gratuit sau cu titlu
oneros. În cazul împrumutului de bani cu titlu gratuit, obiectul constă în suma de bani
împrumutată, iar în ceea ce priveşte împrumutul de bani cu titlu oneros, sunt în prezenŃa unui
obiect dublu, el constând atât în suma împrumutată cât şi în dobânda pe care împrumutatul se
obligă să o plătească.
Indiferent de felul împrumutului, obiectul contractului îl reprezintă suma de bani pusă la
dispoziŃia împrumutatului de către împrumutător. Această sumă de bani poate fi întânită şi sub
denumirea de capital, iar în cazul împrumutului cu titlu oneros, este purtătoare de dobânzi din ziua
în care a fost remisă împrumutatului4.
Dobânda, este un derivat al verbului a dobândi, şi semnifică „suma de bani care se plăteşte, de
regulă, în procente pentru un împrumut bănesc”, „câştigul căpătat din banii daŃi cu împrumut”5. În
doctrină6, s-a stabilit că dobânda are trei accepŃiuni. Într-o primă accepŃiune, dobânda reprezintă
fructele civile produse de suma de bani împrumutată. Într-o a doua accepŃiunea, ea constituie
daune-interese moratorii, iar într-o a treia accepŃiune, reprezintă „beneficiul nerealizat aferent
sumei de bani de care a fost lipsit creditorul în perioada cuprinsă între momentul cauzării
prejudiciului şi momentul rămânerii irevocabile a hotărârii judecătoreşti de condamnare, în cazul
obligaŃiilor izvorâte din delicte”7. În acest studiu vom avea în vedere dobânda, astfel cum este ea
înŃeleasă în primele două accepŃiuni.
Potrivit art. 197 pct. 1 din Legea 71/2011, dobânda poate fi remuneratorie, respectiv
penalizatoare. În înŃelesul legii 71/2011, dobânda remuneratorie este „dobânda datorată de
1

Art. 962 Codul civil coroborat cu art. 1864 Codul civil.
G. Boroi, op. cit., p. 153.
3
G. Boroi, op. cit., p. 195.
4
Art. 2169 Codul civil.
5
E. Dima, DicŃionar explicativ al limbii române, Editura Arc & Gunivas, Chişinău, 2007.
6
Gh. Chivu, DiscuŃii în legătură cu dobânda legală în lumina reglementărilor actuale, în Dreptul, nr. 5/1999,
p. 44-49.
7
O-S. Nour, Contractul de împrumut, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2009, p. 261.
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debitorul obligaŃiei de a da o sumă de bani la un anumit termen, calculată pentru perioada
anterioară împlinirii termenului scadenŃei obligaŃiei”, iar dobânda penalizatoare este „dobânda
datorată de debitorul obligaŃiei băneşti pentru neîndeplinirea obligaŃiei respective la scandenŃă”.
Regimul juridic al dobânzii este reglementat de OrdonanŃa Guvernului nr. 9/2000 privind
nivelul dobânzii legale pentru obligaŃiile băneşti1 însă, întrucât obiectul acestui studiu îl constituie
împrumutul de bani din perspectiva Codului civil, nu ne vom opri şi asupra acesteia.
2.3.4. Cauza reprezintă „motivul care determină fiecare parte să încheie contractul”2.
Contractul de împrumut de bani, pentru a fi valabil, potrivit art. 1236 alin. (1) Codul civil, trebuie
să aibă o cauză, care să fie, în acelaşi timp, atât licită cât şi morală. În structura cauzei, potrivit
doctrinei3, intră două elemente: scopul imediat4 şi scopul mediat5. Cu privire la cel dintâi, în cazul
contractului de împrumut de bani, acesta constă atât în intenŃia împrumutătorului de a-i face un
serviciu împrumutatului, cât şi în prefigurarea în mintea împrumutatului a remiterii sumei de bani.
Scopul mediat, în cazul acestui contract, este reprezentat de motivul determinant al încheierii
actului juridic, fiind un element concrect şi variabil.
Cauza este, de asemenea, o condiŃie de fond, esenŃială, de validitate şi generală a actului
juridic.
2.3.5. Cu privire la condiŃiile de formă, se pare că Noul Cod civil a renunŃat la dispoziŃia art.
1191 Codul civil 1864, care dobândise valoare de principiu şi care cuprindea interdicŃia de a se
dovedi cu martori actele juridice care au o valoare mai mare decât cea prevăzută de lege şi
interdicŃia de a se dovedi cu martori împotriva sau peste cuprinsul unui înscris6. Aşadar,
contractele de împrumut de bani încheiate înainte de 1 octombrie 2011, care aveau ca obiect o
sumă mai mare de 250 ROL, trebuiau să se prezinte în formă scrisă, cerută ad probationem. Codul
civil din 2011, nu a reluat această dispoziŃie, el introducând ca regulă generală libertatea formei,
indiferent de obiectul contractului, afară de situaŃiile în care legea impune o formă specială7.
Referitor la dovada efectuării plăŃii, potrivit art. 1499, şi aceasta se poate face cu orice mijloc de
probă, indiferent de obiectul contractului, dacă prin lege nu se prevede altfel. Cu privire la
dispoziŃia legală contrară la care se referă articolele precedente, lecturând textul capitolului XIII
din Codul civil, constatăm că acesta nu prevede expres modalitatea de exteriorizare a manifestării
de voinŃă, el limitându-se doar la a-i conferi, contractului de împrumut de bani încheiat în formă
autentică sau printr-un înscris sub semnătură privată cu dată certă, calitatea de titlu executoriu8.
Astfel, conform art. 2165 raportat cu art. 2157 Codul civil, „în ceea ce priveşte obligaŃia de
restituire, contractul de împrumut de bani încheiat în formă autentică sau printr-un înscris sub
semnătură privată care a dobândit dată certă constituie titlu executoriu în cazul decesului
împrumutatului sau expirării termenului”. Suntem aşadar, determinaŃi să credem, din lipsă de
dispoziŃie expresă a legii, că împrumutul care are ca obiect o sumă de bani poate fi încheiat în
orice formă indiferent de valoarea sumei de bani împrumutate, nemaifiind cerută forma scrisă ad
probationem. În situaŃia în care părŃile înŃeleg să încheie acest contract în formă autentică sau sub
forma înscrisului sub semnătură privată care a dobândit dată certă, se va simplifica doar modul în
care împrumutătorul poate obŃine executarea silită în cazul în care împrumutatul nu o execută de
1

publicată În Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 26 din 25 ianuarie 2000, aprobată cu modificări prin
Legea nr. 356/2002.
2
Art. 1235 Codul civil.
3
G. Boroi, op. cit., p. 197
4
Causa proxima.
5
Causa remota.
6
G. Boroi, op. cit., p. 123.
7
Art. 1178 Cod civil raportat la art. 1240 Cod civil.
8
V. Ciobanu şi colab., Dreptul procesual civil. Curs selectiv. Teste grile, EdiŃia a V-a, Editura C. H. Beck
Bucureşti, 2011.
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bună-voie, iar nu proba contractului.
2.4. Felurile împrumutului de bani
4.1. Împrumutul cu titlu gratuit este contractul prin care împrumutătorul transmite în
proprietate unei alte persoane, numită împrumutat, o sumă de bani cu obligaŃia, pentru acesta din
urmă, de a restitui la scandenŃă aceeaşi sumă, fără a pretinde, în schimbul transferului dreptului de
proprietate, o prestaŃie oarecare numită dobândă, drept echivalent al folosinŃei bunurilor. Întrucât
Codul civil, în art. 2159 alin. (2), prezumă împrumutul care are ca obiect o sumă de bani ca fiind
cu titlu oneros, părŃile vor trebui să prevadă expres în contract gratuitatea contractului.
4.2. Împrumutul cu dobândă este reglementat de art. 2167- 2170 Codul civil, dispoziŃiile
acestor articole fiind aplicabile „ori de căte ori, în temeiul unui contract, se naşte şi o obligaŃie de
plată, cu termen, a unei sume de bani ori a altor bunuri de gen, în măsura în care nu există reguli
particulare privind validitatea şi executarea acelei obligaŃii”1. Aşadar, împrumutul cu dobândă este
un împrumut cu titlu oneros, împrumutătorul pretinzând de la împrumutat, pe lângă suma de bani
remisă şi o prestaŃie oarecare, reprezentând preŃul folosinŃei lucrului2. Cu privire la modalitatea de
determinare a dobânii, potrivit art. 2168 Codul civil, ea „se poate stabili în bani ori în alte prestaŃii
sub orice titlu sau denumire la care împrumutatul se obligă ca echivalent al folosinŃei capitalului”.
Este important de evidenŃiat că, în contractul de împrumut de bani, dobânda nu are valoare de
daune moratorii, întrucât ea nu este datorată în caz de întârziere în executarea obligaŃiei de
restituire, ci reprezintă fructele civile produse de lucrul împrumutat. Desigur, în caz executare
tardivă, împrumutatul va datora şi daune-interese moratorii, chiar dacă acestea nu au fost prevăzute
în contract însă, obligaŃia de plată a dobânzii-preŃ, subzistă indiferent de data la care s-a efectut
plata.
Rezultă aşadar, că dobânda, în împrumutul de bani, reprezintă în esenŃă preŃul specific plătit
pentru capitalul cedat temporar, cu obligaŃia de rambursare”3.
2.5. Efectele contractului de împrumut de bani
2.5.1. ObligaŃiile împrumutatului
Principala obligaŃie a împrumutatului este de a restitui la scandenŃă suma de bani primită. În
cazul împrumutului cu titlu oneros, acesta are o obligaŃie suplimentară, şi anume, restituirea
dobânzii. ObligaŃia de restituire este de esenŃa contractului, drept urmare ea nu trebuie prevăzută în
mod expres în contract, fiind întotdeauna subînŃeleasă4 întrucât, potrivit art. 1272 alin. (2) Codul
civil, „clauzele obişnuite într-un contract se subînŃeleg, deşi nu sunt stipulate în mod expres”.
Suma de bani primită cu titlu de împrumut trebuie restituită de către împrumutat la termen.
Acest termen este, de regulă, stabilit de către părŃi însă, în lipsa convenŃiei părŃilor, urmând să fie
stabilit de instanŃă. Cu privire la termenul de restituire stabilit de către părŃi, art. 2161 Codul civil,
prezumă termenul, în cazul împrumutului cu titlu gratuit, ca fiind stabilit în favoarea
împrumutatului, iar în cazul împrumutului oneros, în favoarea ambelor părŃi. Drept consecinŃă, în
cazul primei prezumŃii, împrumutătorul nu poate cere restituirea sumei înainte de scandenŃă, însă
împrumutatul poate efectua plata anticipat, iar în cel de-al doilea caz, plata trebuie făcută la
termen.
În lipsa stipulării unui termen de către părŃi, acesta urmează să fie stabilit de instanŃă cu
respectarea dispoziŃiilor art. 2162 Codul civil. Aşadar, în stabilirea termenului, instanŃa va Ńine
cont de natura obligaŃiei şi a bunurilor împrumutate, de situaŃia părŃilor şi precum şi de orice altă
împrejurare relevantă. Libertatea instanŃei de a fixa termenul este limitată în situaŃia în care părŃile
au prevăzut în contract că împrumutatul va plăti numai atunci când va deŃine resursele necesare
1

Art. 2167 Codul civil.
F. Deak, op. cit., p. 41.
3
I. Băcanu, Regimul juridic al dobânzilor, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1996, p. 11.
4
Fl. MoŃiu, Contractele speciale în noul Cod civil, Editura Wolters Kluwer, Bucureşti, 2010, p. 295.
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sau când le va putea obŃine. În acest caz, instanŃa nu va putea acorda un termen de restituire mai
mare de 3 luni de la data la care a constatat că împrumutatul deŃine resursele sau le putea obŃine
între timp. În alin. (3) al aceluiaşi articol, Codul civil a introdus o normă de drept procedural, iar
nu substanŃial, stipulând că cererea pentru stabilirea termenului de restituire se soluŃionează
potrivit procedurii prevăzute de lege pentru ordonanŃa preşedinŃială.
Datorită fluctuaŃiilor monetare, în practica judiciară ar putea apărea dificultăŃi privind
stabilirea sumei de bani ce urmează a fi restituită în situaŃia schimbării valorii monedei. În
consecinŃă, în acest caz, împrumutatul va fi obligat să restituie valoarea reală a sumei împrumutate
sau doar simpla ei valoare nominală? Pentru a clarifica situaŃia, art. 2164 alin. (2) Codul civil,
consacră, similar Codului civil de la 1864, principiul nominalismului monetar1, arătând că
împrumutatul nu este Ńinut să înapoieze decât suma nominală primită, oricare ar fi variaŃia valorii
acesteia. Astfel, în situaŃia scăderii sau creşterii valorii banilor înainte de scadenŃă, împrumutatul
nu este obligat să restituie decât suma numerică primită. Codul civil prevede posibilitatea pentru
părŃi de a deroga de la acest principiu, acordându-le posibilitatea de a insera în contract clauze prin
care să se pună la adăpost de dezechilibrele de valoare ce se pot ivi într-un contract de împrumut
de bani. În acest sens părŃile pot să prevadă clauze prin care creditorul să fie la adăpost de riscul
inflaŃiei2, ori prin care debitorul să nu suporte riscul deflaŃiei3.
În trecut, doctrina a formulat anumite rezerve cu privire la aplicarea principiul
nominalismului monetar. În acest sens un autor4, a apreciat că, dacă schimbarea valorii banilor are
loc după data scandeŃei şi după punerea în întârziere a împrumutatului, suma ar putea fi recalculată
prin luarea în considerare a indicelui inflaŃiei, diferenŃa dintre valoarea nominală şi valoarea reală
urmând a fi suportată de împrumutat cu titlu de daune-interese. Un alt autor5, consideră că în
situaŃia existenŃei unui proces inflaŃionist accelerat, prin aplicarea prevederilor Codului civil, s-ar
încălca principiul echităŃii. În acest sens, Curtea Supremă de JustiŃie6, într-o decizie din anul 2002,
a statuat că principiul nominalismului monetar nu se aplică atunci când părŃile nu au prevăzut un
termen de restituire, iar împrumutatul amână executarea cu rea-credinŃă, profitând de scăderea
valorii banilor împrumutaŃi. Aşadar, în această din urmă situaŃie, împrumutatul va plăti valoarea
reală a sumei de bani împrumutată.
Tot teoreticienii dreptului civil au creat şi teoria impreviziunii7. Această teorie îşi găseşte
aplicarea în contextul unui fenomen de ordin economic şi financiar, cauzat de intervenŃia unor
„împrejurări survenite ulterior momentului naşterii obligaŃiei, independente de voinŃa părŃilor şi
neprevăzute de acestea”, din cauza cărora prestaŃia datorată de împrumutat împrumutătorului, nu
mai corespunde valorii reale a contraprestaŃiei. Ca urmare a intervenŃiei acestor împrejurări se
cauzează un dezechilibru care face obligaŃia exagerat de oneroasă faŃă de cuantumul avut în vedere
iniŃial de părŃi. AdepŃii acestei teorii optează pentru reechilibrarea prestaŃiilor. Ab initio,
1

„potrivit nominalismului monetar, în obligaŃiile pecuniare puterea de plată a banilor rămâne neschimbată,
adică debitorul va fi dator numai cu suma nominalizată în obligaŃie, chiar dacă puterea lor de cumpărare s-a
modificat în intervalul de timp cuprins între data naşterii obligaŃiei şi data scadenŃei acesteia”, O. Nour, op. cit., p.
293.
2
InflaŃia reprezintă „o rupere de echilibru dintre masa monetară şi masa de bunuri, prin înmulŃirea semnelor
monetare într-o măsură încât să fie urmată de fenomenul general de urcare a preŃurilor, dar să fie urmată şi de
depreciere monetară”, D.D. Şaguna, Drept financiar şi fiscal. Tratat., Editura Eminescu, Bucureşti, 2000, p. 155.
3
DeflaŃia presupune reducerea, blocarea sau temperarea creşterii preŃurilor prin micşorarea masei banilor în
circulaŃie, idem p. 175.
4
Eugeniu Safta-Romano, Sinteză de practică judiciară privind contractul de împrumut, în Revista Română de
Drept, nr. 4/1988, p. 60.
5
Dan Rareş Răducanu, Reactualizarea creanŃelor ca urmare a fluctuaŃiilor monetare, în revista Dreptul nr.
8/2003, p. 47.
6
Curtea Supremă de JustiŃie, secŃia civilă, decizia nr. 2081/2002, revista Dreptul nr. 6/2003, p. 239.
7
O. Nour, op. cit., p. 291.
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nominalismul monetar se opune acestei reechilibrări, „inclusiv în ipoteza în care dezechilibrul
prestatiilor se datorează impreviziunii”. Legiuitorul Noului Cod civil a luat act de părerile
exprimate în doctrină şi a introdus, în art. 1271, conceptul de impreviziune. În acest articol se
prevede că regula generală este nominalismul monetar, părŃiile fiind „Ńinute să îşi execute
obligaŃiile, chiar dacă executarea lor a devenit mai oneroasă”, însă se consacră şi excepŃiile. Astfel,
instanŃa poate dispune atunci când executarea contractului devenit excesiv de oneroasă, „fie
adaptarea contractului, pentru a distribui în mod echitabile între părŃi pierderile şi beneficiile ce
rezultă din schimbarea împrejurărilor”, fie încetarea contractului. InstanŃa poate dispune acestea,
numai în situaŃia în care „schimbarea împrejurărilor a intervenit după încheierea contractului”,
acestea nu puteau fi prevăzute „de către debitor, în mod rezonabil, în momentul încheierii
contractului”, „debitorul nu şi-a asumat riscul schimbării împrejurărilor şi nici nu putea fi în mod
rezonabil considerat că şi-ar fi asumat acest risc”, „debitorul a încercat, într-un termen rezonabil şi
cu bună-credinŃă, negocierea adaptării rezonabile şi echitabile a contractului”. Aşadar, în situaŃia în
care obligaŃia s-a dovedit a fi excesiv de oneroasă datorită unor împrejurări excepŃionale şi de
neprevăzut, instanŃa urmează să înlăture aplicarea principiului nominalismului monetar în favoarea
art. 1271 Cod civil.
În cazul împrumutului de bani cu titlu oneros, împrumutatul are obligaŃia să restituie alături
de suma împrumutată şi dobânda. Dobânda trebuie restituită, similar capitalului, la termen, acesta
din urmă fiind deja analizat. Cu titlu de excepŃie, Codul civil prevede posibilitatea plăŃii anticipate
a dobânzii, în art. 2170, pe o durată de cel mult 6 luni. În situaŃia efectuării unei plăŃi anticipate în
cazul unei rate a dobânzii determinabile, „eventualele surplusuri sau deficite sunt supuse
compensării de la o rată la alta, pe toată durata împrumutului, cu excepŃia ultimei rate care rămâne
întotdeauna câştigată în întregime de împrumutător”1. Aşadar, în situaŃia în care împrumutatul,
odată cu plata ultimei rate a plătit mai mult decât datora, acesta nu se poate îndrepta împotriva
împrumutătorului pentru restituirea surplusului. Întrucât Codul civil prevede că rata este
„câştigată” de împrumutător, rezultă că în cazul unui deficit, împrumutătorul îl poate obliga pe
împrumutat la plata diferenŃei. În situaŃia în care părŃile răstoarnă prezumŃia legală, prevăzută în
art. 2161 Cod civil, şi stabilesc termenul în interesului împrumutatului, plata se poate face şi
anticipat, iar dacă termenul a fost prevăzut în favoarea împrumutătorului plata anticipată se poate
face numai cu consimŃământul acestuia din urmă. Aceste reguli ar avea relevanŃă în practică în
situaŃia în care împrumutatul ar dori să plătească anticipat rata dobânzii pe o durată mai mare de 6
luni, întrucât în caz contrar va opera excepŃia prevăzută în art. 2170 Cod civil.
2.5.2. Răspunderea împrumutatului în cazul neexecutării obligaŃiei de restituire a sumei de
bani
În cazul nerespectării obligaŃiei de restituire de către împrumutat, împrumutătorul are
împotriva acestuia o acŃiune persoanală, fiind incidente regulile din materia răspunderii
contractuale. Întrucât „creditorul are dreptul la îndeplinirea integrală, exactă şi la timp a
obligaŃiei”2, iar în caz de neîndeplinire, acesta are „dreptul la daune-interese pentru repararea
prejudiciului pe care debitorul i l-a cauzat ca urmare a neexecutării fără justificare sau, după caz,
culpabile a obligaŃiei”3, împrumutatul va fi răspunzător faŃă de acesta pentru nerestituirea la
termen a capitalul şi, după caz, a dobânzii.
În cazul în care împrumutatul nu plăteşte la scadenŃă suma de bani, acesta datorează dauneintesere moratorii, în condiŃiile art. 1535 Codul civil, de la data scandeŃei şi până în momentul
plăŃii, fără ca împrumutatul să fie obligat să dovedească producerea unui prejudiciu prin faptul
1

Art. 2170 Codul civil.
Potrivit art. 1516 alin. (1) Codul civil „creditorul are dreptul la îndeplinierea integrală, exactă şi la timp a
obligaŃiei”.
3
Art. 1530 Codul civil.
2
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neexecutării. Spre deosebire de vechea reglementare care prevedea expres că „la obligaŃiile ce au
ca obiect o sumă oarecare, daunele-interese pentru neexecutare nu pot cuprinde decât dobândalegală”1, legea 71/2011 în art. 197 pct. 1, prevede posibilitatea pentru părŃi de a stabili rata
dobânzii, „atât pentru restituirea unui împrumut al unei sume de bani, cât şi pentru întârzierea la
plata unei obligaŃii băneşti”. În lipsa acestei înŃelegeri, împrumutatul va datora dobânda legală.
Aşadar, părŃile pot să insereze în contractul de împrumut de bani o clauză penală, întrucât actuala
reglementare, prevede posibilitatea stabilirii pentru neexecutare şi a altor despăgubiri decât
dobânda legală, cu respectarea condiŃiilor prevăzute în ordonanŃă.
Tot în ceea ce priveşte obligaŃia de restituire, potrivit art. 2165 raportat la art. 2157 Cod civil,
contractul de împrumut de bani încheiat în formă autentică sau printr-un înscris sub semnătură
privată care a dobândit dată certă are calitatea de titlu executoriu2 în cazul decesului
împrumutatului sau expirării termenului. Suntem aşadar în prezenŃa unui titlu executoriu legal în
temeiul căruia împrumutătorul poate efectua executarea silită, fără să se adreseze instanŃei pentru
pronunŃarea unei hotărâri judecătoreşti care trebuie să rămână definitivă ori irevocabilă3.
În cazul împrumutului de bani cu dobândă, întrucât executarea creanŃei nu este posibilă decât
în raport cu obiectul pe care titlul executoriu l-a determinat, „contractul învestit cu formulă
executorie constituie titlu executoriu numai pentru suma împrumutată”, iar nu şi pentru dobânzi,
pentru acestea din urmă fiind necesar un alt titlu4.
În cazul neexecutării obligaŃiei, împrumutătorul, pentru a-l putea contrânge pe împrumutat, cu
ajutorul forŃei publice, trebuie să îşi exercite dreptul la acŃiune în termenul stabilit de lege. Dreptul
la acŃiune al acestuia este supus termenului general de prescripŃie, respectiv 3 ani5, aceasta curgând
diferit în funcŃie de scandenŃa obligaŃiei de restituire. Astfel, în cazul termenului de restituire
prevăzut de către părŃi, conform art. 2524 alin. (1) Codul civil, „prescripŃia începe să curgă de la
data când obligaŃia devine exigibilă şi debitorul trebuia s-o execute”, iar în cazul termenului
stabilit de instanŃa, potrivit art. 2163 alin. (1) Codul civil, prescripŃia începe să curgă de la data
încheierii contractului.
În cazul în care părŃile au stabilit ca împrumutul să fie restituit în rate, sau atunci când
dobânzile urmează să fie restituire prin prestaŃii succesive, dreptul la acŃiune al împrumutătorului
„cu privire la fiecare dintre aceste prestaŃii, se stinge printr-o prescripŃie deosebită, chiar dacă
debitorul continuă să execute una sau alta dintre prestaŃiile datorate”. În situaŃia în care părŃile au
prevăzut că ratele alcătuiesc, prin finalitatea lor, un tot unitar, conform art. 2503 alin. (3) coroborat
cu art. 2526 Codul civil, prescripŃia curge de la data la care ultima prestaŃie devine exigibilă.
După împlinirea termenului de prescripŃie, obligaŃia împrumutatului devine imperfectă, el nu
va mai putea fi constrâns de împrumutător să execute însă, în situaŃia în care execută de bună-voie
nu mai este îndreptăŃit să ceară restituirea prestaŃiei6.
2.5.3. ObligaŃiile împrumutătorului: Împrumutul de bani fiind un contract unilateral, de
regulă, nu dă naştere la obligaŃii în sarcina împrumutătorului. Codul civil prevede totuşi, în art.
2166, răspunderea împrumutătorului pentru prejudiciul cauzat de viciile bunului împrumutat, însă
această prevedere este lipsită de eficienŃă, întrucât o sumă de bani, şi în general orice alte bunuri
fungibile şi consumptibile, nu sunt susceptibile, de regulă, să producă daune7.
2.6. Stingerea împrumutului de bani: Conform art. 1615 Codul civil, împrumutul de bani se
1

Art. 1088 Codul civil 1864.
Titlu executoriu este înscrisul care permite punerea în executare silită a creanŃei pe care o constată.
3
Viorel Mihai Ciobanu, Gabriel Boroi, Traian Cornel Briciu, Dreptul procesual civil Curs selectiv. Teste
grile, EdiŃia a V-a, Editura C.H.Beck, 2011, p. 497.
4
C.A. Bucureşti, secŃia a IV-a civilă, decizia nr 3154/1999, în Culegere 1999, p 42-43 nr 11.
5
Art. 2517 Codul civil.
6
C. Stătescu, C. Bîrsan, Drept civil. Teoria generală a obligaŃiilor, Editura Hamangiu, 2008, p. 8.
7
Fr. Deak, op. cit., p. 40.
2
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stinge prin „plată, compensaŃie, confuziune, remitere de datorie, imposibilitate fortuită de
executare, precum şi prin alte moduri expres prevăzute de lege”.
ObligaŃia împrumutatului se stinge prin plată atunci când acesta execută prestaŃia datorată de
bunăvoie1. În cazul contractului de împrumut de bani, plata constă în remiterea sumei de bani care
a făcut obiectul contractului, iar în cazul împrumutului cu dobândă, şi în plata dobânzii. Cu privire
la data plăŃii, aceasta trebuie făcută la scandenŃă. De regulă, în temeiul principiul indivizibilităŃii
plăŃii, reglementat în art. 1490 Codul civil, împrumutatul trebuie să plătească la scadenŃă întreaga
sumă care a făcut obiectul contractului de împrumut. În situaŃia împrumutului care urmează să fie
plătit în rate, întrucât obiectul obligaŃiei este format din prestaŃii succesive, fiecare prestaŃie va face
obiectul unei plăŃi dinstincte. De la această regulă se poate deroga, atunci când împrumutătorul
acceptă o plată parŃilă. Cu privire la locul plăŃii, acesta este de regulă stabilit de către părŃi în
contract, în caz contrar, conform art. 1491 Codul civil, împrumuturile băneşti „trebuie executate la
domiciliul sau, după caz, sediul creditorului”.
În ceea ce priveşte dovada efectuării plăŃii, potrivit art. 1499 Cod civil, aceasta se poateface
cu orice mijloc de probă. Întrucât acest aspect a fost deja analizat în secŃiunea 2.3.5., nu vom mai
relua argumentele deja expuse, ci vom continua cu prezentarea stingerii împrumutului de bani.
Împrumutatul, odată cu efectuarea plăŃii, potrivit art. 1500 Cod civil, are dreptul la o chitanŃă
liberatorie care urmează să fie eliberată de către împrumutător sau la remiterea înscrisului original
al creanŃei, în caz contrar fiind îndreptăŃit să suspende plata. În situaŃia în care împrumutatul,
efectuează numai o plată parŃială, achitând numai capitalul, iar nu şi dobânda, chitanŃa în care se
consemnează primirea capitalului face să se prezume, până la proba contrară, plata dobânzii. Mai
mult, atunci când împrumutul urmează să fie plătit în rate, chitanŃa eliberată pentru primirea uneia
dintre rate face să se prezume plata ratelor devenite scadente anterior2. De asemenea, atunci când
împrumutătorul îi remite împrumutatului înscrisul original la creanŃei în mod voluntar, se prezumă
faptul efectuării plăŃii însă, în cazul în care contractul de împrumut de bani îmbracă forma
autentică, împrumutatul poate proba „că remiterea s-a făcut pentru un alt motiv decât stingerea
obligaŃiei”3.
Împrumutul de bani se mai poate stinge şi prin darea în plată, în condiŃiile art. 1492 Codul
civil. Aşadar, atunci când împrumutătorul este de acord, împrumutatul se poate libera de obligaŃie
executând o altă prestaŃie. Cu privire la imposibilitatea fortuită de executare, în cazul contractului
de împrumut de bani, împrumutatul nu se poate libera de obligaŃia sa de restituire invocând această
cauză de stingere întrucât, conform art. 1634 alin. (6) Cod civil, stabileşte că „dacă obligaŃia are ca
obiect bunuri de gen, debitorul nu poate invoca imposibilitatea fortuită de executare”. Împrumutul
de bani se va stinge, de data aceasta de drept, prin confuziune, potrivit art. 1624 Cod civil, atunci
când una dintre părŃi dobândeşte atât calitatea de împrumutat cât şi pe cea de împrumutător. De
asemenea, constituie cauze de stingere şi remiterea de datorie, atunci când împrumutătorul îl
liberează pe debitor de obligaŃia sa, potrivit art. 1629 Cod civil, precum şi compensaŃia, în situaŃia
existenŃei unor datorii reciproce între cele două părŃi care se sting până la concurenŃa celei mai
mici dintre ele.
Pe final, trebuie expuse consecinŃele decesului oricăreia dintre părŃile contractului de
împrumut de bani. Trebuie astfel stabilit dacă decesul acestora constituie sau nu o cauză de
încetare a contractului. Pentru aceasta vom avea în vedere atât prevederile art. 1155 raportat la
1282 Cod civil, cât şi faptul că împrumutul de bani nu este prin esenŃa sa un contract intuitu
personae, motiv pentru care conchidem că împrumutul nu se va stinge, drepturile şi obligaŃiile
contractuale ale părŃii decedate urmând a fi transmite succesorilor. În situaŃia de excepŃie, când
1

Art. 1469 Codul civil.
Art. 1502 Codul civil.
3
Art. 1503 Codul civil.
2
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acest contract a fost încheiat intuitu personae, moartea împrumutatului are drept consecinŃă
exigibilitatea obligaŃiei şi, pe cale de consecinŃă, obligaŃia pentru succesori de a restitui suma de
bani împrumutată1.
3. Concluzii
În concluzie, am putut observa că împrumutul de bani este acel contract prin care
împrumutătorul transmite temporar unei alte persoane, numite împrumutat, o sumă de bani, pentru
a o utiliza, cu obligaŃia de a o restitui la scandenŃă. În ceea ce priveşte felurile împrumutului de
bani, în conŃinutul lucrării s-a arătat că acesta poate fi cu titlu oneros sau cu titlu gratuit, după cum
există sau nu obligaŃia împrumutatului de a plată a dobânzii.
Făcând o comporaŃie cu dispoziŃiile Codului civil de la 1864, am mai putut concluziona că
legiuitorul Codului civil din 2011, a reformat contractul de împrumut de bani astfel încât să poată
face faŃă necesităŃilor economice şi sociale actuale, acesta fiind un motor indispensabil pentru
mutiplicarea şi circulaŃia averilor.
Având în vedere doctrina şi, în măsura în care a fost posibil, şi practica judiciară, acest studiu
a realizat o expunere completă a regimului juridic al împrumutului de bani din perspectiva Codului
civil, arătând particularităŃile acestuia în raport cu împrumutul de consumaŃie şi cu celelalte
contracte civile.
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CONCEPȚIA MONISTĂ ÎN NOUL COD CIVIL. ANALIZĂ ASUPRA
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Abstract
Prezentul studiu urmărește prezentarea modificărilor aduse ramurii dreptului comercial prin
consacrarea legislativă, în Noul Cod civil, a unității dreptului privat și a concepției subiective
asupra raporturilor juridice între persoanele fizice.
Cei doi noi piloni ai dreptului privat, profesionistul și întreprinderea, conduc la o analiză
generală ce conferă o delimitare a câmpului de aplicare a acestor două noțiuni, precum și o
prezentare a acestora.
În final, acest studiu urmărește conturarea unei analize asupra raporturilor juridice între
profesioniștii comercianți sub imperiul modificărilor aduse de Noul Cod civil.
Cuvinte cheie: Noul Cod civil, concepția monistă, concepția subiectivă, întreprinderea,
profesionistul.
1. Concepția monistă în Noul Cod civil
Sfârșitul anului 2011 a semnificat un punct de reevaluare și modificare a realităților juridice
româneşti de până la acel moment. Încă din 1807, în Franța, din 1882 în Italia și din 1887, în
România1, dreptului comercial i s-a recunoscut calitatea de ramură distinctă a dreptului privat,
derivată din drepul civil, însă cu o sumă de reglementări proprii precum și obiect de reglementare
distinct2; ramură de drept sub imperiul căreia concepția obiectivă asupra raporturilor juridice
prima.
Dreptul comercial era definit ca fiind „ansamblul de norme juridice de drept privat care sunt
aplicabile raporturilor juridice izvorâte din săvârșirea actelor juridice, faptelor și operațiunilor,
considerate de lege fapte de comerț, precum și raporturilor juridice la care participă persoanele
care au calitatea de comerciant”3.
Această ramură de drept era considerată ca având un caracter particular comparativ cu dreptul
civil; era recunoscută ca „un drept special față de dreptul civil”4, susținându-se astfel autonomia
dreptului comercial față de alte ramuri de drept aparținând dreptului privat. Însă, totodată, aceasta
abunda în asemănări cu dreptul civil, iar tocmai aceste asemnănări au dus la conturarea concepției
în cadrul căreia dreptul comercial trebuie să se integreze în dreptul civil, realizându-se astfel un
drept privat unitar5.
Perspectiva adoptată de legiuitorul Codului comercial asupra calificării unei activități ca fiind
comercială sau asupra calificării unei persoane ca fiind comerciant și stabilirea reglementărilor sub
incidența cărora se încadrează se făcea având la bază sistemulul obiectiv.
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Anii în care Codurile comerciale Francez, Italian și respectiv, Român au fost adoptate.
2
Vorbindu-se astfel despre autonomia dreptului comercial.
3
Stanciu D. Cărpenaru, Tratat de Drept Comercial Român, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2009, pag.
11.
4
Stanciu D. Cărpenaru, op.cit., pag. 15.
5
În conceptul de drept unitar este înglobat acum, alături de dreptul civil, atât dreptul comercial, cât și dreptul
familiei.
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Aceasta presupunea faptul că orice persoană devenea comerciant dacă realiza una dintre
activitățile prevăzute și calificate de Codul comercial drept „fapte de comerț”, fără a fi necesară
înregistrarea sau înmatricularea persoanei respective pentru a dobândi o astfel de calitate, ci doar
manifestarea în plan obiectiv (exterior) a acelor activități specifice1.
Concepția obiectivă ducea la necesitatea reunirii cumulative a trei condiții pentru a putea
califica persoana fizică ce desfășura activități comerciale drept comerciant persoană fizică, și
anume:
- Săvârșirea de fapte de comerț obiective. Acest lucru presupunea ca săvârșirea faptelor de
comerț să aibă un caracter efectiv, licit și moral și, la polul opus, faptul că simpla înregistrare în
Registrul comerțului nu conferea, automat, calitatea de comerciant.
- Săvârșirea faptelor de comerț să aibă caracter de profesiune. Această condiție, după cum
este redată și în jurisprudența și doctrina de specialitate, se definește prin „exercitarea actelor în
așa mod încât să formeze o ocupațiune perseverentă, să fie un exercițiu așa de des și consecutiv,
încât să constituie oarecum o specială condiție de existență și de viață socială. Profesiunea este
starea unei persoane care face din repetarea unor acte ocupațiunea vieții sale și de la care ea cere
resursele existenței sale sociale”2.
- Săvârșirea faptelor de comerț în nume propriu. Pentru îndeplinirea acesteia din urmă
condiții era necesar ca persoana fizică să își angajeze numele și patrimoniul în raporturile cu terții.
Este de precizat că aceste condiții se aplicau limitativ persoanelor fizice, materia societăților
comerciale fiind nemodificată prin intrarea în vigoare a Noului Cod civil3 (în continuare NCC).
Spre a le diferenția, în doctrină se afirmă4 că „persoanele fizice devin comercianți, în timp ce
societățile comerciale se nasc comercianți”. Atât sub imperul vechii legislații, cât și sub incidența
actualei reglementări, cu modificările de rigoare, persoanele fizice pot desfășura activități
economice sub forma: persoana fizică autorizată, întreprinderea individuală și întreprinderea
familială; acestea reglementate de către Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 44/20085.
Tendința europeană din cea de-a doua jumătate a secolului XIX, a condus la adoptarea unei
reglementări unitare a raporturilor de drept privat de către legiuitorul român; reglementare în care
automonia dreptului comercial este pusă în discuție6.
Concepția Noului Cod civil asupra raporturilor juridice este una monistă și subiectivă.
Perspectiva oferită de modificările aduse asupra reglementărilor raporturilor juridice din
cadrul privat vizează, în primul rând o unitate a reglementărilor; reglementări care să se aplice
nediferențiat atât raporturilor comerciale, cât și raporturilor civile și a celor de dreptul familiei.
Chiar dacă este vorba de o unitate a reglementărilor asupra raporturilor de drept privat, este
de observat că unitatea se referă cu precădere la sediul materiei deoarece autonomia dreptului
comercial încă se manifestă într-o oarecare măsură. Alăturat instituțiilor societăților comerciale,
contractelor de franciză și leasing – care sunt eminamente comerciale - , avem în vedere și domenii
ale dreptului privat care păstrează un regim derogatoriu de la cel comun și, mai concret, cele
referitoare la raporturile juridice ale profesioniștilor.
Printre raporturile juridice ce rămân sub incidența unor prevederi speciale enumerăm
următoarele:
1

Pentru mai multe detalii v. art. 3 din Codul comercial și Stanciu D. Cărpenaru, op.cit., pag. 39-60.
Cas. IV, dec. nr. 1826, în PR, III, p.10 apud Stanciu D. Cărpenaru, op.cit., pag. 80, nota de subsol nr.1.
3
Legea 287/2009 privind Codul civil, publicată în M.Of. nr. 511/17.07.2009 și republicat în M.Of. nr.
505/15.06.2011
4
Stanciu D. Cărpenaru, op. cit., pag. 85.
5
O.U.G. nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităŃilor economice de către persoanele fizice autorizate,
întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale publicată în M.Of. nr. 328/25.04.2008.
6
Pentru mai multe detalii privitoare la autonomia dreptului comercial v. Stanciu D. Cărpenaru, Dreptul
comercial în condițiile Noului cod civil, Revista Curierul Judiciar, nr. 10/2010, pag. 543-546.
2
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- Posibilitatea terțului care contractează cu un reprezentant al unei întreprinderi care
pretinde că este adevăratul titular al acesteia, de a avea acțiune directă împotriva reprezentatului,
dacă ulterior află adevărata identitate a acestuia (art. 1297 NCC);
- În obligațiile contractate în exercițiul activității unei întreprinderii se prezumă
solidaritatea codebitorilor (art. 1446 NCC);
- În obligațiile contractate în exercițiul activității unei întreprinderi punerea în întârziere
operează de drept de la data scadenței, dacă obligația are ca obiect plata unei sume de bani [art.
1523 alin. (2) lit. d)];
- În obligațiile dintre comercianții profesioniști, regimul mijloacelor de probă este mai
puțin restrictiv față de regimul probelor aplicabil între neprofesioniști și, totodată, prevede și
mijloace de probă special prevăzute pentru această categorie de persoane (art. 46 – 55 din Codul
Comercial)1;
- În cererile și procesele dintre profesioniști (deci și comercianții profesioniști), evaluabile
în bani și derivate din raporturi contractuale, înainte de introducerea cererii de chemare în
judecată, trebuie parcursă fie procedura medierii, fie cea a consilierii directe (art. 7201 C.pr.civ.);
- Cererea de chemare în judecată în acțiunile dintre profesioniști trebuie să cuprindă
anumite mențiuni (art. 7203 C.pr.civ.);
- Hotărârile pronunțate în primă instanță, în litigiile dintre profesioniști, sunt executorii, iar
apelul nu suspendă de drept executarea (art. 7208 C.pr.civ.);
- Hotărârile irevocabile, în litigiile dintre profesioniști, sunt titluri executorii fără efectuarea
altor formalități (art. 7209 C.pr.civ.).
Un alt principiu enunțat de NCC este acela al adoptării sistemului subiectiv. În temeiul acestei
abordări, calitatea de comerciant nu va mai fi dobândită prin intermediul exercitării anumitor fapte
enunțate de lege, ci se va dobândi prin înscrierea în registrul comerțului. Aceasta presupune
calificarea unei operațiuni juridice în funcție de calitatea avută de cel care realizează respectiva
operațiune.
Asftel, înmatricularea în registrul comerțului care până la acest moment2 avea un caracter
declarativ de calitate3, actualmente înmatricularea în registrul comerțului are caracter constitutiv
de calitate. Independent de faptele săvârșite de o persoană, aceasta va fi considerată comerciant
profesionist doar după înmatricularea sa în registrul comerțului, iar actul de comerț este înfățișat
de-o manieră subsidiară, sub prezumția caracterului comercial al tuturor actelor săvârșite de către o
persoană care are calitatea de comerciant profesionist.
Încă din prevederile titlului preliminar al NCC, în art. 3 se vorbeşte despre aplicarea generală
a Codului civil; aplicare care vizează raporturile dintre profesioniști, precum și raporturile dintre
aceștia și oricare alte subiecte de drept civil. În continuare, NCC, definește profesioniștii ca fiind
cei care exploatează o întreprindere, dar fără a conferi o definiție a întreprinderii; prevede faptul că
exploatarea unei întreprinderi semnifică exercitarea sistematică, de către una sau mai multe
persoane, a unei activități organizate ce constă în producerea, administrarea ori înstrăinarea de
bunuri sau în prestarea de servicii, indiferent dacă are sau nu un scop lucrativ [art. 3 alin. (3)]4.
1

În temeiul art. 230 lit. c) din Legea 71/2011, dispozițiile art. 46-55, 57, 58 râmân aplicabile în continuare în
raporturile dintre profesioniști și se vor abroga odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de
procedură civilă, publicată în M.Of. nr. 485/15.07.2010.
2
Intrarea în vigoare a NCC.
3
Deoarece calitatea de comerciant se dobândea prin săvârșirea uneia dintre cele 20 de fapte de comerț,
independent de înmatricularea în registrul comerțului.
4
De vreme ce NCC prevede implicit faptul că o întreprindere poate fi o întreprindere comercială (dacă are
scop lucrativ – sintagma ce a înlocuit expresia „în scop de profit” prevăzută inițial în Proiectul privind Codul civil)
sau o întreprindere civilă, rezultă că profesionistul care exploatează o întreprindere comercială are calitatea de
comerciant. (Pentru detalii v. Stanciu D. Cărpenaru, Dreptul comercial în condițiile Noului cod civil, Revista
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Prin modificările esențiale de abordare și perspectivă aduse, NCC prin consacrând conceptele
de întreprindere și profesionist abandonează noțiunile de acte și fapte de comerț și pune astfel
bazele întregului drept privat pe pilonii mai sus menționați: întreprinderea și profesionistul, la care
se adaugă unitatea de reglementare a dreptului privat și concepția subiectivă a raporturilor juridice.
2. Conceptul de „întreprindere”
Abordarea diverselor instituții juridice, în doctrina dreptului comercial s-a realizat din
perspectiva a două concepții: concepția clasică și concepția modernă. Și cu privire la noțiunea de
întreprindere, date fiind lacunele legislative referitoare la definirea acesteia, s-au formulat, din
partea fiecărui sistem de gândire și interpretare, definiții doctrinare diferite.
Concepția clasică a dreptului comercial a definit întreprinderea ca fiind un „organism
economic, în fruntea căruia se află o persoană numită întreprinzător, care combină forțele naturii
cu capitalul și munca, în scopul producerii de bunuri și servicii”1. Doctrina modernă propune ca
element esențial al definiției întreprinderii elementul subiectiv și social în baza căruia
întreprinderea trebuie definită ca fiind un grup uman care sub coordonarea unui organizator
urmărește realizarea unei activități comerciale.
Datorită faptului că ambelor definiții li s-au reproșat, pe de-o parte, accentuarea factorului
material și, pe de cealaltă parte, accentuarea factorului subiect și social, în doctrină s-a propus o
definiție care să aibe în vedere sensul economic al noțiunii de întreprindere dar și anumite
caracteristici ale faptelor de comerț.
Prin adoptarea acestei metode de definire a întreprinderii aceasta se prezintă ca fiind „un
organism economic și social; ea constituind o organizare autonomă a unei activități, cu ajutorul
factorilor de producție (forțele naturii, capitalul și munca) de către întreprinzător și pe riscul său, în
scopul producerii de bunuri, executării de lucrări și prestării de servicii, în vederea obținerii unui
profit.”2
Definiții legislative ale întreprinderii au fost date în Legea nr. 346/20043, care se referă la
întreprindere ca fiind orice formă de organizare a unei activități economice autonomă patrimonială
și autorizată, potrivit legilor în vigoare, să facă acte și fapte de comerț în scopul obținerii de profit
în condiții de concurență.
O altă definiție legislativă a întreprinderii a fost oferită de Ordonanța de Urgență a
Guvernului nr. 44/20084 care califică întreprinderea economică ca fiind activitatea economică
desfășurată în mod organizat, permanent și statornic, combinând resurse financiare, forță de muncă
atrasă, materii prime, mijloace logistice și informatice, pe riscul întreprinzătorului în cazurile și
condițiile prevăzute de lege.
Noul Cod civil, deși are drept pilon noțiunea de întreprindere nu conferă, expresis verbis, o
definiție a acesteia ci una interpretabilă prin prisma noțiunii de profesionist și prin aceea de
„exploatare a întreprinderii”.
Față de sensul noțiunii de „exploatare a întreprinderii”, NCC, în art. 3, o definește ca fiind
exercitarea sistematică de către una sau mai multe persoane a unei activități organizate, ce constă
în producerea, administrarea ori înstrăinarea de bunuri sau în prestarea de servicii, indiferent dacă
Curierul Judiciar, nr. 10/2010, pag. 543-546).
1
Stanciu D. Cărpenaru, Întreprinderea – formă juridică a desfășurării activității cu caracter profesional,
Comunicare la CKS 2011 (RO), aprilie 2011, publicată în volumul Conferinței, Ed. ProUniversitaria, București,
2011.
2
Stanciu D. Cărpenaru, op. cit., pag. 47.
3
Legea 346/2004 privind stimularea înființării și dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii, publicată în
M.Of. nr. 681/29.07.2004.
4
O.U.G. nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităŃilor economice de către persoanele fizice autorizate,
întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale publicată în M.Of. nr. 328/25.04.2008.
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are sau nu ca scop obținerea de profit. Profesionistul este înfățişat, în NCC, ca fiind acela care
exploatează o întreprindere.
Din definirea exploatării întreprinderii reiese faptul că întreprinderea are un caracter general,
privește orice activitate cu caracter profesional indiferent de obiectul și scopul acesteia.
În lumina NCC, principalele caractere ale întreprinderii se înfățișează a fi:
- Întreprinderea „desemnează o activitate sistematic organizată care se desfășoară
permanent și potrivit unor reguli proprii”1;
- Organizarea are un caracter autonom; „cel ce organizează activitatea este independent în
luarea deciziilor”2;
- Activitatea este realizată de una sau mai multe persoane ce au calitatea de profesioniști și
care exploatează întreprinderea pe riscul lor;
- Obiectul unei întreprinderii poate fi producerea de bunuri, executarea de lucrări sau
prestarea de servicii;
- Scopul poate fi atât unul lucrativ, cât și unul nelucrativ.
Din aspectele prezentate mai sus rezultă două elemente esențiale ale noii realități juridice.
În primul rând, dacă sub vechea reglementare întreprinderea reprezenta o categorie a faptelor
de comerț3, sub actuala reglementare, „exploatarea unei întreprinderi reprezintă forma juridică de
desfășurare a unei activități cu caracter profesional”4.
Apoi, cum o activitate cu caracter profesional poate fi exercitată atât în scop lucrativ, cât și în
scop nelucrativ, NCC permite calificarea întreprinderilor în întreprinderi comerciale/economice
sau întreprinderi civile/non-comerciale, după cum scopul este obținerea de profit sau nu. Pe cale de
consecință, cel de-al doilea element este esențial în caracterizarea unei întreprinderi
O altă accepțiune a întreprinderii este deja perimată din limbajul legislativ, însă nu în
totalitate din mentalul social, des uzitată în perioada de dinainte de 1989, face referire la
întreprindere în sensul de „unitate economică dotată cu personalitate juridică, adică un subiect de
drept”5 sau în sensul de stabiliment al unei instituții. Față de această greșită concepție asupra
întreprinderii este necesar a sublina că întreprinderea, în niciun context, nu constituie subiect de
drept, ci raportat la vechea sau la actuala legislație, constituie faptă de comerț, respectiv formă
juridică de desfășurare a activității economice cu caracter profesional. Subiectul de drept, în
schimb, este constituit de către persoana care exploatează întreprinderea, conform NCC,
profesionistul.
În acest context trebuie precizat faptul că termenul de întreprindere face referire doar la
persoanele fizice ce exploatează o întreprindere – deci, la profesioniștii comercianți persoane fizice
–, excluzând din aria de aplicare societățile comerciale. Această concluzie reiese din prevederile
art. 3 NCC în care se face vorbire despre profesioniști și exploatarea unei întreprinderi care se face
de către una sau mai multe persoane. Nefăcându-se nicio mențiune referitoare la societățile
comerciale, se deduce faptul că statutul asociaților/acționarilor nu va fi schimbat, aceștia
nedobândind calitatea de profesioniști odată cu dobândirea personalității juridice a societății ai
căror acŃionari/asociați sunt și, totodată, o societate comercială cu personalitate juridică – deci,
1

Stanciu D. Cărpenaru, Întreprinderea – formă juridică a desfășurării activității cu caracter profesional,
Comunicare la CKS 2011 (RO), aprilie 2011, publicată în volumul Conferinței, Ed. ProUniversitaria, București,
2011.
2
Idem.
3
Exemplificativ enumerăm: întreprinderile de furnituri, întreprinderile de spectacole publice, întreprinderile
de construcții, întreprinderile de asigurări etc (art.3 Codul comercial).
4
Stanciu D. Cărpenaru, Întreprinderea – formă juridică a desfășurării activității cu caracter profesional,
Comunicare la CKS 2011 (RO), aprilie 2011, publicată în volumul Conferinței, Ed. ProUniversitaria, București,
2011.
5
Stanciu D. Cărpenaru, op.cit., pag. 47.
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subiect de drept distinct de asociați/acționari –, nu poate exploata o întreprindere pentru că în
conformitate cu art. 3 alin. (3) NCC aceasta implică o activitate organizată și sistematică
desfășurată de către o persoană fizică, nu de către o entitate juridică care, per se, nu are
posibilitatea de a exercita fizic o activitate de vreme ce nu există în realitatea obiectivă, fiind doar
o „ficțiune juridică”.
3. Conceptul de „profesionist”
Noțiunea de profesionist, noțiune recent apărută în legislația românească prin NCC, este
definită în art. 3 alin. (2) ca fiind persoana care exploatează o întreprindere.
După cum se observă din interpretarea prevederilor NCC, pentru definirea conceptului de
profesionist se face apel la conceptul de exploatare a unei întreprinderi. În atare condiții, într-o
definire exhaustivă, calitatea de profesionist aparține aceluia care desfășoară o activitate sistematic
organizată, permanentă și cu reguli proprii; organizarea are un caracter autonom și este realizată pe
propriul risc, are ca obiect producerea și circulația bunurilor, executarea de lucrări și prestarea de
servicii, iar scopul acesteia poate fi unul fie lucrativ, fie non-lucrativ.
Cum noua reglementare implică o reconsiderare a dreptului comercial și, în principal, a
conceptelor utilizate pentru o lungă perioadă de timp, Legea 71/20111, în art. 8 prevede faptul că:
noțiunea de „profesionist” prevăzută la art. 3 din Codul civil include categoriile de comerciant,
întreprinzător, operator economic, precum și orice alte persoane autorizate să desfășoare activități
economice sau profesionale, astfel cum aceste noțiuni sunt prevăzute de lege, la data intrării în
vigoare a Codului civil.
După cum rezultă din prevederile mai sus redate, conceptul de „profesionist” cuprinde o arie
largă de categorii de subiecte de drept și nu numai pe comercianți – așa cum am fi tentați să
credem – .
Dacă sub imperiul vechii legislații comerciale se făcea distincția, pe de-o parte, între
persoanele autorizate să desfășoare activități profesionale (ex.: avocați, medici) într-o formă
organizată și, pe de altă parte, comercianții, iar distincția dintre cele două categorii se făcea în
urma consultării conținutului celor douăzeci de fapte de comerț, sub imperiul actualei legislații,
toate categoriile de persoane ce sunt autorizate să desfășoare o activitate economică sau
profesională sunt considerați a fi făcând parte din categoria „profesioniștilor”.
În atare circumstanțe se impune, pentru acuratețea juridică a folosirii terminologiei, ca atunci
când facem vorbire despre ceea ce vechea legislație denumea „comerciant” să folosim sintagma de
„profesionist comerciant”.
De asemenea, dacă noțiunea de profesionist este definită prin intermediul noțiunii de
exploatare a unei întreprinderi și din prevederile NCC privitoare la cele două rezultă faptul că
numai persoanele fizice pot exploata o întreprindere se impune și argumentul în susținerea
denumirii de „comerciant profesionist persoană fizică” , prin prisma Ordonanței de Urgență a
Guvernului nr. 44/2008, care prevede faptul că membrii întreprinderii familiale, persoanele fizice
autorizate și titularul întreprinderii individuale sunt comercianți persoane fizice de la data înscrierii
în registrul comerțului. Pe de cealaltă parte, şi argumentul în favoarea denumirii de „profesionist
întreprinzător” se susține pe noțiunile de întreprindere și întreprinzător – noțiuni vag delimitate în
legislație și doctrină – și, devreme ce membrii întreprinderii familiale sau titularul întreprinderii
individuale exploatează o întreprindere, îi putem denumi întreprinzători.
Față de noile noțiuni folosite, este totuși de menționat că dacă sub imperiul legii vechi
persoanele ce exercitau profesii liberale erau considerate subiecte de drept civil, actualmente
aceste subiecte intră în categoria „profesioniștilor”, categorie căreia i se alătură, în conformitate cu
1
Legea 71/2011 pentru punerea in aplicare a Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, publicată în M.Of. nr.
409/10.06.2011.
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art. 3 alin. (1) NCC și celelalte subiecte de drept civil. Implicații practice deosebite nu se vor ivi,
aceasta deoarece regimul juridic al profesiilor liberale este reglementat de legi speciale1.
De asemenea, în strânsă legătură cu noțiunea de profesionist și caracterele întreprinderii este
de precizat că întreprinderea poate fi fie una comercială/economică, fie una civilă/non-comercială.
Departajarea acestora se va face prin raportare la scopul urmărit (obținerea sau nu de profit)
precum și a obiectului acesteia.
Însă, este de reținut că implicațiile practice viitoare ale unei înțelegeri corecte a noțiunilor se
vor regăsi prin perspectiva aplicării legii în timp. Aceasta deoarece NCC, în art. 6 alin. (2)
consacră ultraactivitatea legii vechi cu privire la efectele generate sub imperiul legii noi ale actelor
și faptelor juridice încheiate, săvârșite sau produse sub imperiul legii vechi. Or, în atare
circumstanțe, este necesară o folosire corectă a terminologiei actuale pentru a determina legea
veche aplicabilă efectelor generate sub imperiul noii reglementări.
Sub aspect terminologic, ceea ce în Codul comercial purta denumirea de „fapte de comerț”,
respectiv „acte de comerț” vor fi înlocuite, în conformitate cu art. 8 alin. (2) din Legea 71/2011 cu
expresia „activități de producție, comerț sau prestări servicii”.
Așadar, o întreprindere ce urmărește profit și are ca obiect activități de producție, comerț sau
prestări servicii, va fi o întreprindere comercială/economică și va intra sub incidența unor reguli
specifice2.
Un element fundamental modificat de NCC, alături de concepția monistă, este adoptarea
sistemului subiectiv în calificarea juridică oferită persoanelor care desfășoară o anumită activitate.
Astfel, nemaiavând reglementate o anumită categorie de fapte de comerț, calitatea de profesionist
se dobândește numai prin înscrierea persoanei respective în registrul comerțului, independent de
activitatea desfășurată. În aceste condiții, înscrierea în registrul comerțului apare ca fiind
constitutivă de calitate și nu declarativă de calitate cum era sub vechea reglementare. Din cele
arătate rezultă faptul că, deși în NCC nu se face nicio referire la conceptul de comerciant, acesta nu
a dispărut, își păstrează actualitatea și servește la diferențierea tipurilor de profesioniști între ei.
4. Concluzii
Recentele modificări legislative din plan intern au adus la o reformare a conceptului de drept
privat și drept comercial. Alături de o concepție monistă a raporturilor de drept privat și una
subiectivă a persoanelor ce intră sub incidența acestor reglementări, au fost adoptate și doi termeni
care înfățișează punctele de referință ale acestor modificări: întreprinderea și profesionistul.
Întreprinderea, deși un concept încă vag prezentat de doctrină și legislație, susceptibil de mai
multe înțelesuri este cel folosit pentru a determina, în linii generale, caracteristicile principale ale
unei activități susceptibil de a fi efectuată de către una sau mai multe persoane fizice.
Persoanele fizice ce exploatează, sistematic și organizat o întreprindere, poartă calificarea de
profesioniști. Aceeași calificare o au și persoanele ce exercită profesii liberale, cu singura excepție
că acestora li se vor aplica legile speciale ce reglementează profesia liberală de care aparține
persoana în cauză.
Cu aceste modificări în planul legislației naționale s-a urmărit o unitate a raporturilor de drept
1

Făcându-se, pe cale de consecință, aplicarea principiului generalia specialibus derogant.
De exemplu: obligativitatea înscrierii în registrul comerțului, obligativitatea cererii înscrierii de mențiuni în
registrul comerțului (Legea 26/1990 privind registrul comerțului republicată în M.Of. nr. 49/4.02.1998 cu
modificările și completările ulterioare), obligativitatea ținerii unei evidențe a activității comerciale prin registrele
contabile (Legea nr. 82/1991 privind Legea contabilității, publicată în M.Of. nr. 265/27.12.1991, cu modificările și
completările ulterioare), obligativitatea desfășurării activității comerciale în condițiile unei concurențe licite (Legea
nr. 11/1991 privind combaterea concurenței neloiale, publicată în M.Of. nr. 24/30.01.1991, cu modificările și
completările ulterioare și Legea nr. 21/1996 privind Legea concurenței, publicată în M.Of. 88/30.04.1996 cu
modificările și completările ulterioare) ș.a.m.d.
2
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privat și, totodată, adoptarea unor criterii mai flexibile în calificarea raporturilor juridice; o
modificare mult așteptată care, în timp, va permite o nouă abordare a raporturilor juridice de drept
privat.
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CONTRACTUL DE EXPEDIłIE
Larissa-Andrada PĂDURARU*

Abstract
The study has as objective analysis of the contract in terms of the old regulations with new
regulations related.
The expedition contract is a novelty in internal legislation, the latter being governed in the
new Civil Code provisions. Define the contract was made for other contracts between
professionals and have presented the main effects they create such a contract conclusion.
The expedition contract is a form of term contracts without representation, because the
contract can graft on a contract of mandate or can be associated, as often happens in practice.
The expedition is a variety of contract for commission by which the sender undertakes to
conclude, in his own name and in behalf of his principal, a contract for transport and to fulfil their
accessories.
Expedition contract is a form of term contracts without representation.
Expedition, being a provision of services within that expeditionary mediates between the
sender and carrier, may be included in the category of commissions and offices of the agency
business.
The expedition is an offshoot of the contract of carriage.
So, in legal terms, transport and expedition constitutes two different benefits, which shall be
carried out on the basis of two distinct commercial contracts: the contract for transport, on the
one hand, and the contract of the expedition, on the other hand.
Cuvinte cheie: mandat fără reprezentare, comision, comitent, expediŃionar, transportul
mărfurilor.
Introducere
Un criteriu sustenabil de dezvoltare economică este reprezentat de necesitatea schimbului de
bunuri, de activitatea de aprovizionare a întreprinderilor economice, fapt care impulsionează un
progres în activitatea de expediŃie. Aşadar, în ultima perioadă, expediŃia de mărfuri a înregistrat o
reală expansiune pe plan intern, cât şi pe plan internaŃional în domeniul comerŃului.
Activitatea de expediŃie a încărcăturii este concretizată, din punct de vedere juridic, prin
intermediul contractului de expediŃie.
Întocmirea studiului curent a avut ca obiective vizate, în primul rând o analiză a Noului Cod
Civil în retrospectivă cu vechea reglementare, instituită prin Codul Comercial abrogat şi vechiul
Cod Civil din 1865. De asemenea, s-a realizat o delimitare a contractului de expediŃie de celelalte
contracte încheiate între profesionişti şi s-au prezentat principalele efecte pe care le creează
încheierea unui asemenea contract.
Datorită unei utilizări ascendente a activităŃii de expediŃie, în doctrină se consideră că aceasta
nu reprezintă un accesoriu al transportului de mărfuri, din contră, expediŃia este înglobată în
structura activităŃii de transport. Tocmai de aceea, era imperios necesară o reglementare a
activităŃii de expediŃie, luând în considerare, specificul activităŃii şi gradul de utilizare al său în
actele de comerŃ române.
Vechea reglementare prevedea că exercitarea activităŃilor de expediŃie poate fi realizată de
*
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către expediŃionari, agenŃi economici profilaŃi pe activitatea de expediŃie, iar aceştia îşi desfăşoară
activitatea cu titlu profesional, în mod organizat, permanent şi sistematic, în scopul obŃinerii de
profit. Deci, înainte de intrarea în vigoare a Noului Cod Civil puteam constata că activitatea de
expediŃie activează ca întreprindere, fiind o faptă de comerŃ obiectivă. În prezent este activitatea
profesionistului care desfăşoară o întreprindere de expediŃie.
1. NoŃiunea şi caracteristicile contractului de expediŃie
1.1. NoŃiune
Activitatea de transport a mărfurilor presupune îndeplinirea unor operaŃii, precum: încărcaredescărcare a mărfii, gestiunea privitoare la deplasarea încărcăturii şi a costurilor aferente acesteia,
formalităŃi de vamă şi tranzit, asigurarea mărfurilor etc.
Pe contractul de transport se grefează în mod obişnuit un contract de expediŃie a încărcăturii,
care are rolul de a asigura legătura dintre client (expeditor) şi cărăuş, înlesnind organizarea
deplasării1.
Persoanele interesate să încheie un contract de transport, apelează, deseori, la serviciile unui
intermediar specializat. Acesta este numit „comisionar de transport” în dreptul francez,
„forwarding agent” (agent de expediŃie) în dreptul anglo-american, ori „expeditor”, aşa cum îşi
are denumirea în legislaŃia internă sau în dreptul german2.
1.2. DefiniŃie
Contractul de expediŃie este definit ca fiind un contract încheiat între comitent (furnizor sau
vânzător de mărfuri) şi comisionar (expediŃionar), prin care acesta din urmă se obligă, în schimbul
unei remuneraŃii, să încheie în nume propriu, dar pe contul comitentului, contracte necesare cu
terŃii pentru transportul încărcăturii, precum şi să îndeplinească măsurile pregătitoare şi de
cooperare necesare în scopul executării deplasării.
1.3. Natura juridică
Înainte de intrarea în vigoare a noului Cod Civil, contractul de expediŃie nu era reglementat
prin dispoziŃiile legale, fiind un contract nenumit, însă se aplicau normele standardizate pe cale
convenŃională, care s-au transformat în uzuri comerciale. Aveau aplicabilitate dispoziŃiile legale
consacrate de Codul Comercial, de actualitate abrogat, dispoziŃii ce privesc contractul de comision
şi cel de mandat.
Aşadar, contractul de expediŃie reprezintă o noutate în legislaŃia internă, acesta fiind
reglementat în dispoziŃiile art. 2064 – art. 2071 N.C.Civil. Potrivit articolului 2064 din Noul Cod
Civil: “Contractul de expediŃie este o varietate a contractului de comision, prin care expeditorul se
obligă să încheie, în nume propriu şi în contul comitentului, un contract de transport şi să
îndeplinească operaŃiunile accesorii”.
Sigur că, nu se putea vorbi de o absenŃă totală a reglementărilor referitoare acestui contract,
existau reguli privitoare la încheierea şi derularea contractului de expediŃie, precum normele
standardizate elaborate de Uniunea SocietăŃilor de ExpediŃii din România (U.S.E.R.) şi contractul
model folosit în activitatea sa, de cel mai cunoscut agent economic de profil din România, S.C.
Romtrans S.A.3. Pe plan internaŃional, au fost elaborate reguli ce privesc desfăşurarea activităŃii de
expediŃie, precum cele cuprinse în „CondiŃiile generale ale F.I.A.T.A.”4.
1

Gheorghe Piperea, Dreptul transporturilor, EdiŃia 2, Ed. All Beck, Bucureşti, 2005, p. 67.
O. Căpătînă, Brânduşa Ştefănescu, Tratat de drept al comerŃului internaŃional, Volumul 2, Ed. Academiei
R.S.R. , Bucureşti, 1987, p. 203.
3
A. Deak, Serviciile de expediŃie, ca fapte de comerŃ obiective, Revista română de drept al afacerilor, nr. 7-8
din 31 august 2003.
4
FederaŃia InternaŃională a AsociaŃiilor de Tranzitari InternaŃionali are peste 100 de membrii ordinari din
2
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Deoarece sunt uzanŃe comerciale, clauzele contractuale standardizate se aplică contractului de
expediŃie, numai dacă sunt încorporate în contract prin consimŃământ explicit.
1.4. ComparaŃie cu alte contracte similare
Întrucât contractul de expediŃie prezintă caractere similare cu ale altor contracte
asemănătoare, în cele ce urmează vom realiza o delimitare a acestora.
Din punct de vedere al naturii juridice, expediŃia de mărfuri este o operaŃiune de
intermediere, similară contractului de comision1, pentru că:
ExpediŃionarul se comportă ca şi un intermediar profesionist, tocmai de aceea, în literatura
juridică, s-a considerat că „genus proximus” al contractului de expediŃie îl constituie contractul de
comision2. Evident că, între contractul de comision şi cel de expediŃie, există o corelaŃie de tipul
gen-specie, în care comisionul reprezintă genul, iar expediŃia reprezintă specia.
Ideea potrivit căreia, contractul de expediŃie este un derivat al contractului de transport,
rezidă în: vechea reglementare prevedea prin dispoziŃiile art. 413 C. Com. că, activitatea de
expediŃie era înglobată în contractul de transport. Cu toate acestea, contractul de expediŃie este un
contract distinct de contractul de transport, prin obiectul şi finalitatea sa, chiar dacă executantul se
obligă la prestarea transportului mărfii.
Potrivit art. 413 alin. (2) C. Com. se numeşte cărăuş, persoana care îşi ia însărcinarea “să
transporte” sau “să facă a se transporta” o marfă, aşadar, operaŃiunea de expediŃie combină
contractul de transport cu cel de comision sau mandat.
Art. 1 (1) alin. (2) din CondiŃiile generale U.S.E.R. precizează: “în organizarea transportului,
pe lângă transportul propriu-zis se includ şi activităŃi conexe acestuia, cum ar fi depozitarea mărfii,
obligaŃii vamale, controlul mărfurilor, executarea dispoziŃiilor privind încasarea sumelor cuvenite
comitentului”.
Comisionarul îşi asumă multiple sarcini, însă nu se angajează să efectueze el însuşi
transportul, numai excepŃional şi cu titlu accesoriu, el executând efectiv transportul3.
ExpediŃionarul se angajează să organizeze un transport de mărfuri, fără să fie el însuşi
transportatorul, acest lucru derivă din dispoziŃiile art. 2 din contractul-model S.F.A. care
precizează: “compania (comisionarul) nu este un cărăuş”.
Faptul că, acest contract prezintă caracteristicile contractului de adeziune, rezultă din art. 6
din condiŃiile generale ale U.S.E.R., acestea instituind o prezumŃie de consimŃământ al părŃilor
care sunt afiliate la Uniune: “în toate cazurile în care casă de expediŃii este membră U.S.E.R.,
prevederile contractului de expediŃie sau comandă se consideră completate cu prevederile
prezentelor condiŃii generale, care fac parte integrantă din contract sau din comandă, chiar dacă o
menŃiune expresă în acest sens lipseşte”.
În general, expediŃia mărfurilor uzuale se realizează pe baza unor contracte tipizate de
expediŃie a mărfurilor, contracte care pot fi calificate drept contracte de adeziune.
În mod excepŃional, mărfurile cu regim special presupun aplicarea unor condiŃii specifice,
spre exemplu: mărfurile periculoase care necesită mijloace de transport şi precauŃii speciale, date
fiind riscurile inerente tipului de marfă.
Contractul de expediŃie reprezintă o formă a contractelor de mandat fără reprezentare,
deoarece: contractul de expediŃie se poate grefa pe un contract de mandat sau i se poate asocia, aşa
cum se întâmplă deseori în practică4.
România şi peste 1200 asimilaŃi.
1
F. A. Motiu, Contractele comerciale de intermediere fara reprezentare, Editura Lumina Lex, Bucuresti,
2005, p. 92.
2
O. Căpătînă, Contractul de expediŃie, Revista de Drept Comercial nr. 3/1997.
3
R. Rodière, B. Mercadal, Droit de transports terrestres et aériens, Precis Dalloz, Paris, Ed. 5, 1990, p. 346.
4
O. Capatina, Contractul de expeditie, Revista de Drept Comercial nr. 3/1997.
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Există circumstanŃe în care expediŃionarul acŃionează ca şi mandatarul, dintr-un contract de
mandat cu reprezentare. Potrivit contractului model Romtrans sau definiŃiei expediŃionarului din
regulamentul de transport pe căile ferate, „expediŃionarul este persoana mandatată de clienŃi,
pentru a-i reprezenta în relaŃiile cu căile ferate şi să dispună în numele lor”.
OperaŃiunea de expediŃie este un mandat fără reprezentare, care presupune exerciŃiul
profesional al intermedierii, aşadar, cel puŃin una dintre părŃile raportului juridic este profesionist.
Potrivit art. 2043 N.C.Civ., “comisionul are ca obiect achiziŃionarea de bunuri ori prestarea de
servicii pe seama comitentului şi în numele comisionarului”. Acest aspect a fost precizat şi în
trecut, prin dispoziŃiile art. 406 C. Com., astfel, „comisionarul este direct obligat către persoana cu
care a contractat, ca şi cum afacerea ar fi fost a sa proprie”. Întrucât comisionarul este direct
obligat către persoana cu care a contractat, acest contract reprezintă o formă a contractului de
mandat fără reprezentare.
Din punctul de vedere al naturii juridice, contractul de comison este similar contractului de
prestaŃii terminale, întrucât obiectul acestuia din urmă constituie o fracŃiune a contractului de
expediŃie. PrestaŃia terminală are ca obiect doar partea finală a deplasării mărfii, care are în vedere
operaŃiunile necesare predării şi preluării mărfii de către destinatar, din momentul ajungerii sale la
destinaŃie.
ExpediŃia, fiind o activitate de prestări de servicii, în cadrul căreia, expediŃionarul
intermediază între expeditor şi cărăuş, poate fi inclusă în categoria întreprinderii de comision
agenŃie şi oficii de afaceri. Chiar dacă terminologia este împrumutată din vechea reglementare a
Codului Comercial se poate păstra fiind în continuare o formă de întreprindere în sensul art. 3 din
noul Cod Civil.
1.5. Caracterele juridice ale contractului de expediŃie
Acest contract prezintă caracterele juridice ale unui contract sinalagmatic, deoarece dă
naştere la drepturi şi obligaŃii în sarcina ambelor părŃi contractante, expeditor şi comitent1.
Contractul de expediŃie este un contract consensual, întrucât, simplul acord de voinŃă al
părŃilor este suficient pentru valabilitatea contractului.
Contractul are caracter comercial pentru expediŃionar, întrucât acesta îndeplineşte o
activitate profesională de intermediere, sub forma unei întreprinderi. De asemenea, caracterul
comercial al contractului determină tipizarea acestuia într-un contract cu titlu oneros şi comutativ.
Contractul în cauză este comutativ, deoarece părŃile cunosc încă de la început întinderea
exactă a obligaŃiilor.
Contractul de expediŃie este un contract autonom, întrucât expediŃionarul exercită din
proprie iniŃiativă opŃiunile în alegerea tipului de transport adecvat pentru executarea deplasării
mărfii, precum şi în alegerea cărăuşului potrivit2. Art. 4 din contractul model S.F.A. prevede: “în
limitele instrucŃiunilor exprese date de către client, compania (comisionarul) îşi rezervă pentru ea
însăşi completă libertate în ce priveşte mijloacele, ruta şi procedura de urmat în manipularea şi
transportul mărfurilor”.
Contractul are caracter „intuitu personae”, întrucât expediŃionarului nu îi este permis să-şi
substituie unilateral alt executant, însă clientului îi este permisă înlocuirea numai în cazul
neexecutării în natură a obligaŃiei expediŃionarului.
Substituirea expediŃionarului sau pluralitatea de expediŃionari sunt permise, doar în situaŃii
excepŃionale.

265.
p. 76.

1

F.A. MoŃiu, Contractele speciale – în Noul Cod Civil - , Ed. Wolters Kluwer, România, Bucureşti, 2010, p.

2
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II. Încheierea şi forma contractului de expediŃie
2.1. PărŃile contractului de expediŃie
PărŃile în contractul de expediŃie sunt comitentul şi expediŃionarul. În cadrul contractului de
transport, clientul deŃine poziŃia expeditorului.
Potrivit condiŃiilor generale U.S.E.R., client este orice persoană fizică sau juridică, deŃinător
sau care are drept de dispoziŃie asupra mărfurilor transportate, acesta plătind preŃul transportului şi
a tuturor operaŃiunilor conexe acesteia.
Organizatorul deplasării mărfii, expediŃionarul, acŃionează ca un intermediar între expeditor şi
cărăuş, acesta încheie contractul de transport în beneficiul clientului său.
ExpediŃionarul, denumit şi „comisionar-expeditor” sau „casă de expediŃie”, este un agent
economic autorizat de ministerul de resort, aşadar activitatea sa este desfăşurată în mod sistematic,
permanent şi organizat sub formă de „întreprindere”, în nume propriu şi în scopul obŃinerii de
profit1.
OperaŃiunea de expediŃie de mărfuri poate fi exercitată şi ca activitate accesorie a cărăuşului,
cele 2 activităŃi se exercită separat: activitatea de transport în principal şi activitatea de expediŃie,
accesorie.
2.2. CondiŃiile de validitate ale contractului de transport
CondiŃiile de fond
CondiŃiile de fond necesare pentru încheierea unui contract de expediŃie de mărfuri, sunt
condiŃiile generale de valabilitate ale oricărei convenŃii şi anume: capacitatea de a contracta,
consimŃământul valabil al părŃii care se obligă, un obiect determinat şi o cauză licită.
În situaŃia în care, expediŃionarul este o persoană juridică, apare obligaŃia ca activitatea de
expediŃie să facă parte din obiectul de activitate al acestuia şi de asemenea, aceasta trebuie să fie
autorizată în prealabil de Ministerul Transporturilor. ObligaŃia de a avea licenŃă este o condiŃie
„sine qua non” a calităŃii oficiale de expediŃionar, reflectă faptul că, în comerŃul intern
expediŃionari pot fi doar agenŃii economici profilaŃi pe activitatea de expediŃie2.
În ceea ce priveşte consimŃământul părŃilor în cadrul contractului de expediŃie, acesta prezintă
anumite aspecte specifice.
De regulă, contractul de expediŃie se încheie sub forma unor documente tipizate, ce includ
condiŃiile generale de afaceri impuse de expediŃionar, putând fi negociat doar comisionul
expediŃionarului.
CondiŃiile de formă
Normele contractuale standardizate instituie regula formei scrise a contractului, precum şi un
conŃinut minim al clauzelor contractuale.
Întrucât reprezintă simple clauze contractuale şi nu dispoziŃii legale exprese, caracterul formei
scrise nu reprezintă pentru contractul de expediŃie forma “ad validitatem”.
Însă, bazându-ne pe premisa potrivit căreia “ceea ce nu poate fi aprobat, nu există”, cel care
va fi nevoit să dovedească un contract de expediŃie încheiat în formă verbală, va avea o poziŃie
dezavantajată, tocmai de aceea, este necesară încheierea contractului în formă scrisă.
Potrivit capitolului 1 alin. (4) din CondiŃiile generale ale U.S.E.R., comanda şi acceptarea pot
fi transmise prin poştă, fax sau pe cale electronică, adică în condiŃii echivalente unui înscris
tradiŃional.
1

Gh. Piperea, Dreptul transporturilor, Ed. 2, Ed. All Beck, Bucureşti, 2005, p. 71.
A. Deak, Serviciile de expediŃie, ca fapte de comerŃ obiective, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 7-8
din 31 august 2003.
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III. Efectele contractului de expediŃie
Contractul de expediŃie cuprinde o serie de clauze privitoare la drepturile şi obligaŃiile
părŃilor, la executarea şi încetarea contractului. În cele ce urmează, vom analiza câteva dintre
clauzele mai importante, privind în primul rând comitentul şi în al doilea rând comisionarul.
3.1. Drepturile şi obligaŃiile comitentului
Prin încheierea contractului de expediŃie, comitentul îşi asumă o serie de obligaŃii faŃă de
comisionar, cum ar fi:
MenŃionăm în primul rând obligaŃia comitentului de a-l pune pe expediŃionar în posesia
mărfurilor şi de a garanta că el este proprietarul încărcăturii de transportat sau agentul autorizat al
proprietarului1. De asemenea, acesta trebuie să pună la dispoziŃia expeditorului documentele
necesare efectuării transportului (declaraŃii vamale, certificate de origine a mărfurilor, facturi
fiscale etc.) şi să-i dea instrucŃiunile aferente.
O obligaŃie importantă a comitentului o reprezintă obligaŃia de plată a preŃului serviciilor
prestate de expediŃionar. Acest preŃ are denumirea de comision şi se stabileşte prin negocieri între
părŃile contractante sau, poate fi predeterminat de comisionar, întrucât contractul de expediŃie are
caracteristicile unui contract de adeziune2.
Potrivit dispoziŃiilor art. 2069 alin. (1) din Noul Cod Civil, expeditorul are dreptul la
comisionul prevăzut în contract sau, în lipsa, stabilit potrivit tarifelor profesionale ori uzanŃelor
sau, dacă acestea nu există, de către instanŃă în funcŃie de dificultatea operaŃiunii şi de diligenŃele
expeditorului.
Plata comisionului se efectuează, de regulă, în avans. Contractul model Romtrans, impune
prin art. 10 alin. (1), plata comisionului doar în avans, neexistând o altă alternativă echitabilă a
plăŃii comisionului. Cu privire la plata comisionului, expediŃionarul beneficiază de un drept de
retenŃie şi de privilegiu asupra mărfii pe care o transportă.
O altă obligaŃie a clientului o reprezintă obligaŃia de plată a spezelor suportate de
expediŃionar, pentru îndeplinirea contractului de expediŃie.
Potrivit art. 6 prevăzut în condiŃiile generale U.S.E.R., “în caz de refuz al mărfii de către
destinatar sau în caz de absenŃă a acestuia, indiferent de motiv, clientul este obligat să suporte
cheltuielile iniŃiale, cât şi cele suplimentare, efectuate sau angajate de casa de expediŃii”.
Art. 2069 alin. (2) N.C. Civ. precizează situaŃia juridică a acestor cheltuieli: „contravaloarea
prestaŃiilor accesorii şi cheltuielile se rambursează de comitent pe baza facturilor sau altor
înscrisuri, care dovedesc efectuarea acestora, dacă părŃile nu au convenit anticipat o sumă globală
pentru comision, prestaŃii accesorii şi cheltuieli care se efectuează”.
Răspunderea comitentului
Clientul îşi poate angaja răspunderea faŃă de expediŃionar pentru deficienŃele mărfurilor sau
documentelor, în situaŃia în care acestea au provocat prejudicii în executarea contractului de
expediŃie3.
Sigur că, o neexecutare a obligaŃiilor în raporturile dintre comitent şi expediŃionar, ar atrage
răspunderea corelativă în condiŃiile dreptului comun.
În Codul Comercial nu existau prevederi speciale privind răspunderea pentru nerespectarea
obligaŃiilor rezultate din contractele comerciale. În temeiul art. 1 C. Com., în cazul nerespectării
obligaŃiilor din contractele comerciale, sunt aplicabile dispoziŃiile Codului Civil privind
1

G. Ripert, R. Roblot, Traité de droit commercial, vol. 2, ed. 12, Paris, 1990, p. 664.
Gh. Piperea, op. cit., p. 73.
3
O. Căpătînă, op. cit., p. 81.
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răspunderea civilă contractuală1.
3.2. Drepturile şi obligaŃiile expediŃionarului
ObligaŃiile expediŃionarului
ExpediŃionarul a fost calificat drept "arhitect al transporturilor", fiind cheia care determină
organizarea şi asigurarea condiŃiilor necesare a derulării transportului de mărfuri.
Prin intermediul contractului de expediŃie, expediŃionarul îşi asumă o obligaŃie de rezultat şi
nu una de diligenŃă.
În temeiul acestei obligaŃii, expediŃionarul garantează comitentului: sosirea mărfii la
destinaŃie, respectând termenul convenit; conservarea bunei stări a mărfurilor pe parcurs şi
executarea obligaŃiilor de către comisionarul substituit2.
Deşi creează falsa imagine ca fiind o obligaŃie de diligenŃă, raŃiunea pentru care comitentul
angajează un expediŃionar este de a se degreva de o serie de formalităŃi şi pentru a avea
certitudinea că încărcătura va ajunge la destinaŃie în bune condiŃii3.
În doctrină sunt prezentate elementele specifice ale obligaŃiilor expediŃionarului, în
următoarea clasificare: obligaŃiile expediŃionarului la data încheierii contractului, obligaŃiile în
cursul executării contractului şi obligaŃiile în situaŃii neprevăzute.
ObligaŃiile expediŃionarului la data încheierii contractului
Încă de la încheierea contractului de expediŃie, expediŃionarul trebuie să îndeplinească o serie
de obligaŃii în contul clientului său.
ExpediŃionarul are obligaŃia de a dispune de structurile, echipamentul şi mijloacele necesare
pentru a îndeplini însărcinarea pe care şi-a asumat-o. De asemenea, acesta trebuie să ofere
clientului său consultanŃa necesară pentru organizarea transportului de mărfuri solicitat.
ExpediŃionarului poate să îi revină sarcina de a facilita clientului, încasarea contravalorii
mărfii ce urmează să-i fie predată destinatarului4.
În practică sunt utilizate certificate pe care expediŃionarul le pune la dispoziŃia clientului,
după preluarea mărfii în vederea organizării deplasării, acestea au prevăzute pe contra - pagină
condiŃiile generale de expediere a mărfii.
Cele mai cunoscute certificate de acest tip sunt cele tipizate şi codificate în sistemul FIATA:
F.C.R. – Forwarding Agents Certificate of Receipt; F.C.T. - Forwarding Agents Certificate of
Transport; F.B.L. - FIATA combined Bill of Ladding; F.W.R. – FIATA Warehouse Receipt.
O altă obligaŃie importantă a expediŃionarului este aceea de a efectua operaŃiunile de export şi
de import pentru mărfurile pe care le vinde sau cumpără în străinătate, în baza unui document cu
regim special – „dispoziŃie de transport şi vămuire”.
ObligaŃiile expediŃionarului în cursul executării contractului
În cele ce urmează vom detalia obligaŃiile semnificative ale expediŃionarului, ce rezultă în
cursul executării contractului de expediŃie.
Principala obligaŃie a expediŃionarului se reflectă în executarea împuternicirii primite, deci de
a încheia contractul de transport al mărfurilor aparŃinând comitentului cu un transportator şi de a
efectua operaŃiunile auxiliare în organizarea transportului5.
ExpediŃionarul se ocupă cu organizarea transportului, fără ca acesta să efectueze, de regulă,
1

St. D. Cărpenaru, Tratat de drept comercial român, ed. a II-a, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2011, p. 484.
R. Rodière, Droit commercial, Paris, Dalloz, 1970, p. 187.
R. Rodière, B. Mercadal, op. cit., p. 350.
4
Gh. Piperea, op. cit., p. 74.
5
F. MoŃiu, op. cit., p.265.
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1

deplasarea mărfurilor .
Expeditorul trebuie să acŃioneze în toate împrejurările în interesul clientului său, cu titlu de
exemplu dăm alegerea unui transportator eficient, care să realizeze fără întârziere deplasarea
mărfurilor şi să se asigure de regularitatea documentelor vamale2.
În organizarea transportului, în conformitate cu art. 1(1) alin. (2) din CondiŃiile generale ale
U.S.E.R., expediŃionarul pe lângă transportul propriu-zis, trebuie să îndeplinească anumite
activităŃi conexe acestuia, cum ar fi: depozitarea mărfii, obligaŃiile vamale (declaraŃii s.a.),
controlul mărfurilor, executarea dispoziŃiilor privind încasarea sumelor cuvenite comitentului.
Potrivit art. 2067 Cod Civil, expeditorul are următoarea obligaŃie: “în alegerea traseului,
mijloacelor şi modalităŃilor de transport al mărfii, expeditorul va respecta instrucŃiunile
comitentului, iar dacă nu există asemenea instrucŃiuni, va acŃiona în interesul comitentului”.
ExpediŃionarul poate recurge la comisionari intermediari, numai dacă acest drept este
prevăzut expres în contract, dat fiind caracterul „intuitu personae” al contractului3.
ExpediŃionarul se comportă ca un comisionar “del credere”, întrucât acesta se obligă faŃă de
clientul său, să asigure ajungerea mărfii la destinaŃie, ceea ce presupune efectuarea operaŃiunilor
necesare în acest scop4. În ipoteza în care, expediŃionarul îşi asumă obligaŃia de a preda bunurile la
destinaŃie, se prezumă că respectiva obligaŃie nu este asumată faŃă de destinatar (art. 2067 alin. (2)
NCC).
DispoziŃiile art. 2067 alin. (3) Noul Cod Civil prevăd că expeditorul nu are obligaŃia de a
asigura bunurile, decât dacă aceasta a fost stipulată în contract sau rezultă din uzanŃe.
ExpediŃionarul are obligaŃia de a valorifica împotriva terŃilor, drepturile băneşti ale clientului
de la care a primit însărcinarea.
DispoziŃiile art. 406 Codul Comercial abrogat, prevedeau că poate sta în justiŃie ca reclamant
sau poate să cesioneze în favoarea comitentului şi la cererea acestuia, acŃiunile contra terŃilor cu
care a contractat.
O altă obligaŃie a expediŃionarului rezidă în păstrarea în registrele sale a unei partide distincte
pentru fiecare operaŃiune, astfel realizându-se o distincŃie între lucrările proprii ale
expediŃionarului şi lucrările diverşilor comitenŃi.
O obligaŃie deosebit de importantă, este obligaŃia expeditorului de a da socoteală despre
îndeplinirea însărcinării primite5.
Codul Comercial prin art. 405 alin. (2) prevedea că între comitent şi comisionar există
aceleaşi drepturi şi obligaŃiuni ca între mandant şi mandatar.
Acelaşi cod, prin dispoziŃiile art. 382 alin. (1), stipula că mandatarul este dator a încunoştiinŃa
fără întârziere pe mandant despre executarea mandatului.
Din cele de mai sus, constatăm obligaŃia expediŃionarului de a-l informa pe client în legătură
cu executarea contractului şi deplasarea mărfii, a măsurilor luate şi a rezultatelor obŃinute în
derularea contractului.
Prin executarea acestei obligaŃii, expeditorul are sarcina de a facilita expeditorului, încasarea
contravalorii mărfii care urmează a fi predată destinatarului.
Chiar şi în cazul în care expeditorul obŃine premii, bonificaŃii sau reduceri ale tarifelor, acesta
are obligaŃia de a le preda comitentului, întrucât aparŃin de drept acestuia, dacă nu se prevede
contrar în contract (art. 2067 alin. (4) N.C.Civ.).
1

M. Alter, Droit des transports terrestres, aeriens et maritimes internes et internationaux, Paris, 1984, p. 148.
Ibidem.
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Gh. Piperea, op. cit., p.76.
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A. Deak, Serviciile de expediŃie, ca fapte de comerŃ obiective, Revista Română de Drept al Afacerilor nr. 7-8
din 31 august 2003.
5
F. MoŃiu, op. cit., p. 266.
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ObligaŃiile expediŃionarului faŃă de comitent durează până în momentul în care are loc
eliberarea mărfurilor destinatarului final.
ObligaŃiile expediŃionarului în situaŃii neprevăzute
În ipoteza în care apare riscul unui pericol care ameninŃă marfa, expediŃionarul are obligaŃia
de a informa pe comitent, imediat, în vederea dispunerii de către acesta a măsurilor de prevenŃie,
necesare evitării pericolului respectiv.
Chiar şi în situaŃia în care pericolul s-a materializat, expediŃionarul are obligaŃia de a anunŃa
comitentul şi evident, de a lua măsurile necesare pentru a limita daunele posibile.
În cazul în care expediŃionarul nu a încunoştinŃat pe comitent de daunele produse sau de
împrejurările care au dus la existenŃa unui prejudiciu, acesta va suporta paguba produsă, întrucât
omisiunea de încunoştinŃare reprezintă o culpă a expediŃionarului.
Mărfurile perisabile care nu au fost ridicate, cât şi mărfurile neidentificate pot fi vândute de
expediŃionar fără vreo încunoştinŃare prealabilă a comitentului1.
De asemenea, produsele care nu sunt perisabile, dar care nu pot fi eliberate la destinaŃie din
cauza adresei incomplete sau incorecte sau cele care nu sunt acceptate de destinatar, pot fi vândute
sau returnate, la alegerea comitentului, numai după expirarea unui termen de 21 de zile de la
încunoştinŃarea scrisă, trimisă la adresa destinatarului, specificată de comitent2.
ObligaŃia de a asigura încărcătura
ExpediŃionarul are obligaŃia de a asigura marfa transportată, numai în situaŃia în care, a primit
în acest sens un ordin din partea comitentului.
Potrivit dispoziŃiilor art. 2067 alin. (3) Cod Civil, expeditorul are obligaŃia de a asigura
bunurile, în cazul în care aceasta este stipulată în contract sau rezultă din uzanŃe.
Aşadar, asigurarea încărcăturii luate în primire constituie pentru expediŃionar o obligaŃie
condiŃionată de un ordin corespunzător din partea clientului său dacă există uzanŃe care revendică
asemenea măsuri.
Răspunderea expeditorului
Răspunderea expeditorului este reglementată prin dispoziŃiile art. 2068 alin. (1) N. C. Civil,
astfel: „expeditorul răspunde de întârzierea transportului, de pieirea, pierderea, sustragerea sau
stricăciunea bunurilor în caz de neglijenŃă în executarea expedierii, în special în ceea ce priveşte
preluarea şi păstrarea bunurilor, alegerea transportatorului ori a expeditorilor intermediari”.
Chiar şi în situaŃia unei abateri fără motive temeinice, de la modul de transport indicat de
comitent, expeditorul răspunde de întârzierea transportului, pieirea, pierderea, sustragerea sau
stricăciunea bunurilor, dacă acestea sunt cauzate de cazul fortuit, în cazul în care expeditorul nu
dovedeşte că aceasta s-ar fi produs chiar dacă s-ar fi conformat instrucŃiunilor primite.
Drepturile expeditorului
Expeditorul are dreptul la comisionul prevăzut în contractul de expediŃie al mărfurilor, în
lipsa acestuia, se stabileşte potrivit tarifelor profesionale sau uzanŃelor.
De asemenea, comisionul pentru expeditor poate fi stabilit de către instanŃă, în funcŃie de
dificultatea operaŃiunilor şi de diligenŃele expeditorului.
Art. 2069 alin. (2) Noul Cod Civil, prevede: „contravaloarea prestaŃiilor accesorii şi
cheltuielile se rambursează de comitent pe baza facturilor sau altor înscrisuri care dovedesc
efectuarea acestora, dacă părŃile nu au convenit anticipat o sumă globală pentru comision, prestaŃii
1
2
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Larissa-Andrada Păduraru

867

accesorii şi cheltuieli care se efectuează”.
Executarea contractului de expediŃie pe socoteala expediŃionarului
În conformitate cu dispoziŃiile art. 1516 Cod Civil, în cazul neexecutării obligaŃiilor
contractuale de către expediŃionar, comitentul poate cere daune interese, rezoluŃiunea sau rezilierea
contractului1, executarea silită a obligaŃiei, adică ajungerea mărfurilor în stare intactă la destinaŃie,
pe socoteala expediŃionarului.
Ca regulă, clientul va opta pentru executarea în natură a obligaŃiilor, alternativa
despăgubirilor având, de cele mai multe ori, un caracter subsidiar. Întrucât executarea obligaŃiilor
pe seama expediŃionarului nu beneficiază de reglementări speciale, în lipsa acestora se vor aplica
normele dreptului comun, mai exact, cele care privesc executarea obligaŃiilor pe cheltuiala
debitorului.
ObligaŃia expeditorului este clasificată ca o obligaŃie de a face, aşadar, dacă aceasta nu este
executată la termen, se preschimbă în despăgubiri. Înlocuirea debitorului pasiv printr-o terŃă
persoană, care va executa contractul, pe seama celui dintâi, este considerată o executare indirectă
în natură a obligaŃiei de a face.
Potrivit art. 1527 alin (1) Noul Cod Civil: „creditorul poate cere întotdeauna ca debitorul să
fie constrâns să execute obligaŃia în natură, cu excepŃia cazului în care o asemenea executare este
imposibilă”.
În genere, contractele „intuitu personae” nu pot fi executate indirect în natură, însă
contractului de expediŃie a mărfurilor având un caracter limitat intuitu personae, i se aplică
dispoziŃiile art. 1527 alin. (1) N.C.C. art. 1528 alin. (2) N.C.Civ. prevede: “în cazul neexecutării
unei obligaŃii de a face, creditorul poate, pe cheltuiala debitorului, să execute el însuşi ori să facă
să fie executată obligaŃia”.
Prin urmare, acesta obŃine prestaŃia care îi era datorată prin contract, rezultat executat de
propria persoană sau prin intermediul unei terŃe persoane.
Evident, dacă prestaŃia este executată de către o terŃă persoană, debitorul va avea obligaŃia de
a suporta cheltuielile aferente intervenŃiei.
În vederea realizării obligaŃiei pe seama debitorului trebuie îndeplinite anumite condiŃii,
precum:
CondiŃii generale
Pentru aplicarea dispoziŃiilor art 1527 Noul Cod civil trebuie îndeplinite în mod cumulativ,
două condiŃii: să nu fie o prestaŃie cu caracter „intuitu personae” şi, bineînŃeles, instanŃa
judecătorească trebuie să autorizeze, prin hotărâre, executarea de către creditor a obligaŃiei, prin
intermediul unei terŃe persoane.
CondiŃii speciale
Comitentul pierde posibilitatea de a se adresa unui terŃ pentru efectuarea deplasării mărfii,
numai după ce a încredinŃat-o expediŃionarului, acesta primind marfa şi totuşi rămânând în stare de
pasivitate.
În aceste condiŃii, este exclusă total o încheiere a unui contract subsidiar, deoarece încărcătura
nu poate fi remisă terŃului în locul debitorului iniŃial al obligaŃiei, debitor care deŃine marfa, însă
refuză restituirea acesteia.

1

D. A. Sitaru, Dreptul ComerŃului InternaŃional, Ed. Actami, Bucureşti, 1996, p.147.

868

ConferinŃa StudenŃească Anuală „Nicolae Titulescu”. ŞtiinŃe juridice

Efecte
Contractul iniŃial nefiind executat, creditorul, atunci când este posibilă înlocuirea, încheie cu
terŃul înlocuitor un contract subsidiar care să asigure realizarea operaŃiunii pe care debitorul iniŃial
a înŃeles s-o abandoneze sau să o neglijeze1.
Cu privire la această problemă, deoarece contractul iniŃial rămâne fără obiect, debitorul iniŃial
este obligat la despăgubiri, contractul în cauză fiind unul neexecutat din vina să.
IV. GaranŃiile expediŃionarului
4.1. GaranŃiile expediŃionarului
ExpediŃionarul poate pretinde comitentului sume de bani, în avans, care să acopere
cheltuielile în legătură cu transportul şi comisionul său, acestea reprezentând creanŃa sa pentru
operaŃiunile efectuate.
În situaŃia în care sumele nu sunt plătite în avans, expediŃionarul este expus unui risc şi anume
acela de a nu-şi primi comisionul.
Pentru asigurarea creanŃei sale, expediŃionarul beneficiază de garanŃii, ce au ca obiect marfa a
cărei deplasare, s-a angajat s-o organizeze. Este vorba de privilegiul expediŃionarului (denumit şi
gaj tacit în anumite clauze standardizate) şi dreptul de retenŃie asupra mărfurilor2.
LegislaŃia în vigoare nu prevede o reglementare specială, ce priveşte protejarea intereselor
legitime ale expediŃionarului, de a-şi recupera sumele cheltuite în legătură cu transportul
mărfurilor şi nici a comisionului aferent prestaŃiilor efectuate.
Determinarea regimului juridic al privilegiului deŃinut de către expediŃionar, se stabileşte în
funcŃie de similitudinile existente între raporturile comitent-comisionar şi cele de mandatmandatar.
Potrivit art. 387 C. Com., mandatarul, pentru tot ce i se datoreşte din executarea mandatului
său şi, chiar pentru retribuŃiunea sa, are un privilegiu special. Aşadar, în o asemenea situaŃie,
putem constata că privilegiul de către beneficiază mandatarul se aplică şi expediŃionarului, în cazul
contractului de expediŃie.
Codul Comercial prevedea prin art. 387 că, obiectul privilegiului îl formează „lucrurile
mandatului, pe care mandatarul le deŃine pentru executarea mandatului”. În cazul contractului de
expediŃie, privilegiul expediŃionarului este limitat la bunurile ce se află în curs de transport. Acest
privilegiu implică şi un drept de retenŃie al expediŃionarului asupra mărfurilor aflate la transport.
Prima categorie de bunuri care poate face obiect al garanŃiilor, este cea aflată efectiv în
posesia expediŃionarului.
Art 387 Cod comercial, recunoştea garanŃia expediŃionarului şi în situaŃia în care acesta nu se
află în posesia efectivă a bunurilor, dar se află în „posesia legitimă a poliŃei de încărcare sau a
scrisorii de cărat.”
Un alt caz extinde sfera obiectului material al garanŃiilor expediŃionarului: „dacă lucrurile
mandantului au fost vândute de către mandatar, privilegiul subzistă asupra preŃului.”
Privilegiul expediŃionarului asupra preŃului mărfurilor transportate există în situaŃia în care
însuşi expediŃionarul a precedat la vânzarea mărfurilor, iar suma primită se află la dispoziŃia sa3.
4.2. CreanŃele garantate
CreanŃele garantate cu privilegiul expediŃionarului sunt: remuneraŃia datorată
expediŃionarului, în schimbul serviciilor executate în favoarea clientului; cheltuielile efectuate de
expediŃionar cu organizarea transportului: „tot ce se datoreşte din executarea mandatului”; „plăŃile
1
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şi cheltuielile efectuate de expediŃionar”; daunele suferite de expediŃionar în executarea obligaŃiilor
la care s-a angajat, sub condiŃia ca aceste creanŃe să fie certe şi exigibile şi să nu fie contestate în
justiŃie; dreptul de retenŃie pe care expediŃionarul îl are şi prin care îşi poate valorifica retribuŃia ce
rezultă din executarea contractului pe care l-a încheiat cu comitentul1.
4.3. Privilegiul expediŃionarului
În conformitate cu art. 387 alin (2) Cod Comercial, creanŃele mandatarului” au precădere
asupra oricăror alte creanŃe contra mandantului şi chiar contra vânzătorului ce revendică, cu toate
că plăŃile şi cheltuielile vor fi fost făcute înainte sau după ce lucrurile au intrat în posesiunea
mandatarului”.
Privilegiul expediŃionarului nu primeşte întâietate, atunci când se află în concurs cu creanŃele
de salarii, datorate de către debitor propriilor angajaŃi şi cu cheltuielile de judecată făcute de
debitor în interesul creditorilor.
În concursul dintre privilegiul vânzătorului care a predat cumpărătorului marfa, fără a primi
preŃul şi expeditorul care a primit de la client mărfurile aferente, în vederea organizării
transportului, „câştigă” expediŃionarul.
Legea prevede că expediŃionarul se bucură de un rang preferabil, faŃă de rangul vânzătorului
neplătit sub rezerva bunei credinŃe2. În cazul în care, se dovedeşte că expediŃionarul a luat la
cunoştinŃă de existenŃa datoriei clientului faŃă de vânzătorul mărfii, se va da prioritate privilegiului
vânzătorului neplătit.
În legislaŃia română, nu există reglementări legale exprese, în ceea ce priveşte raportul dintre
privilegiul transportatorului şi cel al expeditorului.
Consider că, având în vedere faptul că, transportatorul deŃine posesia bunurilor transportate,
acesta se află într-o poziŃie mai avantajoasă decât expediŃionarul, deci, privilegiul acestuia are
întâietate.
Transportatorul, cărăuşul prezintă un drept de retenŃie asupra mărfurilor transportate prin
intermediul contractului de expediŃie.
Va surveni un concurs între creditorii destinatarului, în situaŃia în care, după predarea
mărfurilor destinatarului, transportatorul şi expediŃionarul au acelaşi rang.
4.4. Valorificarea privilegiului
Art. 388 C. Comercial prevede că, procedura de valorificare a privilegiului mandatarului,
începe cu o notificare formală adresată mandatului, care are ca urmare un posibil proces şi se
finalizează cu vânzarea mărfii.
Debitorul care a fost somat de expediŃionar să-şi achite datoriile, are posibilitatea de a preveni
şi împiedica vânzarea silită a încărcăturii, grevate de privilegiu prin intentarea unui proces,
denumit în Codul Comercial „opoziŃie”3.
Potrivit legii, clientul poate face „opoziŃie” la vânzarea silită a mărfurilor, aceasta
reprezentând posibilitatea acordată debitorului de a intenta proces expediŃionarului.
Prin intermediul procesului intentat, instanŃa „stabileşte cuantumul creanŃei” şi recunoaşte
expediŃionarului dreptul de privilegiu asupra mărfurilor clientului „pentru tot ceea ce se datorează
din executarea mandatului”4.
În situaŃia în care nu se face opoziŃie în termenul legal sau aceasta este respinsă de către
instanŃă, stipulaŃiile art. 388 alin. (4) C. Com. menŃionează că, expediŃionarul are dreptul de a
1
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vinde încărcătura pe contul contractantului.
4.5. Stingerea garanŃiilor
Încetarea privilegiului expediŃionarului şi a dreptului său de retenŃie are loc în următoarele
situaŃii: plata sumelor datorate expediŃionarului de către client, pieirea fortuită a lucrului
încredinŃat expediŃionarului în vederea transportului.
Dacă marfa era asigurată, expediŃionarul, ca efect al privilegiului său, beneficiază de întâietate
de plată asupra indemnizaŃiei plătite de asigurator1.
În situaŃia pierderii posesiei asupra mărfurilor, prin eliberarea acestora destinatarului, ca efect al
unui asemenea caz apare încetarea privilegiului expediŃionarului şi a dreptului său de retenŃie.
Un alt caz prin care se pierde privilegiul expediŃionarului, este înscrierea în cont curent a
creanŃei expediŃionarului2. Prin înscrierea în cont curent, suma în cauză îşi pierde individualitatea şi
devine parte indivizibilă în totalul contului.
Într-o atare situaŃie, are loc novaŃia creanŃei expediŃionarului, prin urmare se stinge şi privilegiul
care o garantase.
V. Răspunderea expediŃionarului
Răspunderea expediŃionarului este distinctă faŃă de răspunderea cărăuşului. ExpediŃionarul
răspunde faŃă de comitent, atât pentru fapta proprie, cât şi pentru cărăuş, care are calitatea de terŃ în
contractul de expediŃie.
Cât priveşte răspunderea expediŃionarului pentru fapta altuia, acesta răspunde şi pentru fapta
persoanei care l-a substituit.
În contractul de expediŃie, în privinŃa răspunderii se va apela la reglementările juridice ale
mandatului fără reprezentare, datorită similitudinilor prezente a celor două contracte.
Având calitatea de comisionar care intră în raporturi juridice cu terŃii în executarea mandatului,
expediŃionarul va răspunde personal faŃă de terŃii cu care a contractat în vederea organizării
transportului.3
5.1. Răspunderea expediŃionarului pentru fapta proprie
Se angajează răspunderea expediŃionarului dacă, prin fapta sa ilicită, săvârşită cu vinovăŃie, s-a
produs un prejudiciu clientului şi bineînŃeles, dacă există un raport de cauzalitate între prejudiciul
produs şi faptă expediŃionarului.
Potrivit dispoziŃiilor art. 1272 alin. (1) N.C.Civ., contractul valabil încheiat obligă nu numai la
ceea ce este expres stipulat, dar şi la toate urmările pe care practicile statornicite între părŃi, uzanŃele,
legea sau echitatea le dau contractului, după natura lui.
Din cele de mai sus, deducem că, expediŃionarul răspunde nu numai pentru neîndeplinirea sau
îndeplinirea defectuoasă a unor obligaŃii ce rezultă din contractul de expediŃie, ci şi pentru
neîndeplinirea sarcinilor neprevăzute în mod expres în contractul de expediŃie, dar care decurg din
activitatea de organizare a transportului.
Răspunderea expediŃionarului poate interveni în anumite cazuri, precum: nu a pus la dispoziŃia
comitentului informaŃii complete cu privire la condiŃiile contractului de transport a mărfii; a convenit
prin contractul încheiat cu cărăuşul un tarif prea scump în raport cu puterea financiară a clientului său
sau a ales un cărăuş insolvabil şi neasigurat; nu s-a supus instrucŃiunilor primite de la clientul său; nu
a îndeplinit formalităŃile necesare pentru conservarea dreptului la acŃiune al clientului său4.
1
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Culpa comună a părŃilor este de natură a atenua răspunderea expediŃionarului. Dacă
instrucŃiunile primite de la client sunt incomplete sau prezintă greşeli, pe care expediŃionarul nu le-a
putut observa, răspunderea este partajată între client şi expediŃionar1.
Potrivit condiŃiilor generale aplicabile obligaŃiilor, pentru întârzierea în executarea obligaŃiilor
contractuale, prejudiciul poate fi acoperit în formă de daune compensatorii2.
Răspunderea expediŃionarului pentru acoperirea prejudiciului, stabilită sub formă de daune
compensatorii, este integrală, în cazul în care nu există o altfel de stipulaŃie în contract. Acest lucru
derivă din art. 1531 alin. (1) N.C.Civ. Care menŃionează: „creditorul are dreptul la repararea integrală
a prejudiciului pe care l-a suferit din faptul neexecutării”.
Repararea prejudiciului poate fi executată, numai dacă daunele în cauză sunt directe şi
previzibile.
Pentru întârzierea în executarea obligaŃiilor contractuale, daunele moratorii se cumulează cu
executarea efectivă de expediŃionar a însărcinării de a organiza deplasarea mărfurilor.
Răspunderea expediŃionarului poate fi limitată prin clauze contractuale3. Restrângerile
răspunderii expediŃionarului privesc atât daunele compensatorii, cât şi pe cele moratorii.
Cu privire la, drepturile compensatorii acestea sunt de regulă limitate prin convenŃie la o sumă
pe kg sau pe colet ori expediŃie.
Pentru celelalte pagube, responsabilitatea expediŃionarului se limitează la preŃul transportului
mărfii.
În privinŃa daunelor moratorii, răspunderea expediŃionarului este limitată, în cazul pagubelor de
decurg din întârzierea livrării mărfurilor, la „preŃul transportului mărfii”.
Nu în ultimul rând, precizăm că răspunderea expediŃionarului poate fi angajată şi faŃă de alŃi
contractanŃi, în sensul că obligaŃia de a organiza transportul include la rândul său, încheierea de către
expediŃionar, în numele clientului său, cu cărăuşul, a contractului de transport, asigurarea mărfurilor
contra riscurilor, depozitarea, manipularea ei.
Potrivit art. 406 alin. 2 C. Com.: „comisionarul este direct obligat către persoana cu care a
contractat, ca şi cum afacerea ar fi fost a sa proprie”.
În cazul în care expediŃionarul încalcă obligaŃiile ce decurg din transportul, asigurarea
mărfurilor, acesta îşi va asuma o răspundere proprie faŃă de asigurator, transportator sau alŃi parteneri
contractuali.
Însă, în baza raporturilor juridice pe care le are cu aceştia, expediŃionarul este şi un creditor al
acestor parteneri contractuali. Aşadar, expediŃionarul îi cesionează clientului acŃiunile judiciare sau
arbitrare contra acestora, aceştia nefiind exoneraŃi de obligaŃia conservării acelor acŃiuni, pentru a
nu crea un prejudiciu drepturilor clientului.
5.2. Răspunderea expediŃionarului pentru fapta altuia
ExpediŃionarul trebuie să se comporte ca şi cu afacerea sa proprie şi trebuie să răspundă
pentru toŃi cei ce-l substituie, chiar dacă aceştia au calitatea de terŃi în contractul de expediŃie.
Subcontractantul nu poate acŃiona decât pe contul debitorului şi sub răspunderea acestuia. Aşa
cum se admite în doctrină, această răspundere îşi are originile în garanŃia datorată în mod normal
creditorului contractual de către debitorul, în locul căruia acŃionează o terŃă persoană.
Răspunderea expediŃionarului pentru fapta altuia este determinată de existenŃa unor anumite
circumstanŃe, precum:
În situaŃia în care expediŃionarul este responsabil faŃă de client, dacă obligaŃiile cărăuşului nu
1
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au fost executate sau au fost executate defectuos.
Comitentul are dreptul să-şi valorifice împotriva expediŃionarului, pretenŃiile pentru
acoperirea daunelor suferite. Acest lucru îşi are bază în contractul de comision, în baza căruia
expediŃionarul încheie, în nume propriu dar pe socoteala comitentului sau, un contract de transport
cu cărăuşul pentru deplasarea mărfii1.
O a doua situaŃie este cea potrivit căreia, expediŃionarul şi-a substituit un terŃ în executarea
obligaŃiilor sale. Acesta va răspunde faŃă de client pentru daunele suferite, ca urmare a activităŃii
defectuoase a terŃului care l-a înlocuit.
Însă, conform art. 412 alin. (1) C. Com., comisionarul nu este răspunzător pentru îndeplinirea
obligaŃiilor luate de către persoanele cu care a contractat, aferent ori convenŃie contrară.
Privitor la această stare de fapt, Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie a statuat că, numai în prezenŃa
unei stipulaŃiuni exprese (precum clauza star del credere), răspunderea comisionarului poate fi angajată
conform clauzei de garanŃei pe care şi-ar asuma-o2.
Răspunderea expediŃionarului se poate angaja numai în situaŃia în care contractul de expediŃie
încheiat, nu are caracter intuitu personae, pentru că numai absenŃa acestui caracter îi dă posibilitatea
expediŃionarului să recurgă la un terŃ.
TerŃul implicat trebuie să acŃioneze ca un profesionist independent, pentru că în cazul în care
foloseşte un prepus al său, care acŃionează în baza unui contract de muncă, nu mai putem vorbi de un
terŃ, atâta vreme cât persoana implicată face parte din „întreprinderea” expediŃionarului.
VI. ExpediŃii de mărfuri cu regim special
În genere, expediŃia mărfurilor uzuale se realizează prin intermediul unor contracte tipizate,
denumite contracte de adeziune.
Mai cu seamă, în cazul mărfurilor cu regim special, nu se pot aplica acele condiŃii generale regăsite
în cadrul contractelor de adeziune, expediŃia de mărfuri cu regim special presupunând condiŃii specifice
şi chiar negocieri ale părŃilor contractante.
6.1. ExpediŃii de mărfuri periculoase
Acest tip de expediŃie necesită mijloace de transport şi precauŃii speciale, datorită riscurilor
inerente ale mărfii periculoase.3
În cazul în care nu dispune de mijloace de transport adecvate, expediŃionarul are dreptul de a
refuza expediŃia de mărfuri periculoase.
Dacă clientul expediŃionarului ascunde deliberat natura periculoasă a mărfii de transportat, acesta
îşi angajează o răspundere contractuală agravată faŃă de expediŃionar.
6.2. ExpediŃii de mărfuri perisabile
Prin contractul între comitent şi expediŃionar, se calculează şi gradul de perisabilitate la care sunt
supuse mărfurile cu durata deplasării.
ExpediŃionarul are dreptul de a vinde încărcătura sau de a dispune în alt mod de mărfurile
degradate, dacă mărfurile perisabile nu au fost ridicate la timp de către destinatar, sau acesta nu a fost
identificat la timp. Dreptul de a vinde încărcătura se exercită, datorită urgenŃei perisabilităŃii, fără
încunoştinŃare prealabilă adresată comitentului4.
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6.3. ExpediŃii de mărfuri prin tehnica grupajului
Acest tip de expediŃie constă în organizarea transportului prin vagoane şi camioane colective, prin
tehnica de grupaj a mărfurilor, prin reunirea în acelaşi vagon sau camion a mai multor patrizi de
mărfuri, care provin de la comitenŃi diferiŃi, dacă itinerariul este acelaşi1.
În legislaŃia românească acest tip de expediŃie nu are o reglementare juridică proprie, pentru
definirea ei se apelează la normele convenŃionale, care s-au transformat ulterior în uzuri comerciale.
Prin apelarea la acest tip de expediŃie, se asigură o reducere substanŃială a cheltuielilor, o sporire a
vitezei de circulaŃie a mărfurilor, astfel eficientizând expediŃia de mărfuri2.
6.4. ExpediŃii de mărfuri în trafic combinat (multimodal)
Transportul în sistem multimodal se realizează în baza unui contract unic, care are ca obiect
deplasarea de mărfuri cu cel puŃin două mijloace de transport diferite (uscat-aer-apă)3.
Raporturile juridice dintre organizatorul transportului multimodal şi cărăuşii succesivi, precum şi
raporturile juridice dintre aceştia şi expeditorul mărfurilor în trafic multimodal, se definesc ca un tip
special de operaŃiune de expediŃie de mărfuri.
6.5. ExpediŃii de mărfuri în containere
Regimul juridic al acestui tip de expediŃii face parte din expediŃia mărfurilor cu regim special,
întrucât pentru transportul mărfurilor sunt utilizate mijloace specifice, precum containerul.
PărŃile contractului de expediŃie a mărfurilor au obligaŃia de a lua măsurile necesare, pentru
menŃinerea utilajelor în trafic operativ4.
Comitentul răspunde de integritatea containerelor, dacă se află la dispoziŃia sa pentru efectuarea
operaŃiunilor de încărcare sau descărcare a mărfurilor.
Concluzii
Întrucât transportul reprezintă motorul activităŃii economice, fără de care aceasta nu s-ar putea
desfăşura în parametri normali, apariŃia activităŃii de expediŃie tinde să amplifice sfera comerŃului şi
implicit a economiei.
Dacă în trecut contractul de expediŃie era unul nenumit în legislaŃia română, odată cu apariŃia
N.C.C. s-a instituit prin dispoziŃiile sale reglementarea acestuia. Până la apariŃia reglementării proprii, se
aplicau dispoziŃiile legale consacrate de Codul Comercial referitoare la contractul de comision şi la
contractul de mandat, precum şi normele standardizate.
O pondere semnificativă în prezenta lucrare este reprezentată de analiza comparativă a
reglementării vechi şi a actualei reglementări, privind contractul de expediŃie. De asemenea, s-a vizat o
delimitare a acestui contract, de toate celelalte contracte care prezintă similitudini, precum: contractul de
mandat fără reprezentare, contractul de transport, contractul de comision, contractul de adeziune şi nu în
ultimul rând, contractul de prestaŃii terminale.
Din studiul efectuat asupra acestui contract, am constatat că legislaŃia în vigoare nu prevede o
reglementare specială, privitoare la protejarea intereselor legitime ale expediŃionarului, de a-şi
recupera sumele cheltuite în legătură cu transportul mărfurilor şi nici a comisionului aferent
prestaŃiilor efectuate. De aceea, facem o propunere de lege ferenda, în sensul reglementării exprese
a modalităŃii de protejare a intereselor legitime ale expediŃionarului.
1
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O. CăpăŃînă, Gh. Stancu, Dreptul transporturilor, Partea generală, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1999, p. 315.
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Gh. Stancu, I. Bindiu, Transporturile multimodale, Revista de drept comercial nr. 7-8/1999, p.125;
R. Rodiere, B. Mercadal, Droit des transports terrestres et aeriens, ed. 5, Paris, p. 378.
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intern si international, Revista de drept comercial nr. 5/2004, p.102.
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CondiŃia sine qua non privind obligaŃia de a avea licenŃă, pentru a putea desfăşura activitatea
de expediŃionar, reflectă că activitatea de expediŃie se desfăşoară ca întreprindere, ca faptă de
comerŃ obiectivă. Analiza efectuată în lucrare, facilitează aplicarea de către părŃile contractante a
actelor de expediŃie, aspect important în justiŃie, comerŃ şi mai cu seamă, în economie.
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ACłIUNEA ÎN REVENDICARE IMOBILIARĂ-ASPECTE TEORETICE
ŞI PRACTICE
Victoria GLIBICIUC*

Abstract
The topic of this study is the action for the recovery of real property. In this paper I intend to
do a research about the property right in the Romanian system of law and the guarantee of
property as provided by the Romanian Constitutions. In this section of my research I would like to
emphasize the fact that starting with 1866, the year in which the first Romanian Constitution was
drawn up, the property right was considered sacred and inviolable.
I will analyze the action for the recovery of real property as a means of defending the
property right in courts of justice. I will particularly analyze the action for the recovery of real
property from a theoretical and practical perspective while bringing into evidence the fact that
this topic is of utmost importance at present as it is proved by the large number of cases brought
in Romanian courts and the recently frequent sanctions of Romania by the European Court of
Human Rights for the infringement of property rights and human rights.
In the last part of the work I will approach the problem of former real estate owners whose
properties were taken over abusively by the State or by other legal persons from 6th March 1945
to 22nd December 1989.
These current topics are relevant not only from a legal point of view, they are also a
significant reality in our everyday life and the mass media perceives them as such; consequently,
the most important aim of the study is to write a research paper which combines theoretical and
practical aspects with a view to accomplishing an in-depth analysis of the legal provisions relating
to the action for recovery of real property and of the rulings adopted in the cases that I have
quoted in this scientific article.
Cuvinte cheie: drept de proprietate, acŃiune în revendicare, Noul Cod Civil, titlu, proba
dreptului de proprietate.
Introducere
Prin această lucrare mi-am propus să realizez un studiu asupra dreptului de proprietate în
sistemul românesc de drept, garanŃia proprietăŃii consacrată in ConsituŃiile româneşti. Este
important de reŃinut că începand cu 1866, anul în care apare prima ConstituŃie propriu-zisă a
României, dreptul de proprietate era considerat ca fiind sacru si inviolabil. Deasemenea, îmi
doresc să realizez o analiză a acŃiunii în revendicare, care este acel mijloc de apărare în justiŃie a
dreptului de proprietate,în special voi examina acŃiunea în revendicare imobiliară cu referinŃă atât
la partea teoretică cât şi la partea practică. În ultima parte a lucrării voi aborda şi problema foştilor
proprietari ai imobilelor preluate abuziv de către stat sau alte persoane juridice în perioada 6 martie
1945-22 decembrie 1989.
Dreptul de proprietate este acel drept real principal care conferă titularului dreptul de a utiliza
bunul, potrivit naturii ori destinaŃiei sale, de a-l folosi şi dispune de el in mod absolut, exclusiv şi
perpetuu, în limitele stabilite de legea în vigoare. Cu referire la sistemul nostru de drept,
proprietatea privată beneficiază de o dublă garanŃie: o garanŃie de ordin constituŃional şi o garanŃie
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de drept comun. Potrivit art.136 alin(5) din ConstituŃie „proprietatea privată este inviloabilă, în
condiŃiile legii organice”. Garantarea şi ocrotirea acestui drept real principal sunt reglementate şi
în Noul Cod civil. Conform art.555 alin(1) Noul Cod civil „proprietatea privată este dreptul
titularului de a poseda,folosi şi dispune de un bun în mod absolut, exclusiv şi perpetuu, în limitele
stabilite de lege”. Ocrotirea şi protecŃia dreptului de proprietate privată este exprimată prin
mijloace juridice de apărare în cadrul cărora se inscrie si acŃiunea in revendicare. AcŃiunea in
revendicare este reglementată expres in Noul Cod civil, ea fiind consacrată în secŃiunea a 2-a a
Titlului II ce se referă la proprietatea privată.
GeneralitaŃi privind dreptul de proprietate si garantarea lui
Sub aspect cronologic, ConstituŃia de la 1866 potrivit art. 19, consideră dreptul de proprietate
ca fiind sacru si inviolabil. Aceasta concepŃie subliniaza caracterul individualist al proprietatii si
evoluŃia acestei instituŃii juridice. Ea nu mai era doar un simplu instrument al satisfacerii
propriilor interese ale proprietarului, ci şi o intituŃie chemată să răspunda unor nevoi sociale.
Aceasta concepŃie nouă despre proprietate s-a regăsit şi în textul ConstituŃiei din 1923, care
potrivit art. 17, susŃine că “Proprietatea de orice natura precum si creanŃele asupra Statului sunt
garantate”. În acelaşi articol legiuitorul a avut in vedere şi anumite limitări ale exerciŃiul dreptului
de proprietate justificate de un interes public, cum ar fi exproprierile. Astfel in alin.3 al art.17
acesta dispune că “nimeni nu poate fi expropriat decât pentru cauză de utilitate publică şi după o
dreptă şi prealabilă despăgubire stabilită de justiŃie”.
Aceiaşi concepŃie modernă despre proprietate o regăsim şi in in textul constituŃional din anul
1938.
ConstituŃiile din 1948 si 1965 deşi garantau dreptul de proprietate personală, în fapt au fost
simple enunŃuri care nu au avut corespondent în legislaŃia organică. În realitate dreptul de
proprietate individuală a fost ingrădit, iar cel mai de seamă proprietar funciar al Republicii
Populare Române mai apoi Republicii Socialiste Române era Statul in urma exproprierii din 1945
şi confiscării in 1949 a ceea ce rămăsese din moşiile perioadei anterioare. Terenurile au fost scoase
din circuitul civil, singura modalitate de transmitere a acestora către un alt proprietar privat în acea
perioada a rămas succesiunea legală.
ConstituŃia din decembrie 1991 prevede ocrotirea proprietaŃii de către stat şi determină două
forme ale proprietaŃii in România: proprietatea publică şi proprietatea privată. Proprietatea privată
conform reglementarilor constituŃionale este inviolabilă. În urma revizuirii ConstituŃiei in anul
2002, conform art. 44 alin.(1) “Dreptul de proprietate precum şi creanŃele asupra statului, sunt
garante.”
Concretizarea prevederilor constituŃionale in sensul garantării dreptului de proprietate privată
impotriva unor eventuale măsuri abuzive ce i-ar aduce atingere, o constituie Legea nr.33/1994
privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, care consacră caracterul excepŃional al
exproprierii, stabilind un echilibru între interesul public şi interesul privat.1
AcŃiunea in revendicare
Definind apărarea dreptului de proprietate privată, se poate spune că acŃiunea in revendicare
este acea acŃiune reală prin care reclamantul, care pretinde că este proprietarul unui bun individual
determinat cu privire la care a pierdut posesia , solicită obligarea pârâtului, care stăpâneşte bunul
respectiv, să îi recunoască dreptul de proprietate şi să îi restituie bunul.2 Sau, cum plastic s-a
exprimat instanŃa supremă, acŃiunea in revendicare reprezintă acŃiunea proprietarului neposesor
1
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împotriva posesorului neproprietar de la care se pretinde restituirea bunului.
Prin intermediul acŃiunii in revendicare, pe lângă restituirea bunului, se pot cere si
despăgubiri care să acopere prejudiciul cauzat, conform art. 563 alin (1) “ Proprietarul unui bun
are dreptul de a-l revendica de la posesor sau de la o alta persoană care îl deŃine fără drept. El are,
de asemenea, dreptul la despăgubiri, dacă este cazul.”Aceste despăgubiri constituie obiectul unui
capăt de cerere subsidiar celui principal - al revendicării propriu-zise - însă instanŃa de judecată are
obligaŃia să se pronunŃe asupra ambelor capete de cerere.1
În ceea ce Ńine de caracterile juridice, acŃiunea în revendicare este o acŃiune reala. Acest
caracter rezultă din aceea că acŃiunea în revendicare poate fi formulată împotriva oricărei persoane
care deŃine bunul. Această acŃiune reală însoŃeşte, apără şi se întemeiază direct şi nemijlocit pe
dreptul de proprietate, care este opozabil erga omnes.
Trebuie reŃinut faptul că revendicarea este legată în mod direct de bunul a cărei proprietate se
reclamă şi îl urmăreşte în mâinile oricui s-ar găsi.2 Deci, acŃiunea urmăreşte bunul, nu o anumită
persoană.
AcŃiunea în revendicare este o acŃiune petitorie. Caracterul petitoriu al acŃiunii în revendicare
constă in aceea că pune în discuŃie insuşi dreptul de proprietate. Prin aceasta revendicarea poate fi
deosebită de acŃiunea posesorie si de acŃiunile rezultate din contract. În timp ce acŃiunile posesorii
tind numai la păstrarea sau redobândirea posesiei materiale, fără a se preocupa de existenŃa
dreptului de proprietate a posesorului, acŃiunea în revendicare apără proprietatea şi tinde să
stabilească direct existenŃa dreptului de proprietate al reclamantului, redobândirea posesiei fiind
doar un efect accesoriu al acestei acŃiuni. Cât despre distincŃia dintre acŃiunea în revendicare şi
acŃiunea întemeiată pe un drept de creantă, prin aceasta din urmă, cererea de restituire a bunului
încredinŃat altei persoane, nu se întemeiază pe dreptul de proprietate, ci pe obligaŃia născută din
contractul încheiat.
AcŃiunea în revendicare este, în principiu,imprescriptibilă sub aspect extinctiv. Acest caracter
al acŃiunii în revendicare este expresia caracterului perpetuu al dreptului de proprietate. Dreptul de
proprietate nu are o durată limitată în timp. Dreptul de proprietate îşi păstrează calitatea sa
abstractă de drept real cât timp lucrul există, înstrăinarea lucrului sau moartea titularului nefiind de
natura să stingă dreptul de proprietate, ci dreptul se va regăsi în patrimoniul dobânditorului sau al
succesorului.3 Dreptul de proprietate nu se pierde prin neuz, astfel că, oricât timp nu a fost
exercitată acŃiunea în revendicare, aceasta nu se prescrie niciodată. Astfel, literatura de specialitate
şi practica judiciară în materie admit că acŃiunea în revendicare imobiliară este imprescriptibilă
extinctiv.
Desigur că acŃiunea în revendicare imobiliară întemeiată pe dreptul de proprietate privată,
deşi imprescriptibilă extinctiv, poate fi paralizată, prin invocarea de către pârât, a dobândirii
dreptului de proprietate prin uzucapiune. In acest caz acŃiunea în revendicare nu mai poate fi
admisă pentru că dreptul de proprietate a proprietarului iniŃial s-a stins concomitent cu nasterea lui
în patrimoniul uzucapatului.
CondiŃiile exercitării acŃiunii în revendicare
AcŃiunea în revendicare poate fi exercitată de către titularul dreptului de proprietate asupra
bunului revendicat.4 Acesta trebuie să facă dovada că este proprietarul exclusiv al bunului
revendicat. Deci, condiŃia sine qua non pentru admiterea acŃiunii în revendicare este ca
1
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reclamantul să-şi probeze dreptul de proprietate. În absenŃa dovezii, pârâtul - posesorul
neproprietar – nu poate fi obligat sa-şi probeze propriul titlu, deoarece legea ocroteşte posesia, şi
acŃiunea introdusă de reclamant trebuie să fie respinsă.
Referitor la persoanele împotriva cărora se poate introduce acŃiunea în revendicare spunem
că, revendicarea, urmărind predarea unui lucru, însemnează că se îndreapta în contra aceluia ce
deŃine materialmente lucrul revendicat.1
Revendicarea fiind protectia judiciară a dreptului de proprietate implică ca bunul revendicat
sa fie susceptibil de proprietate. Sunt însă lucruri, care prin natura lor, fie datorită unei afectaŃiuni
speciale sunt incompatibile cu ideia de proprietate privată. În acest sens, pot fi exemplificate
lucrurile comune care se găsesc in uzul comun al tuturor ca, spaŃiul aerian, marea teritoriala,
plajele, etc.,conform art.856 alin.(1) N.C. civ. ori cele care fac parte din domeniul public.
Obiectul acŃiunii în revendicare îl pot face numai bunurile corporale, deci cele care au o
existenŃă materială. Mai mult decât atât, bunurile mobile sau imobile supuse revendicării trebuie să
fie individual determinate. Rezultă că bunul care a fost transformat astfel incât şi-a pierdut
individualitatea nu mai poate fi revendicat. Într-un asemenea caz, acŃiunea în revendicare nu mai
poate fi exercitată, insă proprietarul bunului are la îndemână o acŃiune personală în daune.2
AcŃiunea în revendicare imobiliară
Proba dreptului de proprietate
Actor incumbit probation (ejus incumbit qui dicit non qui negat)- statuează un principiu
milenar de drept. Acesta a fost preluat de legislaŃia română, care prevede că sarcina probei revine
celui care face o propunere in faŃa judecăŃii, adică cel care pretinde că este proprietar (reclamantul)
trebuie să facă dovada dreptului de proprietate (actori incumbit probatio). În favoarea posesorului
chemat în judecată (pârâtul)operează o prezumŃie de proprietate dedusă din simplul fapt al
posesiei,acesta aflându-se intr-o situaŃie pur pasivă, de aşteptare.
JurispudenŃa este constantă în acest sens, statuând cu valoare de principiu că la soluŃionarea
unei acŃiuni în revendicare, instanŃele judecătoreşti vor urmări ca reclamantul să folosească
regulile obişnuite de probaŃiune şi să facă dovada pretenŃiilor sale, întrucât şi în revendicare, ca şi
în orice altă cauză civilă, o acŃiune nu poate fi admisă dacă reclamantul nu probează dreptul pe
care îl pretinde.3 În cazul imobilelor înscrise în cartea frunciară, dovada dreptului de proprietate se
face cu extrasul de carte funciară, conform art.565 din NCC.
Astfel, într-o decizie de speŃă, şi anume prin sentinŃa civilă nr.799 din 30.05.2004 a
Judecătoriei Balş, acŃiunea în revendicare formulată de reclamant a fost respinsă ca fiind
netemeinică. Prin decizia nr. 1068 din 05.11.2003 a Tribunalului Olt a fost respins apelul
reclamantului, iar prin decizia nr.412 din 22.02.2005 a CurŃii de Apel Craiova a fost respins
recursul reclamantului. S-a motivat că reclamantul nu a făcut dovada că este proprietarul terenului
revendicat, pârâtul-posesor, fiind cel care a făcut dovada că este proprietarul terenului conform
titlului de proprietate depus la dosarul cauzei.4
În afară de proba dreptului său de proprietate, reclamantul intr-o acŃiune în revendicare poate
fi obligat să probeze şi alte aspect secundare, cum ar fi faptul că pârâtul este cel care deŃine lucrul,
dacă acesta contestă că l-ar avea în posesie, deoarece dacă bunul revendicat nu se află în posesia
pârâtului acŃiunea apare ca lipsită de interes.
Dacă dreptul de proprietate a intrat în patrimoniul reclamantului printr-un mod originar de
1
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dobândire a proprietaŃii, cum ar fi uzucapiunea sau prescripŃia achizitivă, se consideră că proba
existenŃei acestui drept, care constă în dovedirea unui astfel de fapt juridic, are un caracter cert,
absolut.1 În literatura de specialitate uzucapiunea este considerată un mijloc de a dobândi
proprietatea unui bun ca efect al posesiei exercitate într-un interval de timp determinat de
lege.Uzucapiunea constituie nu numai un mijloc de apărare intr-o acŃiune în revendicare îndreptată
împotriva posesorului, dar poate constitui chiar temeiul juridic al unei revendicări pe care cel care
a prescris-o o poate opune oricărui terŃ care i-a încălcat dreptul.
În jurisprudenŃă s-a statuat că proba absolută a dreptului de proprietate o constitutie nu numai
modurile originare de dobândire a proprietaŃii. Astfel, proba proprietaŃii este absolută atunci când
dreptul s-a dobândit prin accesiune.2 Accesiunea este considerată de legiutor ca un mod de
dobândire a proprietăŃii (art.567 N.C. civil).
Desigur, reclamantul poate face dovada dreptului de proprietate şi prin titlu, însă o astfel de
dovadă este relativă, astfel că aceste titluri, fie translative, fie declarative, au caracterul unor
simple prezumŃii ale existenŃei dreptului de proprietate, putând fi combătute prin proba contrară.
Prin titluri, ca probă a dreptului de proprietate, se inŃeleg, pe de o parte, acele acte juridice
translative de proprietate – donaŃia şi vânzarea - care dau naştere la un nou drept de proprietate şi,
pe de altă parte, actele declarative, precum hotărârile judecătoreşti, actele de partaj. Efectul ce i se
atribuie titlului, in accepŃiunea prezentată mai sus, este acela de a crea o prezumŃie simpla în
legătură cu calitatea de proprietar a persoanei ce îl produce, prezumŃie care poate fi însă răsturnată
de partea adversă, inclusiv prin invocarea unui titlu propriu de natură să genereze o prezumŃie de
proprietate mai puternică, dar tot susceptibilă de a fi combătută.
În cazul în care, dreptul de proprietate asupra imobilului a fost dobândit printr-un mod
derivat, dovada proprietaŃii imobiliare poate întâmpina nu numai dificultaŃi de ordin material
(inexistenŃa înscrisului constatator a actului juridic sau a planurilor topografice de natură a
individualiza imobilul fără nici un echivoc, sub aspectul întinderii şi al vecinătăŃilor sale), ci şi
unele dificultaŃi de ordin juridic. Astfel, dovada certă a proprietaŃii s-ar putea face numai în
condiŃiile probării faptului că persoana care a transmis dreptul avea calitatea de adevărat
proprietar, în sensul că acesta l-ar fi dobândit, la rândul ei de adevăratul proprietar ş.a.m.d., deci
dacă s-ar proba că toŃi autorii care anterior au înstrăinat imobilul au fost ei înşişi adevăraŃi
proprietari. În alte cuvinte, proba ar avea un caracter absolut numai atunci când reclamantul ar
produce în instanŃă, pe lângă înscrisul constatator al actului juridic prin care el a dobândit dreptul
de proprietate, toate înscrisurile din care să rezulte transmiterile anterioare ale proprietaŃii,
începând de la primul proprietar. O astfel de probă ar fi o probatio diabolica, adică imposibil de
realizat.3
ComparaŃia titlurilor
Pentru rezolvarea dificultaŃilor de ordin juridic ale probei dreptului de proprietate, în doctrină
şi în jurisprudenŃă s-a incercat să se contureze, pe de o parte, noŃiunea de titlu, iar, pe de altă parte,
să se stabilească o serie de reguli în funcŃie de situŃiile posibile în cadrul acŃiunii în revendicare
imobiliară.
Prima situaŃie este aceea în care ambele părŃi, atât reclamantul, cât şi pâpâtul, invoca titluri
cu privire la imobilul în litigiu. Într-o asemenea ipoteză, se va avea în vedere provenienŃa titlurilor.
Astfel:
1
G.Boroi, M.M. Pivniceru, T.V. Rădulescu, C.A. Anghelescu, Drept civil. Drepturile reale principale, Ed.
Hamangiu, Bucureşti, 2011, p. 71
2
I. Adam, Drept civil. Drepturile reale, Ed. Allbeck, Bucureşti, 2002, p. 702
3
G.Boroi, M.M. Pivniceru, T.V. Rădulescu, C.A. Anghelescu, Drept civil. Drepturile reale principale, Ed.
Hamangiu, Bucureşti, 2011, p. 71
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a)Dacă ambele titluri provin de la acelaşi autor, urmează a se distinge dupa cum părŃile au
indeplinit sau nu formalităŃile de publicitate imobiliară.
Dacă nici una dintre părŃi nu a înscris titlul său, din confruntarea celor două titluri mai
puternic va fi acela care are data cea mai veche.
Daca s-a efectuat înscrierea, va avea câştig de cauză partea care a înscris mai întâi, chiar dacă
actul înscris mai întâi fusese încheiat ulterior celuilalt act.
b)Dacă titlurile provin de la autori diferiŃi, se vor compara între ele drepturile autorilor de la
care provin cele două titluri: va câştiga acea parte care a dobândit de la autorul al cărui drept este
preferabil (fundamentul acestei soluŃii este principiul nemo dat quod non habet).1
Astfel, într-o decizie de speŃă, şi anume în sentinŃa civilă nr. 1243/23.11.2006, comparând
titlurile invocate de părŃi, respectiv titlul de proprietate şi certificatul de moştenitor, instanŃa
constată că este preferabil titlul de proprietate care este mai vechi, dovedeşte dobândirea dreptului
de proprietate printr-un mod originar, constitutiv de drepturi, în timp ce hotărârile pronunŃate întrun partaj succesoral şi certificatul de moştenitor sunt ulterioare şi declarative de drepturi.2
A doua situaŃie este aceea în care numai una dintre părŃile în litigiu are titlu sau se poate
prevala de un alt mod de dobândire a proprietaŃii.
a)Dacă într-o asemenea poziŃie se află reclamantul acŃiunea în revendicare imobiliară se
admite, fiind însă necesar dacă este cazul, ca data titlului să fie anterioară posesiei pârâtului.
b)Dacă pârâtul este acel care are titlul sau invocă un alt mod de dobândire a proprietaŃii,
acŃiunea în revendicare imobiliară se va respinge.3
A treia situaŃie este aceea în care nici una dintre părŃile aflate in conflict nu posedă un titlu şi
nici nu pot invoca uzucapiunea sau accesiunea, in acest caz acŃiunea reclamantului ar trebui
respinsă pentru lipsa titlului. Totuşi doctrina şi jurisprudenŃa au conchis că în aceste cazuri trebuie
să se procedeze la o comparaŃie între posesiuni, adică între posesiunea actuală a pârâtului şi
posesiunea anterioară a reclamantului. S-a arătat in aceasta ipoteză conflictul există între posesii şi
că, deci, în principiu, o situaŃie mai favorabilă o are posesorul potrivit principiului “in pari causa
melior est causa possidentis”.4
Efectele admiterii acŃiunii în revendicare imobiliară
Prin admiterea unei acŃiuni în revendicare imobiliară, reclamantul, dincolo de recunoasterea
dreptului său asupra bunului, poate obŃine restituirea bunului şi restituirea fructelor bunului,
aceasta în funcŃie de buna sau reaua-credinŃă a posesorului neproprietar, pârât în cadrul acŃiunii în
revendicare.5
Restituirea bunului
Dacă reclamantul reuşeşte să facă dovada că este adevăratul proprietar al bunului revendicat,
admiŃându-se acŃiunea în revendicare, pârâtul va fi obligat să-l restituie. Această restituire a
bunului constituie şi principalul efect al acŃiunii în revendicare. În această situaŃie, bunul este
readus în patrimoniul proprietarului liber de eventualele sarcini cu care fusese grevat de posesorul
neproprietar, deoarece drepturile sau sarcinile consimŃite de către posesor faŃă de terŃi trebuie
desfiinŃate, potrivit principiului nemo plusjuris ad alium transfere potest quam ipse habet, acesta
neavând în patrimoniu (lucrul demonstrat prin admiterea acŃiunii în revendicare) dreptul real de
proprietate pe care să-l greveze cu diverse sarcini.
1

C. Bîrsan, Drept civil. Drepturile reale principale, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2008, p. 212
A se vedea Judecătoria Bicaz, sentinŃa civilă nr. 1243/23.11.2006
3
G.Boroi, M.M. Pivniceru, T.V. Rădulescu, C.A. Anghelescu, Drept civil. Drepturile reale principale, Ed.
Hamangiu, Bucureşti, 2011, p. 73
4
Eugenia T. Popa, Actiunea in revendicare, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1998, p. 87
5
I. Adam, Drept civil. Drepturile reale, Ed. Allbeck, Bucureşti, 2002, p. 705
2
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Restituirea se face de regulă în natură. Prin restituirea în natură se realizează o reparare
efectivă şi integrală a prejudiciului suferit de proprietarul revendicator prin neexercitarea
atributelor conferite de dreptul său conform principiului fundamental al dreptului civil restitutio in
integrum. În cazul în care restituirea lucrului nu mai este posibilă, obligaŃia de restituire va fi
înlocuită cu o obligaŃie de dezdăunare, deci instanŃa va obliga pe pârât la plata unei sume de bani
ce reprezintă echivalentul valoric al bunului respectiv.
Astfel, conform art.566 alin.(1) din N.C.civil, pârâtul va fi obligat la restituirea bunului sau la
despăgubiri dacă bunul a pierit din cupla sa ori a fost înstrăinat.
Dacă imobilul revendicat a fost expropriat, pârâtul va restitui doar despăgubirea primită ca
urmare a exproprierii.
Dacă bunul pierit a fost asigurat, pârâtul va restitui indemnizaŃia de asigurare pe care a
încasat-o. În cazul în care bunul, care nu era asigurat, a pierit fortuit, posesorul de bună-credinŃă nu
poate fi obligat la despăgubiri, deoarece riscul pieirii fortuite a lucrului este suportat de către
proprietar – res perit domino, în schimb, posesorul de rea-credinŃă va fi obligat să restituie
contravaloarea lucrului, afară de situaŃia când dovedeşte că lucrul ar fi pierit şi dacă s-ar fi aflat la
reclamantul proprietar.1
Restituirea fructelor
Posesorul trebuie să restituie proprietarului odată cu bunul şi toate accesoriile sale. Restituirea
accesoriilor se face în natură, iar în cazul când acest lucru nu mai este posibil întru-cât posesorul
le-a înstrăinat, el va trebui să restituie valoarea lor integrala chiar dacă preŃul obŃinut de el a fost
inferior. Prin accesorii trebuie să se inŃeleagă fructele şi productele.2 Astfel, pârâtul va fi obligat la
restituirea productelor sau a contravalorii acestora, conform art.566 alin.(1) din N.C.civil.
Fructele reprezintă acele produse care derivă din folosirea unui bun, fără a diminua substanŃa
acestuia (art. 548 alin.(1) N.C.civil). Fructele sunt naturale, industriale şi civile.
Productele sunt produsele obŃinute dintr-un bun cu consumarea sau diminuarea substanŃei
acestuia, precum copacii unei păduri, piatra dintr-o carieră şi altele asemenea (art.549 N.C.civil).
Cât priveşte restituirea fructelor produse de bunul revendicat în perioada în care proprietarul a
fost lipsit de stăpânire acestuia, deosebim situaŃia posesorului de bună-credinŃă şi cea a posesorului
de rea-credinŃă.
Astfel, posesorul de bună-credinŃă va reŃine în deplină proprietate fructele produse de bun pe
tot intervalul de timp cât a durat buna sa credinŃă ( buna-credinŃă a posesorului încetează, cel mai
târziu, la data întroducerii acŃiunii în revendicare).
În schimb, posesorul de rea-credinŃă este Ńinut să restituie în natură toate fructele percepute, în
temeiul art. 566 alin. (2) N.C.civil sau, după caz, să plătească echivalentul valoric al fructelor
valorificate. De asemenea, posesorul de rea-credinŃă poate fi obligat şi la plata echivalentului
valoric al fructelor nepercepute din neglijenŃa sa. Restituirea fructelor sau contravaloarea acestora
va fi dispusă de către instantă numai dacă proprietarul solicită în mod expres aceasta.3
Suportarea cheltuielilor facute de către posesor
În ce priveşte situaŃia cheltuielilor făcute de posesor cu lucrul pe care il restituie, trebuie
distinse trei categorii de cheltuieli: cheltuielile necesare, cheltuielile utile şi cheltuielile voluptuare.
Cheltuielile necesare sunt acele cheltuieli făcute pentru conservarea lucrului, se vor restitui
1
G.Boroi, M.M. Pivniceru, T.V. Rădulescu, C.A. Anghelescu, Drept civil. Drepturile reale principale, Ed.
Hamangiu, Bucureşti, 2011, p. 82
2
Eugenia T. Popa, Actiunea in revendicare, Ed. Lumina Lex, Bucureşti, 1998, p. 98
3
G.Boroi, M.M. Pivniceru, T.V. Rădulescu, C.A. Anghelescu, Drept civil. Drepturile reale principale, Ed.
Hamangiu, Bucureşti, 2011, p. 82
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integral, deci pârâtul din acŃiunea în revendicare, indiferent dacă a fost de bună-credinŃă sau de
rea-credinŃă, este îndreptăŃit să solicite, fie prin intermediul unei cereri reconvenŃionale, fie printrun proces distinct, obligarea proprietarului să îi plătească o sumă de bani egală cu cheltuielile
făcute în vederea conservării lucrului. Astfel, conform art.566 alin. (3) N.C.civil, proprietarul
poate fi obligat ,la cerere, să restituie posesorului cheltuielile necesare pe care acesta le-a făcut.1
La cererea posesorului, proprietarul poate fi obligat să restituie şi cheltuielile utile, adică acele
cheltuieli care, fără a fi necesare, sporesc totuşi valoarea bunului, însă numai în măsura sporului de
valoare produs lucrului, socotit în momentul restituirii. Temeiul restituirii acestor cheltuieli
posesorului constituie îmbogăŃirea fără justă cauză, indiferent dacă acesta a fost de bună- credinŃă
sau de rea-credinŃă.
Posesorul poate solicita instanŃei şi să obŃină recunoaşterea unui drept de retenŃie asupra
lucrului revendicat, până când proprietarul îi va restitui toate sumele pe care acesta le-a cheltuit cu
păstrarea, îmbunătăŃirea sau întreŃinerea lucrului.
Proprietarul nu este dator să acopere cheltuielile voluptuare, în temeiul art. 566 alin (8) N.C.
civil, adică acele cheltuieli pe care posesorul le-a efectuat pentru simpla lui plăcere. Conform
aceluiaşi articol, posesorul are dreptul de a-şi insusi lucrările efectuate cu aceste cheltuieli numai
dacă prin aceasta bunul nu se deteriorează.
Rrevendicarea de către fostul proprietar a imobilelor preluate abuziv de către stat sau
alte persoane juridice în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989 prin prisma
jurisprudenŃei CurŃii Europene a Drepturilor Omului
Cu toate că au trecut mai bine de douăzeci de ani de la căderea sistemului totalitar si
instaurarea unui sistem de guvernământ de tip democratic, care ar fi trebuit să aibă printre
scopurile prioritare şi cel de a soluŃiona problemele foştilor proprietari ai căror bunuri au fost
preluate in mod abuziv de către stat, practica demonstrează faptul că rezolvarea problemelor
apărute sub imperiul regimului comunist par a fi departe de a-şi atinge scopul final.
În urma sesizării imposibilităŃii de a obŃine, în faŃa instanŃelor naŃionale, de a-şi recupera
bunurile de care au fost privaŃi în perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989, foştii proprietari ai
imobilelor preluate abuziv şi ulterior foştii chiriaşi care şi-au văzut anulate contractele de vânzarecumpărare încheiate în mod legat cu statul român, au apelat la Curtea Europeană a Drepturilor
Omului, în condiŃiile în care nu exista nici o soluŃie oferită din partea statului român care putea
rezolva aceste probleme de importanŃă majoră.
Astfel, instanŃa de la Strasbourg s-a vâzut cu un număr foarte mare de plângeri care vizează
tocmai această problemă a imobilelor preluate abuziv. CEDO a sancŃionat dur statul român prin
mii de hotărâri de condamnare din cauza lipsei de abilitate a României de a-şi clarifica problemele
interne si de a acorda măsuri reparatorii. Adoptarea hotărârilor pilot a fost punctul culminant al
acestei situaŃii formate obligând autoritatile statului român la receptarea semnalelor lansate de
instanŃa europeană.
Potrivit jurisprudenŃei CEDO, hotărârea pilot reprezintă o obligaŃie generală impusă statelor
de a soluŃiona problemele identice a unui număr de persoane nedeterminat din acelaşi stat,
indiferent dacă aceste persoane au depus plângeri sau nu în faŃa CurŃii. Deci, o hotarâre pilot pune
în discuŃie o problemă structurală a disfuncŃionalităŃii legislaŃiei interne, ce privesc numeroase
victime si o mulŃime de cauze repetitive.2

1
G.Boroi, M.M. Pivniceru, T.V. Rădulescu, C.A. Anghelescu, Drept civil. Drepturile reale principale, Ed.
Hamangiu, Bucureşti, 2011, p. 83
2
C. Bîrsan, Convenția europeană a drepturilor omului. Comentariu pe articole. Vol. I: Drepturi și libertăți,
Editura All Beck, București, 2005, p 595
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Cauza Viaşu contra României – prima hotărâre pilot pronunŃată împotriva României
În speŃă, reclamantul, proprietarul unui teren agricol a fost obligat sa cedeze terenul în cadrul
cooperativizării agriculturii care a fost finalizată in anul 1962. In anul 1980, o parte din teren a fost
supusă unei exploatări miniere. În anul 1991, în baza legii nr.18/1991 privind fondul funciar,
reclamantul a solicitat restituirea terenului de care fusese privat.
Cererea a fost admisa parŃial, adică reclamantului i s-a restituit doar o parte din terenul său
datorită exploatărilor minere care au avut loc pe acel teren. Ca răspuns, reclamantul a solicitat
acordarea unui alt teren ori a unui echivalent bănesc.
Până la data adoptării hotărârii CurŃii Europene 9 decembrie 2008, D-ului Viaşu nu i-a fost
plătită nici o despăgubire, dar nici terenul nu i-a fost restituit în natură.
Curtea a fost sesizată cu o plângere, reclamantul invocând, încălcarea art. 1 din Primul
Protocolul Adițional la Convenție, prin violarea dreptului său de proprietate. Potrivit
reclamantului, statul i-a încălcat dreptul la respectarea bunurilor așa cum a fost consacrat de legile
de restituire, în primul rând, prin schimbarea în mod repetat a procedurilor de restituire, iar în al
doilea rând, prin omisiunea de a adopta rapid norme de aplicare a legilor de restituire,drept pentru
care părŃile interesate nu au putut să intre în posesia bunurilor lor sau să încaseze despăgubiri o
perioadă îndelungată de timp.2
Curtea a concluzionat că reclamantul avea un interes bine stabilit, datorită faptului că dreptul
său de a obține despăgubiri pentru bunul preluat abuziv a fost stabilit printr-o decizie
administrativă necontestată vreun moment, drept pentru care a calificat acest interes patrimonial ca
fiind un „bun” protejat de art. 1 din Protocolul nr. 1. Refuzul, vreme îndelungată, de a executa o
creanță a cărei existență a fost recunoscută de stat, coroborat cu refuzul de a adopta acte normative
necesare calculării valorii creanței și achitării sumei de bani, au condus la constatarea încălcării
dreptului de proprietate al reclamantului de către statul român.
Analizând jurisprudenŃa şi legislaŃia română ar fi trebuit să observăm o micşorare a situaŃiilor
în care cetăŃenii români se consideră victime a unor incălcări a drepturilor sale fundamentale, însă
situaŃia concretă spune altfel,numărul de plângeri este intr-o continuă creştere, autorităŃile române
sunt lipsite de rapiditate în a rezolva problemele propriilor cetăŃeni, totodată, dând dovadă de lipsă
de seriozitate şi angajament al unui stat semnatar al ConvenŃiei.3
Concluzii
În final, consider că scopul pe care mi l-am propus înainte de a realiza această lucrare a fost
atins. Am reuşit să fac un studiu referitor la cele mai importante aspecte în ceea ce Ńine de dreptul
de proprietate, de acŃiunea în revendicare imobiliară care este un mijloc de apărare al dreptului de
proprietate şi care a primit o reglementare proprie în Noul Cod Civil intrat în vigoare la data de 1
octombrie 2011.
Problema revendicărilor imobiliare mi s-a părut de o importanŃă deosebită, având în vedere
numărul mare de plângeri a cetăŃenilor români ajunse la Curtea Europeana a Drepturilor Omului şi
mulŃimea de cazuri nesoluŃionate de către instanŃele naŃionale, autorităŃile publice dând dovadă de
incapacitate în atenuarea numerică a situațiilor în care o persoană se socotește victimă a unei
încălcări a drepturilor sale fundamentale. Acesta a fost motivul pentru care am decis să abordez pe
1

CEDO, hotărârea Viașu c. România din 9 decembrie 2008, publicată în M. Of. nr. 361 din 29 mai 2009
C. Kaufman, S. Rădulețu, Dreptul la restituire. Noțiunea de „bun” în sensul art. 1 din Primul Protocol
Adițional la Convenție. Ingerința nelegală și disproporționată a statului. Obligații „erga omnes” în sarcina
statului. Probleme structurale ale sistemului român de restituire a proprietăților. Obligația impusă statului de a
reforma acest sistem, în Revista Română de Jurisprudență nr. 2/2009, p. 50.
3
Într-un clasament neoficial al numărului de plângeri înregistrate pe rolul Curții până la începutul anului
2009, România se află pe locul 3 la egalitate cu Ucraina (9.900 de plângeri), fiind depășite de Turcia (12.200 de
plângeri) și Federația Rusă (30.350 de plângeri)
2
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lângă aspectele teoretice ale acŃiunii în revendicare si unele aspecte practice în ceea ce Ńine de
problema foştilor proprietari a imobilelor preluate abuziv de către stat sau alte persoane juridice în
perioada 6 martie 1945 – 22 decembrie 1989.
Îmi doresc ca lucrarea în ansamblul ei sa fie un sprijin şi pentru cei care doresc să cunoască
mai multe în legătură cu acest domeniu şi ca cercetările mele să nu se oprească aici.
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ACȚIUNILE DIRECTE – EXCEPȚIE DE LA PRINCIPIUL
RELATIVITĂȚII EFECTELOR ACTULUI JURIDIC
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Abstract
În acest studiu vom analiza acțiunile directe din două perspective. În primul rând, ca o
derogare de la principiul relativității convențiilor și în al doilea rând, ca excepție de la principiul
egalității în drepturi a creditorilor chirografari. Vom expune, de asemenea,într-o analiză
detaliată, aplicațiile reglementate de legea română ale acestei instituții, semnificația relației drept
direct-acțiune directă, precum și modificările aduse de noul Cod civil în materia acțiunilor
directe.
Cuvinte cheie: acțiunea locatorului, antrepriză, acțiunea mandantului, asigurător, contract
de leasing, contract principal, raport juridic secundar, relativitate convențională
I.Notiune
Articolul 1280 C.civ., instituie principul conform căruia “Contractul produce efecte numai
între părŃi, dacă prin lege nu se prevede altfel”. Articolul reia principiul relativităŃii efectelor
contractului, res inter alios acta aliis neque nocere, neque prodesse potest, instituit iniŃial prin
articolul 973 C.civ. din 1864, formulat, de această dată, într-un mod pozitiv(nu s-a păstrat
exprimarea „nu au efecte decît între părŃile contractante”).
SemnificaŃia principiului este aceea că puterea obligatorie, efectele obligatorii ale contractului
privesc numai părŃile contractante: nimeni nu poate fi obligat prin voinŃa altei persoane. De
asemenea, ca principiu, drepturile născute din contract aparŃin şi profită părŃilor contractante.
Actul juridic încheiat între anumite persoane nu poate nici să vatăme şi nici să profite altor
persoane. Însă interpretarea adagiului res inter alios acta nu trebuie dusă la extreme, în sensul că
niciodată efectele ce decurg din cele convenite între părŃi nu se resfrâng asupra altora1.
Dacă din punct de vedere pasiv, dreptul pozitiv român nu acceptă derogări de la principiul
relativităŃii, în sensul că nu există vreun text care să supună un terŃ obligaŃiilor rezultate dintr-un
contract, din punct de vedere activ au fost admise derogări.
Prin extinderea efectelor obligatorii avem în vedere acele situaŃii în care efectele se produc
direct asupra unor persoane care nu au participat la încheierea contractului, nici direct, nici prin
reprezentare. Aceste cazuri sunt considerate excepŃii de la principiul relativităŃii.
Având ca reper chiar limitele consacrate de principiul relativităŃii, considerăm că excepŃiile
pot fi clasificate în: excepŃii active, când prin contract se conferă drepturi unui terŃ şi excepŃii
aparente, când doar se creează aparenŃa că efectele contractului se produc şi faŃă de alte persoane
care nu au participat la încheierea contractului. Din categoria excepŃiilor active, fac parte şi
acŃiunile directe(alături de stipulaŃia pentru altul şi contractul colectiv de muncă).
Posibilitatea acordată uneori de lege unei terŃe persoane de a exercita anumite drepturi direct
împotriva uneia din părŃile unui contract reprezintă mecanismul juridic cunoscut sub numele de
acŃiune directă.
Acest mecanism recunoaşte anumitor creditori un drept propriu de a acŃiona împotriva
debitorului debitorului lor şi de a reŃine valoarea urmărită în beneficiul lor exclusiv. AcŃiunea
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directă nu este o consecinŃă a dreptului de gaj general al creditorilor asupra patrimoniului
debitorului lor. Se deosebeşte de acŃiunea oblică şi acŃiunea pauliană. Acestea sunt mijloace
juridice pe care legea le acordă creditorilor aceleaşi persoane pentru a-şi realiza creanŃele imediat,
respectiv de conservare a patrimoniului debitorului. AcŃiunea oblică constituie mijlocul juridic
indirect prin care creditorul chirografar exercită în numele debitorului lui drepturile şi acŃiunile
patrimoniale neexercitate de acesta. AcŃiunea pauliană este acŃiunea civilă prin care creditorul
solicită instanŃei de judecată ca actele încheiate de debitor în frauda drepturilor sale, să fie
declarate inopozabile faŃă de acesta. În cazul acŃiunii oblice, creditorul acŃionează în numele
debitorului, iar valoarea intră în patrimoniul acestuia, iar în cazul acŃiunii pauliene, creditorul
acŃionează în nume propriu şi valoarea va profita creditorului în măsura necesară acoperirii
creanŃei sale.
Spre deosebire de aceste două instituŃii, acŃiunea directă conferă creditorului un drept propriu
care îi permite să-l acŃioneze direct pe debitorul debitorului său ceea ce constituie o derogare de la
principiul relativităŃii efectelor actului juridic. Deoarece creanŃa urmărită intră direct în
patrimoniul creditorului, acŃiunea directă constituie o derogare şi de la principiul egalităŃii în
drepturi a creditorilor chirografari1. Principiul egalităŃii creditorilor care au acelaşi rang rezultă din
articolul 2326, alin.2, Cod Civil.
În Codul Civil de la 1864 acŃiunea directă nu avea o reglementare expresă, legiuitorul
limitându-se doar la punctarea situaŃiilor derogatorii, spre exemplu: articolul 1488 C.civ. ale cărui
dispoziŃii reglementau acŃiunea directă în materia contractului de antrepriză şi articolul 1542 C.civ.
care se referea la acŃiunea directă în materia contractului de mandat. În prezent, însă, în Noul Cod
Civil se observă intenŃia de a extinde aceste drepturi derogatorii şi în favoarea altor categorii de
creditori. Spre exemplu, articolul 1807 C.civ. reglementează acŃiunea directă a locatorului
împotriva sublocatarului, în materia sublocaŃiunii si a cesiunii contractului de locaŃiune2.
De-a lungul timpului, acŃiunea directă a primit numeroase definiŃii în doctrină.
S-a spus că acŃiunea directă3 este dreptul unor persoane de a acŃiona, în anumite cazuri,
expres şi limitativ prevăzute de lege, în contra uneia din părŃile unui contract, cu care nu au nici o
legătură, invocând acel contract în favoarea lor, deşi au faŃă de el calitatea de terŃi.
S-a spus, de asemenea, că acŃiunile directe4 acordă posibilitatea unei terŃe persoane de a
exercita anumite drepturi direct împotriva uneia din părŃile contractante sau că acŃiunea directă este
aceea care permite unui creditor să urmărească direct, în nume propriu şi în contul său, un terŃ
care, în principiu, este debitor al debitorului său5.
În final, acŃiunea directă6 a fost definită ca fiind dreptul unui anumit creditor de a acŃiona, în
numele său şi în interes propriu, pentru a obŃine plata creanŃei sale, pe debitorul debitorului său,
fără ca între cei doi să existe un raport de obligaŃii.
În analiza definiŃiilor propuse de doctrină, o prima observaŃie este legată de calitatea
persoanelor implicate în acest mecanism.
Mecanismul acŃiunilor directe presupune interacŃiunea a doua raporturi juridice. Avem un
raport juridic de bază, existent între creditor, titularul acŃiunii directe şi debitorul său, denumit
1
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fiecăruia dintre ei”
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debitor principal, intermediar sau originar; şi un raport juridic secundar, între debitorul principal,
care are şi calitatea de creditor şi debitorul acestuia, denumit subdebitor. Punctul de întâlnire al
celor două raporturi va fi în persoana debitorului principal1 .
Titularul acŃiunii directe, din cadrul raportului de bază, este un terŃ faŃă de raportul secundar.
Între acesta şi subdebitor, în stadiul iniŃial, nu există nici un raport juridic; creditorul, care este un
terŃ, are obligaŃia să respecte situaŃia juridică născută în baza acelui raport.
Din perspectiva subdebitorului, observăm că acesta este un terŃ faŃă de raportul juridic de
bază. Subdebitorul nu este obligat să suporte efectele directe ale raportului juridic de bază, ci în
calitatea sa de terŃ, este obligat să respecte situaŃia juridică creată de acel raport.
AcŃiunea directă creează o legătură între doi terŃi: naşte un raport juridic obligaŃional(raport
juridic specific) direct între creditor şi subdebitor. Creditorul poate exercita creanŃa proprie
împotriva subdebitorului, însă doar în limita creanŃei pe care o are debitorul lui împotriva
subdebitorului. AcŃiunea directă are posibilitatea de a crea un raport juridic, dar nu are aptitudinea
de a stinge raporturile juridice preexistente. Subdebitorul va rămâne în continuare obligat şi faŃă de
debitorul principal, iar acesta va rămâne obligat faŃă de creditorul direct. ObligaŃiile celor doi
debitori vor fi însă privite in solidum2 , adică fiecare debitor va putea fi urmărit pentru acoperirea
în întregime a creanŃei. Obligarea in solidum a celor doi debitori va avea ca efect faptul că dacă
subdebitorul face plata în mâna creditorului, se va stinge atât raportul juridic secundar, cât şi cel de
bază, însă doar în limita a ceea ce subdebitorul a datorat debitorului principal.
O a doua observaŃie este legată de natura raporturilor juridice existente între persoanele între
care se va naşte acŃiunea directă. Având în vedere că majoritatea autorilor consideră că aceste
raporturi sunt contractuale se pune întrebarea dacă raporturile juridice care stau la baza acestui
mecanism pot avea ca izvor şi fapte juridice. Răspunsul îl găsim în Legea 136/1995 privind
asigurările şi reasigurările în România. În articolul 54 din prezenta lege se acordă o acŃiune directă
şi în favoarea victimei unui accident de vehicule împotriva asigurătorului autorului accidentului,
care are calitatea de asigurat. Raportul juridic de bază care se naşte între victimă şi autorul
accidentului are o natură delictuală, iar raportul juridic secundar existent între autor(în calitate de
asigurat) şi asigurător, are o natură contractuală. Rezultă că acŃiunea directă are aptitudinea de a
crea un raport juridic specific între persoane care nu se află în relaŃii directe, iar raporturile juridice
preexistente pot fi atât contractuale, cât şi de natură delictuală.
O a treia observaŃie este legată de semnificaŃia relaŃiei drept direct – acŃiune directă.
Pentru o parte a doctrinei, acŃiunea directă se realizează prin intermediul unei acŃiuni în
justiŃie, sens în care se foloseşte termenul de “acŃiune”. Pe de altă parte, sunt autori care văd în
acŃiunea directă un drept, folosind termeni precum “dreptul de a acŃiona” sau “exerciŃiul unui
drept”3. Considerăm că exerciŃiul unui drept este o noŃiune mai largă, ce cuprinde atât prerogativa
de a fi realizat pe cale convenŃională, cât şi dreptul la acŃiune, adică posibilitatea titularului de a
apela la forŃa coercitivă a statului pentru a-l obliga pe debitorul său la respectarea obligaŃiilor
asumate. Este un drept subiectiv însoŃit de dreptul la acŃiune.
Se consideră că acŃiunile directe sunt excepŃii de la dreptul comun deoarece se acordă acest
drept dincolo de părŃile care încheie contractul, iar valoarea urmărită intră direct în patrimoniul
urmăritorului. În virtutea acestui drept, titularul poate indisponibiliza creanŃa în mâinile
subdebitorului. Din acest moment, creanŃa indisponibilizată va folosi exclusiv la acoperirea
creanŃei titularului dreptului direct. Astfel, prin intermediul acŃiunii directe, titularul evită
concursul celorlalŃi creditori ai debitorului principal.
În urma analizei definiŃiilor propuse de doctrină, putem concluziona că acŃiunea directă dă
1
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naştere la un drept subiectiv în temeiul căruia creditorul poate pretinde debitorului debitorului său
să adopte o anumită conduită, ce poate consta în a da, a face sau a nu face ceva, prin executarea
căreia valoarea urmărită trece direct în patrimoniul său.
II.AplicaŃii ale acŃiunii directe în doctrina şi jurisprudenŃa română
1. AcŃiunea directă în materia contractului de antrepriză
Conform articolului 1856, C.civ., “În măsura în care nu au fost plătite de antreprenor,
persoanele care, în baza unui contract încheiat cu acesta, au desfăşurat o activitate pentru prestarea
serviciilor sau executarea lucrării contractate au acŃiune directă împotriva beneficiarului, până la
concurenŃa sumei pe care acesta din urmă o datorează antreprenorului la momentul introducerii
acŃiunii”.
Astfel, există raportul jurdic contractual de bază între lucrători şi întreprinzător şi raportul
juridic contractual secundar între client şi întreprinzător.
Între lucrători şi comitent nu există nici un raport juridic obligaŃional. Lucrătorii se află în
relaŃie de subordonare doar faŃă de angajator şi nu sunt răspunzători faŃă de client. În lipsa acŃiunii
directe, lucrătorii îl puteau acŃiona în judecată pentru neplata salariilor doar pe antreprenor sau pe
client, în mod indirect. Deşi nu se află într-un raport juridic direct cu beneficiarul lucrării,
persoanele angajate de către antreprenor să execute o lucrare sau să presteze un serviciu au
posibilitatea să-l acŃioneze direct pe beneficiar pentru încasarea sumelor de bani pe care acesta din
urmă le datorează antreprenorului. În lipsa acestei reglementări, lucrătorii ar trebui să-l acŃioneze
pe beneficiar în calitate de creditori ai antreprenorului, pe calea acŃiunii oblice, caz în care starea
de insolvabilitate sau falimentul antreprenorului s-ar putea răsfrânge şi asupra creanŃelor acestora.
Raportul juridic specific se naşte între lucrători şi beneficiarul lucrării. Raportul va avea ca şi
creditor, titulari ai acŃiunii directe, pe lucrători, iar debitorul va fi clientul din contractul de
antrepriză, denumit, subdebitor. Antreprenorul îşi va păstra calitatea de debitor principal faŃă de
lucrători.
Obiectul noului raport obligaŃional creat de acŃiunea directă va consta în prestaŃia
subdebitorului de a-i plăti pe lucrători, adică suma de bani va intra direct în mâna lucrătorilor, fără
a mai trece prin patrimoniul debitorului principal.
Însă, exerciŃiul dreptului direct presupune îndeplinirea cumulativă a două condiŃii: lucrătorii
să fi fost întrebuinŃaŃi la clădirea edificiului sau la facerea lucrării, iar creanŃa acestora să fie certă
şi exigibilă. Doar lucrătorii care au lucrat efectiv la clădirea edificiului pot acŃiona direct pe
comitent. În această categorie intră şi lucrătorii subantreprenorului, având în vedere că încearcă săşi valorifice pe această cale contravaloarea muncii depuse1.
CondiŃia creanŃei certe şi exigibile este îndeplinită dacă lucrătorii nu au fost plătiŃi de către
întreprinzător pentru munca depusă la clădirea acelui edificiu. Aşadar, ei se vor putea îndrepta, în
nume propriu şi în interes propriu, pentru încasarea creanŃei atât împotriva antreprenorului cât şi
împotriva beneficiarului( însă doar în limita a ceea ce îi datora antreprenorului la momentul
exercitării acŃiunii directe).
AcŃiunea directă a lucratorilor împotriva clientului este o acŃiune în plată. Aceştia au dreptul
de a fi plătiŃi cu prioritate din creanŃa pe care antreprenorul o are împotriva beneficiarului. Astfel,
lucrătorii nu vor fi nevoiŃi să suporte concursul celorlalŃi creditori ai antreprenorului şi nici starea
de insolvabilitate sau falimentul acestuia deoarece creanŃa va merge direct la titulari2.
În schimb, lucrătorii vor fi nevoiŃi să suporte concursul celorlalŃi creditori ai clientului.
AcŃiunea directă nu le conferă prioritate faŃă de creditorii clientului.
1

F.Deak, Tratat de drept civil.Contracte speciale, ediŃia a III-a, actualizată şi completată, Ed.Universul Juridic,
Bucureşti, 2001, p.304
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AcŃiunea directă a lucrătorilor împotriva beneficiarului lucrării este o acŃiune imperfectă.
Indisponibilizarea sumei de bani are loc doar din momentul exercitării acŃiunii directe. Lucrătorii
vor fi obligaŃi să suporte fluctuaŃiile acestei creanŃe pâna la momentul intentării acŃiunii directe.
OperaŃiile juridice efectuate înainte de invocarea dreptului direct, prin care s-a diminuat cuantumul
creanŃei, le sunt opozabile şi nu le pot ataca în virtutea calităŃii de titulari ai acŃiunii directe.
Însă, din momentul indisponibilizării creanŃei, comitentul nu mai poate face plata către
antreprenor. Dacă totuşi o efectuează, sancŃiunea va fi inopozabilitatea acesteia faŃă de lucrători,
care o vor putea invoca, iar subdebitorul va fi obligat la repetarea plăŃii(pentru această plată se va
putea întoarce împotriva antreprenorului). De asemenea, antreprenorul nu îl mai poate acŃiona pe
client din momentul indisponibilizării, datorită priorităŃii lucrătorilor la realizarea creanŃei.
Codul Civil în vigoare, menŃinând acŃiunea directă în cazul antreprizei de lucrări, aduce şi
unele modificări în ceea ce priveşte regimul juridic al acesteia. Astfel, se extinde sfera persoanelor
în favoarea cărora se recunoaşte acest drept direct. Textul articolului 1856 foloseşte termenul de
“persoanele care au desfăşurat o activitate pentru prestarea serviciilor”. Aşadar, pe lângă cei care
au lucrat efectiv la clădirea edificiului şi lucrătorii subantreprenorului, vor beneficia de dreptul
direct şi alte persoane care au încheiat un contract cu antreprenorul(de exemplu, însuşi
subantreprenorul). Se extinde, de asemenea, sfera contractului:acŃiunea directă există în cazul
oricărei antreprize, fie ea de lucrări sau servicii.
2. AcŃiunea directă în materia contractului de mandat
Codul Civil inserează acŃiunea directă în alineatul 6 al articolului 2023, conform căruia “În
toate cazurile, mandantul are acŃiune directă împotriva persoanei pe care mandatarul şi-a substituito”.
Raportul juridic contractual principal există între mandant şi mandatar. În temeiul
contractului, mandatarul are obligaŃia ca în numele şi pe seama mandantului să facă ceva.
Mandantul va deveni creditor , iar mandatarul debitor principal. Raportul juridic contractual
secundar există între mandatar şi persoana pe care şi-a ales-o ca să îl substituie în executarea
mandatului.
Însă, ca şi în reglementarea anterioară Codului Civil intrat în vigoare la 1 octombrie 2011,
putem distinge şi o altă acŃiune directă ce aparŃine celui care face reprezentarea, adică
mandantului. Această acŃiune(ce poartă denumirea de l’actio mandanti directa) acordă mandantului
posibilitatea de a acŃiona atât împotriva mandatarului, cât şi împotriva substituitului, însă doar
atunci când facultatea de a-şi putea substitui o altă persoană i-a fost acordată mandatarului în mod
expres prin contractul de mandat sau printr-un act ulterior. În doctrină1, se consideră că, dacă
există autorizare, substituitul poate acŃiona împotriva mandantului, în baza raporturilor juridice
directe pe care le are – prin intermediul mandatarului. Considerăm că, în acest caz, nu avem de a
face cu o acŃiune directă propriu-zisă deoarece nu ne mai aflăm în prezenŃa lipsei raporturilor
juridice directe între creditor şi subdebitor. Ne vom referi, în continuare, numai la acŃiunea directă
propriu-zisă pe care mandantul o are împotriva substituitului.
Atât mandatarul, cât şi substituitul îşi asumă acelaşi tip de prestaŃie: să execute mandatul, să
îndeplinească însărcinările asumate şi să dea socoteală pentru actele încheiate.
Raportul juridic obligaŃional specific între mandant şi substituit prezintă unele particularităŃi.
Astfel, mandantul va avea calitatea de creditor, iar substituitul pe cea de subdebitor, urmând să-l
aibă alături pe cel care i-a transmis însărcinarea, adică pe mandatar, în calitate de debitor principal.
Mandantul are dreptul de a-l obliga pe subdebitor să execute împuternicirea, iar în caz contrar va
putea solicita repararea prejudiciilor cauzate prin neexecutare sau executare necorespunzătoare.
1
F.Deak, Tratat de drept civil.Contracte speciale, ediŃia a III-a, actualizată şi completată, Ed.Universul Juridic,
Bucureşti, 2001, p.326
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Subdebitorul este obligat să execute împuternicirea. PrestaŃia acestuia este mult mai complexă
decât în cazul antreprizei unde clientul are obligaŃia de a face plata cu prioritate titularilor; în cazul
mandatului, substituitul îşi asumă obligaŃia de a gestiona drepturile mandantului, el poate face mult
mai mult decât o plată. O altă particularitate constă în faptul că acŃiunea directă permite
mandantului să acŃioneze în nume propriu şi în interes propriu; beneficiile reprezentării vor intra
direct în patrimoniul său, fără a mai trece prin patrimoniul mandatarului.
În cazul mandatului, efectul indisponibilizării se particularizează în sensul că, odată cu
exercitarea dreptului direct, subdebitorul va fi obligat să execute mandatul direct în numele şi pe
seama creditorului, fără a mai avea obligaŃia de a raporta mandatarului.
În ceea ce priveşte momentul indisponibilizării, textul de lege nu spune nimic în acest sens.
De aceea, considerăm că este necesar să se aplice aceleaşi reguli ca şi la antrepriză. Astfel,
momentul indisponibilizării creanŃei este legat de momentul în care mandantul îşi exercită dreptul
la acŃiunea directă, căci atâta timp cât creditorul nu îşi manifestă voinŃa, acŃiunea directă rămâne în
stadiul latent de excepŃie1 , iar contractele, fiind independente, se vor executa separat.
Mandantul, în temeiul acŃiunii directe, îl va acŃiona pe subdebitor pe baza contractului pe care
acesta l-a încheiat cu debitorul principal, adică cu mandatarul. AcŃiunea directă conferă un drept ce
îi profită unei persoane care nu a participat la încheierea acelui contract. Substituitul va răspunde
faŃă de mandant doar în limitele contractului secundar şi doar pentru ceea ce nu s-a executat până
la data promovării acŃiunii directe, fără a fi obligat să suporte efectele contractului principal.
3. AcŃiunea directă a creditorilor privilegiaŃi, ipotecari şi gajişti asupra indemnizaŃiei de
asigurare acordată sau a despăgubirilor datorate, după caz, în ipoteza pieirii sau distrugerii bunului
asupra căruia poartă dreptul, adică privilegiul, ipoteca sau gajul
Noul Cod Civil menŃine textul consacrat în vechea reglementare reformulându-l astfel: ”
(1)Dacă bunul grevat a pierit ori a fost deteriorat, indemnizaŃia de asigurare sau, după caz, suma
datorată cu titlu de despăgubire este afectată la plata creanŃelor privilegiate sau ipotecare, dupa
rangul lor. (2) Sunt afectate plăŃii aceloraşi creanŃe sumele datorate în temeiul exproprierii pentru
cauză de utilitate publică sau cu titlu de despăgubire pentru îngrădiri ale dreptului de proprietate
stabilite prin lege”.
Teza acŃiunii directe în cazul contractelor de asigurare contra pieirii sau deteriorării unui bun
este fundamentată pe ideea că articolul 2330 C.civ. conŃine o normă de protecŃie în favoarea
creditorilor privilegiaŃi sau ipotecari ce constă în dreptul de a cere asigurătorului sau persoanei
răspunzătoare să le plătească suma pe care o datorează fostului proprietar al bunului în cauză cu
titlu de indemnizaŃie de asigurare sau despăgubire, în măsura în care acea sumă nu a fost plătită
asiguratului, sau, după caz, celui prejudiciat. Articolul 2330 C.civ. conŃine o acŃiune directă a
creditorilor privilegiaŃi împotriva asigurătorului bunului asigurat de către proprietarul debitor.
Raportul juridic contractual principal există între proprietarul bunului respectiv şi creditorul
ipotecar, gajist sau privilegiat, întemeiat pe contractul de garanŃie; proprietarul bunului are
calitatea de debitor principal, iar creditorul privilegiat este titularul acŃiunii directe.
Raportul juridic contractual secundar există între proprietarul bunului, în calitate de asigurat
şi asigurător, în baza contractului de asigurare; în acest caz, proprietarul bunului are calitatea de
creditor, iar societatea de asigurări va avea calitatea de subdebitor.
În doctrină2, această situaŃie este interpretată şi în sensul potrivit căruia textul este o aplicaŃie
a subrogaŃiei reale cu titlu particular3, în sensul că operează subrogarea indemnizaŃiei lucrului
1

A.Circa, Relativitatea efectelor convenŃiilor, Ed.Universul Juridic, Bucureşti, 2009, p.264
V.Stoica, Drept Civil. Drepturile reale principale, vol.I, Ed.Humanitas, Bucureşti, 2004, p.86
3
Această interpretare este dată art.1721 C.civ. din 1864, însă, neexistând modificări majore în cadrul textului,
ea poate fi menŃinută şi pentru reglementarea din Noul Cod Civil
2
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grevat . Însă, dreptul real care are ca obiect un bun corporal se stinge automat prin distrugerea,
pieirea sau consumarea substanŃei acelui bun;garanŃia reală se stinge, iar creditorul privilegiat
devine creditor chirografar.
AcŃiunea directă va permite creditorilor privilegiaŃi să se îndrepte nemijlocit către asigurător
care va fi obligat să plătească direct acestora, în limita valorii creanŃei fiecărui creditor. Astfel,
creditorii vor fi plătiŃi cu preferinŃă, vor evita concursul celorlalŃi creditori ai debitorului lor,
precum şi eventuala lor insolvabilitate.
De asemenea, interpretarea conform căreia textul este o aplicaŃie a subrogaŃiei reale cu titlu
particular nu se verifică deoarece condiŃia că înlocuirea unui bun individual determinat se face cu
un alt bun individual determinat nu este respectată. În acest caz, bunul asigurat(bun individual
determinat) este înlocuit cu suma de bani(bun generic) ce reprezintă indemnizaŃia de asigurare a
acelui bun.
Deşi textul articolului 2330 C.civ. nu păstrează aceaşi formulare ca şi în vechea reglementare
(art.1721 C.civ. din 1864) în sensul că nu se mai foloseşte exprimarea „dacă nu va fi fost cheltuită
în reparaŃia obiectului asigurat”, în opinia noastră aceasta rămâne o condiŃie pentru a se putea
apela la acŃiunea directă. Deşi textul tace, se prezumă că suma datorată de asigurător va fi afectată
la plata creanŃelor privilegiate şi ipotecare doar dacă suma de bani nu a fost cheltuită pentru
reparaŃia bunului asigurat. Nu putem spune că această sumă se strămută întotdeauna asupra plăŃii
creanŃelor privilegiate, fără a face nici o diferenŃă dacă a fost cheltuită sau nu pentru repararea
bunului deoarece, în cazul în care ar fi folosită la reparaŃia bunului asigurat şi am admite şi ipoteza
acŃiunii directe a creditorilor privilegiaŃi ne-am afla în situaŃia în care asigurătorul ar plăti de două
ori pentru acelaşi bun asigurat, care a pierit sau a fost deteriorat. Această ipoteză, a dublei plăŃi de
către asigurător, este inadmisibilă.
4. AcŃiunea directă a victimei care a suferit un prejudiciu împotriva asigurătorului de
raspundere civilă auto prevăzută de Legea 136/1995
Articolul 54 din lege stabileşte că: ”...în cazul stabilirii despăgubirii prin hotărâre
judecătorească, drepturile perosoanelor păgubite prin accidente produse de vehicule aflate în
proprietatea persoanelor asigurate în România se exercită împotriva asigurătorului de răspundere
civilă, în limitele obligaŃiei acestuia...”. De asemenea, legea arată în articolul 55 că „ despăgubirile
se plătesc de către asigurător persoanelor fizice sau juridice păgubite. Despăgubirile nu pot fi
urmărite de creditorii asiguratului”.
Aşadar, victima poate acŃiona împotriva asigurătorului de răspundere civilă auto în virtutea
unei acŃiuni directe. Ea are dreptul de a cere plata despăgubirilor nemijlocit de la asigurător, deşi
răspunzător de aceste prejudicii este asiguratul.
Raportul juridic principal, de bază, se naşte între victimă şi autorul accidentului, ca urmare a
producerii faptului juridic prejudiciabil. Acest raport va fi guvernat de regulile răspunderii civile
delictuale. Raportul juridic secundar se naşte între asigurat şi asigurător; cel din urmă se obligă să
plătească o despăgubire pentru prejudiciul de care asiguratul răspunde în faŃa legii faŃă de terŃele
persoane păgubite. Asigurătorul se obligă în temeiul contractului de asigurare încheiat cu
asiguratul. Autorul prejudiciului are calitatea de debitor princpial, iar asigurătorul este subdebitor.
Raportul juridic secundar are o natură exclusiv contractuală.
ExerciŃiul dreptului direct este condiŃionat de existenŃa raportului juridic secundar contractual
între autor(debitor principal) şi societatea de asigurare(subdebitor). În lipsa acestuia, victima se
poate îndrepta doar împotriva autorului, ca debitor principal.
AcŃiunea directă a victimei este o acŃiune în plată, deoarece victima urmează să fie
despăgubită fie de autor, fie de asigurător pentru prejudiciile suferite.
1

I.Deleanu, FicŃiunile juridice, Ed.All Beck, Bucureşti, 2005, p.409
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Este o acŃiune perfectă, deoarece creanŃa asiguratului este indisponibilizată în mâna
subdebitorului şi în beneficiul creditorului. Momentul indisponibilizării coincide cu momentul
producerii faptului juridic prejudiciabil. Dreptul de creanŃă al victimei se naşte odată cu dreptul de
creanŃă al asiguratului, la data producerii accidentului. CreanŃa asiguratului este blocată în mâinile
asigurătorului încă din momentul naşterii acesteia.
Ca efect al indisponibilizării creanŃei, actele juridice prin care se sting obligaŃiile, indiferent
de momentul în care intervin, sunt inopozabile titularului acŃiunii directe, iar subdebitorul este
Ńinut să facă plata.
Dreptul direct este creat în favoarea victimei care va putea să se îndrepte atât împotriva
asiguratului, cât şi împotriva asigurătorului. Datorită acestui drept direct, victima va putea evita
concursul celorlalŃi creditori ai asiguratului precum şi eventuala sa insolvabilitate.
Asigurătorul va plăti doar în limita contractului de asigurare. Astfel, dacă cuantumul
despăgubirilor acordate vor acoperi prejudiciul provocat, se va stinge atât raportul juridic
principal, cât şi cel secundar, iar eventualele diferenŃe între suma acordată de societatea de
asigurare şi prejudiciul produs vor fi suportate de către autorul accidentului.
5. AcŃiunea directă a utilizatorului din contractul de leasing contra furnizorului bunului sau
bunurilor care i-au fost date în leasing de către finanŃator, prevăzută de OrdonanŃa Guvernului
51/1997
Articolul 12 lit.a din O.G. nr.51/1997 prevede că: “În temeiul contractului de leasing,
locatarul/utilizatorul are următoarele drepturi: a) de acŃiune directă asupra furnizorului, în cazul
reclamaŃiilor privind livrarea, calitatea, asistenŃa tehnică, service-ul necesar în perioada de garanŃie
şi postgaranŃie, locatorul/finanŃatorul fiind exonerat de orice răspundere”.
Prin contract de leasing înŃelegem acel contract prin care o parte, denumită locator/finanŃator,
se obligă faŃă de cealaltă parte, numită utilizator, să cumpere de la un furnizor, desemnat de
utilizator, un anumit bun sau anumite bunuri, pe care să i le transmită în folosinŃă pentru o
perioadă determinată, în schimbul unei plăŃi periodice, denumită rată de leasing.
Locatorul/finanŃatorul se obligă ca la expirarea duratei contractului să respecte dreptul
utilizatorului de a opta între cumpărarea bunului, prelungirea contractului de leasing sau încetarea
raporturilor contractuale cu finanŃatorul. Locatorul/finanŃatorul este cel care contractează bunul cu
furnizorul desemnat de locatar/utilizator, în condiŃiile expres formulate de acesta. De asemenea,
este cel care încheie contractul de leasing cu locatarul/utilizatorul şi îi transmite acestuia, în
temeiul contractului de leasing, drepturile ce derivă din contract, cu excepŃia dreptului de
dispoziŃie.
În vederea realizării unei operaŃiuni de leasing este necesară încheierea a două contracte:
contractul de leasing între finanŃator şi utilizator şi contractul de vânzare-cumpărare între
finanŃator şi furnizorul desemnat de utilizator, prin care finanŃatorul dobândeşte dreptul de
proprietate al bunului.
Contractul de leasing este raportul juridic principal, utilizatorul având calitatea de creditor, iar
finanŃatorul are calitatea de debitor principal.
Contractul de vânzare-cumpărare constituie izvorul raportului juridic contractual secundar
între debitorul principal şi subdebitor(furnizorul).
Este evident că între utilizator şi furnizor nu există nici un raport juridic. Astfel, raportul
juridic generat de acŃiunea directă se leagă între utilizator(care este parte în contractul de leasing)
şi furnizor(parte în contractul de vânzare-cumpărare). AcŃiunea directă este în favoarea
utilizatorului care are dreptul să îl acŃioneze pe furnizor în cazul reclamaŃiilor privind livrarea,
calitatea, asistenŃa tehnică şi service-ul necesar în perioada de garanŃie şi postgaranŃie a bunului
primit în leasing.
Spre deosebire de regimul juridic al acŃiunii directe în cazurile prezentate anterior, în materie
de leasing se particularizează sub trei aspecte.
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În primul rând, finanŃatorul este exonerat de orice răspundere. Aşadar, furnizorul va fi
singurul debitor al utilizatorului. În general, debitorilor li se antrenează o răspundere in solidum,
însă în cazul contractului de leasing utilizatorul nu va mai beneficia de doi debitori, ci unicul său
debitor va fi furnizorul.
În al doilea rând, răspunderea furnizorului, în temeiul acŃiunii directe, este limitată la
prestaŃiile cu privire la livrarea, calitatea, asistenŃa tehnică şi service-ul necesar în perioada de
garanŃie şi postgaranŃie a bunului livrat. Pentru celelalte prejudicii care ar putea să rezulte din
contractul de leasing, utilizatorul are posibilitatea de a se îndrepta exclusiv în contra
finanŃatorului(acesta are obligaŃia de a-l garanta pe utilizator contra evicŃiunii, datorită calităŃii sale
de proprietar asupra bunului care face obiectul contractului de leasing).
În al treilea rând, utilizatorul va exercita drepturile finanŃatorului, putându-se prevala de toate
privilegiile şi accesoriile care însoŃesc bunul. Utilizatorul are, de asemenea, posibilitatea să ceară
fie rezoluŃiunea, fie reducerea preŃului.
6. Tot în materie comercială, Legea 31/1990 privind societăŃile comerciale, reglementează
acŃiunea directă prin care societatea poate pretinde de la cel substituit beneficiile realizate, în cazul
în care administratorii cu drept de reprezentare şi-au transmis acest drept.
Articolul 71 din Legea 31/1990 prevede următoarele: „(1) Administratorii care au dreptul de a
reprezenta societatea nu îl pot transmite decât dacă această facultate li s-a acordat în mod expres.
(2) În cazul încălcării prevederilor alin.1, societatea poate pretinde de la cel substituit beneficiile
rezultate din operaŃiune. (3) Administratorul care, fără drept, îşi substituie altă persoană răspunde
solidar cu aceasta pentru eventualele pagube produse societăŃii”.
Raportul juridic contractual principal există între societate şi administrator, rezultat din
contractul de mandat1. Administratorul este cel care reprezintă societatea în raporturile cu terŃii şi
are puterea de a încheia acte juridice în numele şi pe seama acesteia, fără a avea dreptul de a-şi
transmite puterile fără o dispoziŃie expresă în acest sens.
Raportul juridic contractual secundar există între administrator şi substituit(acest raport îşi are
izvorul în convenŃia prin care administratorul şi-a transmis puterile către substituit).
Între societate şi substituit nu există nici un raport juridic obligaŃional. Legea acordă în
favoarea societăŃii o acŃiune directă împotriva substituitului pentru a recupera beneficiile rezultate
din operaŃiune. Fiind o acŃiune directă în favoarea societăŃii, beneficiile vor intra direct în
patrimoniul acesteia, iar societatea va evita în acest fel atât pe eventualii creditori ai
administratorului, cât şi eventuala lui stare de insolvabilitate.
Societatea va avea doi debitori: pe administrator, în virtutea contractului de mandat şi pe
substituit, în virtutea acŃiunii directe. Societatea îşi poate exercita dreptul la acŃiunea directă doar
dacă există o convenŃie între administrator şi substituit, adică doar în cazul în care substituitul a
primit puterea de la un administrator care şi-a încălcat interdicŃia de a transmite dreptul său de
reprezentare. În cazul în care transmiterea s-a făcut în mod legal, acŃiunea directă nu îşi mai
găseşte aplicarea deoarece societatea devine parte, preluând atât drepturile cât şi obligaŃiile.
7. În general, Noul Cod Civil a preluat reglementările în materia acŃiunilor directe care
existau şi în Codul civil de la 1864. Însă, aduce şi o reglementare nouă2. Prin articolul 1807 C.civ.
se acordă două acŃiuni directe locatorului împotriva sublocatarului.
Articolul 1807 C.civ. prevede următoarele: ”(1) În caz de neplată a chiriei cuvenite în temeiul
locaŃiunii, locatorul îl poate urmări pe sublocatar până la concurenŃa chiriei pe care acesta din
1

S.Cărpenaru, Drept comercial român, ediŃia a III-a, Ed.Beck, Bucureşti, 2000, p.220
Noul Cod Civil a preluat modelul Codului civil francez, care, în art.1753, reglementează acŃiunea directă în
materia contractului de locaŃiune
2
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urmă o datorează locatarului principal. Plata anticipată a chiriei către locatarul principal nu poate fi
opusă locatorului. (2) Locatorul îşi păstrează dreptul prevăzut la alin.1 atunci când creanŃa având
ca obiect chiria datorată în temeiul sublocaŃiunii a fost cedată. (3) Locatorul, poate, de asemenea,
să se îndrepte direct împotriva sublocatarului pentru a-l constrânge la executarea celorlalte
obligaŃii asumate prin contractul de sublocaŃiune”.
Spre deosebire de prevederile Codului civil de la 1864, potrivit cărora locatorul şi
sublocatarul se aflau în raporturi juridice diferite(unul în raport de locaŃiune, iar celălalt în raport
de sublocaŃiune), neavând acŃiune directă unul împotriva celuilalt(putându-se acŃiona numai pe
calea acŃiunii oblice), Noul Cod civil consacră în articolul 1807 acŃiunea directă a locatorului
împotriva sublocatarului, în caz de neplată a chiriei cuvenite în temeiul contractului de locaŃiune.
Dreptul locatorului se păstrează şi în cazul în care chiria a fost cedată. Locatorul va avea de
asemenea o acŃiune directă împotriva sublocatarului şi în cazul neexecutării celorlalte obligaŃii
asumate.
SublocaŃiunea nu influenŃează raporturile dintre locator şi locatar, părŃile având în continuare
aceleaşi drepturi şi obligaŃii. Locatorul se va putea îndrepta împotriva sublocatarului doar pentru
ceea ce acesta datorează locatarului principal la data promovării acŃiunii, deci nu pentru întreaga
chirie. În acest caz, se poate observa o dualitate a creanŃei, dualitate ce condiŃionează exercitarea
acŃiunii directe: locatorul poate solicita doar propria sa creanŃă şi doar ceea ce sublocatarul mai are
de plătit faŃă de locatar.
Alineatul 2 al articolului 1807 reglementează o derogare de la regimul juridic al acŃiunii
directe şi anume, se prevede menŃinerea acŃiunii directe în favoarea locatorului chiar dacă locatarul
şi-a cesionat chiria. Această cesionare nu este interzisă. În articolul 1805 C.civ. se prevede
facultatea locatarului de a subcontracta sau de a ceda locaŃiunea(deoarece locaŃiunea nu este un
contract încheiat intuitu personae şi doar dacă cesionarea nu i-a fost interzisă în mod expres).
Conform alineatului 3 al articolului 1807 C.civ., obiectul acŃiunii directe poate fi şi
executarea contractului. Astfel, locatorul îl va putea obliga pe sublocatar să execute contractul de
sublocaŃiune.
III.Concluzii
Analizând aplicaŃiile acŃiunilor directe în sistemul de drept român, tragem concluzia că
efectele acestui mecanism sunt legate de relativitatea convenŃională şi ne raliem opiniei1 potrivit
căreia invocarea contractului de către un terŃ în cadrul unei acŃiuni directe constituie o excepŃie
reală de la principiul relativităŃii efectelor contractului.
ExerciŃiul dreptului direct îi permite titularului să profite de anumite efecte obligatorii ale
unui contract la încheierea căruia nu a participat.
În primul rând, are loc indisponibilizarea creanŃei debitorului principal, dar nu datorită voinŃei
titularului creanŃei, ci datorită voinŃei terŃului.
În al doilea rând, titularul va exercita dreptul debitorului principal cu toate privilegiile şi
accesoriile lui, în nume propriu şi nu în numele debitorului principal.
În al treilea rând, creditorii debitorului principal nu pot urmări creanŃa indisponibilizată, care
va profita doar beneficiarului acŃiunii directe. Acesta va fi scutit de a suporta concursul creditorilor
chirografari ai debitorului principal, însă va suferi concursul creditorilor subdebitorului, deoarece
nu poate avea mai multe drepturi decât creditorul căruia i-a luat locul.
Constatăm că raporturile dintre părŃile contractului secundar au de suferit ca urmare a
exercitării dreptului direct şi că unele efecte ale contractului se extind şi în favoarea beneficiarului
1

I.Deleanu, PărŃile şi terŃii. Relativitatea şi opozabilitatea efectelor juridice, Ed.Rosetti, Bucureşti, 2002,
p.252; C.Stătescu, C.Bîrsan, Drept civil.Teoria generală a obligaŃiilor, ediŃia a IX-a, Ed.Hamangiu, Bucureşti, 2008,
p.76
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acŃiunii directe. Efectele iniŃiale urmărite de părŃi nu se mai produc doar faŃă de ele, ci şi faŃă de
alte persoane care nu au calitatea lor. Efectele exerciŃiului dreptului direct influenŃează efectele
obligatorii ale contractului, de unde rezultă că acŃiunea directă constituie o excepŃie de la principiul
relativităŃii.
Deşi exercitarea acŃiunii directe este posibilă în diferite materii(contractul de antrepriză,
contractul de mandat, în materie de leasing, societăŃi comerciale, în materie de asigurări şi
reasigurări, iar prin implementarea articolului 1807 C.civ. şi în materia contractului de locaŃiune)
şi beneficiază de o mai mare eficienŃă decât acŃiunea oblică, există posibilitatea ca acest mecanism
să nu îşi găsească aplicabilitatea. Dacă subdebitorul este solvabil, acesta se va achita de datoria sa
faŃă de debitorul principal la momentul la care creanŃa devine scadentă,iar acŃiunea directă nu va
mai exista, iar dacă subdebitorul este insolvabil, acŃiunea directă nu îşi găseste rostul.
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VÂNZAREA-CUMPĂRAREA DE INSTRUMENTE FINANCIARE
Ana-Maria PÎRVU*

Abstract
Since their appearance, commodities have enjoyed a special interest from the public,
representing for some people the expect to get rich quick and hope for another solution in search
of certainty on the near or distant future. The process of dematerialization of goods was the first
big step towards futures transactions. Facilitating quality contributed to the development of
liquidity .
Large and unexpected price fluctuations on spot markets , with limited power of the
participants in these markets were favorable factors in the emergence of forward and futures
transactions .Stock contract is the legal document their regulated markets , these specialized
systems , multilateral and non-discriminatory. The existence of these markets provide the training
and execution of contracts exchange effects.
Exchange contracts are commercial contracts of sale , the standard clauses regarding : the
quantity and quality of the underlying asset, trading method and terms of execution. Stock contract
is commercial contract of sale with the object of financial instruments covered by the Bucharest
Stock Exchange , under established legal training and the effects of capital market law , its own
transaction , subject to the approval and regulation of CNVM.
Like other types of contracts, and general legal stock contract has characters such as :
- is a consensual contract;
- is a bilateral contract ;
-consideration is a contract - by definition.
-is a commutative contract , Th stock contract must meet some essential requirements of
general validity , namely: consent , capacity, purpose and cause .
Cuvinte cheie: contracts, characters, effects, essential requirements, clauses.
1. Introducere
Bursele de mărfuri, încă de la început au avut o importanŃă foarte mare, deoarece pentru unii
acestea reprezentau o sursă foarte buna de câştig, iar pentru ceilalŃi reprezenta pur şi simplu o
soluŃie care urma să fie materializată de ce nu în viitorul apropiat sau îndepărtat. FluctuaŃiile
neanticipate şi simple ale preŃurilor pe piaŃă am putea spune că au dus încet la formare
tranzacŃiilor forward şi futures. Domeniul cel mai important o reprezintă contractele bursiere care
pot fi de mai multe feluri, după cum urmează: contractul spot; contractul forward; contractul
futures;contractul options.
Standardizarea acestor contracte împreună cu creare funcŃiei de compensare au îmbunătăŃit
foarte mult piaŃa, au mărit eficienŃa ei, piaŃa devenind astfel o piaŃă mult mai lichidă adică
tranzacŃiile pot fi executate la preŃul cerut sau daca nu măcar la unul apropiat, permiŃând oricui să
intre şi să iasă cât mai uşor din piaŃă. Aşa cum am mai spus în cadrul bursei există multe sisteme
de tranzacŃionare, care se deosebesc fiecărei dintre ele în funcŃie de raportul care se stabileşte între
riscul asumat şi profitul aşteptat, care este acceptat în mod liber de persoana participantă pe
piaŃă.Însă cea mai importantă componentă este preŃul. Toate contractele bursiere sunt contracte de
*
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vânzare-cumpărare cu anumite standarde în ceea ce priveşte: calitatea; cantitatea; modul de
tranzacŃionare etc.
Însă ce este cel mai important este faptul ca negocierea lor se realizează doar după un anumit
mecanism şi se poartă asupra preŃului şi este specific pietelor bursiere. Din punct de vedere al
obiectivelor vizate putem spune că sunt reprezentate de modul de executare al contractelor
bursiere, caracteristicile esenŃiale. Modalitatea de răspundere a obiectivelor vizate ar putea fi
urmărirea contractelor, încercarea cunoaşterii şi înŃelegerii cel mai bine al modului acestora de
desfaşurare, de executare, pentru a putea ştii cel mai bine ce se întâmplă pe o piaŃă bursieră. În
reglementările Bursei de Valori Bucureşti, pietele futures sunt o parte a scenei afacerilor
internaŃionale. Folosite cu pricepere pieŃele futures pot constitui un rol important în modul de a
face afaceri.
Cadrul organizatoric al pieŃei futures cuprinde instituŃiile ce servesc direct aceasta piaŃă:
bursa, firmele de brokeraj (agenŃiile bursiere), casa de compensaŃie, precum şi reglementarea
legală a desfăşurării tranzacŃiilor pe aceste pieŃe. Dezvoltarea cadrului organizatoric al unei pieŃe
contribuie la eficientizarea acesteia prin îmbunătăŃirea informaŃiei de piaŃă şi prin reducerea
costurilor tranzacŃiilor.
Cea mai importantă componentă rămâne instituŃia bursei. Aceasta nu se angajează ca parte în
tranzacŃiile spot, forward sau futures ci funcŃia ei primordială este de a crea un cadru eficient în
care să acŃioneze liber forŃele pieŃei, prin asigurarea unor servicii şi facilităŃi. PieŃele futures s-au
dezvoltat rapid şi reprezintă cele mai competitive pieŃe existente în practică, îndeplinind funcŃii
economice şi sociale de mare importanŃă. Bursa Monetar-Financiara şi de Mărfuri Sibiu a fost
înfiinŃată în 14 decembrie 1994, având 11 acŃionari care deŃineau 17 cărŃi de membru.
În iulie 1997 Bursa din Sibiu a devenit prima bursa futures şi de opŃiuni din România, jucând
un rol important în cadrul economiei de pe piaŃa românescă prin oferirea unor instrumente
eficiente pentru managementul riscului. Crearea primei burse futures din România a constituit o
etapă de maximă importanŃă în transformarea unei societăŃi care se ocupă de intermediari şi
licitaŃii, într-un centru naŃional în care participanŃii la piaŃa bursieră au oportunitatea de a-şi
acoperi riscurile sau de a specula modificarea preŃurilor folosind titluri financiare derivate. Cadrul
legal în domeniul pieŃelor îl reprezintă: Legea 357/2005 1, OUG 34/2006, aprobată prin LG
337/2006, Hotărârea de Guvern nr. 54/1993, OrdonanŃa de UrgentaŃă nr. 88/1997 modificată şi
completată, Legea nr. 99/1999 cu modificările şi completările ulterioare, OrdonanŃa de UrgenŃă
nr. 34/2006, modificată şi completată prin Legea nr. 337/2006,dar şi regulamente specifice proprii.
Conform prevederilor OrdonanŃei, BMFMS este organism cu putere de autoreglementare.
Departamentul de Reglementare şi Supraveghere a PieŃelor al BMFMS a elaborat reguli şi
regulamente care sunt cunoscute şi respectate de către toŃi operatorii. Totuşi, înfiinŃarea unei
comisii naŃionale care să supravegheze tranzacŃiile futures în România constituie o necesitate
stringentă.
Contractele tranzacŃionate în ringurile BMFMS au fost înregistrate la Oficiul de Stat pentru
InvenŃii şi Mărci încă din 1997, brevetele pentru acestea constituind dovada priorităŃii BMFMS în
acest domeniu. Alături de Bursa Monetar-Financiară şi de Mărfuri Sibiu, Casa Română de
CompensaŃie SA Sibiu (CRC) este una din instituŃiile centrale ale pietei futures şi de opŃiuni, de o
importanŃă egală cu aceasta. Dacă Bursa organizează şi reglementează piaŃă, CRC se ocupă cu
gestionarea riscului participanŃilor, activitatea sa având reguli proprii. Regulamentele celor două
instituŃii sunt armonizate şi completate continuu, pentru o funcŃionare cât mai sigură şi rapidă a
pieŃei în ansamblul ei.

1
Cadrul de reglementare privind bursele de mărfuri, care stabileşte modul de înfiinŃare, organizare şi
funcŃionare a burselor de mărfuri.
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2. Istrumente financiare
2.1. Contractul bursier
Contractul bursier este actul juridic propriu pieŃelor reglementate, acele sisteme specializate,
multilaterale şi nediscriminatorii. ExistenŃa acestor pieŃe asigură domeniul de formare şi realizare a
efectelor contractelor bursiere. Contractele bursiere sunt contracte comerciale de vânzarecumpărare, cu clauze standardizate în ceea ce priveşte: cantitatea şi calitatea activului de bază,
metoda de tranzacŃionare şi clauzele de executare a acestora.
Contractul bursier reprezintă contractul comercial de vânzare-cumpărare având ca obiect
instrumente financiare reglementate de Bursa de Valori Bucureşti, în condiŃii de formare şi
efectele juridice stabilite de legea pieŃei de capital, de tranzacŃionare proprie, în condiŃiile aprobării
şi reglementării CNVM. Ca şi celelelate tipuri de contracte, şi contractul buriser are caractere
juridice generale, cum ar fi :
-este un contract consensual-deoarece contractul este guvernat de voinŃa părŃilor;
-este un contract bilateral (sinalgamatic),acesta dă naştere la obligaŃii reciproce şi
interdependente în sarcina părŃilor, având ca obiect instrumentele finaciare şi preŃul fixat al
tranzacŃiei;
-este un contract oneros prin definiŃie, valoarea patrimonială ,preŃul sunt în general esenŃa
funcŃionarii pieŃelor financiare şi reprezintă elementul principal care ajută la întâlnirea ofertelor
pentru formarea unui contract bursier.
-este un contract coomutativ-este dat de întinderea obligaŃiilor asumate prin voinŃa exprimată
în sensul tranzacŃiilor.
Contractul bursier trebuie să respecte nişte cerinŃe esenŃiale, de valabilitate generală şi anume:
consimŃământ, capacitate, obiect şi cauză. Înaintea încheierii contractului bursier trebuie încheiat
un contract de servicii de investiŃii financiare cu un intermediar autorizat.
Acesta presupune prestarea de catre intermediar a unuia sau mai multor servicii de investiŃii
financiare.
În privinŃa obiectului contractului, putem spune ca acesta include prestaŃiile părŃilor asupra
preŃului şi asupra instrumentelor financiare. În ceea ce priveşte lucrul vândut este reprezentat de
instrumentele financiare. Contractele bursiere se încheie doar în forma prescrisă de normele
privind piaŃa reglementată dar şi instrumentele fianciare. PreŃul contractului este dat de suma
plătită pentru instrumentele financiare cumpărate. Acesta este un contract generic.
Contractul bursier se încheie numai după ce s-a întâlnit cererea cu oferta, folosind suportul
raporturilor juridice izvorâte în temeiul acestora între participanŃi la piaŃa de tranzacŃionare. Acesta
se naşte în momentul potrivirii ofertelor compatibile, în condiŃiile pieŃelor de tranzacŃionare.
Executarea contractelor financiare se realizează în mod obligatoriu prin sistemele de compensare
sau decontare. OperaŃiunea de compensare presupune înlocuirea obligaŃiilor reciproce existente în
cadrul sistemului cu o obligaŃie sau creanŃă unică, legal recunoscută. Tipuri de contracte bursiere:
- contractul spot - are ca obiect o marfă prezentă, existentă în momentul încheierii
contractului şi care urmează să fie livrată şi achitată imediat
- contractul forward - este un acord privat de a cumpăra sau a vinde, de a livra şi respectiv de
a plăti la o anumită dată viitoare o marfă, valută sau un activ financiar la un preŃ stabilit în
momentul încheierii tranzacŃiei
- contractul futures - este un angajament standardizat de a cumpăra sau vinde un activ, marfă,
titlu financiar sau instrument monetar la un preŃ stabilit în momentul încheierii tranzacŃiei, cu
lichidarea la o dată viitoare
- opŃiunile - contracte între un vânzător şi un cumpărător care dau dreptul dar nu şi obligaŃia
de a cumpăra sau a vinde la o anumită dată viitoare un activ, marfă, titlu financiar sau instrument
monetar, drept obŃinut în schimbul plăŃii unei prime.
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2.2. . Contractul spot
Este un contract de vânzare cumpărare a cărui execuŃie are loc, teoretic, după încheierea lui.
Practic, este executat în termen cuprins între 24 ore şi 10 zile bancare şi presupune livrarea
obligatorie a mărfii. Marfa ce stă la baza contractului spot este:
a) la vedere (adică există)
b) disponibilă, nu este grevată de vreo obligaŃie (de exemplu, gajul)
c) prezentă, se află într-un depozit agreat de bursă
PreŃul de execuŃie al contractului este cel stabilit în momentul încheierii tranzacŃiei.
2.3. Contractul forward
Acest tip de contract reprezintă o treaptă intermediară între contractul spot şi cel futures în
sensul ca apare condiŃia de livrare şi plată la scadenŃă. Cumpărătorul şi vânzătorul negociază toŃi
cei trei termeni principali ai contractului, deci şi termenul de livrare numit şi “scadenŃă”.
Printr-un astfel de contract, cumpărătorul este asigurat că la un anumit moment în viitor va
primi o anumită cantitate de produse contra unui preŃ stabilit în momentul semnării contractului.
Principalul avantaj al contractului forward îl constituie siguranŃa preŃului. În afara de aceasta
contractul forward trebuie să ofere părŃilor o siguranŃă a schimbului privind marfa contra
bani.Totuşi se poate întampla ca la scadenŃă vânzătorul să refuze să livreze produsele odată cu
marfa, atunci cumpărătorul poate refuza sa plăteasca preŃul stabilit la scadenŃă, şi astfel vânzătorul
rămâne cu produsele nevândute, iar până să găseasca el un alt cumpărător căruia să îi vândă
binenŃeles cu alt preŃ, poate înregistra o pierdere deoarece preŃul produselor poate scădea. De aceea
o clauză specifică a contractului forward este aceea că cei doi participanŃi la schimb trebuie să
plătească o garanŃie în bani, aceasta urmând a fi păstrată până la scadenŃă de către o terŃă persoană,
dacă la scadenŃă, nu a executat contractul partea vinovată va pierde aceea garanŃie binenŃeles în
favoarea celeilalte părŃi.GaranŃia nu este decât o măsură de siguranŃă, pentru executarea
contractului la scadenŃă.
2.4. Contractul futures
Contractele futures reprezintă o formă perfecŃionată a contracului forward. Cu toate
avantajele prezentate mai sus, contractul forward nu lasă partenerilor în tranzacŃie nici o
posibilitate de ieşire din poziŃii. Dacă cumpărătorul nu mai are nevoie de marfa respectivă la
scadenŃă, el nu poate anula întelegerea din contractul forward întru-cât pierde garanŃia. La fel
păŃeşte şi vânzătorul dacă nu mai doreşte să vândă sau să livreze la scadenŃă. Practic cele două
părŃi, negociind între ele termenii contractului, sunt “captive” în interiorul clauzelor lui.
Contractul futures prezintă ceea mai mare flexibilitate în utilizare, datorită faptului că toate
clauzele sale sunt standardizate dar şi datorită faptului ca preŃul este negociat în continuu între mai
mulŃi participanŃi.Totodata el poate fi transmis mai multor participanŃi în cadrul unei tranzacŃii
succesive. Practic acesta reprezintă o înŃelegere între un vânzător şi un cumpărător de a vinde sau
cumpăra o cantitate de marfă dar binenŃeles cu livrarea la o anumită scadenŃă fixată şi la un anumit
preŃ care s-a stabilit la finalizarea tranzacŃiei. Negocierea preŃului se face în cadrul unei burse care
ofera locaŃia necesară şi stabileşte regulile de negociere şi admitere a participanŃilor la negociere.
Odata cu dezvoltare şi calcul, bursele clasice au început să dispară, locul lor fiind luat de servere
performate şi platforme electronice de tranzacŃionare, iar brokerii s-au mutat din ringuri în faŃa
ecranelor de tranzacŃionare. Si aici se depune o garanŃie bănească la o terŃă persoană.
Pe piaŃa contractelor futures aceasta este reprezentată de Casa de CompensaŃie. Fie ca este o
societate independentă de bursă sau un departament în cadrul bursei, aceasta entitate colectează
garanŃiile necesare de la toŃi participanŃii şi calculează zilnic situaŃia financiră a fiecărui participant
în funcŃie de mişcările preŃurilor pe piaŃa futures garantând în acelaşi timp acestora ca obligaŃiile
asumate de contrapartea în tranazacŃii vor fi respectate.
Acest proces se numeste compensare. De asemenea, Casa de CompensaŃie calculează zilnic
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profiturile şi pierderile realizate de către participanŃi realizând transferurile de bani din contul celor
care au pierdut în contul celor care au câştigat. Acest proces se numeşte decontare.Practic aceasta
intervine în fiecare tranzacŃie ce are loc între vânzător şi cumpărător pentru a cumpăra de la
vânăator şi pentru a vinde cumpărătorului, şi astfel fiecare parte încheie cu cealalta parte
tranzacŃiile prin intermediul Casei de CompensaŃie, aceasta purtând denumirea de garantare.
Aceasta ilustrează cel mai bine sistemul de libera initiativă, iar pieŃele futures joacă un rol
vital în acest proces. Firmele care fac afaceri cu clienŃi sau furnizori din străinatate sunt interesate
de modul în care compania face faŃă ratelor de schimb. Dacă se doreşte controlul fluctuaŃiei
riscului ratei de schimb astfel încât profitul să fie protejat se poate apela la hedging cu futures.
PieŃele futures sunt o parte a scenei afacerilor internaŃionale. Folosite cu pricepere pieŃele futures
pot constitui un rol important în modul de a face afaceri. Cadrul organizatoric al pieŃei futures
cuprinde instituŃiile ce servesc direct această piaŃă: bursa, firmele de brokeraj (agenŃiile bursiere),
casa de compensatie, precum şi reglementarea legală a desfaşurării tranzacŃiilor pe aceste pieŃe.
Cea mai importantă componentă rămâne instituŃia bursei. Aceasta nu se angajează ca parte în
tranzacŃiile spot, forward sau futures ci funcŃia ei primordială este de a crea un cadru eficient în
care să acŃioneze liber forŃele pieŃei, prin asigurarea următoarelor servicii şi facilităŃi: un spaŃiu
fizic adecvat desfăşurării tranzacŃiilor, care să răspundă particularităŃilor mecanismului de licitaŃie
prin strigare deschisă sau de tranzacŃionare computerizată; o înregistrare rapidă şi exactă a
tranzacŃiilor din incinta bursei, sistemele de marjă şi compensare eficiente, astfel încât participanŃii
la tranzacŃii să poată realiza profiturile aferente pozitiilor lor futures; regulamente de funcŃionare
care să asigure condiŃii egale şi corecte de participare la aceste pieŃe; lansarea de contracte futures
viabile, crearea şi introducerea de noi contracte, concomitent cu renunŃarea la cele ce nu mai
prezintă interes. Deoarece pe piaŃa bursieră mecanismele şi procedeele prin care aceştia acŃionează
sunt specifice, hedgerii şi speculatorii sunt recunoscuŃi prin poziŃia de pe care acŃioneaza..
De remarcat ca pe piaŃă futures şi cu opŃiuni nu au acces direct decât cei care sunt membri ai
bursei. Aceştia, prin reprezentanŃii lor (brokeri de ring, deckeri, runneri, agenŃi de bursă),
acŃionează la ordinele clienŃilor şi pot determina prin sfaturile si opiniile lor direcŃii de acŃiune,
deci ar putea influenŃa într-o oarecare măsură piaŃa. Pentru a preveni aceste situaŃii, regulamentele
conŃin măsuri contra manipulărilor de orice fel în plus, pe toate pieŃele există reglementări precise
dictate de necesitatea transparenŃei operaŃiunilor bursiere. PieŃele futures s-au dezvoltat rapid şi
reprezintă cele mai competitive pieŃe existente în practică, îndeplinind funcŃii economice şi sociale
de mare importanŃă.
2.5. Contracte options
Contractul options reprezintă dreptul de a cumpăra sau de a vinde un activ financiar la un
moment dat şi binenŃeles la un preŃ stabilit înainte, numit preŃ de exercitare. Cumpărătorul Ńinând
cont de propriile interese sau previziuni poate decide dacă îşi va exercita sau nu opŃiunea de
cumpărare sau vânzare a activului.
BinenŃeles pentru aceasta drept de opŃiune cumpărătorul trebuie să plătească vânzătorului o
sumă de bani numită primă în momentul încheierii tranzacŃiei.
Valoarea acesteia este cea care care se negociază la bursa şi face obiectul cererii şi a ofertei.
Deci pierderea cumpărătorului poate fi limitată doar la acea primă pe care o plateşte vânzătorului
contractului.Totuşi dacă previziunile cumpărătorului nu se confirmă acesta nu este obligat să-şi
exercite opŃiunea, acesta suferind doar o mica pierdere şi anume prima.
Totuşi dacă previziunile sale se confirmă cumpărătorul îşi poate exercita previziunea.
Câstigul vânzătorului este însă spre deosebire de cumpărător prima încasată de la acesta,
vânzătorul nu poate sub nici o formă interveni cu privire la exercitarea opŃiunii, el poate doar
aştepta decizia cumpărătorului. Contractele options la noi în Ńară au fost introduse pentru prima
dată la BMFMS, aceasta fiind singura piaŃă unde se poate tranzacŃiona opŃiuni din România.
Acest contract oferă cumpărătorului doar dreptul de a cumpăra sau vinde un contract futures
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la anumit pret stabilit, pe perioada contractului ,totuşi nu obligă şi la a cumpăra.
3. Concluzii
În această lucrare am încercat evidenŃiez contractele bursiere, raporturile dintre ele, dar şi
felul în care acestea se caracterizează. Domeniul cel mai important o reprezintă contractele
bursiere care pot fi de mai multe feluri, după cum am prezentat: contractul spot; contractul
forward; contractul futures; contractul options.
PreŃul este o componentă importantă la fiecare dintre aceste contracte. Însă ce este cel mai
important este faptul ca negocierea lor se realizează doar după un anumit mecanism şi se poartă
asupra preŃului şi este specific pietelor bursiere. Din punct de vedere al obiectivelor vizate putem
spune că sunt reprezentate de modul de executare al contractelor bursiere, caracteristicile esenŃiale.
Totuşi cea mai importantă rămâne însă instituŃia bursei care crează un cadru eficient pentru
contracte, dar si pentru buna desfăşurare a lor.
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LAW AND ECONOMICS IN HUNGARIAN LEGAL PRACTICE
(ECONOMIC ANALYSIS OF TWO JUDICIAL DECISIONS)
Gyovai MÁRK*

Abstract
This study aims to prove that the economic analysis of law can be applied in the Hungarian
legal system. This study will prove it through economic analysis of two Hungarian judicial
decisions. The first case will be connected to the relationship of law and economics to
encroachment and the second to the general liability rules.
Keywords: economic analysis of law, legal theory, rational, rationally, law and economics,
economic approach to law, Hungarian, judicial decisions, judicial practice, encroachment,
liability, Hand rule, civil law
1. Encroachment in Hungarian judicial practice
A Hungarian legal case from 1994 presents a good example of Hungarian judges
endeavouring to identify efficient solutions in legal disputes concerning encroachment. The facts
of Case BH1994.532 are the following: the plaintiffs and defendants are the owners of two
neighbouring property, the plaintiffs are owners of a block of six freehold flats, and the defendants
are owners of six row houses. The plaintiffs had created an entrance bitumen road occupying 84
m2 of the defendants property and another 27 m2 from -side- garden. The plaintiffs have claimed in
their action that defendants should be prohibited from using the entrance road, since they claimed
the defendants had been damaging the road and so they had committed trespass/nuisance. The
defendants claimed for removal of the road from their property to the plaintiffs property, so they
demanded the demolition of the road and the wanted to receive the occupied territory back. The
defendants claimed that the plainttiffs were acting in bad faith when they built the entrance road,
but the bad faith of plaintiffs was not proved in the trial.
The decision of the court of first instance was the following: the plaintiffs had to demolish the
entrance road because it would cause less expense to them than the 1,080,000 forint damages
which the defendants may have been able to claim from the plaintiffs. Furthermore it would be
possible to build the entrance road on the plaintiffs’ property.
The court of appeal modified the decision of the court of first instance. According to its
judgement, the plaintiffs have to pay the expired rental fee to the defendants and another 7,000
forint rental fee per year in the future. The 27 m2 -side- garden was given back to defendants.
Furthermore the court of appeal obliged the plaintiffs to pay the depreciation of the defendants’
property value to the defendants.
The Supreme Court of Hungary approved the decision of the court of appeal. The decisions of
the courts are based on the Civil Code (Act IV of 1959) sections 109-111.
Section 109 (1) If an owner had a house built beyond the boundary line of his land in good
faith, the neighbor shall be entitled to demand the builder either a) pay compensation for damages
for the use of the part of land occupied and for the depreciation in value caused therewith, b)
purchase the part of the land occupied if the land is divisible, or c) purchase the entire parcel of
land. (2) A neighbor may demand that the builder purchase his entire land if a) the construction
*
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has rendered the remaining part of the land unusable, b) the exercise of a right or profession
related to the land has become impossible or considerably more expensive due to the construction.
Section 110 (1) If the builder has acted in bad faith or the neighbor has protested against the
construction at a time when restoration of the original state would not have caused unreasonable
damage to the builder, the neighbor shall, in addition to the options prescribed in Subsection (1)
of Section 109, be entitled to demand the builder either a) transfer ownership of his land and the
building in return for proper compensation of actual gains, or b) demolish the building. (2) A
neighbor may demand the demolition of a building if it is not against the requirements of
reasonable management. The costs of demolition and of the restoration of the original state shall
be borne by the builder; however, he shall have possession of the material recovered.
Section 111 (1) A court decision may resolve the consequences of construction in a manner
that differs from the neighbor's choice; however, such a decision may not prescribe a solution that
is protested by both parties.
During the trial the bad faith of plaintiffs could not be proved and so that could not been
proved too that they would have been the cheapest cost avoiders. The encroachment builders in
bad faith would have been the cheapest cost avoiders because they would have been able to avoid
the dispute before the beginning of the building operations.1 They could have built the road on
their own property, and not on the neighbours’ property. And if they had acted in this way the cost
of the encroachment would have been avoidable. It is easier to deal with the neighbours before the
beginning of the constructions than to bring the case to court where there will be added costs such
as court fees, fees of attorneys at law, costs of probation, and time. The 27 m2 -side- garden which
had been occupied by the plaintiffs was given back to the defendants. This was possible without
any depreciation (demolition), and thus the original allocation and an economically effective
solution was achieved at the same time.
1. 2. A question to be addressed
The question is the following: which would be the economically effective solution? The
damages for the depreciation in the defendants’ property and the retroactively paid rent price, or
the removal of the entrance road from the defendants’ property to the plaintiffs’ property? The
court of first instance determined the depreciation in the defendants’ property at 1,080,000 forint
and it also stated that this significantly exceeds the cost of removal of the entrance road. It have to
be noted that not every plaintiff made an appeal against the decision of court of first instance (most
likely they were the reasonable persons). Thus it is sure that if the 1,080,000 forint exceeds the
cost of removal of the entrance road then the economically effective solution is to remove the road
rather than pay the damages and the rental fee. So from the viewpoint of economic analysis of law
the decision of court of first instance would have been the economically effective solution. But
since the bad faith of the plaintiffs could not be proved, according to the regulations of the Civil
Code the demolition of the entrance road could not be claimed. We can assume that the plaintiffs
who did not appeal against the decision of the court of first instance recognized this situation, and
this was the reason that they would have accepted the first decision. It is true that the plaintiffs
who appealed did not want the final decision (but a more favourable for them) but they did not
accept the economically effective solution of the court of first instance. We can claim that the
economically effective solution (demolition and removal of the entrance road) was hindered by the
regulations of the Civil Code because the demolition of a building can be applied only when the
encroachment builder is acting in bad faith. The question is the following: Does the Civil Code
promote the economically effective solution with these regulations (the requirement of bad faith in
case of demolition of a building)? The answer, fortified by this example, is an assertive no.
1
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The demolition of a building should not be attached to bad faith or information (when the
neighbor has protested against the construction at a time when restoration of the original state
would not have caused unreasonable damage to the builder) but to economic effectiveness, that is
to the requirement of reasonable management. Assume that the appealing plaintiffs just made the
appeal just because of their beliefs in justice and so they appealed the economically effective
solution. If the parties had presented evidence on the amount (the price of removing the road and
the rental fees) and the requirement of bad faith by the law would not have hindered the court, then
the economically effective solution would have been made. But if the parties were rational, so that
the plaintiffs recognize that the cost of removal of the road is lower than that of paying the
depreciation of the defendants’ property and paying the rental fees, then they would initiate a
bargaining after the final judgment and realize the effective solution (the bargaining method would
be the same as the classical Ronald Coase study describes in ‘The Problem of Social Cost’)1.
In my opinion the requirement of bad faith or examination of whether the neighbor has
protested against the construction at a time when restoration of the original state would not have
caused unreasonable damage to the builder to demolish a building in encroachment cases raises
difficulties to realizing economically effective solutions. The examination of the requirement of
reasonable management would be eligible but needs to be defined at the level of law, not merely in
the judicial practice.
By applying more disadvantegous legal consequences to the encroachment builder in bad
faith the Civil Code strives for the economically effective solution but, only before the
construction occurs. However in this legal case the economically effective solution could not be
realized in the decisions of the court of appeal and Supreme Court because of the regulations of the
Civil Code and the irrationality of most of the plaintiffs. This analysis is a good example to show
how the moral appreciation of encroachment (examination of bad and good faith) differs from the
economic analysis of encroachment.
2. Applicability of the hand formula in hungarian liability rules
In the Hungarian legal system the general liability rule for damages is regulated by the Civil
Code (Act IV of 1959) sections 339-344. The general rule is the following: Section 339 (1) A
person who causes damage to another person in violation of the law shall be liable for such
damage. He shall be relieved of liability if he is able to prove that he has acted in a manner that
can generally be expected in the given situation. The concept of ‘generally be expected’ is close to
the concept of a reasonable person; actually, Posner claims that the two concepts are same. When a
legislator says “generally be expected” he is thinking neither of excessively careful nor excessively
reckless human behaviour, but expects average (everyday) human behaviour, which is showed by
most of the members of society. A reasonable person and an average person, in Posner’s legal
theory, are the same: “…the accident-avoidance costs of the average (in legal parlance
“reasonable”) person in each party’s situation.”2 Elements of general rules of indemnification are
the following: violation of the law (unlawful behaviour), damage, dependence of an effect upon a
cause (between the unlawful behaviour and the damage), and the negligence (felróhatóság), that is
the lack of “relieved of liability”.3 Judge Learned Hand made his formula in a negligence case in
1947.4 He stated that the defendant was negligent if the probability of damage (P) multiplied by
the extension of loss (L) exceeds the burden of precautions (B) which should have been made by
the defendant. According to the Hand Formula the defendant is negligent when PL>B and he is not
1
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3
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negligent when PL<B. This formula has been generally accepted in law of tort cases in the United
States of America since its creation.1
2.1. The hand formula in Hungary
In Hungarian legal system we can apply the formula in the following way: one’s action is not
generally expected when PL>B. So the general rules of indemnification would be completed by
the following: In the given situation it would generally be expected that the precautions of the
injurer exceed the probability of damage multiplied by the extension of loss. The Supreme Court
of Hungary (since 1st of January 2012 The Curia) intends to serve the unity of jurisdiction by its
decisions. In this section I would like to prove by a Hungarian judicial decision that the Hand
Formula can be applied in the Hungarian legal system; moreover, this has indeed already occurred,
but not knowingly referring to Judge Learned Hand. I can state that the Hand Formula was used
implicitly by the Supreme Court in the case EBH2009.2042. In this case the Supreme Court
established that the omission of expected behaviour by the injurer could be the cause of spread of
losses, but readiness exceeding the regular was not to be expected from him. Obligation to damage
prevention could not be extended to the extent that (in case of the failure of the power supplier to
supply electricity) the injured person has to secure his own supply of electricity. This decision is
based on Civil Code Section 340 (1): In order to prevent or mitigate damages, the aggrieved
person shall act in a manner that can generally be expected in the given situation. No liability shall
apply to the portion of the damage incurred due to the failure of the aggrieved person to perform
this obligation. This case is about breach of contract, but in Hungary the rules of indemnification
can be applied to breach of contracts according to Civil Code Section 318 (1): The provisions of
liability for damages independent of contract shall be applied to liability for breach of contract and
to the extent of indemnification, with the difference that such indemnification may not be reduced,
unless otherwise prescribed by legal regulation. It has to be noted that Judge Hand had applied the
formula only to the behaviour of the injurer, but Posner points out that this formula should been
applied to the behaviour of the injured person (in the Hungarian legal system, to the prevention or
mitigation of damages). The formula’s application to the plaintiff (as Posner suggested) is the
same as the obligation of preventing damages in the Hungarian legal system (Civil Code section
340). I will examine the above mentioned judicial decision by the Hand Formula whether the
injured person fulfilled his damage prevention obligation. The facts of Case EBH2009.2042 are
the following: the plaintiff was raising sturgeons to produce caviar. The electricity was secured by
a public utility contract which is necessary for the oxygen supply of the fishes. The defendant (the
power supply company) accepted in the public utility contract that flaws threatening the security of
life, health and wealth take priority in repairing works. The defendant had a phone service to
receive notifications of problems and also had an emergency system with some workers to repair
problems quickly and professionally. One day the fish farm went lost electricity (because of a
storm) at around16.00. The representatives of the plaintiff tried to call the power supplier 16 times
to notify them of the loss of power, from 16.00 to 22.00. The notification was successful only at
about 22.00. Then the defendant’s workers arrived on the scene and restored the power supply
within 30-40 minutes. Because of the lack of electricity more than 200,000 fish had perished,
causing damages amounting to 63 million forint to the plaintiff. The plaintiff had a high
performance generator on the fish farm to supply electricity in case the supply was interrupted, but
this generator had broken down two days before the storm. The plaintiff was unable to obtain such
a high performance generator but he managed to obtain a less effective generator. This kept the
fish alive from 16.00 to 21.00 (about 5 hours), after which the fish started to perish. The decision
of the court of first instance was the following: the defendant had to pay 63 million forint plus
1
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interest in damages to the plaintiff. The court of appeal modified the decision, reducing the
damages about to half. The explanation of this decision was that the plaintiff had failed to carry
out his obligation to prevent damages. Therefore the court of appeal did not approve his measures
as appropriate, that is the precautions on the side of the plaintiff (‘B’ – burden of precautions) were
not sufficient according to the court of appeal. The Supreme Court of Hungary overturned the
decision of the court of appeal and approved the decision of the court of first instance. The court of
appeal decided in another way than the court of first instance and the Supreme Court. Now, let us
apply the Hand Formula and examine which decision was the economically effective solution in
this case. Note that the question is not whether the defendant is liable and whether the company is
obliged to pay damages to the plaintiff (because the defendant has to pay damages according to all
three courts), rather the question is the extent of the damages. Consequently, in the following
analysis the Hand Formula will not be applied to Section 339 of the Civil Code but to Section 340,
because this section regulates the obligation of prevention and mitigation of damages and the term
‘generally to be expected’ term is also used here. According to the decisions of the court of first
instance and the Supreme Court, the plaintiff’s costs of precautions exceeded the probability of
damage multiplied by the extension of loss (B>P*L) and thus he proceeded satisfactorily in
connection with prevention (and mitigation) of damage. But according to the court of appeal, the
plaintiff’s costs of precautions were less than the probability of damage multiplied by the
extension of loss (B<P*L) and thus he proceeded unsatisfactorily in connection with prevention
(and mitigation) of damage. The Court of appeal considered the behaviour of the plaintiff as being
the following: The plaintiff did not fulfil his obligation of the prevention of damage because he did
not have a generator in reserve during a temporary period (when the electricity went out and the
repair crew had not arrived). The court of appeal declared the following: “It would have been
generally expected from the plaintiff that when leased generator went wrong and it turned out that
it could be replaced only in 3-4 weeks, he should have obtained another high performance
generator which could have provided electricity during the temporary period.” In fact he purchased
a 4 KW (kilowatt) generator after the leased generator broke down and before the electricity went
out, but the court of appeal did not consider this an appropriate preventive measure.
2.2. A Hungarian legal case solved by the hand formula
The following analysis was not used by any of court of trial. Let us try to put elements into
the formula. The extension of loss (L) is given, 63 million forint. How could we determine the
plaintiff’s precautions? The plaintiff had a high performance generator but it broke down two days
before the failure of electricity. (This fact does not have an effect on to his carefulness because this
factor is independent of his behaviour.) Moreover, after the generator went wrong he tried to
replace it but he was able to receive only a 4 KW performance generator because of the lack of
time (two days). The price of a 4 KW generator is about 500,000 forint. We have to add to the
plaintiff’s precautions the following factor: He leased a high performance generator but it went
wrong two days before the accident (but I will abandon this factor in my analysis to simplify it).
So the burden of precautions (B) is 500,000 forint. The most difficult to determine is the
probability of damage (P). To determine the probability of damage we could use weather research
(because the failure of electricity was caused by a storm) which could be applied to forecasting
storms; furthermore, we could look at the weather statistics of previous years to conclude the
possibility of a storm. For example, the probability of damage would have to be established by a
meteorologist. Let us assume that the probability of this kind of storm occurring during the high
performance generator was out of operation was 1 per cent. Furthermore we should reduce this 1
per cent probability of damage, because the defendant obliged itself in the contract to give priority
to the flaws threatening wealth security. In addition the fact that the defendant obliged himself to
keep a repair crew available 24 hours a day also reduces the probability of damage. After the
electricity went out the fish did not perish immediately, but after five hours. The plaintiff was
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unable to do anything about the inadequate phone service and the late repair workers (lack of
workers, overcharged phone calls, a lot of notifications by others who lost electricity at the same
time, etc.). Assume that the probability of damage was 0.5 percent on the grounds of the previous.
If we put these elements into the formula we will get the solution as to whether the plaintiff
proceeded in the generally expected manner, and thus whether he fulfilled his obligation of
prevention. The elements of the formula are the following:
burden of precautions (B): 500,000 forint
extent of loss (L): 63.000.000 forint
probability of damage (P): 0,5% (0.005)
The solution will be the following:
500,000>63,000,000*0.005
We thus obtain:
500,000>315,000
Consequently:
B>P*L
We can declare that if we apply the Hand Formula the conclusion of this case will be the
same as the decisions of the court of first instance and the Supreme Court. Indeed, in the
evidentiary procedure there was no proposal for probability of loss or for burden of precaution
(expressed in numbers). In spite of this fact, the economically effective solution was decided on
finally. If there were evidentiary procedure for the probability of loss and for the burden of
precautions this decision would also have been made. When the Supreme Court does not expect
readiness exceeding the regular degree from the injured party, it actually declares the same theory
that is claimed by the economic analysis of law and by Judge Hand, that is, it cannot be expected
from anybody to invest more in the precautions (B) than the probability of damage (P) multiplied
by the extension of loss (L). So when the Supreme Court declares that the omission of expected
behaviour by injurer could be the cause of spread of losses, but readiness exceeding regular
readiness need not be expected from him, this decision means that it cannot be expected from
anybody to act in such a way that B>P*L.
If a judge thinks reasonably1, he has to admit that if a plaintiff has invested more in the
precautions (B) than the probability of damages (P) multiplied by the extension of loss (L), then
the plaintiff has fulfilled his prevention obligation. If a defendant acts in such a way that B>P*L,
he was acting in the manner ‘generally expected’.
3. Conclusions
In the first legal case (BH1994.532) the conclusion is the following: the demolition of a
building should not be attached to bad faith or information (when the neighbor has protested
against the construction at a time when restoration of the original state would not have caused
unreasonable damage to the builder) but to economic effectiveness, that is to the requirement of
reasonable management.
In the second legal case (EBH2009.2042) the conclusion is the following: in Hungarian legal
system we can apply the formula in the following way: one’s action is not generally expected
when PL>B. So the general rules of indemnification would be completed by the following: In the
given situation it would generally be expected that the precautions of the injurer exceed the
probability of damage multiplied by the extension of loss.

1

On judicial thinking see: Posner 2010
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STATUTUL CONSTITUłIONAL AL ŞEFULUI DE STAT ÎN ROMÂNIA
Ana Cristina EREMIA*

Abstract:
This paper aims to highlight the social status of the Head of State in relation to the forms of
government and the political systems which Romania has experienced over time. Studying the
institution o the Head of State is of real importance because for any form of social organization to
function properly a leader is necessary. This is why the institution of the Head of State (which has
evolved in time and has become more and more complex) was set up. In the paper I have analysed
the evolution of this institution over time and I have analysed the strong and productive
connection existing between our citizens and the Head of State.
Cuvinte cheie: şef de stat, monarh, preşedinte, republică, România.
I. Introducere:
Scopul acestei lucrări este de a aprofunda parcursul constituŃional al instituŃiei şefului de stat
în România. Datorită faptului că România a trecut de-a lungul timpului prin toate formele de
gumernământ, având un parcurs istoric fascinant şi condimentat cu multe răsturnări de situaŃie,
actorii scenei politice fiind în continuă schimbare, consider că tema mea prezintă interes şi că îşi
justifică importanŃa prin simplul fapt că este esenŃial să ne cunoaştem trecutul pentru a putea
înŃelege ce ne rezervă viitorul. Mai ales că oamenii sunt produsul propriilor fapte şi pe cale de
consecinŃă situaŃia actuală a României poate fi pusă şi pe seama faptului că aceasta reliefează
rezultatul alegerilor făcute pe parcursul timpului de către cetăŃenii şi conducătorii acestei Ńări.
Pentru a realiza acest studiu am început printr-o scurtă incursiune în timp, pentru a vedea cum
a apărut necesitatea de a exista o persoană care să conducă, să fie liderul unei organizări sociale,
apoi am evidenŃiat care sunt diferenŃele dintre cele două variante pe care le poate întruchipa şeful
de stat şi anume monarhul şi preşedintele, apoi am analizat atât poziŃia şi rolul şefilor de stat prin
prisma textelor constituŃionale, cât şi schimbările pe care aceştia le-au produs asupra societăŃii
vremurilor lor. Este cu adevărat interesant cum fiecare dintre personalităŃile care a avut sarcina de
a guverna România şi-a pus amprenta asupra conduitei şi mentalităŃii oamenilor contemporani lui.
Iar în final am observat care este situaŃia actuală în acest domeniu, care este reglementarea
constituŃională în vigoare şi care este varianta de preferat în ceea ce priveşte un şef de stat. Prin
intermediul acestei lucrări am încercat să creez o imagine de ansamblu asupra instituŃii şefului de
stat şi să arăt, bazându-mă pe literatura de specialitate şi pe textele de lege, care este părerea mea
despre aceasta.
II. InstituŃia şefului de stat – generalităŃi
Odată cu apariŃia primelor comunităŃi umane a fost nevoie de o persoană care să reprezinte
figura centrală a acelei organizări sociale, a fost nevoie de un lider. Acest lider putea fi recunoscut
sau impus în funcŃie de împrejurările istorice şi sociale. Astfel că, instituŃia şefului statului îşi are
originea în istoria veche a lumii. Pe parcursul timpului s-au dezvoltat statele care aveau imperios
nevoie de un conducător care să decidă pentru întreaga comunitate, pentru că au apărut probleme
în legătură cu teritoriul, cu delimitarea acestuia, cu organizarea statală. InstituŃia şefului statului a
*
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cunoscut în timp o evoluŃie în ceea ce priveşte formele, structurile, împuternicirile,atribuŃiile şi
protocoalele.
În decursul vremii, instituŃia şefului statului a îmbrăcat două forme de organizare şi
manifestare: uni-personală (rege, împărat, sultan, emir, regent, domn, principe sau preşedinte), de
regulă numită, dar în vremurile moderne şi aleasă; colegială - aceasta a purtat şi poartă diverse
denumiri: Prezidiu, Consiliul de stat, Consiliul prezidential. Potrivit unei axiome a dreptului
public, devenită aproape dogmă, statul nu poate fi conceput fără un şef, oricât de simbolic ar fi
rolul acestuia în unele sisteme politice.1
Pentru a înŃelege evoluŃia acestei instituŃii trebuie să avem în vedere ideile şi conceptele care
au fundamentat unele sisteme, astfel că în timp ce unele sisteme s-au bazat pe teoria unicităŃii, alte
sisteme au la bază teoria separaŃiei şi echilibrului puterilor în stat. Fundamentarea edificiului statal
pe unicitatea puterii a însemnat crearea organelor puterii de stat, categorie necunoscută în
cadrul sistemului separaŃiei şi echilibrului
puterilor. Cât priveşte şeful de stat el a fost şi este constant încadrat în această categorie
alături de parlament. În statele organizate pe teoria separaŃiei puterilor, sistemul statal este
construit din cele tei mari puteri şi anume: puterea legiuitoare, puterea executivă şi puterea
judecătorească, şeful statului fiind încadrat, de regulă, în puterea executivă, de unde şi exprimările
frecvent utilizate de „şeful puterii executive” sau „şeful executivului.”2
Explicarea instituŃiei şefului de stat presupune înŃelegerea corectă a relaŃiei popor (naŃiune) –
organizare statală a puterii. Explicarea instituŃiei şefului de stat trebuie realizată în funcŃie de
structura executivului şi de locul şefului de stat în acest executiv. Este cunoscut faptul că puterea
derivă de la popor şi că acesta o încedinŃează unor reprezentanŃi în vederea unei bune organizări şi
funcŃionări a statului, prin aceasta nu înseamnă că poporul îşi pierde puterea, ci doar că
încredinŃează exerciŃiul acesteia unor reprezentanŃi aleşi tot de către aceştia. Sunt organe
reprezentative, la nivel central, parlamentul(totdeauna) şi şeful de stat(în unele republici) pentru că
sunt alese prin vot universal şi egal. Aşadar explicarea instituŃiei şefului de stat trebuie realizată în
funcŃie de structura executivului şi de locul şefului de stat în cadrul executivului, acest loc exprimă
şi relaŃia popor - parlament- şef de stat. În unele state executivul este format dintr-un organ statal
unic, printr-un preşedinte care-şi legitimează puterea prin votul universal. În acest caz vorbim de
un regim prezidenŃial pur. Mai există un grup de state unde puterea executivă este exercitată de
către două organe de stat şi anume şeful de stat şi guvernul.
Acest sistem îşi găseşte originea în Anglia, unde în timp s-a ajuns la slăbirea puterii Coroanei
concomitent cu creşterea puterii miniştrilor. Astfel alături de şeful de stat, care personifică
naŃiunea, a apărut cabinetul care este compus dintr-un grup de funcŃionari cu sarcina de a asigura
în concret gestiunea afacerilor publice3. EvoluŃia cabinetului, în cazul României numit guvern, a
condus la apariŃia funcŃiei de prim-ministru. Există şi o a treia categorie de state în care funcŃia de
şef de stat a fost îndeplinită de către organe colegiale, denumite prezidii, consilii de stat sau
consilii prezidenŃiale. Astfel de organisme au existat în România între 1947-1974 şi în alte state
foste socialiste precum Bulgaria, Ungaria, Polonia. În prezent doar în ElveŃia mai regăsim un
regim colegial.
III. Monarh vs. Preşedinte
În dreptul public modern, ideea şefului de stat este legată de forma de guvernământ, concept
prin care, de regulă s-a răspuns la întrebarea cine exercită puterea în stat: o singura persoană(
1

Antonie Iorgovan, Tratat de drept administrativ, Editura All Beck , 2005, pag. 283.
Ioan Muraru, Elena Simina Tănăsescu, Drept constituŃional şi instituŃii politice, Ed. a 13-a., vol. 2,
Bucureşti, Editura C.H.Beck, 2008, pag. 244.
3
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monocraŃia), un grup de persoane (oligarhia), sau poporul în mod direct (democratia).
După forma de guvernământ, statele se clasifică de regulă în două categorii: monarhii, în care
şeful statului este desemnat pe baze ereditare sau pe viaŃă, şi republici, în care şeful statului, numit
cel mai adesea, preşedinte, este ales pe o perioadă determinată, fie de popor, prin vot direct sau
indirect, fie de Parlament. În cadrul monarhiilor regăsim ideea conform căreia puterea monarhului
are origini divine, persoana monarhului nu trebuie să aibe anumite calităŃi pentru a fi recunoscută,
ci este suficient simplul fapt că s-a născut într-o familie nobiliară. Prin desemnarea pe cale
ereditară a şefului statului, parlamentul sau altă instituŃie nu au nici un rol sau unul minor, acesta
fiind, cel mult, de a veghea la respectarea regulilor constituŃionale de desemnare a acestuia, sau în
caz de stingere a dinastiei, la numirea unui succcesor la tron sau de a participa la alegerea
acestuia. Monarhul este o instituŃie simbol, care se fundamentează pe tradiŃie. Regele în trecut,
dispunea de prerogative foarte largi, în toate domeniile.
Un monarh trebuie analizat sub trei aspecte: atribuŃiile sale nu sunt decât pur reprezentative,
deŃinând un rol important în relaŃiile externe, poate interveni în procedura legislativă şi de obicei,
alături de armată, reprezintă cel de-al doilea pilon important al aparatului de stat.1 Referitor la
persoana care ocupă această funcŃie, unele constituŃii reglementează principiul primului născut
legitim, iar alte constituŃii consacră sistemul preferinŃei pentru bărbaŃi.
În privinŃa preşedinŃilor de republică deosebim trei categorii în funcŃie de trei regimuri
diferite şi anume regimul prezidenŃial, regimul parlamentar şi regimul semi-prezidenŃial.
În cazul regimului prezidenŃial trebuie să reŃinem că principala trăsătură a acestui tip de regim
este aceea că întreaga putere executivă este concentrată în mâna unei singure persoane aleasă fie
prin vot direct, fie prin vot indirect. Prin acest lucru se are în vedere conferirea organului executiv,
adică preşedintelui, o oarecare independenŃă în raport cu organul legiuitor. Preşedintele, fiind ales
de către electorat, nu poate fi revocat din funcŃie în cazul în care nu primeşte votul de încredere din
partea Parlamentului. Astfel, o altă caracteristică fundamentală a acestui regim este aceea că
executivul nu răspunde pentru acŃiunile sale în faŃa legislativului şi că are întotdeauna şansa de aşi duce la bun sfârşitmandatul. Regăsim o structură monocefală a executivului prezidential. Şeful
statului este şi şeful guvernului. Desemnarea şefului executivului, adică a preşedintelui, se face
prin sufragiu universal, imposibilitatea dizolvării reciproce a executivului şi a legislativului este
datorată lipsei presiunii reciproce dintre puteri, preşedintele îi numeşte şi îi demite pe membrii
cabinetului care sunt răspunzători numai în faŃa preşedintelui şi în principiu acesta nu poate fi ales
pentru mai mult de 2 mandate. Acestea ar fi în mare trasăturile esenŃiale ale acestui regim. Acest
sistem este eficient cu condiŃia să existe în permanenŃă o modalitate de control şi de verificare a
modului în care preşedintele îşi exercită prerogativele, de exemplu preşedintele SUA nu are nici o
atribuŃie asupra bugetului, care este decis numai de către Senat. Printre statele care au regim
prezidenŃial putem aminti Statele Unite ale Americii, Coreea de Sud, Brazilia, Portugalia, Belarus,
Cipru.
În ceea ce priveşte regimul parlamentar observăm că acordă o impotanŃă deosebită
Parlamentului, acesta devenind adevăratul for politic de guvernare. În cadrul acestui regim
Guvernul este condus de un prim ministru ce este Ńinut să răspundă pentru acŃiunile sale în faŃa
Parlamentului. Acesta din urmă, în condiŃiile în care apreciază că nu îşi îndeplineşte mandatul, îi
poate retrage încrederea acordată. Preşedintelui republicii îi revin atribuŃii de reprezentare şi
protocol, acesta având un rol politic minor în rapot cu poziŃia proeminentă a primului ministru,
totuşi în situaŃii de criză preşedintele poate acŃiona cu succes. Ca trăsătutri principale ale regimului
parlamentar enumerăm următoarele: preşedintele este ales de către parlament, şeful statului nu
răspunde din punct de vedere politic; guvernul răspunde din punct de vedere politic în faŃa
parlamentului, atât pentru propriile sale acte cât şi pentru cele ale şefului statului; regula potrivit
1
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căreia guvernul trebuie să se bucure de încrederea parlamentului, urmând să demisioneze atunci
cănd o pierde.1 Astfel că şeful statului este iresponsabil din punct de vedere politic. Acest fapt se
sprijină pe regula contrasemnării actelor şefului statului de către miniştrii, fapt care are ca efect
transferul răspunderii de la Preşedinte la miniştrii.
Astfel, Parlamentul va putea sancŃiona ministrul, dar nu şi pe autorul real al actului.
InexistenŃa responabilităŃii politice a şefului statului face ca acesta să fie elementul fix al
Executivului; existenŃa reponsabilităŃii ministeriale care face din Guvern “elementul mobil al
Executivului.2 În cadrul acestui regim întâlnim un parlament divizat în două camere, menite să îşi
contrabalanseze influenŃa politică. Exemple de state care au optat pentru acest regim sunt: Grecia,
Italia, Slovenia, Slovacia, Letonia, Lituania, Estonia, Malta, Austria, Bulgaria, Cehia, Polonia.
Cel de-al treilea tip de regim este regimul semi-prezidenŃial. Acest regim imaginează o cale
de mijloc între sistemul prezidențial în care președintelui i se acordă prerogative foarte extinse și
sitemul parlamentar în care preşedintelui nu i se acordă aproape nimic. Ca elemente comune între
cele două regimuri menționate mai sus, regimul prezidențial și cel semi–prezidențial, remarcăm
posibilitatea de punere sub acuzație a președintelui în anumite situții grave, pentru abaterea de la
mandatul ce i s-a încredințat. De remarcat este faptul că atât în sitemul prezidențial cât și în cel
semi–prezidențial președintele nu are inițiativă legislativă, dar el poate oprii adoptarea unor
proiecte de legi și dispune trimiterea lor pentru o nouă discutare Camerei (sau Camerelor) în
scopul reexaminării. În cadrul sistemului semi–prezidențial președintelui îi revine rolul de arbitru
între puterile statului, fiind ales de întregul popor, de fapt puterea executivă apaținând Guvernului.
Totodată în sistemele semi–prezidențiale președintele poate dizolva parlamentul, în anumite
situații specifice prevăzute în Constituție, în timp ce în sistemul prezidențial, președintele nu
poate face acest lucru. În cadrul sistemului semi–prezidenŃial preşedintelui îi revine rolul de arbitru
între puterile statului. Acest regim se caracterizează prin două trăsături esenŃiale: a. Preşedintele
este ales prin vot universal; b. Primul-Ministru şi Guvernul sunt responsabili în faŃa Parlamentului.
În functie de poziŃia preşedintelui faŃă de majoritatea parlamentară se pot întâlni mai multe
situaŃii: prima ar fi aceea în care majoritatea este de aceeaşi parte cu Preşedintele şi îl recunoaste
drept şef.
Raportul de forŃe între şeful statului şi prim-ministru înclină în favoarea primului. De
principiu, primul-ministru este responsabil doar în faŃa Parlamentului. În fapt însă, în situaŃia unui
conflict între Preşedinte şi primul-ministru, Preşedintele va reuşi să-şi impună punctul de vedere,
căci are de partea sa majoritatea parlamentară căreia îi este şef. În acelaşi timp, deşi teoretic
Preşedintele nu poate revoca miniştri, în fapt acest lucru se întâmplă, Preşedintele dominând
Parlamentul, fiind şeful majorităŃii şi prin intermediul acesteia, Guvernul.
A doua situaŃie este aceea în care preşedintele este membru al majorităŃii, dar nu îi este şef.
Aici primul-ministru este şeful majorităŃii, ceea ce face ca rolul Preşedintelui să scadă proporŃional
cu creşterea rolului primului-ministru, care domină politica statului fără a fi însă la fel de puternic
ca Preşedintele în situaŃia anterioară.
Iar cea de-a treia situaŃie o identificăm atunci când majoritatea parlamentară este opusă
preşedintelui. Primul-ministru, şef al majorităŃii parlamentare este foarte puternic, fapt care atrage
consecinŃe pe planul răspunderii politice a Guvernului, în sensul că practic ea nu va fi pusă
niciodată în discuŃie.
În România, conform celor 12 argumente constituŃionale sistemul politic este semiprezidenŃial atenuat sau parlamentarizat, Guvernul răspunde numai în faŃa Parlamentului pentru
1
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întreaga sa activitate , preşedintele răspunde şi el în baza articolelor 95, 96 şi 52 din ConstituŃia
României, astfel corectându-se lacunele sistemelor precedente şi anume instabilitatea politică şi
puterea prea mare a Preşedintelui.
Aşadar există state care au tradiŃie în ceea ce priveşte monarhia, iar alte state care au optat
pentru republică într-una din cele trei forme deoarece au considerat că principiile şi instituŃiile care
stau la baza bunei funcŃionării a statului se suprapun nevoilor şi cerinŃelor fiecărei societăŃi în
parte.
IV. EvoluŃia constituŃională a instituŃiei şefului de stat în România
EvoluŃia instituŃiei şefului de stat în Ńara noastră o vom explica prin prisma dispoziŃiilor
constituŃionale, începând cu prima noastră ConstituŃie. Astfel, că potrivit „Statutului dezvoltător al
ConvenŃiei din 7/19 august 1858” cunoscut sub denumirea de „Statutul lui Cuza” puterile publice
erau încredinŃate domnului, unei adunări ponderatice şi unei adunări elective. Până atunci în
spaŃiul românesc au fost proiecte, precum “ConstituŃia cărvunarilor” din 1822 sau proiectele
boierimii din anii 1827-1828 şi au fost (ceea ce am putea numi un fel de constituŃii) Regulamentele
Organice, introduse de ocupaŃia rusească în 1831 şi care au şi constituit baza juridică de
funcŃionare a Principatelor Române până când Europa a dat acestor Ńări o altă reglementare la
ConferinŃa de la Paris în 1858.
Faptul că pe timpul lui Alexandru I. Cuza nu se formulase o constituŃie reprezenta o
problemă, mai ales în contextul loviturii de stat din 11 februarie 1988. Astfel că la data de 11 iulie
1988 apare prima constituŃie scrisă a României, făurită după modelul belgian din 1831. ConstituŃia
din 1866 este prima realizare a lui Carol I şi este considerată una din cele mai democratice
constituții din Europa. Cei ce au conceput cuprinsul constituŃiei au Ńinut seama şi de tradiŃia actelor
fundamentale care funcŃionaseră în România în prima jumătate a secolului al XIX-lea. Prin
conŃinutul acesteia se dorea un cadru instituŃional solid, cu un regim politic de monarhie
constituŃională, bazat pe liberalism. Principiile pe care le regăsim sunt separarea puterilor în stat,
guvernarea reprezentativă, suveranitatea naŃiunii şi inviolabilitatea teritoriului.
Domnia regelui Carol I, ce a durat 48 de ani, a fost marcată de o mare dezvoltare economică a
statului român, de o organizare socială, politică şi administrativă deosebită, de elaborarea
ConstituŃiei din 1866, care a susŃinut structura unui mecanism legislativ viabil şi dinamic, într-un
regim burghezo-democratic înaintat pentru perioada respectivă.
Luptele politice dintre conservatorii susŃinuŃi de Carol I şi liberali s-au concretizat uneori în
manifestări antimonarhice violente, conspiraŃii şi chiar încercări de răsturnare a monarhiei, cum a
fost cea condusă de Al. Cardiano Popescu, din august 1870, conspiraŃie cunoscută de către public
drept „tentativa de la Ploieşti” sau „Republica de la Ploieşti”.2
Termenul „domn” este folosit şi de către ConstituŃia din anul 1866 (art. 82), domnul având
puteri constituŃionale ereditare, iar puterea executivă se exercită colectiv de către domn şi miniştrii,
domnul îl desemna pe primul ministru, care apoi îşi alegea cabinetul. Prerogativele Domnului erau
următoarele: numeşte și revocă miniștrii, are drept de grațiere și de amnistie politică, însă acesta nu
se aplică în cazul miniștrilor, numește și confirmă în toate funcțiile publice, are drept de a bate
monedă, este liderul suprem al armatei, are dreptul de a dizolva Parlamentul, dispune de dreptul de
veto, sancționează și promulgă legile, are drept de vot absolut, acordă distincții și decorații. La 28
februarie 1881 se face propunerea ca România să devină regat, iar la 13 martie 1881, într-o
1
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ceremonie deosebită, Carol I a fost proclamat rege al României. La 8 iunie 1884, în urma
proclamării regatului, textele constituŃionale sunt puse de acord cu această realitate.
În timpul domniei lui Carol I România s-a bucurat de o înflorire puternică pe toate planurile.
Noua organizare socială venită odată cu noua formă de guvernământ, monarhia constituŃională,
sporeşte posibilităŃile poporului român pentru extinderea orizonturilor culturale, sociale,
economice etc. Lunga perioadă în care Carol I a avut prerogativele conducerii în România ar
putea fi numită o reinventare a acestei Ńări, iar cel mai puternic argument care certifică această
afirmaŃie este chiar ConstituŃia din 1866, care reprezintă prima lege fundamentală scrisă a
României făurită în conformitate cu modelul european şi prin intermediul căreia erau ocrotite şi
garantate drepturile şi libertăŃile cetăŃenilor. Prin analogie, putem spune că regele Carol I a fost
pentru România, aşa cum regele Henric IV a fost pentru FraŃa. Cred că cei doi regi pot fi asemănaŃi
pentru că amândoi au fost devotaŃi poporului lor, s-au dedicat dezvoltării economice şi culturale şi
domnia lor a cunoscut o perioadă de prosperitate şi bună stare a populaŃiei. Când spun dezvoltare
am în vedere faptul că la fel cum Henric IV a elucidat situaŃia hughenoŃilor protestanŃi şi le-a
acordat libertate de gândire şi de credinŃă, respectând drepturile cetăŃenilor francezi, prin
edictul de la Nantes, exclamând că el este regele tuturor francezilor, indiferent de religie, aşa
şi Carol I a fost devotat acestui popor deşi aparŃinea dinastiei Hohenzollern Sigmaringen, dându-şi
acordul pentru elaborarea unei constituŃii democratice care avea să schimbe situaŃia în Ńară,
România ajungând să ocupe o poziŃie vrednică printre statele europene şi care afirma în
testamentul său: „m-am gândit înainte de toate la iubitul meu popor, pentru care inima mea a bătut
neîncetat şi care a avut deplină încredere în mine”.
Lui Carol I i-a succedat la tron nepotul de frate, Ferdinand I, din 10 octombrie 1914 până în
20 iulie 1927. Putem afirma că domnia regelui Ferdinand a fost marcată de neutralitatea primilor
doi ani de război, apoi intrarea în războiul mondial cu succesele iniŃiale şi eliberarea unei părŃi a
Ardealului, urmată de insuccesele militare ce au dus la retragerea armatei române şi ocuparea a
două treimi din teritoriul naŃional de către inamic, reorganizarea armatei române şi obŃinerea, în
condiŃii de contraofensivă, a victoriilor nemuritoare de la Mărăşti, Mărăşeşti, Oituz, apoi
încheierea păcii de la Bucureşti-Buftea, apoi realizarea statului unitar prin unirea Basarabiei,
Bucovinei şi Transilvaniei cu Ńara mamă.1
Pe linia dreptului, se poate aprecia activitatea deosebită de reorganizare, precum şi reforma
electorală şi agrară, elaborarea legislaŃiei unirii teritoriilor, noua ConstituŃie din 1923, dar şi
dezorganizarea mecanismului constituŃional cu privire la succesiunea la tron, datorată atitudinii
subiective a principelui Carol.2 Astfel că prin legea privind organizarea administraŃiei locale din 2
august 1929 s-a ajuns la împărŃirea comunelor rurale în sectoare şi conferirea personalităŃii
juridice. S-a extins de asemenea competenŃa administrativă atribuită satelor.
ConstituŃia din anul 1923 este adoptată după Marea Unire. Aceasta a fost în vigoare până la
adoptarea Constituției din 1938. A fost repusă în vigoare în 1944 până la 30 decembrie 1947, când
a fost proclamată republica.
Potrivit Constituției din 28 martie 1923, România era o monarhie constituțională, stat
național, unitar, indivizibil, cu teritoriul inalienabil. Constituția unificării, cum mai e numită,
consfințește realizarea României Mari și are la bază Constituția din 1866, dovadă fiind faptul că
din cele 138 de articole, 78 s-au păstrat din cea de la 1866. Această constituŃie face vorbire despre
rege (art. 77), arătând că puterea legislativă se exercită colectiv de către rege şi reprezentanŃa
naŃională (art. 34) şi că puterea executivă este încredinŃată regelui (art. 39). Regele Ferdinand I
(1914-1927) reprezintă elementul cheie al vieții politice. El exercita puterea executivă, numea și
revoca miniștrii, sancționa și promulga legile, era șeful Armatei, avea drept de veto, putea bate
1
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monedă, conferea decorații, avea drept de amnistie și grațiere, convoca și dizolva Parlamentul,
încheia tratate, acestea devenind valabile după ce erau aprobate de Parlament. O inovaŃie a acestei
constituŃii este aceea că a introdus controlul constituŃionalităŃii legilor de către Înalta Curte de
CasaŃie şi JustiŃie, care avea dreptul de a declara inaplicabile legile ce contraveneau textului
ConstituŃiei, dar numai pentru cazul judecat. În acest sens, s-a introdus şi principiul legalităŃii
actelor administrative, în baza căruia instanŃele puteau anula sau cenzura actele administraŃiei de
stat.1 În plus se urmărea accentuarea instaurării unei societăŃi democratice, transformarea ideii de
proprietate în funcŃie socială şi preocuparea pentru problemele sociale şi ale cetăŃenilor. Aşadar
aceasta se dorea a fi o constituŃie democratică, dreaptă şi pentru popor.
Aşadar despre domnia lui Ferdinand putem afirma că a fost un rege corect şi bun care a trebui
să dirijeze Ńara într-o perioadă dificilă şi de instabilitate cum a fost Primul Razboi Mondial, dar
care a reuşit să menŃină principiile democratice stabilite de către înaintaşul său.
Odată cu alegerea noului rege Carol al II-lea, rege al României între 8 iunie 1930 și 6
septembrie 1940, era nevoie de un nou guvern. IntenŃia lui era să concentreze puterea executivă în
mâinile sale. A urmat apoi numirea lui Iuliu Maniu pentru formarea unui nou guvern. A urmat apoi
un guvern Ńărănesc condus de Gh. Mironescu, iar din a doua parte a
anului 1930 s-au ivit tendinŃele activităŃii extremei drepte. Începând din noiembrie, încercarea
de a acapara puterea devine din ce în ce mai vizibilă, pe fondul înrăutăŃirii majore a situaŃiei
economice. Din 1934 Carol al II-lea a început colaborarea cu Garda de
Fier. Instaurarea dictaturii regale a însemnat instaurarea conducerii autoritare reacŃionare
a capitalului financiar, desfiinŃarea libertăŃilor cetăŃeneşti şi introducerea unei noi constituŃii
care consfiinŃea o „dictatură de ordin personal.”
La data de 28 februarie 1938 apare cea de-a treia constituŃie, făurită sub domnia lui Carol al
II-lea. ConstituŃia a menŃinut unele principii democratice, ca suveranitatea naŃională, separaŃia
puterilor în stat, monarhia ereditară, inviolabilitatea monarhului etc. Denumirea de rege este
menŃinută şi de ConstituŃia din 1938 (art. 34) care-l declară capul statului (art. 30) . În virtutea art.
39, regele era singurul deŃinător al puterii executive pe care o exercita personal şi prin intermediul
guvernului său. Miniştrii erau numiŃi de către rege, şi erau răspunzători numai faŃă de el din punct
de vedere politic. Tot regele era în mod real şi deŃinătorul puterii judecătoreşti deoarece judecătorii
erau numiŃi de el iar hotărârile se exercitau în numele său. Mai mult, regele putea refuza
sancŃionarea legilor şi putea dizolva Adunarea legiuitoare, putea da decrete cu putere de lege. În
ceea ce priveşte principiul separaŃiei puterilor în stat, deşi declarativ erau menŃionate cele 3 puteri,
se poate vorbi de o adevarată confuziune a acestora în persoana regelui care era titularul tuturora în
calitate de cap al statului. Astfel că exerciŃiul puterilor constituŃionale trecea în mâna regelui,
România devenind o monarhie autoritară. O măsură antidemocratică a fost aceea a măririi vârstei
pentru vot de la 21 la 30 de ani, care a dus în fapt la excluderea tineretului din viaŃa politică.
Alegătorii erau împărŃiŃi în trei categorii, în raport de ocupaŃie, astfel: agricultură şi muncă
manuală, comerŃ şi industrie, precum şi ocupaŃiile intelectuale. O altă manevră politică a fost
mărirea mandatului deputaŃilor de la 4 la 6 ani şi al senatorilor de la 4 la 9 ani, regele numindu-i pe
jumătate din senatori, iar cealaltă jumătate erau senatori de drept, între care au fost incluşi toŃi
principalii familiei regale, precum şi clientela sa. Pe scurt, monarhia îşi asigurase poziŃia
dominantă, conducând executivul şi subordonând Parlamentul şi puterea judecătorească. Începând
din 14 august 1938 a fost iniŃiată o reformă administrativă prin care s-a introdus o nouă unitate
administrativă şi anume Ńinutul. ConstituŃia din 1938 a avut o perioadă de existenŃă foarte scurtă,
până la 5 septembrie 1948 când a fost suspendată, trecându-se la guvernarea Ńării printr-o serie de
decrete sau acte cu caracter constitutional. Din punct de vedere al monarhiei, abdicarea silită a lui
1
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Carol al II-lea a însemnat şi realizarea succesiunii la tron, prin persoana lui Mihai I, care devine
noul rege al României, conform Decretului-lege din 6 septembrie 1940. Despre domnia lui Carol
al II-lea putem afirma că a fost una tulbure, marcată de o puternică instabilitate politică conferită
de nenumăratele guverne care au succedat la guvernare, de o manieră de guvernare absolutistă şi
egoistă care nu a făcut alceva decât să umbrască ceea ce reuşiseră să realizeze înaintaşii lui.
În perioada 1940 – 1944 prerogativele regale au fost substanŃial restrânse, dar regele rămâne
ca şef al statului până în decembrie 1947, în baza ConstituŃiei din 1923 repusă în vigoare prin
Decretul nr. 1626 din 1944.
Prin Legea nr. 363/1947 atribuŃiile de şef de stat sunt încredinŃate Prezidiului republicii, care
devine şef de stat colegial. Acesta a fost organizat ca un organ al administraŃiei de stat, ca organ
suprem executiv, dacă folosim exprimarea Decretului nr. 31/1948. Constatarea este interesantă din
punct de vedere istoric pentru că dacă actele constituŃionale adoptate în această perioadă (ne
referim îndeosebi la Decretul nr. 1626/1944 şi Decretul nr. 2218/1946) au menŃinut separaŃia
puterilor, Legea nr. 363/1947 a înlocuit acest principiu cu unicitatea puterii.
Odată ce regele Mihai a fost silit să abdice de către comunişti, România intră într-o nouă eră,
care va lua sfârşit abia în 1989 printr-o revoluŃie pornită de popor, în vederea apărării drepturilor şi
libertăŃilor oamenilor, care până atunci le fuseseră îngradite sau chiar desfiinŃate şi totodată
instituŃii şefului de stat capătă alte dimensiuni şi înŃelesuri în viziunea comunistă.
ConstutuŃiile comuniste au fost în numar de trei după cum urmează: 1948, 1952, 1965. Erau
asemănătoare între ele şi toate aveau la bază modelul sovietic din 1936.
ConstituŃia din anul 1948, încredinŃează funcŃia de şef de stat Prezidiului Marii Adunări
NaŃionale, organ central, caracterizat ca organ suprem al puterii de stat, menŃinut şi de ConstituŃia
din 1952 până în anul 1961, când a fost înlocuit prin Consiliul de Stat. Consiliul de Stat, organ
colegial, este menŃinut şi de ConstituŃia din anul 1965. În anul 1975 ConstituŃia a fost modificată,
creându-se funcŃia de preşedinte de republică, îndeplinită de o singură persoană. Prin revizuirea
din 1975, Preşedintele României prezida Consiliul de Stat, era comandantul suprem al armatei,
numea şi revoca miniştrii, preşedintele şi membrii Tribunalului Suprem, încheia tratate
internaŃionale, emitea decrete prezidenŃiale şi decizii şi conferea decoraŃii.
În perioada 1947 – 1989 s-au perindat numeroase persoane în funcŃia de preşedinte al
României. Fiecare având propriile orientări şi afinităŃi politice şi dorind să guverneze într-un mod
distinct, aceştia au condus Ńara pe o direcŃie socialistă, care a derivat în forma sa perfecŃionată comunismul. Această perioadă a avut un real impact asupra României şi asupra mentalităŃii
oamenilor acestei Ńări, însă nu voi intra în detalii pentru că dorinŃa mea nu este să polemizez pe
tema comunismului, ci să observ care a fost cea mai bună perioadă atât din punct de vedere social
cât şi politic, economic şi cultural pentru România. Pe scurt, încerc să aflu care a fost perioada de
maximă înflorire a acestei Ńări şi sub ce formă de guvernământ.
După revoluŃia din decembrie 1989, prin Decretul – Lege nr. 2 din 27 decembrie privind
constituirea, organizarea şi funcŃionarea Consiliului Frontului Salvării NaŃionale se creează funcŃia
de preşedinte al consiliului. Decretul – Lege încredinŃează exercitarea atribuŃiilor de şef de stat
preşedintelui consiliului. Prin Decretul – Lege nr. 92/1990 privind alegerea Parlamentului şi a
Preşedintelui României, funcŃia de şef de stat este încredinŃată Preşedintelui României, ales prin
vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat. Această soluŃie este consacrată şi prin
ConstituŃia actuală a României.
Odată cu abolirea comunismului, România intră într-o perioadă de tranziŃie şi reacomodare cu
principiile democratice şi cu idealurile capitaliste. Primul Preşedinte de după decembrie 1989 a
fost Ion Iliescu, care a înfiinŃat mai întâi Frontul Salvării NaŃionale şi apoi partidul PSD, pentru ca
în final prin alegeri libere şi democratice să fie ales în funcŃia de Preşedinte al României. În timpul
celui de-al doilea mandat al său, care s-a desfăşurat după mandatul lui Emil Constantinescu,
România a aderat la NATO și a încheiat negocierile de aderare a României la Uniunea Europeană.
A reușit de asemenea să stabilizeze politica românească. Apoi a urmat Președintele Emil
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Constantinescu care a îndreptat în mod hotărât țara spre intrarea în NATO și UE, a lansat mari
proiecte de dezvoltare a infrastructurii „România la Răscruce” şi a promovat sistemul de transport
al petrolului și gazelor din Asia Centrală în Europa Centrală. În prezent, funcŃia de Preşedinte al
României este ocupată de către Traian Băsescu, care şi-a exercitat deja un mandat şi a fost reales
pentru al doilea până în 2014. Din dorința de a fi un președinte jucător, Traian Băsescu a acționat
în diverse moduri care au stârnit nemulțumiri în rândul clasei politice.
Actuala Constituție a României a fost adoptată în ședința Adunării Constituante din 21
noiembrie 1991 și a intrat în vigoare în urma aprobării ei prin referendumul național din 8
decembrie 1991, mai târziu în 2003 a fost revizuită prin adoptarea Legii de revizuire a Constituției
României, aprobată prin referendumul național din 18-19 octombrie 2003, lege intrată în vigoare la
data de 29 octombrie 2003, data publicării în Monitorul Oficial al României. Constituantul din
1991 a avut ca model ConstituŃia din 1923, prin aceasta s-a restabilit regimul democratic în
România şi principiile care decurg din aceasta. Forma de guvernare rămâne tot republica, condusă
de un preşedinte pentru maxim 2 mandate, de câte 4 ani fiecare(în 2003 s-a mărit termenul la 5
ani) care alături de Guvern, care exercită conducerea generală a administraŃiei publice, formează
puterea executivă, puterea legislativă este reprezentată de Parlament care conform art. 61 alin.(1)
este organul reprezentativ suprem al poporului român şi unica autoritate legiuitoare a Ńării, alin.(2)
este alcătuit din Camera Deputatilor şi Senat, cu un mandat de 4 ani, iar puterea judecătorească
conform art. 124 se înfăptuieşte în numele legii, este unică, imparŃială şi egală pentru toŃi, ea este
compusă din Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie şi celelalte instanŃe judecătoreşti, Ministerul Public
şi Consiliul Superior al Magistraturii. În plus se instituie calitatea de Avocat al Poporului, pentru
apărarea drepturilor şi libertăŃilor cetăŃeneşti, ca şi Curtea ConstituŃională, care veghează asupra
constituŃionalităŃii legilor.
Unul din aspectele distincte constă în primul rând în aceea că „dacă în perioada 1866-1938
responsabilitatea solidară a întregului Guvern în faŃa Parlamentului coexista cu responsabilitatea
individuală a fiecărui ministru, ConstituŃia noastră din 1991 consacră un sistem care nu cunoaşte
decât responsabilitatea solidară a Guvernului în faŃa Parlamentului.”1
După 1989, odată cu elaborarea ConstituŃiei din 1991, s-a dorit făurirea unei Republici
democratice care să se bazeze pe principii fundamentale precum ocrotirea
drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor, garantarea acestora, într-un cuvânt apărarea drepturilor
persoanei, a cetăŃenului de arbitrariul unor legi neclare şi nedrepte cum erau cele din trecutul
recent. Totuşi din dorinŃa de a pune cât mai bine la adăpostul legii pe cetăŃenii Ńării, legiuitorul a
avut tendinŃa de a exagera printr-o reglementare extinsă, în sensul că formularea este prea largă
faŃă de ipotezele ce se pot încadra în textul legii. Aşa cum am arătat, după revoluŃia din 1989, şefii
de stat pe care i-a avut România au desfăşurat demersuri în vederea elaborării şi implementării
reformelor politice, sociale și economice postsocialiste și totodată s-au preocupat de procesul
aderării la NATO și finalizarea negocierilor de aderare la UE. Însă în comparaŃie cu progresul de
care România s-a bucurat în perioada monarhiei, realizările de până acum îşi pierd din strălucire,
deoarece în opinia mea România nu era pregătite să adere la U.E şi deşi în aparenŃă această aderare
avea să ne aducă beneficii, eu consider că a fost un pas prea mare pentru o Ńară aflată încă în
tranziŃie.
V. Statutul constituŃional al Şefului de stat în România în prezent
Rolul şi atribuŃiile Preşedintelui României
InstituŃia şefului de stat este reglementată expres de constituŃia actuală în cadrul titlului 3,
capitolul II, între articolele 80-101. Conform art.80 Preşedintele României reprezintă statul român
1
Tudor Draganu - Drept constituŃional şi instituŃii politice - Tratat elementar, vol. II, Editura Lumina Lex,
Bucuresti, 1998, pag.170.
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şi este garantul independenŃei naŃionale, al unităŃii şi al integrităŃii teritoriale a Ńării, acesta
veghează la respectarea ConstituŃiei şi la buna funcŃionare a autorităŃilor publice. În acest scop,
Preşedintele exercită funcŃia de mediere între puterile statului, precum si între stat si societate. Din
cuprinsul acestui articol descoperim că rolul preşedintelui prezintă o triplă ipostază şi anume şef al
statului, şef al Executivului şi mediator între puterile statului, precum şi între stat şi societate.
Caracterizându-l astfel ConstituŃia stabileşte ce atribuŃii îndeplineşte Preşedintele României. După
conŃinut aceste atribuŃii pot fi grupate astfel: atribuŃii privind legiferarea, atribuŃii privind
organizarea şi funcŃionarea puterilor publice, atribuŃii privind formarea, avizarea formării, numirea
sau revocarea unor autorităŃi publice, atribuŃii în domeniul apărării Ńării şi ordinii publice,
atribuŃii în domeniul politicii externe etc.1 Conform art. 77 Preşedintele promulgă legile, având
dreptul să o trimită spre reexaminare o singură dată ori la Curtea ConstituŃională pe motiv de
neconstituŃionalitate, ori la Parlament pe motiv de neoportunitate politică, semnează legile în
vederea publicării în Monitorul Oficial. Din perspectiva funcŃiei de mediator, şeful de stat prezintă
mesaje Parlamentului, cu privire la principalele probleme ale naŃiunii(art.88), consultă Guvernul
cu privire la problemele urgente şi de importanŃă deosebită(art.86), participă şi prezidează
şedinŃele Guvernului în condiŃiile art.87 şi poate organiza referendum în problemele de interes
naŃional, după consultarea Parlamentului(art.90). Preşedintele României potrivit atribuŃiilor privind
formarea, avizarea formării, numirea sau revocarea unor autorităŃi publice poate dizolva
Parlamentul în condiŃiile art. 89, poate desemna un candidat pentru funcŃia de prim ministru, poate
numi Guvernul în urma primirii votului de încredere de la Parlament, poate numi sau revoca
miniştrii în situaŃia unei remanieri guvernamentale sau de vacanŃă a postului. Totodată acesta
numeşte trei judecători la Curtea ConstituŃională şi acordă decoraŃii şi grade. AtribuŃiile din
domeniul apărării Ńării şi ordinii publice se fundamentează pe art. 92 care îl numeşte pe acesta
comandantul forŃelor armate şi preşedinte al Consiliului Suprem de Apărare a łării. Astfel, acesta
poate declara, cu aprobarea prealabilă a Parlamentului, starea de mobilizare parŃială sau generală a
forŃelor armate şi printr-un mesaj are obligaŃia să informeze neîntârziat Parlamentul asupra
instituirii stării de asediu sau de urgenŃă. Şeful statului în România are şi atribuŃii în domeniul
politicii externe pentru că el are datoria să reprezinte statul român şi poporul şi în afara graniŃelor
Ńării, în raporturile internaŃionale, pentru că este esenŃial pentru buna dezvoltare a unui stat să
relaŃioneze cu alte state. Aşadar Preşedintele poate încheia, în numele României, tratate negociate
de către Guvern şi supuse ratificării Parlamentului, poate acredita şi rechema, la propunerea
Guvernului, reprezentanŃii
diplomatici ai României şi poate schimba rangul misiunilor
diplomatice a reprentanŃilor diplomatici ai altor state în România. În plus acesta mai poate conferii
titluri de onoare şi graŃieri individuale.
Desemnarea şefului de stat în România
Aşa cum am arătat mai sus România este o republică cu regim semi prezidenŃial atenuat sau
parlamentarizat. De aici rezultă printre altele că Preşedintele României este ales prin vot universal,
egal, direct, secret şi liber exprimat, art.81 alin.(1). Alegerea făcându-se prin scrutin uninominal
majoritar, în două tururi. Dacă în primul tur a fost declarat ales candidatul care a întrunit
majoritatea absolută, adică cel puŃin jumatate plus unu din voturile alegătorilor înscrişi în listele
electorale. Dacă nici unul dintre candidaŃi nu a întrunit această majoritate, se organizează cel de-al
doilea tur de scrutin, între primii doi candidaŃi stabiliŃi în ordinea numărului de voturi obŃinute în
primul tur, şi va fi declarat ales candidatul care a obŃinut cel mai mare număr de voturi, aşadar
chiar numai cu o majoritate relativă. Controlul legalităŃii procedurii pentru alegerea Preşedintelui
României şi confirmarea rezultatelor sufragiului aparŃin CurŃii ConstituŃionale, art. 144 lit.d şi art.
82 alin.(1). Teoretic orice cetăŃean român ar putea avea acces la această demnitate în baza legăturii
1

Ioan Muraru, Elena Simina Tănăsescu, op. cit., pag. 250.
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pe care o are cu statul, însă practic pentru a candida la funcŃia de Preşedinte, trebuie îndeplinite
câteva condiŃii minime, de fond şi de formă.
Durata mandatului şefului statului este specifică fiecărui sistem constituŃional în parte, ea
Ńinând în mare masură de forma de guvernare. În situaŃia monarhiilor constituŃionale, durata
mandatului şefului statului este pe viaŃă. În cazul republicilor prezidenŃiale sau parlamentare,
durata mandatului instituŃiei şefului statului este de regulă corelată cu cea a executivului şi
legislativului: 4,5 ani sau chiar mai mult 6,7 ani ca până nu de mult în FranŃa. În România durata
mandatelor Preşedintelui şi a Parlamentului nu se suprapune, cel dintâi având un mandat de 5 ani
şi cel de-al doilea având un mandat de 4 ani. Aceeaşi persoană poate îndeplini această funcŃie cel
mult pentru două mandate, care pot fi şi succesive. Mandatul Preşedintelui României se exercită de
la data depunerii jurământului, arătat de art.82 alin. (2). Acest jurământ se depune în faŃa celor
două Camere ale Parlamentului, reunite în şedinŃă comună. De la acest moment, începe exercitarea
mandatului prezidenŃial. Preşedintele României îşi exercită mandatul până la depunerea
jurământului de către Preşedintele nou ales. Mandatul Preşedintelui României poate fi prelungit,
prin lege organică, în caz de război sau de catastrofă.
În caz de vacanŃă a funcŃiei prezidenŃiale, care poate interveni în caz de deces, demisie,
demitere din funcŃie, imposibilitatea definitivă a exercitării atribuŃiilor sau în cazul suspendării din
fucŃie sau al imposibilităŃii temporare de exercitare a atribuŃiilor, intervine interimatul funcŃiei care
este asigurat în ordine de către preşedintele Senatului, sau de preşedintele Camerei DeputaŃilor.
Totuşi cel ce ocupă interimatul funcŃiei are anumite îngrădiri şi anume nu poate adresa mesaje,
dizolva Parlamentul sau organiza referendumuri, art.88-90. În politica postdecembristă, în timpul
primului mandat al lui Traian Băsescu, în mai 2007 s-a întâmplat să fie nevoie de un Președinte
interimar, pe perioada suspendării acestuia. Această funcŃie fiind ocupată de Nicolae Văcăroiu,
Preşedintele Senatului.
Răspunderea Preşedintelui României
ConstituŃia din 1991 prevede în art. 84 alin. 2 că Preşedintele României se bucură de
imunitate. NoŃiunea de imunitate, în acest caz, prin textul constituŃional din art. 84 alin. 2, care
face trimitere la deputaŃi şi senatori (art. 72 alin. 1 din Constitutie) are înŃelesul de iresponsabilitate
şi de inviolabilitate. Iresponsabilitatea Preşedintelui nu înseamnă numai că acesta nu răspunde
pentru voturile sau pentru opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului său, ci presupune
că este apărat de răspundere, pe durata mandatului şi după încetarea acestuia1, pentru faptele
penale, contravenŃionale sau generatoare de prejudicii săvârşite în legatură cu prerogativele
funcŃiei.2 Inviolabilitatea Preşedintelui presupune ca acesta va răspunde pentru orice alta faptă
savârşită şi care nu are legatură cu funcŃia exercitată.3 Prin urmare imunitatea de care se bucură
Preşedintele în timpul exercitării mandatului său, nu îl mai ocroteşte, după încetarea acestuia,
astfel că acesta va putea fi percheziŃionat, reŃinut, arestat sau trimis în judecată penală ori
contravenŃională, conform regulilor dreptului comun.4 În general literatura juridică consideră că
răspunderea Preşedintelui poate fi politică - art. 95, sau juridică - art. 96 ConstituŃia României.
VI. Concluzii
Consider că lucrarea mea şi-a atins scopul deoarece am surprins deosebirile esenŃiale dintre
cele două forme pe care le poate lua şeful de stat şi anume monarhul şi preşedintele şi am prezentat
care este statutul constituŃional al şefului de stat în prezent. Cred că România s-a bucurat de-a
1
Antonie Iorgovan, Ioan Muraru, Ion Deleanu, Florin Vasilescu, Ioan Vida, Mihai Constantinescu, op.cit.,
pag. 192.
2
Rodica Narcisa Petrescu, Drept administrativ, 2001, pag. 64.
3
Antonie Iorgovan, Tratat de drept administrativ, Editura Nemira, Bucuresti, vol. II, 1996, pag. 420.
4
Tudor Draganu, op.cit., pag. 302.
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lungul timpului de capacitatea de guvernare a unor şefi de stat remarcabili, care şi-au adus aportul
la dezvoltarea şi progresul acestei Ńări. În opinia mea România ar avea mai multe şanse de
dezvoltare dacă ar îmbraca forma unei monarhii constituŃionale, deoarece monarhul impune mai
mult respect, prestanŃă şi credibilitate şi se presupune că imaginea sa este oglinda naŃiunii sale,
imagine care facilitează naşterea de raporturi juridice internaŃionale. Însă această idee este o
simplă părere personală şi este nerealizabilă deoarece, prin ConstituŃie, România este Republică
democratică având ca şef de stat un Preşedinte ales ca urmare a voinŃei liber exprimare a
cetăŃenilor.
În concluzie, cred că Preşedintele României poartă pe umeri responsabilitatea de a stabiliza
condiŃiile social-economice şi de a asigura cetăŃenilor Ńării un trai bun, decent şi îndestulător din
toate punctele de vedere, pentru a se ridica la nivelul predecesorilor săi.
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THE FUTURE OF THE INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE AS
REGARDS ENVIRONMENTAL CASES
Kardos ANDRÁS*

Abstract
This essay discusses the role of the International Court of Justice (ICJ) in connection with the
issue of international environmental protection. In my opinion, the humanity’s main duty should
have been the protection of environment and the maintenance of the ecosystem of the Earth for a
very long time. In spite of that, the reality shows different matters: we continue those series of
activities, with which we endanger the survival of the living beings and the Earth itself.
Environmental protection cannot be kept within bounds, and it is true in connection with the legal
regulation.
In my publication, I am going to show some aspects of the International Court of Justice as
regards environmental cases, and later I am going to present a case of the present day, through
which I cast light upon some issues and problems concerning the ICJ and international
environmental protection.
Keywords: environmental protection, International Court of Justice, expert panel, expert
opinion, whaling, protection of cetaceans, International Whaling Commission, JARPAII
programme
I. Environmental cases before the International Court of Justice
As being the jurisdictional main organ of the UN, the ICJ meets with procedures affecting the
issue of international environmental protection more and more often. In this respect outstanding
cases are for example the Corfu Channel case1, the case of Gabčíkovo-Nagymaros Project2, which
is the most often referred case so far, the case of Pulp Mills on the River Uruguay3, the case of
Kasikili/Sedudu Island4, the case of Sovereignty over Pedra Branca5 or the case of Sovereignty
over Pulau Ligitan and Pulau Sipadan6, and we could have enumerated the disputes long.
Without entering into the particulars in greater detail, it has to be mentioned that there are
three disputes in process before the ICJ in connection with the environmental protection: besides
the dispute between Costa Rica and Nicaragua7, and the dispute between Ecuador and Columbia8,
the case of Whaling in the Antarctic9 – which will be presented in greater detail – belongs to this
issue. It is unusual that three environmental cases are in process before the ICJ, nevertheless these
cases may designate the future of the ICJ itself.
From among the foregoing cases, the case of Gabčíkovo-Nagymaros Project is undoubtedly
*András Kardos, PhD full time student, 2nd semester, Department of International Law, Faculty of Law,
University of Miskolc, Hungary. This study has been elaborated under the coordination of Dr. Csilla Csák and Dr.
Anikó Raisz.
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ICJ, Argentina vs. Uruguay, 20 April 2010
4
ICJ, Botswana vs. Namibia, 13 December 1999
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ICJ, Malaysia vs. Singapore, 23 May 2008
6
ICJ, Malaysia vs. Indonesia, 17 December 2002
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ICJ, Certain Activities carried out by Nicaragua in the Border Area, 18 November 2010
8
ICJ, Aerial Herbicide Spraying (Ecuador vs. Colombia), 31 March 2008
9
ICJ, Australia vs. Japan, 31 May 2010
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of greatest importance. The ICJ confronted consistently reasoned international environmental
arguments for the first time – in consequence of the argumentation of the Hungarian party.1 The
case is of outstanding importance, as in connection with it one of the most mentioned judgements
of international environmental protection has been passed. It is important to emphasize that it was
the first dispute where the ICJ took the concept of sustainable development for basis in the course
of its case-law.2 It attaches great importance to the case that in contradiction to the Slovakian
stand-point based on the concept of pacta sunt servanda, the Hungarian stand-point based on
international environmental arguments was opposed to.
Before I give the main features of the whaling case, it has to be mentioned that an interesting
question arises, that the ICJ how settles a dispute, what kind of standpoints and evidence it
considers.
As regards environmental protection disputes it is noticeable that before the River Uruguay
case the Court initiated experts in the procedure, or on the contrary: rejected the necessity of the
expert opinion’s submittal – as it happened in the River Uruguay case, too. Not more than two
cases can be mentioned, where the ICJ relied on expert opinions during passing a judgement: in
the above-mentioned Corfu Channel dispute, and in the case of Delimitation of the Maritime
Boundary in the Gulf of Maine Area3. In other cases it referred to that no further evidence needed
– as in the case of Gabčíkovo-Nagymaros Project – or it is not able to decide about the question for
the expert opinion was aimed at.4
However the ICJ recognized the importance and speciality of the environmental protection
cases: in 1993 it established the Chamber for Environmental Matters. Either of the parties is
entitled to turn to this chamber; however it has never happened so far, moreover the unoccupied
positions of the chamber are not being filled in since 2006.5
Many international organs have the possibility to appoint their own experts to ensure that the
final decisions made in environmental protection disputes are founded on reliable expert opinions.
In this context, Jorge E. Vinuales has surveyed the different international instruments, and
according to his perceptions the choosing of experts, the co-operation of the parties and the right to
observation upon expert opinions are very important in respect of making final decisions.6 So the
different international organs should grasp the opportunity of appointing experts, in consequence
of which the role of some international courts and decision-making fora could have increased. I
think that it is true as regards the whaling dispute going to be presented later.
In spite of the fact that certain decision-making fora have parallel rights, these organs can
decide diversely in similar disputes, however the ICJ does not serve as an appellate forum as
regards these bodies. According to Tim Stephens, some judicial and quasi-judicial organs
destabilize the rules and principles of international environmental law by considering the norms of
environmental law in a narrow sense, which – in this way – show favour toward the nonenvironmentalist systems.7
1

See more: Herczegh Géza: Bıs-Nagymaros, Valóság, 2004 (XLVII), 2nd issue, pp. 1-20.
Lauren Trevisan: The International Court of Justice’s Treatment of „Sustainable Development” and
Implications for Argentina v. Uruguay, Sustainable Development Law & Policy, vol. 10., 1st issue, p. 40. (2009)
3
ICJ, Canada vs. USA, 12 October 1984
4
Juan Guillermo Sandoval Coustasse – Emily Sweeney-Samuelson: Adjudicating Conflicts Over Resources,
Göttingen Journal of International Law, conference paper, m.a. (2010)
5
Pieter H. F. Bekker: Practice Before the International Court of Justice, in International Litigation Strategies
and Practice, p. 224. (Barton Legum Ed., 2005)
6
Jorge E. Vinuales: Legal Techniques for Dealing with Scientific Uncertainty in Environmental Law,
Vanderbilt Journal of Transnational Law, vol. 43., no. 2., pp. 478-79. (2010)
7
Tim Stephens: International Courts and Environmental Protection, Cambridge University Press, 2009, p.
304.
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So the legal practice should be harmonized with the aforementioned rules and principles, and
there should be a forum in the last instance, which may proceed as an appellate organ in a given
case. According to certain experts, the ICJ is the proper body to this position, because it would be
able to judge the environmental protection cases consistently, since this organ – as the most
paramount body among the international courts – plays important role in the adoption and
formation of international customary law. Those who argue for the ICJ, emphasize that there
already have been proposals for the establishment of a judicial forum dealing with international
environmental protection cases exclusively1, but it would be long-winded and superfluous, as not a
single state has turned to the Chamber for Environmental Matters so far.
There have also been disputes on the question whether the ICJ should establish an
independent expert panel, or should employ external experts in relation to deciding an
environmental protection case. According to some experts, it would be possible to establish an
independent expert panel, if the ICJ would rely on expert opinions more often in the course of
deciding a case.2 I think that in that case, if the practice of the ICJ alters in that it relies on expert
opinions in greater percent, then this idea would have grounds. But – I think that – as long as the
situation does not change, it is superfluous to establish such an organ. I am going to revert to this
question in connection with the whaling dispute; however it is worthwhile to mention that this case
may be decisive: it may happen that it determines the future of the ICJ and strengthens its position,
but it is not improbably that it will lead to an establishment of a new jurisdictional organ.3
II. Whaling vs. protection of cetaceans
Due to the exaggerated exploitation and utilization of some whale-species, it had been
obvious by the 1930s that the assemblages of cetaceans have to be protected: the first convention
was concluded in 1931, then a new arrangement came into being, the International Convention for
the Regulation of Whaling4. The aim of signing of this agreement was to safeguard the whales for
future generations as great natural resources.5 However, due to the dramatic and continuous
decrease of the whale stocks and the determination of states forbidding and not carrying on such
activities, a body called International Whaling Commission (IWC) was established in the same
year – this organization is based on the ICRW. The most important decision of this intergovernmental organization was that from the whaling season of 1985/86, it granted a moratorium
in connection with all of the commercial whaling activities.
1. Japan’s whaling activities and researches in connection with cetaceans
1.1. The Institute of Cetacean Research
In Japan, whaling activities were general, and in 1987 an organization called Institute of
Cetacean Research (ICR) has been established; it is a non-profit research corporation, according to
which the scientific researches are inevitable and of vital importance for the saving of organisms
of the seas and oceans. The ICRW draws up at the same time that all of the regulations of the
Convention have to be based on scientific research; accordingly, the ICR emphasizes that Japan
1
See more: Joost Pauwelyn: “Judicial Mechanisms: Is there a Need for a World Environment Court?” In
Reforming International Environmental Governance: From Institutional Limits to Innovative Reforms p. 150. (W.B.
Chambers and J.F. Green, eds., 2005)
2
See more: Vinuales: Legal Techniques for Dealing with Scientific Uncertainty in Environmental Law, pp.
454-56.
3
See more: Raisz Anikó: A környezetvédelem helye a nemzetközi jog rendszerében, Miskolci Jogi Szemle,
2011/1., p. 102.
4
ICRW, 1946, Washington
5
Preamble of the ICRW
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carries on its cetacean research activity in conformity with the regulations of the ICRW, and in no
case carries on illegal whaling actions.1 The ICR emphasizes two problems, which reinforce the
need of whaling activities. First is the battle for food, which essence is that whales consume 220
kg food per day, but according to the newest researches the fatty layers of these animals
continually decrease. The reason of this fact is the battle for food – in connection with this, the
ICR emphasizes that the great number of minke whales endangers the re-establishment of the –
similarly endangered – population of blue whales, so the minke whales have to be hunted. Their
second argument is that these animals consume about 500 million tons of fish per year, and the
fish are consumed by the non-endangered species, so it also backs up the justification of whaling.
According to my opinion, the results of the ICR’s researches and the reachable conclusions of
those imply justice; for example, it would be of vital importance for humanity to have satisfactory
fish-stocks available. However, it should be taken into consideration that until fishing has not been
to such an extent like nowadays, and until this exaggerated exploitation and utilization has not
appeared, there have not been such problems concerning fishing, and there have been no reasons to
label the whales as scapegoat. It seems obvious to me that the Japanese use evasions to continue
their whaling activities – acting contrary to the provisions of the international moratorium –, and
they try to back up the legality of these activities. Moreover – as it will be demonstrated with the
Australian instance – for reaching research results there is no need to kill these animals and hereby
the upsetting of the ecosystem.
1.2. The JARPAII programme
By way of introduction I have to make mention of the preliminaries of the so-called JARPAII
programme.
In 1982, the IWC adopted a moratorium on commercial whaling. The Japanese government
protested against this decision, but withdrew it in 1985, and the season 1986/87 was the last, when
Japan carried out whaling activities for commercial purpose in the Antarctic.
Meanwhile Japan launched its first programme called JARPA; it was a cetacean-researching
programme based on a special authorization, and it was launched in the Antarctic from season
1989/90. According to the Japanese government the main purpose of this was to enlighten the
biological characters of the Antarctic minke whales. As all commercial whaling activities were
prohibited in the southern areas, the JARPA was the only comprehensive research programme
which provided useful biological and ecological information in connection with the proper
management of the Antarctic whale-stocks.2
In 1997 the Scientific Committee of the IWC hold a temporary revision in connection with
the JARPA programme; then the next revision took place in 2005, when the former results were
made public. According to the Japanese government the JARPA programme achieved its purpose.
However – according to certain experts – the reality shows different matter. Long before the
summing up of the results of JARPA, Japan has launched a new programme called JARPAII. This
programme planned to kill yet more whales. Pursuant to the Japanese government their new
research’s aim is to monitor the evolution of the number of whales and their biological parameters,
their feed, the changes of the fatty layer and the effects of contaminants with regard to the
cetaceans. So the aims have not changed, as they could determine nothing relying upon the data

1

Home page of the ICR, www.icrwhale.org/abouticr.htm (5 November 2011)
Beside the JARPA programme Japan also launched its JARPN programme. This programme formed the
scientific basis of the north-western areas of the Pacific Ocean from 1994 to 1999. Since 2000 the JARPNII
programme has taken effect. Because of the dispute between Australia and Japan, which forms the basis of the
subject-matter, for me the JARPA and JARPAII programmes are relevant, so these programmes will be expounded
in greater detail.
2
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compiled over the 18-year period.
Like its predecessor, this whaling programme takes place near Antarctica. Starting in 2005
and continuing to the present day, objectives include monitoring the Antarctic ecosystem,
modelling competition between whale species, recording changes in stock structure and improving
future management of Antarctic whales. The program calls for 950 minke whales, 50 fin whales
and 50 humpback whales per season.2
1.3. IWC vs. JARPAII
The JARPAII Research Plan was in the centre of the IWC conference held in the Republic of
South Korea in 2005. Here Japan expounded its aims in connection with the programme and the
number of cetaceans going to be killed. As regards the necessity and worth of this research
disapproval rose both within the Scientific Committee and the IWC itself. As an outcome of this
the IWC have entertained a proposal, which strongly urges the Japanese government to withdraw
the JARPAII Research Plan, or at least to revise it, and to get the information necessary for the
efficiency of the researches in a way that do not result in the killing of whales.3
In 2006, the problems of JARPAII also arose in the conference held in St. Kitts & Nevis.
Here the IWC discussed the issue of permitting the whaling for special purposes; this issue is
debated within the IWC itself, so – as in earlier years – a huge debate evolved in favour and
against the permission.4
As regards Japan it has to be mentioned that the country’s government have been making
proposals for abolishing the Southern Ocean Whale Sanctuary year by year since 2004, though has
not reached the needed majority yet. Moreover Japan has also referred to social and economic
factors, saying that four Japanese colonies have “bread-and-butter worries” since the prohibition of
commercial whaling.
2. Australia’s participation in protection of whales
In Australia industrial whaling activity has ceased to exist since 1978; in December 2008 the
Government of Australia passed a 32 million dollar programme, which aims at studying the
whales, but what is so important that not by killing them. Australia has been against the JARPA
and JARPAII programmes from the beginning, and has been trying to persuade Japan to alter its
whaling practice, without success so far. Australia has presented its programme in the 2009
conference of the IWC, which has been passed by the Commission.
The other key issue is the political support, which aim is that the Australian whale-protection
efforts may be realized within the IWC. The Australian government emphasizes that in the annual
meetings Australia submit proposals for averting the dangers threatening the cetaceans, and that
the country take significant measures for changing the IWC into such a multilateral speciespreserving organization, which would be able to make the whale-protection efforts real even in the
21st century, through the best scientific grounds and practice.5
It is obvious that Australia’s and Japan’s ambitions, their efforts and activities shown in the
field of whale-protection are in flat contradiction to each other. In my opinion the backgrounds
outlined above are important because of the perception of the case, and these events have led to the
fact, that Australia have turned to the ICJ in 2010.
1
Website of National Geographic Hungary, www.geographic.hu/nyomtathato.php?act=napi&id=10539 (2
November 2011)
2
JARPAII Research Plan
3
Home page of the IWC, www.iwcoffice.org/meetings/meeting2005.htm (5 November 2011)
4
Home page of the IWC, www.iwcoffice.org/meetings/meeting2006.htm (5 November 2011)
5
The website of the Australian Government, www.environment.gov.au/coasts/species/cetaceans (21
November 2011)
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3. Whaling in the Antarctic, i.e. the dispute between Australia and Japan
Australia consistently opposed the JARPAII programme, even within international fora,
included the IWC: in the course of this, the country have been trying to persuade Japan to alter its
whaling practice for a very long time, though it turned out to be unsuccessful, partly because of the
powerless authorization of the IWC, and partly in consequence of that Japan provided budgetary
aids for the governments of the little Caribbean states, who vote in favour of Japan within the
IWC.1
All in all Japan has not changed its whaling practice, consequently Australia turned to the ICJ
on 31 May 2010. Japan has committed the following breaches of obligations according to
Australia:
- Japan has breached and is continuing to breach the following obligations under the
ICRW: the obligation under paragraph 10 (e) of the Schedule to the ICRW to observe in good faith
the zero catch limit in relation to the killing of whales for commercial purposes;
- and breached the obligation under paragraph 7 (b) of the Schedule to the ICRW to act in
good faith to refrain from undertaking commercial whaling of humpback and fin whales in the
Southern Ocean Sanctuary;
- the JARPAII programme cannot be justified under Article VIII of the ICRW (this article
regulates the granting of special permits to kill, take and treat whales for purposes of scientific
research);
- and emphasizes that Japan has left the recommendations of the IWC out of consideration,
and has not fulfilled other bi- or multilateral requests, moreover Japan has breached the
international customary law.2
Australia requests the Court to adjudge and declare that Japan is in breach of its international
obligations in implementing the JARPAII programme in the Southern Ocean, and to order that
Japan cease implementation of JARPAII; revoke any authorisations, permits or licences allowing
the activities which are the subject of this application to be undertaken; and provide assurances and
guarantees that it will not take any further action under the JARPAII or any similar programme
until such programme has been brought into conformity with its obligations under international
law.3
Question arises: is the outcome of the case predictable? A mention must be made in
connection with this: there has never been such a whaling dispute before the ICJ, neither even a
single case about protection of animals. Which facts and former cases can the ICJ rely on during
settling this dispute? Here a fishing dispute4 may be referred to: the International Tribunal for the
Law of the Sea (ITLOS) proceeded in this case, and the ICJ may bring its mind to bear on this case
– because of the similarity of the parties and the matter of dispute. However, the aforementioned
Pulp Mill case is more important: in this dispute in contradiction to Argentina’s environmental
protection arguments, Uruguay tried to operate with social and economic arguments5, and in this
recent dispute Japan’s chances to win may increase a little, if Japan tries to evade the questions of
environmental protection, and rather tries to adduce social and economic reasons as the motive of
its activity. Australia’s position seems to be more preferential in all.
It is the future’s question however, that the ICJ will be able to tackle the problem and in
connection with the whaling will be able to make the proper decision or not. In parallel with this,
1

See more: Paul Brown: Japan admits using aid to build pro-whaling vote, The Guardian, 11 November 1999;
Raisz: A környezetvédelem helye a nemzetközi jog rendszerében, p. 100-101.
2
ICJ, Whaling in the Antarctic, application, 31 May 2010
3
ICJ, Whaling in the Antarctic, application, 31 May 2010
4
ITLOS, Southern Bluefin Tuna Cases (New Zealand vs. Japan, Australia vs. Japan), 27 August 1999
5
ICJ, Pulp Mill case, judgement, 20 April 2010
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question arises that there is a need of a court exclusively dealing with environmental protection
questions or not. In my opinion there is, though the existence of such jurisdictional organs is
always disputed.1 The international environmental protection cases are so complex, that in my
opinion it is necessary to establish an organ like that. Anyway, this judgement may be decisive,
whether it is really necessary to establish such an institute.
Moreover, I have expounded my conception related to experts and expert opinions sooner,
because I think that such an international environmental court cannot exist without an expert panel.
According to my conception the judiciary has to be specialized, but for the examination and
mapping of certain environmental activities there is a need for an expert panel that would help the
judge’s work. Based on its objective opinion, more just and quicker decisions can be made.
Obviously drawback of this solution may be that the procedures would be more costly, and
the question of allocation of powers has to be adjusted among the courts. Moreover, problems may
emerge in connection with the proliferation of international courts, and recently the greatest
difficulties are the states themselves, since if they are unwilling to establish such a court and turn
to it, then the conception is not realizable.
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SITUAȚIA CONTINENTULUI NEGRU DIN PER SPECTIVĂ JURIDICĂ.
ASPECTE PRIVIND SITUAȚIA REPUBLICII AFRICII DE SUD
Denisa MURUGĂ1

Abstract
The history of law reveals overlapped systems. Depending on the criteria,the clasiffications of
the law systems varies. The problem concerning the structure of the major legal systems was not
brought into discussion untill the end of the World War I,when the Comparative School,initiated
by Gutteridge and continued by his student,the Rene David and Hamson.
So,according to the idea of Rene David,written in his book ”Major legal systems in the world
today”, we have the possibility to talk about some << law families>>,considering the criterion of
belonging to a certain pool of juridical civilization:
The Roman-Germanic law family;
The Anglo-Saxon law family;
The Socialist law family;
The Muslim Law;
The Hindu,Japanese and Chinese Law;
The Black Africa and Madagascar Law.
Cuvinte cheie: univers juridic,legislatie,drept,drepturi si obligatii,acte,Africa.
1. Introducere
“Dreptului ii revine indatorirea sacra de a ocroti, prin mijloacele sale specifice, drepturile
fundamentale ale omului, de a apara valorile umane ce stau la baza insasi a civilizatiei. Unul dintre
cele mai sensibile si invocate drepturi fundamentale ale omului în zilele noastre este dreptul la
liber acces în justitie”
In linii restranse,exista posibilitatea sustinerii parerii conform careia anul ce tocmai s-a
incheiat a fost anul Africii,incepand cu miscarile din partea nordica,concretizate fiind cu
schimbarea regimului si continuand cu alegerile parlamentare in peste 20 din tarile componente ale
continentului cu “diamante negre”
Prin aceasta lucrare se urmareste elaborarea unui studiu în vederea determinării situatiei
juridice si a mediului juridic din cadrul continetului african,in general si din cadrul Republicii
Africii de Sud,in particular. Asadar,plecand de la clasificarile facute de francezul Rene David,ne
vom opri asupra studiului privind familiile de drept analizate conform criteriului de apartenenta la
un bazin de civilizatie juridica iar in cadrul acestei clasificari ne vom opri asupra dezbaterii privind
familia de drept a Africii negre si a Madagascarului.
In conditiile introducerii tot mai des in discutiile de specialitate a subiectelor precum “dreptul
omului modern ” sau a celor privind efectele globalizarii si din punct de vedere juridic,studiul de
fata urmareste expunerea problemelor,a situatiilor si a realitatilor unei zone aparent lasate pe o
treapta inferioara in ceea ce priveste aceste discutii: Africa
In vederea crearii unei imagini de ansamblu si a unei analize concludente,in realizarea acestei
lucrari vom porni de la expunerea parerilor doctrinare dar si a inscrisurilor din acte oficiale. Pentru
aceasta nu va fi suficienta decat expunerea parerilor unor specialisti ci si necesitatea analizarii unor
1
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pareri in vederea clarificarii situatiei de fapt.
Expunerea intr-o forma recunoscuta a informatiilor despre acest subiect nu a prezentant un
parcurs constant,probabil acest lucru este oglindirea directa a mediului de viata din interiorul
continentului negru si poate si a framantarilor existente ca urmare a diferitelor modificari,mai ales
in ultimele secole. Este cunoscut faptul ca atunci cand mediul este unul zbuciumat,cand nevoile
primeaza in mod evident in fata dorintelor,realizarea unor anumite expuneri sau chiar creatii de
natura sa clarifice,sa reflecte situatii de fapt,este anevoiasa.
Anul 2011, a fost,fara indoiala,anul Africii, desi titlul ar fi fost poate mai potrivit pentru 2010,
cand mare parte a tarilor africane, si anume cele francofone, au aniversat 50 de ani de
independenta. Peste un miliard de oameni locuiesc pe continentul negru, in peste 50 de tari si
teritorii. Multi dintre ei fara acces la facilitati de baza: apa, electricitate, asistenta madicala,
educatie. Multe tari sunt sfasiate de razboaie interne, sunt coplesite de coruptie, sunt bantuite de
intoleranta religioasa sau etnica.Drepturile fundamentale ale omului, incepand chiar cu dreptul la
viata, sunt vorbe goale in multe zone din Africa dar, cu toate aceste greutati, se poate totusi sesiza
o anume incercare de revenire,dorinta de aliniere la axa normalului.
2.Continutul propriu-zis al lucrarii
De la Nord la Sud,despre extrem in Africa
Continentul african ne demonstreaza realmente insemnatatea cuvantului “limita”.
Desi tinutul celor mai mari diamante descoperite,al minelor imense de bogatii naturale,al
diversitatii conceptiilor,ideilor si chiar al diferentelor de nuante,atat in ceea ce priveste pigmentul
pielii,cat si analizand sistemele tarilor din cadrul acestui teritoriu,Africa este spatiul pe care noi il
cunostem ca facand parte din Lumea a treia.
Contrastul este fenomenul care descrie cel mai bine desfasurarea intregii existente a acestuia:
este continentul padurilor luxuriante dar si al deserturilor,este locul unde se gasesc unele dintre
cele mai mari bogatii de pe glob dar in acelasi timp exista aici si cele mai sarace tari din lume unde
sintagma“aproape nimic” are alta insemnatate decat cea acceptata de noi. Conform publicatiilor
antropologice,in Africa au fost descoperite primele semne de existenta umana,si tot aici au existat
cele mai stralucite civilizatii ale Antichitatii-Egiptul Antic,civilizatia feniciana- insa a fost ultimul
continent care a devenit liber,majoritate tarilor formatare dobandindu-si independenta abia in
ultimii zeci de ani ai secolului trecut.
Dar totusi ca o dovada de contrabalans,desi a fost spatiul care a platit cu cele mai multe vieti
din cauza extinderii fenomenului de sclavie,in prezent se pare ca infatiseaza o puternica forta de
regenerare,inreginstrand o pondere a populatiei tinere majorita din totalul de populatie existent.
In ceea ce priveste organizarea acestui spatiu,din perioasa preistorica nu exista date
clare,ajungandu-se la concluzia ca aici existau grupuri de vanatori neorganizate statal. Mai tarziu
cand se dezvolta civilizatia egipteana, dovezi concrete si fascinante raman sa demonstreze
dezvoltarea puternica ce a avut loc. Ulterior,istoria atesta primele actini comerciale europene care
au fost infiintate pe continentul negru ca fiind ale portughezilor,in secolul al XV lea, ademeneniti
fiind de mirodeniile,bogatiile dar si potentialul de sclavi descoperit aici. La scurt timp dupa aceste
lucru, este descoperit un Nou Continent,America iar sistemul intemeiat in mare parte pe munca
sclavilor creeaza adevarate drame,sustinut pana in prejma secolului al XX lea.
Aceasta este perioada cand incep puterile europene sa isi imparta harta Africii,constientizand
bogatiile si potentialul acestui spatiu,astfel incat, Anglia,Franta si Olanda, il vor coloniza in cea
mai mare parte. De aici rezulta cu necesitate faptul ca dreptul in cadrul acestei zone va fi o
imbinare intre sistemele tarilor colonizatoare, dreptul cutumiar si sisteme religioase de drept
intalnite astazi.
Este evident ca legea in Africa a fost modelata dupa tiparul impus de europeni,astfel incat in
Africa de Sud au existat coordonate ale sistemului olandez dar si elemente de drept cutumiar
englez.
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XEER- cand trecutul e si prezent sau cum un sistem vechi de milenii reuseste sa mentina
pacea intr-o tara ca Somalia
Se afirma totusi ca unele tari precum Somalia inca pastreaza sistemul de drept cutumiar
originar,dezvoltat din asa numitul Xeer, folosind precedentul si batranii in rol de judecatori,avand
puncte comune chiar cu dreptul natural.
In cazul unui proces in care se aplica acest sistem,se reuneste o delegatie de zece batrani,cinci
din partea reclamantului si cinci din partea victimei dar aceste cifre pot varia,constanta fiind
obligatia ca ambele parti sa fie reprezentate in mod egal dupa care se efectueaza unele procedee
cutumiare. In functie de gravitatea cazului sau de existenta unui precedent concret in cazul
respectiv se solutioneaza cazul.
Desi pare destul de dezorganizat acest sistem,sunt voci suficiente care vin si reclama faptul ca
Xeer-ul,in conditiile prezente ale Somaliei, creeaza o ordine prin traditiile si cutumele impuse.
Sunt cunoscute imaginile anarhice infatisand tineri cu armele in mana pe strazi iar acest lucru este
posibil din cauza lacunelor guvernamentale ce dureaza de peste 15 ani dar in ciuda acestui lucru
exista o zona a populatie care prezinta o ordine tocmai datorita sistemului legal din Somalia.
“Xeer will never stop being us” declara un membru in etate al acestui sistem,Dahir Mohamed
Grasi
Exista totusi legi adaptate,conforme cu Conventia de la Geneva,in ceea ce priveste razboiul
dar <<Xeer is stronger than any goverrment’s law>> adauga acelasi membru. In acceptiunea
acestuia, legile guvernamentale nu satisfac populatia,nu aduc suficienta dreptate si in niciun caz nu
aduc pacea intre grupuri,asadar in aceasta tara zbuciumata intalnim un sistem de drept ce pare in
ansamblu neunitar dar in particular stie cel mai bine sa rezolve problemele ivite.
Dintr-o alta perspectiva,acest sistem cutumiar,are o intarziere in ceea ce priveste alinierea in
randul dreptului international,existand grave discriminari intre femei si barbati sau in cazul
grupurilor clientelare fata de “clanul patron” care domina o anumita regiune,dar in conditiile in
care 80% din populatie sunt nescolarizati,Xeer-ul,care este un sistem oral il face mai
eficient,probabil,decat cel mai dezvoltat sistem de drept.
“ Xeer-ul este acceptat,nu putem nega acest lucru. Este o cultura stranie,cultura somaleza.
Dar este o frumusete in toate acestea. Toate acordurile si toate disputele sunt rezolvate prin
consens. Nu este nicio lupta. Niciodata nu este vreo lupta” a declarat un oficial din cadrul biroului
pentru protectie militara, A. Raghe.
Africa de Sud,perla continentului negru
La fel ca un diamant pus in lumina,Republica Africii de Sud, dezvalui diferite nunte in tot
ceea ce priveste organizare sa,devenirea istorica si sistemele care o alcatuiesc.
Descoperirea diamantelor si, mai tarziu, a aurului a declansat conflictul cunoscut sub numele
de razboiul anglo-bur, burii si britanicii au luptat pentru controlul minereurilor din aceasta tara.
Desi burii au fost invinsi, britanicii au acordat o autonomie limitata Africii de Sud pana în 1910
cand a devenit dominion al coroanei. De-a lungul anilor, burii si britanicii au instituit segregasia
rasiala, acest lucru constituind unul dintre cele mai puternice fenomene de neacceptare pe criterii
rasiale,cu grave repercusiuni.
Africa de Sud este cunoscuta pentru diversitatea sa de culturi, limbi si credintele religioase.
Unsprezece limbi oficiale sunt recunoscute in Constitutia Africii de Sud. Limba engleza este limba
cel mai des folosita in sferele comerciale, oficiale si publice; cu toate acestea, este pe locul cinci
intre limbile materne.Populatia Africii de Sud este de o mare diversitate etnica, cu cele mai mari
comunitati de albi, indieni și mulatri de pe continentul african. Cu toate că 79,5% din populatia
Africii de Sud este neagra, aceasta este alcatuita dintr-o mare varietate de grupuri etnice care
vorbesc diferite limbi bantu, dintre acestea nouă au statut oficial.
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Ceea ce eufemistic a fost pus sub sintagma „segregare rasiala” sta fenomenul Apartheidulului care chiar daca a fost abolit ramine totusi o problema actuala deoarece,in prezent sunt
incalcate drepturile omului si exista segregare rasiala, oamenii de culoare fiind izolati si tratati
mizer.
IstoriaApartheid-uluiApartheidul a fost pentru prima oara amintit intr-un discurs din 1917
al celui ce avea sa devina mai tirziu prim-ministru, J.C. Smuts. Acest concept a devenit insa foarte
popular de abia in decursul campaniei electorale din 1948.
Cand s-a nascut de fapt Apartheidul?
Primele indicii cu privire la aparitia rasismului sud-african au aparut probabil odata cu
colonizarea regiunii Cap de catre membrii Companiei Olandeze a Indiilor de Est in cea de-a doua
jumatate a secolului XVII. Aceasta companie avea trei tipuri de angajaŃi: aaa numitii "cetateni
liberi", sclavii şi strainii ("bosimanii si hotentosii"). La acea vreme nu se formase incs grupul
albilor sau al europenilor. TendinŃa companiei, pe parcursul secolului XVIII, de a nu recruta decit
angajaŃi albi, a avut rolul de a consolida constiinta acestora de apartenenta la o "familie" separata
care s-a impus deasupra apartenentei la sfera mai larga a angajatilor companiei .Cu timpul s-a
format si o ierarhie sociala, la al carei varf se aflau angajatii companiei si "cetatenii liberi", baza
inferioara fiind constituita din negri si sclavi. Fara indoiala ca identitatea gruparii albe s-a hranit si
din sursele religioase. Această grupare considera ca civilizatia se bazează pe crestinismul "alb" si
pe o educaŃie elementara. In consecinta, albii (crestini) se considerau superiori "paganilor" de
culoare.
Odata cu abolirea sclaviei, ingrijoratoare pentru o mare parte din albi, prin aparitia elitelor
britanice in regiunea Cap şi a bandelor de negri, intre anii 1837 - 1846 cca. 10.000 de persoane sau mutat mai la nord, infiintand acolo republicile africaans Transvaal (1852) şi Oranje (1854), in
care sentimentul de superioritate al albilor şi-a infipt rădăcinile in legislaŃia electorală: doar albii
aveau drept de vot. Conflictele dintre fortele de ordine africaans si triburile de negri, precum si
masurile de ordin legislativ din Natal-ul britanic si din cele doua state aficaans, Transvaal şi
Oranje, au pus asadar bazele unei politici radicale de segregare in Africa de Sud, asa cum a
decurs ea de la inceputul secolului XX.
Spre sfirsitul secolului XIX, au fost descoperite primele zacaminte de aur care, alaturi de
zacamintele de diamante, au provocat un proces enorm de transformare economica in Africa de
Sud. Pana la mijlocul secolului XX, Africa de Sud s-a transformat dintr-un stat in exclusivitate
agricol intr-unul minier si industrial. In cautarea unui loc de muncă, albii - in cea mai mare parte
africaans saraci si negrii au inceput sa se stranga in regiunea din jurul orasului Johannesburg.
Pentru dezvoltarea politicilor segregationiste, procesul sud-african de urbanizare si industrializare
a avut un rol decisiv. Pentru că in zona "Rand-ului", tinerii africaans — caracterizati de o
mentalitate provinciala si de sentimentul de superioritate rasiala — s-au vazut deodată nevoiti sa
faca fata concurenŃei acerbe a maselor de negri care işi vindeau foarte ieftin forŃa de muncă. In
viaŃa economica sud-africana nu s-a format niciodata o clasă muncitoreasca comuna pentru albi şi
negri. Muncitorii africaans cereau salarii mai mari decit negri si, in loc sa lupte in front comun cu
acestia pentru o crestere generala a salariilor, ei au incercat sa obtina de la sindicate si parlamentari
garantia unor drepturi privilegiate, pe baza simplului fapt ca erau albi.
In 1910, odata cu infaptuirea Uniunii statelor sud-africane, doar barbatii albi au primit drept
de vot. Aceasta perioada din istoria Africii de Sud poate fi considerata ca fiind aceea in care s-a
stabilit ideologia fundamentală cu privire la politica de segregare rasiale si in care parlamentul
sud-african a inceput sa o codifice in cadru legal. In perioada de guvernare dintre anii 1948 si
1958, administratia Africii de Sud a avut ca obiectiv promovarea "Wit baasskap", a suprematiei
omului alb in viata cotidiana si politica. Toate cutumele şi convenŃiile din practica anterioară a
politicii segregaŃioniste au luat, in această perioadă, forma unor legi apartheidiste. Acesta a fost
punctul culminant al aşa numitului "petty" Apartheid, al "micului" Apartheid, vestea despre
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masurile luate cu privire la discriminarea populaiei ne-albe depasind granitele tarii. O parte din
teritoriul tarii urma a fi transformat in state independente, asa numitele homelands, astfel putand
fi puse bazele unei Africi de Sud mai mici, dar bogate si exclusiv albe. Totusi rezultatele nu au fost
cele pe care le spera conducerea, problema milioanelor de negri care traiau in orase si refuzul
sferei internationale de a recunoaste aceste homelands au incurcat socotelile guvernului sudafrican. Criticile internaŃionale s-au inmulŃit considerabil,fapt lipsit insă de consecinŃe notabile. Au
fost facute unele corecturi mai degraba "cosmetice", nemaivorbindu-se astfel de "Apartheid", ci de
o "dezvoltare separata". " Prima disponilitate de a introduce unele reforme a aratat-o guvernul sudafrican condus de P.W. Botha (1978-1989), cand s-a renuntat la multe din legile clasice ale
Apartheidului.
"Colour Bar", segregarea rasiala din domeniul economic a fost desfiintata, statul incuviinŃind
intrarea in legalitate a sindicatelor negrilor. Mai departe, prevederile Immorality Act-ului au fost
abolite, la fel şi cele care interziceau deplasarea negrilor in teritoriu. Aceasta a fost insa perioada
in care s-au luat masuri extrem de dure in ceea ce-i privea pe negrii rasculati, mai ales pe negrii din
suburbii si din metropolele "albe".In continuare, Partidul NaŃional l-a ales ca succesor pe Willem
de Klerk (1989-1994). De Klerk nu şi-a ascuns niciodată dorinŃa de a implementa noi reforme
fundamentale.
In discursul sau, devenit de pe acum celebru, de la deschiderea sesiunii parlamentare de la 2
februarie 1990, el a recunoscut esecul politicii Apartheid, anunŃind introducerea următoarelor
măsuri:
- ridicarea interdictiei puse asupra miscarilor politice;
-eliberarea lui Nelson Mandela, care se afla in inchisoare de 27 de ani;
-demararea negocierilor cu privire la reformarea legislatiei electorale din Africa de Sud.
Acesta a fost sfirsitul politicii de Apartheid.
In cele ce au urmat a fost conceputa o noua Constitutie menita sa reprezinte o Africa
democratica care apartinea tuturor locuitorilor sai. In aprilie 1994, la primele alegeri generale la
care au putut participa toŃi cetatenii sud-africani, Nelson Mandela a fost ales presedinte.
Toate cele prezentate mai sus vin in intarirea afirmatiei conform careia continentul african
este unul suspus discrepantelor. Pe cand Republica Africii de Sud prezinta actualmente o structura
stabila,organizata si coerenta,in interiorul continentului sunt discutii chiar privind un „drept la
apa’’. Poate fi considerat neimaginabila necesitatea si utilitatea acestui drept ,mai ales ca nu neam pus niciodata aceasta problema din moment ce ni se pare firesc sa avem acces oricand,oriunde
si in orice cantitate dorim la unul dintre elementele vitale sustinerii vietii-apa.
In ultimii 15 ani, reforme majore in ceea ce priveste gestionarea apei au fost puse in aplicare
in anumite tari africane. Aceste reforme au fost puternic influentate de Declaratia de la Dublin
privind apa şi dezvoltarea durabila, de asemenea, cunoscuta sub numele de Principiile de la
Dublin, adoptată de OrganizaŃia NaŃiunilor Unite în 1992.Aceste principii stabilesc, printre altele,
ce deciziile referitoare la gestionarea resurselor de apa ar trebui sa fie luate la nivelul cel mai
scazut posibil. In plus, ei afirma ca apa ar trebui sa fie considerata un bun economic si social,
care trebuie sa fie protejate.
Acest lucru se pare ca nu a fost atat de bine aplicat pe cat era necesar,afirma Anne
Hellum,profesor de drept la Universitatea din Oslo.
”Desi generate de bune intentii, aceste principii ale ONU au fost transpuse in practica politica
din Africa intr-o maniera care slabeste responsabilitatea statului de a asigura accesul la apa curata
pentru locuitorii sai.Acest lucru a afectat oamenii saraci, în multe locuri”,explica profesorul
Hellum.
"Aceste reforme sunt bine intentionate, dar in multe locuri, atunci cand principiul apei ca un
bun economic si social a fost pus in practica,rezultatul a fost ca utilizatorii trebuie nemijlocit sa
plateasca pentru apa.. Aceasta creeaza probleme pentru persoanele care fac nu au acces la surse de
apa si nu sunt nici capabili sa acorde o contravaloare ".
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In zonele rurale, sistemele descentralizate si axată pe utilizatea gestionata a apei au dus,în
multe cazuri,la înfiinŃarea de organizaŃii de utilizatori cu norme privind taxele de aderare si de
membru. Astfel s-a ajuns la desfiintarea multor fantani, iar femeile sarace au fost obligate sa
foloseasc surse de apa care nu prezentau un minim de siguranta iar acest lucru,dupa cum o
demonstreaza studiile efectuate in acest domeniu,afecteaza starea populatie,sanatatea si
posibilitatile de nutritie.
Constitutia
Republicii
Africa
de
Sudo
declaratie
de
democratie
„ Noi,poporul Africii de Sud,
Recunostem nedreptatile trecutului nostru,
Ii apreciem pe aceia care au suferit pentru dreptate si libertate in tara noastra
Ii respectam pe aceia care au muncit pentru a cosntrui si a dezvolta tara noastra si
Credem ca Africa de Sud apartine toturor celor care locuiesc aici,uniti in diversitatea nostra,
Noi prin sistemul nostru reprezentativ ales in mod liber,adoptam aceasta Contitutie,
Ca lege fundamentala a Republicii[...]”
Constitutia actualei Republici a Africii de Sud,adoptata la data de 8 mai 1996 si
intrata in vigoare la data de 7 februarie 1997 este cea care exprima caracterul democratic
al acestui stat precum si suveranitatea de care aceasta dispune în mod absolut.
Astfel Republica Africa de Sud este un stat democratic,intemeiat pe recunoaşterea
valorilor demnitatii umane, interzicerii rasismului si a dominaŃiei unui singur sex, bazat pe
suprematia Constitutiei si a regulilor de drept.
Conform acestui act de suprematie legitima „ Constitutia este legea suprema a Republicii
Africii de Sud. Reglementările juridice sau conduitele incompatibile cu ea sunt lipsite de
valabilitate, iar obligatiile pe care le impune trebuie sa fie respectate”.
ConstituŃia Republicii Africa de Sud enumeră o serie de drepturi si libertati ale omului, ea
include si „Carta drepturilor” în care se consacra egalitatea tuturor cetatenilor, dreptul la
viata,, libertatea şi securitatea persoanei, etc.
Structura guvernarii în Republica Africa de Sud este constituita din mai multe „sfere de
guvernare” care actioneaza la nivel national, provincial si local , ele fiind distincte,
independente si corelate.
Parlamentul Republicii Africa de Sud, este un parlmanent de tip bicameral format din
Adunarea Natională care este contituita la randul ei din 350 -400 de membri si Consiliul
provinciilor care este compus din delegati ai provinciilor sud-africane.
In ceea ce priveste Adunarea Natională acesta dispune de largi prerogative ca cel de
amendare a Constitutiei detinute pe o perioada de 5 ani. Adunarea Nationala este principala
autoritate legislativă care se ocupă cu adoptarea legilor prin votul majoritatii membrilor, iar actele
normative care privesc interesele provinciilor sunt supuse adoptarii de catre Consiliul provinciilor.
Constitutia este cea care stabileste procedura medierii intre cele doua camere, adoptându-se
regula prevalenŃei primei Camere.
Presedintele Republicii Africa de Sud este seful executivului national,este cel care trebuie sa
apere si sa respecte totadată Constitutia ca lege suprema a Republicii, trebuie sa promoveze
unitatea natiunii si progresul acesteia.
Presedintele este cel care detine o serie drepturi si atributii ca:
-dreptul de a semna legile si de a le retrimite catre Adunarea Nationala pentru a fi rediscutate;
-dreptul de a se adresa Curtii Constitutionale in ceea ce priveste constitutionalitatea unei legii;
-poate convoca Adunarea Nationala si Consiliul Provinciilor in sesiune extraordinara;
-poate sa numeasc anumite comisii de ancheta;
-poate sa solicite organizarea unui referendum;
-are dreptul sa primeasca sau sa trimita misiuni diplomatice;
-conferă distinctii;
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-acorda gratieri.
Tot acesta detine puterea executiva alaturi de membrii Cabinetului, el este numit în functie
din randul membrilor Adunarii Nationale, acestuia revenindu-i ulterior obligatia de a depune
juramant.
Presedintele Republicii Africa de Sud poate fi indepartat din functie i n cazul unor incalcari
grave ale Constitutiei,de catre Adunarea Nationala prin votul a doua treimi din membri sai. In
cazul absentei presedintelui sau de vacanta acestei functii, pana la alegerea unui nou preşedinte,
atributiile sale sunt indeplinite fie de vicepresedinte,fie de un ministru desemnat de presedinte, fie
de un ministru desemnat de Cabinet.
Cabinetul este compus din presedinte care este si seful acestuia, vicepresedinte si ministri.
Presedintele Republicii Africa de Sud este cel care numeste vicepresedintele si ceilalti membri ai
Cabinetului din randul membrilor Adunarii Nationale. Atat vicepresedintele cat si ministri numiŃi
de catre presedinte sunt direct raspunzatori în fata acestuia in ceea ce priveste indeplinirea
sarcinilor si a atributiilor ce le revin.
In ceea ce priveste cele noua provincii ale Republicii Africa de Sud, conform Constitutiei,
acestea au dreptul,si ele, la ConstituŃie proprie. Autoritatea executiva la nivelul provinciilor este
detinuta de un premier care isi exercita atributiile alaturi de ceilalti membri ai Comitetului
executiv.
Constitutia Republicii Africa de Sud stabileste ca la nivelul provinciilor,Constitutiile
provinciale sunt adoptate de catre doua treimi din membri Adunarilor legislative ale provinciilor,
ele fiind compatibile cu ConstituŃia Republicii Africa de Sud. Iar in ceea ce priveste legislatia
provinciilor,aceasta este compatitibila cu legislatia nationala care raspunde problemelor de interes
national,in timp ce legislatia provinciilor trebuie sa raspunda la probleme specifice provinciilor in
care sunt aplicate.
Sistemul judiciar în Republica Africa de Sud este consacrat in capitolul VIII al Constitutiei
care este consacrat tribunalelor si administrarii justitiei.
In Republica Africa de Sud sistemul judiciar include si Curtea Constitutionala care este cea
care are competente in probleme constitutionale,dispute dintre diferite organe ale statului la nivel
national sau local, cu privire la constitutionalitatea legilor, indeplinirea atributiilor constitutionale
ale presedintelui, etc.
Curtea Constitutionala este formata din presedinte, vicepresedinte si alti noua judecatori, ea
necesita cel puŃin 8 judecatori pentru a dezbate probleme constitutionale.
Curtea Suprema de Apel este principala putere judecatoreacă din Republica Africa de Sud,
fiind compusa din presedinte, loctiitorul sau si un numar de judecatori de apel care se stabileste
prin act al Parlamentului. Aceasta autoritate judecatoreasca are rolul de a decide asupra apelului în
toate materiile cu exceptarea celor constitutionale care sunt de competenta Curtii Constitutionale.
Sistemul judiciar din Africa de Sud cuprinde alaturi de cele doua mari instante anterior
prezentate si Inalte Curti, tribunale si alte instante.
Mediul de afaceri in cadrul Republicii Africa de Sud
Parca dorind sa recupereze timpul pierdut,aceasta tara prezinta acum un mediu de dezvoltare
economica descris de expertii in domeniu in linii foarte optimiste.
In ceea ce priveste atat reglementarea in vigoare cat si practica in afaceri,Africa de Sud
prezinta caracteristici comune tarilor din America de Nord,celor din Europa si Australiei.
Libera intreprindere reprezinta regula in domeniu,desi exista anumite sectoare precum cel al
transporturilor,telecomunicatiilor,electricitatii etc. care sunt sau continua sa fie,total sau
partial,detinute si controlate de guvern. Politica guvernamentala este reprezentata de promovarea
comertului,restructurarea si privatizarea anumitor intreprinderi detinute de stat,in masura in care
acest lucru conduce catre o dezvoltare.
Expertii descriu antreprenorii sud-africanii ca fiind,in general,foarte educati in
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domeniu,calificati si competitivi. In prezent, relatia dintre guvern si zona economica este una
deschisa,statul angajandu-se sa ofere facilitati si oportunitati comunitatilor care au fost
dezavantajate de politica de Apartheid si de a oferi acestora posibilitatea unui sistem de aliniere
echitabila in ceea ce priveste impartirea si distribuirea resurselor.
Politica macroeconomica a guvernului propune strategii pentru ocuparea fortei de
munca,pentru crestere economica, acestea fiind sustinute de o libertatea a pietei,fiscalitate
corecta,crearea de locuri de munca si de o dezvoltare si o distribuire a serviciilor de baza pentru
intreaga populatie.
Desi reprezinta decat 3% din suprafata intregului continent African,aceasta tara asigura 40%
din productia industriala,peste jumatate din productia de electricitate si peste 45% din productia de
minereuri,dar, bineinteles,pentru o dezvoltare economica sustinuta la nivel continental este nevoie
de mai mult de atat.
In ceea ce priveste mediul de desfasurare legala a relatiilor dintre angajat si angajator,acesta a
fost supus unor reforme majore in ultimii ani. Guvernul a urmarit sa alinieze legislatia Africii de
Sud,in materia angajarilor, la recomandarile si conventiilor semnate cu Organizatia Internationala
a Muncii. Ca urmare a acestui fapt,a fost adoptat in 1995 Actul cu privire la relatiile de munca prin
care se urmareste oferirea unui cadru juridic pregatit sa ofere atat angajatului cat si angajatorului
posibilitati de a-si apara drepturile. Asadar,prin acest document s-au intarit idei precum
posibilitatea organizarii in sindicate, participarii anagajatilor la sedintele de conducere,negocierea
salariilor, discutarea si stabilirea termenilor si a conditiilor de munca. S-a creat,de asemenea si un
Tribunal al Muncii si o Curte de Apel pe langa acest tribunal care sa se ocupe de litigiile din acest
domeniu.
Pe scurt,in prezent,Africa de Sud detine un sistem lesgislativ sofisticat care ofera cadrul
necesar in domeniile importante,inclusiv in ceea ce priveste domeniul economic,astfel incat pe
termen mediu se asteapta din partea acestei tari o forta de munca stabila,competenta si eficienta.
CONCLUZII
Toate cele prezentate in aceasta lucrare vin sa sustina criteriul de la care s-a pornit in
redactarea materialului de fata si anume dreptul Africii negre ca familie de drept apartinand unui
bazin de civilizatie juridica . Intrand in profunzimea subiectului se descopera lumea fascinanta a
acestui continent,atat din punct de vedere juridic cat si social. Osciland,pe de o parte,intre un drept
stramosesc,cutumiar,care s-a dovedit a fi foarte eficient in cazurile aplicat si pe de cealalta parte,un
drept evoluat cu puternice influente de origine europeana, Somalia si Africa de Sud reprezinta o
reflexie a continentului negru de la parte la intreg sustinand constantele culturii africane.
Ceea ce este de retinut din acest studiu,principalele coordonate le reprezinta ideile conform
carora Africa,desi un teritoriu vast,reprezinta in acceptiunea lui Rene David ramura unei
clasificari privind bazinul de civilizatie juridica. Asadar potrivit francezului,acest continent
infatiseaza un spatiu cu trasaturi comune,unit intr-o devenire istorica similara,caracterizat de
trasaturi tipice. Pentru ca intotdeauna i-a fost vizat potentialul atat in ceea ce priveste bogatiile
naturale cat si locuitorii , Africa a fost supusa unor fenomene care i-au slabit puterea si au lasat-o
intr-o situatie de incapacitate de revenire rapida -comertul cu sclavi,exploatarea miniera,impunerea
sistemelor tarilor care au colonizat acest spatiu, segregarea rasiala si mai apoi,contracarate mai
apoi prin dorinta de a se alinia la sistemele dezvoltate. Din aceste cauze,la nivelul continentului nu
putem vorbi totusi de o coerenta juridica in fapt,dupa cum am aratat anterior in aceasta lucrare,desi
majoritatea tarilor si-au capatat independenta si dispun de potential de autoguvernare,acest lucru
nu a implicat in mod necesar si definitivarea coordonatelor juridice. In acest caz putem da
exemplul Somaliei,care,desi dispune de potential juridic modern,apeleaza la metode ancestrale in
ceea ce priveste solutionarea litigiilor.
Acest studiu abordeaza o analiza actualizata atat in ceea ce priveste sursele de informare cat si
privind situatia de fapt a notiunilor expuse.
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Liniile conducatoare ale acestei lucrari sunt reprezentate de expunerea in ansamblu a
continentului african,de tratarea subiectelor de interes larg si de crearea unei viziuni generale
asupra statului somalez si a Republicii Africii de Sud,in scurta paralela prezentata mai sus.
Rezultatele obtinute in urma acestei cercetari vin in scopul imbogatirii informatiilor existente
despre subiectul de fata, punand impreuna expunerile unor specialisti,expuneri privind diferite
aspecte din cadrul universului juridic al continentului African.
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UNENFORCED GUARANTEES? - LIMITED DISCLOSURE OF
DECISION-MAKING DOCUMENTS
Bianka MAKSÓ*

Abstract
Undisputedly, a perfect world can only be conceived of as an information society1, so not only
active social participation but also everyday life requires conscious behaviour of information selfdetermination. The basic philosophy of information rights is to make the state transparent and its
citizens not transparent. Freedom of information is one of the most effective ways of making this
principle prevail, thus it can become an enforceable right to take democratic control over the
state. What happens, when this guarantee becomes unenforced because of a permission derived
from paragraphs of an act?
This paper lays the emphasis on the limited disclosure of decision-making documents, on a
narrow, but significant field of freedom of information. Opinions of recognized experts, authorities
and decision-makers will be compared, although this examination is not exhaustive. Lawsuits,
interpretations of courts, decrees of the Hungarian Constitutional Court, recommendations and
decisions of ombudsmen are also incorporated in the work. Comparing international statutes will
focus on the differences to find and help to maintain the sensitive balance between publicity and
secrecy.
Keywords: information rights, freedom of information, decision-making documents
1. Introductory ideas
’It is a capital mistake to theorize before one has data.’ 2
This quotation comes from Sir Arthur Conan Doyle, the author and creator of the well-known
detective, Sherlock Holmes. Nowadays it would also be a mistake to believe that only detectives
and investigators need data and information.
All of us have seen masked faces, distorted voices in the news. Anyone can read anonymous
judgements in lawsuits of privacy rights. The protection of personal data has played an
increasingly important role in our information self-determination, although it is only a part though
a very significant part of our information rights. Conscious information self-identification includes
the right to access and distribute information of public interest as it is declared to be constitutional
fundamental right. Why is this issue so remarkable and topical? On the 1st January 2012 came into
force Act CXII of 2011 On Informational Self-determination and Freedom of Information, which
will hopefully reform jurisdiction but still continuous to difficulties for lay persons and
professionals.
Are we faced with unenforced guarantees? The legal status of decision-making documents is
governed in the same way in the paragraphs of the law in force3 as in the former one4, nevertheless
the concept of data of public interest has changed and a so-called ’public-interest-test’ will be
introduced in the procedures of permitting or refusing of disclosure.
*
Author: Bianka Maksó, law student, University of Miskolc, Faculty of Law. Consultant: Dr. habil. László
Majtényi, senior lecturer, head of the department, Department of Information and Media Law
1
Majtényi László: Az információs szabadságok, adatvédelem és a közérdekő adatok nyilvánossága,
Budapest,2006, Complex Kiadó Jogi és üzleti Tartalomszolgáltató Kft. 39. p.
2 Sir
Arthur Conan Doyle: The Adventures of Sherlock Holmes, London, 1892, George Newnes, 5. p.
3
Magyar Közlöny 2011. évi 88. szám, 26. 06. 2011 25449 – 25485. p.
4
Act LXIII of 1992 On Protection of Personal Data and the Publicity of Data of Public Interest
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How can we decide whether a decision-making document is confidential or constitutes data of
public interest? What information can be of such important public interest as to provide a basis for
limiting the disclosure of the information? Examining the above issue an attempt will be made to
find answers to these questions.
2. Emphasis on information rights, particularly on freedom of information
Being citizens of the state our sense of justice needs a democratic way of taking control over
the organs and institutions of the state, as it is one of the most important guarantees of the rule of
law. The objective is to achieve the democratic and transparent operation of states and of the
public authority by the prevalence of the principle of freedom of information.
The philosophy of information rights is to make the state transparent and make the citizen
non-transparent1. The theory of separation of powers created by Montesquieu should be interpreted
concerning information power as well with the purpose that the administration should not be a
power with huge piles of data - think about the Big Brother metaphor2.
2.1. Historical background
We take it for granted that we can read draft laws, get to know public interest information via
the internet, but achieving this took great efforts by lay persons and professionals. Public funds
and public authority are not only today in the focus of certain social groups. This attitude derives
from the 18th century England, when the advisor of the king was sentenced to death because
people, disapproving of his methods of government, accused him of influencing the king against
his nation.
The roots of the need of freedom of information date back to the ideas of the period of
enlightenment. As a law the freedom of information was declared first in a Swedish act about
freedom of the press in 1766, which declared that every Swede had the right to get to know official
information except for secrets of the state. The Article 14 and the 15 of Declaration of the Rights
of Man and of the Citizen (adopted in 1798 in France) also entitled every citizen to follow how
taxes and public funds were spent.
This filed of law is more than 200 years old, but only the past 15 years resulted in conscious
law making processes and sectoral rules. The map of the world has been repainted as a worldwide
ambition has been rising to create freedom of information acts in every country and to make the
working of states transparent.
In countries painted yellow only the draft of the law is on the table of the legislating body, but
in green ones freedom of information acts have been passed, what is more, in dark green ones
these rules regulate all the aspects of the issue.

1

Majtényi László: Az információs szabadságok, adatvédelem és a közérdekő adatok nyilvánossága, Budapest,
2006, Complex Kiadó Jogi és üzleti Tartalomszolgáltató Kft. 35. p.
2
This concept was introduced by László Sólyom, Világosság, 1988. 1. szám
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2.2. Fundamental rights - dilemma of ‘the chicken or the egg’
Which came before the other: freedom of information or freedom of speech and expression?
How can anyone form a judgement without true information? Freedom of information is a
prerequisite, an inherent part of freedom of speech and expression; however the acts of freedom of
speech were accepted long before the other one all around the world. The only exception is
Sweden as in 1766 both aspects of the communication rights were enacted at the same time. The
firs act guarantying real guarantees was adopted in 1966 in the U.S.A.
Considered as a fundamental right, freedom of information is declared in the constitutions of
many countries - so is in the Hungarian one -, furthermore Article 11 of the Charter of the
Fundamental Rights of the European Union3, which is binding for the member states, declares it in
the same article as it does freedom of expression. Why is freedom of speech the most significant
fundamental right in this aspect? Restricting the ‘market of the opinions’ would limit the publicity
of truth. So it is a mistake to try to find an answer to this question because the former includes the
other. Information rights surround the system of fundamental rights forming a specific layer of
theirs. According to the Hungarian Constitutional Court this human right is the third in the
hierarchic catalogue - following everyone has the inherent right to life and to human dignity4, so it
is not unrestrictable, but enjoys higher level of security.
2.3. Conceptual determination
A systematic knowledge can only be regarded as science if the synthesis of that knowledge
advances its subject5 therefore finding definitions is the first step in our examination. Firstly
freedom of information is a right of the citizens which can be enforced by courts enabling then to
get information about the operation of the state as a democratic method of control6. Secondly
1https://www.privacyinternational.org/article/freedom-information-around-world-2006-report (downloaded:
2011.XI. 4)
2 http://right2info.org/resources/publications/foi-map-by-david-banisar/view (downloaded: 4.9.2011)
3
Official Journal of the European Union C 83, 30.3.2010
4
The basis of these ideas derives from Constituitonal Law lectures at University of Miskolc ( 2011)
5
Közigazgatási Jog. 1. Magyar közigazgatási jog Általános Rész I. University of Miskolc, Facutly of Law,
Department of Administrative Law, 2011 84. p.
6
Kerekes Zsuzsa: Az információszabadság az ombudsman gyakorlatában, In: Az odaátra nyíló ajtó,
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freedom of information means that everybody is entitled to obtain information which is not other
persons personal data or which is not secret1. By Act CXII of 2011 data can be divided into types2:

classified data
personal data

secret eg. bank, business
data of public interest

decision-making documents
data public on grounds of public interest

Data of public interest are mostly public and cannot be personal data at the same time. They
are registered in any mode or form concerning activities undertaken and controlled by the body or
individual carrying out state or local government responsibilities, as well as other public duties
defined in relevant legislation. Special emphasis is laid on data concerning the scope of authority,
competence, organisational structure, professional activity and evaluation equally encompassing
its effectiveness, financial management and concluded contracts3. As state agencies are obliged to
ensure the information of the public fast and accurate, they are forced to disclose public interest
data. If there is a claim regardless of its written or oral form, according to the Act CXII of 2011
state agencies have to give access for public interest documents most of the time in as short period
of time as possible, but at least in 15 days which period can be lengthened with 15 days in case of
great amount of documents. There are some reasons for legal denial enacted in Section 27 (2). If
they deny disclosing they have to inform the claimant in 8 days. In case of omission, the claimant
Adatvédelmi Biztos Irodája, 2001, Budapest 122. p.
1
Székely Iván: Milyen esetekben és hogyan fordulhatunk az adatvédelmi biztoshoz? In: Javorniczky István és
Majtényi László (szerk.): Adatırségen, Történetek a Tüköry utcából, 1999, Emberi Jogi Információs és
Dokumentációs Központ, 13. p.
2
Basis for the diagram: Majtényi László: Az információs szabadságok, adatvédelem és a közérdekő adatok
nyilvánossága, Budapest, 2006, Complex Kiadó Jogi és üzleti Tartalomszolgáltató Kft. 220-225. p.
3

The Hungarian text has give rise debates during interpretation because of the conjunctions.
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has 30 days to bring a case against the agency before a court.
3. Legal status of decision-making documents1
3.1. Limited disclosure today
Because of the changes in the concept of the data of public interest we are faced with
difficulties as the scope of the act widened, but the limited disclosure of the decision-making
document is still an issue. According to the act – which rules the same way as in the former one –
we cannot get to know this information before a decision is taken for a period of ten years
following the date the data was generated or registered, although the competent executive of the
body controlling the data is entitled to authorise access to the data. In the permission the executive
has to consider the weight of the given public interest relating to ensuring or denying access. This
new part of the law introduces a new element to the act.
After the decision is taken, in the secret period of time disclosure can only be denied if the
access may potentially interfere with the legal operational procedure of the body, may exerted
unauthorised outside influence on its operation and on the free expression of its position.
3.2. Finding the answers - prior constitutional protection
None of the Hungarian acts includes definition of a decision-making document and in each
case and lawsuit there are several questions to decide. Act LXIII of 1992 On Protection of
Personal Data and the Publicity of Data of Public Interest could be an example for the
neighbouring states, even for whole Europe. Its regulations were long- standing, precise and
satisfied all the expectations, but it was a long and winding road to achieve it.
To find answers the questions asked in the introduction look at Decree 12/2004. (IV.7.) of
Hungarian Constitutional Court. The proponent claimed that the legal status of decision-making
documents is not strict enough and is too flexible to be suitable for democratic control over the
state. The Court declared unconstitutional situation and omission then appealed the Hungarian
Parliament to amend the act. Until now there has been no need to amend it.
According to the Constitutional Court decision the paragraph about decision-making
documents is essential, because it would be an intolerable burden for the administrative bodies and
the independence of their work would not be protected sufficiently. At the same time there was
omission in the field of guarantees, because there was no way of disclosure if the secrecy is
unreasonable.
As information rights form a foundation of democratic states and the rule of law, states must
ensure their enforcement, and information rights can only be limited by statues and without
affecting their essential content if well-grounded reasons are given. According to the practice of
the Constitutional Court, restrictions can only be accepted if they meet the requirements of the
necessity-proportionality test. Restrictions can be made if other fundamental rights or public
interest of great importance provide sufficient. Limiting the freedom of information cannot be on
grounds of the comfort of the institutions, but on grounds of the independence, transparency,
controlled functioning and on grounds of fast, accurate, official information of the public.
3.3. Administrative aspects
According to well-known professionals of public administration, obtaining, processing and
distributing information is an inherent and necessary part of the cycle of the administration2.
1

Article 27 (5) (Act CXII of 2011 On Informational Self-determination and Freedom of Information)
Közigazgatási Jog. 1. Magyar közigazgatási jog Általános Rész I. University of Miskolc, Facutly of Law,
Department of Administrative Law, 2011
2

Bianka Maksó

943

According to the official position of the Department of Administrative Law, Faculty of Law at
University of Miskolc, collecting information is the second step in the administration cycle, which
consists of the steps of aims, information, planning, decision making, execution, coordination and
controlling (in Hungarian: CITDöVKE). Finding the right balance between the protection of the
efficient operation and transparency is hard, as the comfort of the state agency cannot provide a
reason for denying disclosure, but at the same time it would be unreasonable burden on an agency
to meet the requirements without the rules regulating documents for internal use. Classical
example of administrative infringement is working without sufficient transparency denying access
to not correctly defined range of decision-making documents1.
4. Decision-making documents in practice
4.1. Legislation is public affair2
Acts regulate nearly all aspects of everyday life, so it is essential to be familiar not only with
the enacted rules but with the decision-making process as well. Transparency is particularly
significant when a new constitution of a democratic state on the agenda.
In 2006 a claim was brought before a court because access to the draft of the new constitution
was denied on grounds that the document was for internal use during the legislative process. In the
first instance the court obliged the responsible Ministry to disclose the document. The court
accepted the reasons of the plaintiff, who claimed that the decision was made when the minister
submitted the draft.
The legally binding judgement changed the fist instance decision. According to it the
respondent did a legally accepted action when he refused the disclosure. Legislation is an integral
process and publicity is necessary only after the Government has submitted the draft to the
Parliament, which had not happened until the refusal. Although the rules are controversial, the
efficiency and protected standard of operation of state agencies can only be ensured if undue
influences do not affect them.
4.2. Business secret cannot be claimed3
The defence policy and military technology of a state are always in the focus of curious eyes.
The Gripen case became a case of reference in the world of freedom of information. The binding
court decision obliged the respondent to disclose a list about Swedish-Hungarian contracts under
which Hungary bought Gripen fighters and in return Swedish funds were mend to be invested in
the Hungarian economy by a special civil law transaction.
At first and at second instances the decisions declared the refusal illicit on ground of the
exception of decision-making documents and business secret illicit. The plaintiff’s legitimate
reasons stated - nota bene correctly - that the list was about public funds, thus that public interest
documents would had to be disclosed, obviously with covered business secrets. Reasons referring
to the amount of files were also rejected. The transaction had not been performed completely, but
according to the decision, some parts had been performed and documents dealing with funds
would have to be made available for the claimant.
4.3. Conclusion on the Hungarian practice
Answers to the introductory questions have been outlined. The borderline between
1

Alexander Dix: The influence of Hungarian Freedom of information legislation abroad – The Brandenburg
example and experience In: The door onto the other side, 2001, Office of the Parliamentary Commissioner for Data
Protection and Freedom ob Information, Budapest, 234. p.
2
2.Pf.21.576/2006/7. számú ügy, Fıvárosi Ítélıtábla
3
2.Pf.20.708/2008/7. számú ügy, Fıvárosi Ítélıtábla
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confidentiality and publicity, and its sensitivity are issues of deliberation in every case. Pressure
from the public, inquiry by citizens urge state agencies to work in an open and transparent way,
but it is still not possible to define coherent concepts, only trends perceived.
Civil organisations, journalists, legal professionals - but not lay people, although legal costs
are not high - have brought claims to courts and have achieved that previously confidential parts of
the operation of the state have become public. In the future courts will have to cope with new
challenges. Incorporating the concept of public-interest-test into the statute may complicate
situations even more, but the protection of state agencies have to remain a priority.
5. A single community with different rules?
In Europe and within the borders of the European Union it is worth analysing the freedom of
information acts1 of other states because the differences or close similarities in phrasing may result
in interesting conclusions.
5.1. Within the borders of the Union
5.1.1 “…decisions are taken as openly as possible … ”
This basic principle, which constitutes democracy in the decision-making processes and
legitimacy of the administration, is declared in the preamble of Regulation (EC) No 1049/2001 of
the European Parliament and of the Council of 30 May 2001 regarding public access to European
Parliament, Council and Commission documents2, and in subparagraph 3 Article 4 states the legal
status of the documents for internal use.
Many cases have been heard before the judicial bodies of the EU in which the reasons for the
denial of access such documents have been reconsidered. According to case law, exceptions to
document access must be interpreted and applied strictly so as not to frustrate application of the
general principle that the public should be given the widest possible access to documents held by
the institutions. During the deliberation it has to be examined whether access to the document
would specifically and actually undermine the protected interest and whether there is no overriding
public interest justifying disclosure of the document 3. The fact that a document is an exception
does not mean that the access have to be denied automatically4. Factors like the freedom of
expression, the role played during the decision-making process have to be evaluated because
transparency results in stronger legitimacy5.
5.1.2. European Union statistics6
According to the Regulation (EC) No 1049/2001 of the European Parliament and of the
Council of 30 May 2001 regarding public access to European Parliament, Council and
Commission documents, this diagram shows the rate of the reasons for the denial in connection
with the access to documents.

1
Avoiding confusion and being coherent I use common terminology, while the English translation of acts may
differ. Hereinafter: state agency refers to state organs, institution, authorities…etc. and decision-making documents
and documents for internal use stands for the same concept.
2
OP L 145, 31.5.2001, 43—48. p.
3
Judgment of the General Court of 7 June 2011 - Poland v Parliament (Case T-471/08), OJ C 32, 7.2.2009
4
T-109/05. and T-444/05. Navigazione Libera del Golfo Srl (NLG) v Commission HL C 204., 2011.7.9.
5
Judgment of the Court (First Chamber) of 21 July 2011. Kingdom of Sweden v European Commission and
MyTravel Group plc. HL C 269., 2011.9.10.,
6
Report from the Commission on the application in 2010 of Regulation (EC) No 1049/2001 regarding public
access to European Parliament, Council and Commission documents, COM(2011) 492 final, Brussels, 12.8.2011
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Claiming the reason for limited disclosure of documents for internal use amounts to nearly
the third of the denials. The ratios remained unchanged, which shows, that the number of denials,
ungrounded or legal, claiming this reason does not increase or decrease either.
5.2. Comparing statutes
The more statutes we compare with the Hungarian one, the more similarities we can find, but
at the same time great number of differences can also be discovered. This research takes into
account the freedom of information acts and their regulating concerning the disclosure of decisionmaking documents according to their dominant and determinative roles1 in the field of information
rights. At the same time it is worth mentioning that the Hungarian statutes about freedom of
information were exemplary and satisfied all requirements.
Analysing the EU regulation, statues of Norway, Germany, Poland and Australia conclusions
can be drawn and ideas and methods can be found which should be interpreted and applied in the
Hungarian legislation and jurisdiction as well.
The ultimate aim is the same in all the regulations: protecting the effectiveness of the decision
making processes and their freedom of external influence.
The greatest advantage and a unique feature of the Hungarian act - only the EU Regulation is
along the same lines - is that it regulates both situations before and after the decision is made. The
period of time of limited disclosure, the so-called secrecy, is ten years, which is also a merit of the
Hungarian statute, since a shorter or a much longer period might ruin the fulfilment of the main
principles.
The scope of the statues shows great differences. Whilst the Hungarian rule does not mention
a single example, the Norwegian, the German, the Polish and the Australian statutes do. Examples
e.g. of documents made by expert for state agencies, draft laws, opinions, reports, offers, letters
among state agencies contribute to clarify the issues and relieve lay persons and professionals of a
heavy burden of deciding which document belongs to which class. The Hungarian statute without
1
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Federal Act - Governing Access to Information held by the Federal Government (Freedom of Information
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Act of 6 September, 2001 on access to public information, Journal of Laws of 8 October, 2001 - Poland
Freedom of Information Act 1989. R15 01/07/11 11. July 2011 - Australia
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examples broadens its own scope beyond any limits. Without a strictly determined scope the
discretional power of the executives of the institutions plays a significant role in permitting or
denying the access of decision-making documents.
5.3. Howard-factors and the public-interest-test1 outside Europe
The concept of public interest is obvious in certain cases but in most cases it gives rise to
heated debates, particularly if it is included in statutes without explanation of its meaning. In the
Australian practice, the Howard-factors introduced in a lawsuit in 1985, provide undisputable
ground for understanding the concept. Balancing the five aspects of the test we have to take into
consideration the high position of the organs, the contents of the document in particular documents
about policies and trends, and coherence, integrity and confidentiality of process of the
communication. Raising useless debates over issues that have not been decided would undermine
the safety of processes and the regard for the state agencies.
6. Summary
The right to know means freedom of information, a layer of a fundamental right, an
entitlement, a necessity and protection.
The Hungarian legislation dealing with information rights created a long-lasting, wellformulated statute which can serve as an example both for the West and the East. The examination
of statutes and law suits shows that the regulations of decision-making documents with their
complex but undefined meaning can create or ruin the legal basis of case. Including the concept of
decision-making documents in statutes did not stop the gap but has opened one to the delight or
anger of lay persons and professionals.
What can we expect for the future? The answer is a single word: change. A new statute and a
new fundamental law came into force in Hungary on the 1st January 2012. The way how we will
conform to them or how they will re-form our everyday life is still to be seen, but it will not be
easier for the curious eyes and ears to get access to documents, although every effort promotes the
prevalence of transparency and publicity.
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CUM GESTIONĂM EFECTUL “ I FEEL PRETTY” ÎN AVIAłIA CIVILĂ
INTERNAłIONALĂ?
Maria Andreea NECHITA1

Abstract
In 1948, during a flight from San Juan, Puerto Rico, to New York, two gentlemen,
Mr.Santano and Mr. Cordova, after consuming a large quantity of rum, got involved in a conflict,
fighting with the flight attendants as well, trying to calm them down. When the plane landed in
New York, they were arrested and brought before the Court being charged with "unruly behavior"
on board aircraft. The Court decided to drop the charges against them, showing that The Death on
High Seas Act, normally applicable in circumstances of violence on board ships, was not
applicable to aircrafts, so there was no legal text under which they could have been charged. What
law should be applied when we deal with unruly or disruptive passengers on board aircraft?
The paper will analyze the international legal framework governing offenses committed on
board aircraft, highlighting the gaps existing in the current legislation, the difficulty in which
states and other participants to the international society find themselves when faced with such
situations in civil aviation .
The paper will also draw guidelines regarding the way forward in drafting legal international
texts in the field of "unruly and disruptive passengers"..
It is a journey through international regulations and national legislation that outlines the
image of a hoped happy ending.
Cuvinte cheie : crime, aircraft, highjacking, unruly passenger, ICAO.
1. Introducere
În cadrul cercetării, voi identifica reglementarile care se aplică atunci când vorbim de
infracŃiunile săvârşite la bordul aeronavelor. Cele mai multe dintre convenŃii nu menŃionează
direct responsabilitatea statului de reglementare a despăgubirilor pentru prejudiciile cauzate în
aeronave.
Redactorii diferitelor textelor juridice în cauză au declarat că ideea principală a dispoziŃiilor
adoptate a fost de a afla carui stat ii apartine raspunderea pentru infractiunile savarsite la bordul
aeronavelor. Chiar dacă am putea spune că statele sunt responsabile si aftfel isi asuma o anumita
răspundere, responsabilitatea lor este in unele cazuri incerta, în sensul că au cel puŃin o obligaŃie
morală de a compensa pentru daunele cauzate la bordul aeronavelor in cazul in care nu se asigura
siguranŃa pasagerilor.
Întâi de toate, trebuie să facem diferenŃa între o serie de elemente şi părŃi atunci când vorbim
de infracŃiuni săvârşite la bordul aeronavelor, astfel avem : statul de înregistrare al aeronavei,
statul în care operează şi a carui naŃionalitate o are operatorul aerian, statul a cărei cetăŃenie o are
pesoana vătămată şi staul a cărui cetăŃenie o are agesorul. Suntem în situaŃia în care avem patru
jurisdicŃii, un singur agesor , patru manifestări ale atributelor suveranităŃii – un adevărat motiv de
dispută între state.
În ceea ce priveşte securitatea, voi încerca să arăt că statele au anumite obligaŃii atunci când
vine vorba de măsurile efectuate referitoare la aspectele legate de securitate. În acest sens, statele
1
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au responsabilitatea pentru siguranta din aeronave si de aceea au anumite obligaŃii cu privire la
securitatea din acestea.Statele au responsabilitatea pentru furnizorii de servicii de navigaŃie
aeriană. De asemenea statele au responsabilitatea pentru actele angajatiilor lor în domeniul de
control al traficului aerian atunci când vine vorba de pejudiciile cauzate din aeronave, deoarece
poate fi vorba de o informaŃie greşită sau o comandă greşită dată de pilot.
Voi analiza textele internaŃionale care reglementează cadrul legal pentru infracŃiunile
săvârşite la bordul aeronavelor, evidenŃiind lacunele prezente în legislaŃia internaŃională,
dificultatea în care se regăsesc statele şi alŃi participanŃi din cadrul aviaŃiei civile internaŃionale în
momentul în care se confruntă cu astfel de situaŃii..
O problemă internaŃională de actualitate o reprezintă pericolul de deturnare al aeronavelor, în
acest sens o să dau câteva exemple marcante pe care le voi analiza din punct de vedere al
siguranŃei şi securităŃii dreptului aerian.
Analiza mea va trasa liniile directoare în ceea ce priveşte modalităŃile de abordare a
problematicii infracŃiunilor săvârşite la bordul aeronavelor în viitor.
2. Continut legislativ
O mică incursiune istorică
De-a lungul secolelor omul a visat să zboare, fiind inspirat de păsările cerului. Inventatori
celebri, cum ar fi Leonardo da Vinci, Stringfellow Ioan şi Lawrence Hargrave au invocat idei
pentru a obŃine unele dintre cele mai ciudate maşini înainte cu mult timp de fraŃii Wright “ primul
zbor celebru”1 .
AviaŃia este definită ca fiind proiectarea, fabricarea, folosirea sau operarea de aeronave în
care aeronava reprezintă termenul care se referă la orice vehicul capabil de zbor. Aeronavele pot fi
mai grele decât aerul ( avioane, planoare) sau mai uşoare decât aerul ( ambarcaŃiuni de baloane şi
dirijabile).
După al doilea război mondial , a existat o expansiune în aviaŃie ,în special în America de
Nord, atât aviaŃia privată cât şi cea comercială au devenit un mijloc eficient şi ieftin de transport
după război, având în vedere că mulŃi piloŃi au fost eliberaŃi din serviciul militar iar avioanele de
instruire au devenit disponibile.
Producători cum ar fi Cessna, Piper , Beechcraft au extins producŃia de aeronave pentru a
oferi noii clase de mijloc o nouă opŃiune. Aeronavele au început astfel să transporte persoane şi
mărfuri ,iar modelele au devenit mai mari şi mai de încredere.
Deturnarea aeronavelor
Deturnarea de aeronave, de asemenea cunoscută şi sub numele controlul asupra aeronavelor,
reprezintă confiscarea ilegală a unei aeronave de către un individ sau un grup cu un anumit scop pe
care aceştia înŃeleg să şi-l îndeplinească prin preluarea controlului asupra aeronavei.În cele mai
multe cazuri, pilotul trebuie sa menŃina in siguranŃă pasagerii şi personalul de bord chiar daca acest
lucru înseamnă uneori îndeplinirea cerinŃelor terorşitilor.
Multe dintre sechestrările aeronavelor au ca scop utilizarea pasagerilor că ostatici sau pot fi
săvârşite pentru a fi jefuite de marfă. De asemenea deturnările de ostatici produc de obicei o stare
de alerta în timpul unei perioade de negociere între autorităŃi şi terorişti, urmată de o formă de
soluŃionare a problemei. CerinŃele originale nu sunt întotdeauna aceleaşi cu ceea ce primesc în
schimb teroriştii. În cazul în care cererile sunt considerate prea mari, iar autorii nu doresc să se
predea, autoritatiile folosesc, uneori, forŃe armate speciale pentru a încerca o salvare a ostaticilor.
Prima înregistrare a unui avion deturnat a avut loc pe 21 februarie 1931, în Peru. Byron
Rickards, care pilota un avion de tip Ford Tri-Motor, a fost capturat pe teren de către revoluŃionari
înarmaŃi. El a refuzat să-i transporte unde doreau, iar după 10 zile Rickards a fost informat că
1
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revoluŃia a avut succes şi el ar putea fi eliberat în schimbul transportării unei persoane către Lima.1
De-a lungul timpului motivele autorilor care deturnează aeronave au fost variate : aceştia au
cerut eliberarea anumitor deŃinuŃi (IC-814, Indian Airlines Flight 814 de trecerea de la
Kathmandu,Nepal la Delhi, a fost deturnat de 5 cetăŃeni pakistanezi, la 24 decembrie 1999) , alŃii
au dorit să-şi evidenŃieze nemulŃumirile faŃă de o anumită comunitate (AF 8969 – Air Frânce zbor
8969 a fost deturnat la 24 decembrie 1994 de către grupul islamic armat de la Alger, caz în care au
fost ucişi 3 pasageri) , de asemenea sechestrările au mai fost efectuate în scopul de a utiliza
aeronavă că o armă pentru a distruge un obiectiv specific, un atac strategic împotriva regimului
politic şi militar (atacurile de la 11 septembrie 2001).
Cum ne confruntăm cu aceste deturnări?
Înainte de atacurile din 11 septembrie 2001 piloŃii şi însoŃitorii de zbor au fost instruiŃi să
adopte tactică „ de strategie comună „ care a fost aprobată de Administratia Federala a Aviatiei.
Astfel menbrii echipajului au învăŃat să se conformeze cu cerinŃele autorului deturnării, pentru că
avionul să aterizeze în condiŃii de siguranŃă şi apoi să lase forŃele de securitate să rezolve situaŃia.
Membrii echipajului recomandă pasagerilor să se aşeze în linişte, acest lucru este făcut pentru a
creşte şansele lor de supravieŃuire. Ei au fost de asemenea instruiŃi să nu facă nicio mişcare eroică
care ar putea pune în pericol alte persoane şi chiar pe ei înşişi. Administratie Federala a Aviatiei a
realizat că cu cât deturnarea persistă pe o durată mai lungă de timp, este mult mai probabil să se
termine paşnic cu teroriştii sau sunt reŃinuŃi de forŃele de securitate2.
Atacurile de la 11 septembrie au reprezentat o ameninŃare fără precedent , acestea implicând
terorişti sinucigaşi care puteau zbura cu avionul oricând, neavând vreo interdicŃie şi de asemenea
nefiind depistate intenŃiile lor cu privire la ceea ce urma. „ Strategia comună” a avut o abordare în
care nu a fost concepută o modalitate in care sa se prezinte cum să se ocupe de teroriştii
sinucigaşi, aceştia fiind capabili să exploateze această slăbiciune în sistemul de securitate al
aviaŃiei civile. De atunci această politică nu a mai fost utilizată , schimbându-se şi pregătirea
pentru situaŃii dificile a membrilor echipajului şi a pasagerilor în contactul cu teroriştii.
Un exemplu de pasageri activi şi membrii ai echipajului bine pregătiŃi avem pe 22 decembrie
2001 când pasagerii şi însoŃitorii de zbor din aeronava American Airlines Flight 63 din Paris , au
ajutat la prevenirea aprinderii unor explozive ascunse în pantoful lui Richard Reid. ÎnsoŃitorii de
zbor şi piloŃii sunt antrenaŃi pentru a contracara o deturnare şi pentru a se apăra de eventualele
infracŃiuni comise la bordul aeronavei3.
Ca un sistem de prevenŃie, uşile tehnice de la cabina piloŃilor de aeronave comerciale au fost
consolidate astfel încât să fie rezistente la glonŃ. Chiar şi aşa, mai multe state au declarat că ar
dobora avionul deturnat comercial dacă se presupune că teroriştii au sechestrat intenŃionat
aeronavele pentru a le utiliza într-un atac similar celui din 11 septembrie 2001 ,având în vedere şi
uciderea de pasageri nevinovaŃi de la bord. Potrivit unor rapoarte, piloŃi de vânătoare au fost
instruiŃi în vederea doborârii avionului deturnat, dacă acest lucru devine necesar. În alte Ńări , s-au
adoptat legi sau decrete dar s-a decis ca astfel de regulamente sunt neconstituŃionale şi au fost
respinse.
Un mijloc de a preveni sau de a răspunde unor eventuale deturnări îl reprezintă comunicarea
cu operatorul turnului de control al traficului aerian care în orice condiŃii ar trebui să fie informat
cu privire la acŃiunile petrecute la bordul aeroanevlor. Pentru a comunica cu operatorul de control
al traficului aerian, atunci când este deturanta o aeronavă, pilotul aflat sub presiunea acŃiunilor
teroriştilor, ar trebui să transmită prin sistemul de comunicare radio un indicativ pentru aeronave
sub forma unui semnal cunoscut de turnul de control. Acest lucru trebuie făcut atunci când este
1
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posibil şi în condiŃii de siguranŃă. Atunci când un controlor de trafic aerian suspectează că o
aeronavă este posibil a fi deturnată poate solicita pilotului un cod atribuit producerii unui semnal
pentru a confirma cele presupuse. Un mod ideal ar fi o bună cooperare între pilot şi operatorul de
control al traficului aerian prin comunicarea radio pentru a se preveni urmări mai grave sau pentru
a răspunde acŃiunilor teroriste.
AcŃiuni periculoase în cadrul aviaŃiei civile
În contextul specific al securităŃii aviaŃiei sunt denumite ca fiind obiecte periculoase acele
articole, dispozitive, substanŃe care pot fi folosite pentru a comite un act de intervenŃie ilegală în
aviaŃia civilă,unele care pot pune în pericol siguranŃa aeronavei sau a ocupantiilor ei, a instalaŃiei
ori a statelor de la sol.
Prin natură, obiectele periculoase nu au acces în zona de securitate a aeroportului, fiind
restricŃionate, şi în special în interiorul cabinei sau în cala unei aeronave fiind interzise chiar şi în
interiorul zonelor publice ale instalaŃiilor aeroportuare. Atunci când se confruntă cu primele
incidente de securitate aviatică de un anumit fel, statele îşi dezvoltă sistemul de securitate aviatică
prin convetiile internaŃionale şi de asemenea acestea au început să includă şi domeniul de aplicare
al actelor care se pot constitui în “infracŃiuni sau pot face sau pune în pericol siguranŃa aeronavei, a
persoanelor aflate la bord sau a bunurilor acestora”1. Această abordare este una foarte largă tocmai
pentru a acoperi mulŃimea de interpretări care se pot face, cum ar fi comportamente perturbatoare
sau conflictuale, farsă sau orice altă infracŃiune penală care poate apărea în timpul operaŃiunilor de
aviaŃie civilă sau în cadrul instalaŃiilor, inclusiv al avioanelor.
DefiniŃii mai detaliate şi mai precise în materie de acte au fost adoptate cum ar fi
“sechestrarea ilegală sau tentativa de sechestru, prin forŃa sau ameninŃare, sau de orice altă formă
de intimidare” 2 sau „ acte de viloenta împotriva unei persoane aflate la bordul unei aeronave în
zbor, dacă acest act este de natură să pună în pericol securitatea aeronavei, distrugerea,
deteriorarea ( aeronavă în zbor sau la sol ), folosind un dispozitiv sau o substanŃă, ori distrugerea,
deteriorarea facilitatiilor de navigaŃie aeriană sau de interferenŃe cu operatiiunile lor, precum şi
comunicarea de informaŃii false” 3 .Această forŃă, ameninŃare şi intimidare trebuie să fie utilizată
de infractori sau terorişti cu un scop, anume pentru a comite un act de intervenŃie ilegală. Mai mult
decât atât, dispozitivele şi substanŃele destinate pentru distrugerea sau deteriorarea aeronavelor şi a
instalaŃiilor sunt considerate ca fiind extrem de periculoase pentru aviaŃia civilă.
Este de remarcat faptul că un act de vilenta împotriva unei persoane de la un aeroport este
considerată ca un act de intervenŃie ilicită (Protocolul de la Montreal, 1988), iar un act de violenŃă
împotriva unei persoane aflate la bordul unei aeronave în zbor este considerat ca un act de
intervenŃie ilegală numai în cazul în care acest act este de natură să pună în pericol siguranŃa
aeronavelor (ConvenŃia de la Montreal, 1971).
Interpretarea acestor definiŃii ar putea diferi de la un stat la altul, în funcŃie de situaŃia de
ratificare a convenŃiilor internaŃionale în fiecare stat şi de percepŃiile şi modul de acceptare
naŃionale,precum şi de constrângerile politice sau anumite tipuri de incidente. Un bun indicator al
diferenŃelor de interpretare a ceea ce este constiderat ca un „ real” act de intervenŃie ilegală şi alte
legi naŃionale de acoperire este numărul şi tipurile de acte raportate oficial la OrganizaŃia Aviatiei
Civile InternaŃională.
În scopul de orientare, s-a pus accent pe o listă de articole din întreaga lume recunoscute ca
1
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fiind periculoase şi pe baza unor criterii obiective suplimentare, sunt interzise portul de astfel de
obiecte sau substante in aeronava sau aeroporturi . Pentru motive de claritate şi indentificare
obiectele cu potenŃial periculos au fost grupate. În primele categorii sunt obiectele cele mai
periculoase pentru securitatea aviaŃiei, mai ales ca unele ar putea fi uşor ascunse în interiorul
cabinei sau în cală, acestea pot fi divizate în mai multe bucăŃi, ori pot fi camuflate. Din contră,
ultimele categorii conŃin elemente care ar putea fi o problemă pentru siguranŃa pasagerilor, al
echipajului de bord, în interiorul aeronavelor sau al clădirilor terminalelor care pot produce pagube
foarte mari.
Trebuie remarcat faptul că majoritatea autorilor, teroristiilor, mai ales dacă aceştia sunt
instruiŃi corespunzător şi motivaŃi nu mai au nevoie de obiecte ascuŃite pentru a răni său chiar
ucide una său câteva dintre persoanele aflate la bordul unei aeronave fiind familiarizaŃi în multe
cazuri cu tehnicile marŃiale şi cu lupta. Cu toate acestea este destul de dificil de a prelua controlul
său a distruge o aeronavă fără obiecte periculoase dacă securitatea este strict pusă în aplicare.
Efectul “ I feel pretty “ în cazul pasagerilor indisciplinaŃi
Un pasager indisciplinat este o problemă atât de securitate cât şi de siguranŃă care se
încadrează în domeniul de aplicare al normelor de aviaŃie civilă într-o anumită măsură. În cele mai
multe societăŃi din întreaga lume atacurile, periclitarea nesăbuită sunt considerate a fi ilegale
neavand concordanta cu normele stabilite de comportament. Potrivit anexei 2 „ transportul aerian
trebuie să fie sigur şi eficient”1 astfel că orice acŃiune contrară este considerată a fi ilicita, ceea ce
găsim menŃionat şi în anexa 17 „ scopul aviaŃiei privind securitatea este de a proteja operaŃiunile
internaŃionale de aviaŃie împotriva actelor de interventie ilicita”2. Există multe aspecte care sunt
concrete în domeniul de securitate în ceea ce priveşte prevenirea, controlul şi gestionarea unui
incident, atât la bord cât şi pe teren.
OrganizaŃia AviaŃiei Civile InternaŃionale a luat în considerare faptul că incidentele privind
pasagerii indisciplinaŃi au o ascensiune dramatică, deoarece au fost raportate mii de incidente ale
pasagerilor care perturbă liniştea din aeronavă, tendinŃa acestora de creştere este uimitoare3.
Se doreşte dezvoltarea unei campanii pentru public, notificat printr-un mecanism comun
privind organizaŃiile internaŃionale, guvernele, indstria, precum şi mass-media. S-a constatat că
arpoximativ 50 % dintre incidentele violente de la bordul aeronavelor au fost uneori referitoare la
interzicerea fumatului la bordul aeronavei. O sugestie pentru pasageri este accea de a purta cu ei
guma cu nicotină pentru zborurile mai lungi această opŃiune ar putea fi inclusă în materialele
educaŃionale.
Un exemplu îl reprezintă o companie aeriană din America de Nord care are pe biletul de
avion inscripŃionat un paragraf foarte succint care conŃine o avertizare cu privire la potenŃialul
comportament indisciplinant sau perturbator. De asemenea, tot cu titlu de exemplu îl constituie şi
persoanele deportate care nu sunt însoŃite şi care în majoritatea cazurilor au comis crime la bordul
aeronavei, de natură sexuală sau atacuri ale minorilor neînsoŃiŃi predispuşi la agresiuni faŃă de
echipajul de zbor. Această problemă este de interes special deoarece ne îndeamnă la standare mult
mai restrictive privind trasportul de deportaŃi neînsoŃiŃi4.
Un alt factor care poate produce incidente la bordul aeronavelor are în vedere frecvenŃa
1
OrganizaŃia AviaŃiei Civile InternaŃionale – Adoptarea legislaŃiei naŃionale privind anumite infracŃiuni
comise la bordul aeronavelor civile ( pasageri indisciplinaŃi)
2
Idem
3
Rapoarte speciale de securitate al aviaŃiei
4
Materiale de îndrumare pe standardele OrganizaŃiei AviaŃiei Civile Internationale şi practicile recomandate,
vol. IV. Măsurile preventive de securitate
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consumului de alcool atât la bordul aeronavei cât şi înainte de îmbarcare, în această situaŃie fiind
încurajată responsabilizarea personalului de cabină, în sensul de a controla pe cât se poate băutura
consumată la bord. EducaŃia şi antrenarea personalului de la sol (în special la poarta de îmbarcare)
constând în recunoaşterea semnelor subtile de intoxicaŃie ceea ce ar putea duce la probleme de
comportament ce ar putea apărea la bord şi de impact asupra siguranŃei a zborului. Coordonarea
între personalul din aeronavă şi cel de la sol, inclusiv educaŃia barmanilor din aeroporturi la
efectele alcoolului la altitudine, ar fi foarte probabil producător al unui impact valoros.
În toate aceste cazuri ne este ilustrată nevoia tot mai mare de a lua anumite măsuri în ceea ce
priveşte pasagerii scăpaŃi de sub control, având în vedere că acest lucru nu este numai neplăcut
pentru echipaj şi pasageri cât şi potenŃialul incident periculos care ar putea izbucni. De exemplu ,
în timpul unui zbor doamna Levy a agesat un însoŃitor de bord răsucindu-i încheieturile, explicaŃia
pasagerului fiind aceea că şi-a pierdut calmul deoarece călătorea cu trei copii de 1 an şi 8 luni care
plângeau, aveau nevoie să fie schimbaŃi şi nu era nici o cale de a ajunge la baie cu ei.
OrganizaŃia AviaŃiei Civile InternaŃionale incriminează agresiunile şi orice alte acte de
intervenŃie asupra membrilor echipajului precum şi actele care pun în pericol siguranŃa şi liniştea
pasagerilor aflaŃi în aeronavă . JurisdicŃia ar trebui extinsă la locurile în care au fost comise
delictele : la bordul unei aeronave înregistrate într-un anumit stat, statul în care operează şi a cărui
naŃionalitate o are operatorul aerian, statul a cărei rezidenŃă permanentă o are aeronavă, statul pe
teritoriul căreia se află aeronava în zbor sau la sol, statul a cărui cetăŃenie o are agresorul,statul a
cărui cetăŃenie o are persoana vătămată. În unele cazuri comandantul are dreptul să predea
autorităŃilor din statul în care aterizează pasagerul indisciplinat care prezintă pericol. Prin sintagma
„în zbor” se înŃelege acel moment de când se închid uşile şi aeronava decolează până când aceasta
aterizează şi începe debarcarea.
3. Concluzii
Atunci când vorbim de infracŃiuni săvârşite la bordul aeronavelor găsim reglementări în
anumite convenŃii sau în cadrul organizaŃiilor .
ConvenŃia de la Tokyo este o convenŃie multilaterală,semnată între 20 august şi 14 septembrie
1963, intrată în vigoare la 4 decembrie 1963 şi priveşte infracŃiunile şi alte acte comise la bordul
aeronavelor, care pun în pericol siguranŃa persoanelor sau a bunurilor de la bordul aeronavelor
civile în zbor şi sunt angajate în navigaŃia aeriană internaŃională. Această convenŃie recunoaşte
pentru prima dată în istoria dreptului internaŃional al aviaŃiei anumite competenŃe şi imunităŃi ale
comandantului de aeronavă , care efectuează zboruri internaŃionale şi anume pot restrânge
acŃiunile unei persoane atunci când are motive rezonabile să creadă că poate comite sau este pe
cale să comită un delict susceptibil de a interveni în siguranŃa persoanelor şi a bunurilor de la bord
sau care pun în pericol ordinea şi disciplina.
De asemenea ConvenŃia de la Haga , „ConvenŃia pentru reprimarea capturării ilicite a
aeronavelor” semnată la 16 decembrie 1970, conŃine 14 articole referitoare la ceea ce constituie
deturnare precum şi liniile directoare pentru ceea ce se aşteaptă de la guverne atunci când este
vorba de sechestrarea aeronavelor. ConvenŃia nu se aplică în legea vamală sau în cazul aeronavelor
militare, domeniul său de aplicare cuprinzând exclusiv aeronavele civile. De menŃionat este faptul
că este singura convenŃie care cuprinde şi cazurile în care aeronava decolează sau aterizează întrun alt loc decât Ńară de înmatriculare. Pentru aeronavele cu înregistrare comună,în două state,
trebuie desemnat un stat de înregistrare în scopul convenŃiei.
În cadrul OrganizaŃiei NaŃiunilor Unite avem de asemenea o reglementare cu privire la
acŃiunile ilicite săvârşite împotriva siguranŃei civile şi anume „ ConvenŃia pentru reprimarea
actelor ilicite împotriva siguranŃei aviaŃiei civile”.
În concluzie , reglementările internaŃionale nu sunt suficiente in acest domeniu, nu exista
legislaŃiile la nivel naŃional care sa contina moduri de preventie si de combatere a infractiunilor si
al altor acte ilicite comise la bordul aeronavelor si este necesară revizuirea textelor internaŃionale
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pentru o organizare cu scopul de reprimare al delictelor împotriva siguranŃei si securităŃii civile.
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QUESTIONS OF HUMAN RIGHTS IN THE INTER-AMERICAN
SYSTEM, WITH SPECIAL REGARD TO THE TÓÁSÓ CASE
Marinkás GYÖRGY*

Abstract
My intention in the current publication is to share a few ideas about an interlaced case that
could claim significant interest due to its Hungarian filament, and about a precedent-worth human
right protection system; compressed into 10 pages, fulfilling the extensional barriers of this issue.
In the first chapter of the recent article, a brief sum up of the Tóásó Case is obtainable. In the
second chapter, the specific articles of American Convention on Human Rights1 (hereafter:
ACHR) – which are relevant in the case – will be introduced. Finally, in the third chapter, I will
detail the human right infringements in Tóásó’s Case and make my proposals regarding the Case.
Keywords:
Inter-American Human Rights System, American Convention on Human Rights, InterAmerican Commission on Human Rights, Inter-American Court of Human Rights, United Nations
Human Rights Council, arbitrary detention, provisional measure, Tóásó Elıd, Eduardo RózsaFlores, Evo Morales, Bolivia, Santa Cruz.
A few words about Bolivia and the background of the Tóásó Case
Bolivia – Plurinational State of Bolivia, as it is called officially – is a country of extremities.
Its eastern regions, inhabited mostly by white man, are very rich in resources and arable land;
whereas in the western part there is nothing, but extreme poverty. This region is populated by the
original inhabitants, the so called ‘indigenous people’. Earlier they made a living from grooving
coca, but this was eradicated during the overall reforms in the ’80s.2 This measure had unforeseen
consequences; since then, the population of the western regions hardly has had a secure income,
and depends on charity.3
Since Evo Morales – the first indigenous president – was elected in 2005, the social conflict
gets more and more sharp. He began an overall social reform, which aims at raising the living
standard of the indigenous peoples and reducing the economic and social differences between the
two parts of the country. The new system gathers more money from the Eastern regions; this
aggregate is transferred to the Western regions. The population of the eastern regions interpret the
measures as depletion. These areas demand greater autonomy, even the idea of secession has
* PhD full-time student, first semester, Department of International Law, Faculty of Law, University of
Miskolc. Consultant: Raisz Anikó, senior lecturer, Department of International Law, Faculty of Law, University of
Miskolc
1
http://www.oas.org/juridico/english/treaties/b-32.html (October 3, 2011.)
2
Harry Sanabria: The coca boom and rural social change in Bolivia. University of Michigan Press, 1993 p
206-207
3
Omar Arias and Marcos Robles: The Geography of Monetary Poverty in Bolivia. The Lessons of Poverty
Maps.
https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:_Ze6cbxuFB0J:siteresources.worldbank.org/INTPGI/Resources/342
674-1092157888460/493860-1192739384563/10412-04_p067089.pdf+bolivia+extreme+poverty&hl=hu&gl=hu&pid=bl&srcid=ADGEESjX3NOo2RUrADeGeNZo25Y32rdl9BgCPFr_dz2ZVPeJi3dReiEOHSYcxu3Xly7oIKlJOx1h5K63Z0RuZnd6e5FVoOkk6pt
_e32hQvJ7Z3qCnAWGgVORXqeFGcDFfyH3oPNJ9eP&sig=AHIEtbSquKKl4lLdzXxjxKizYfeNXKvFyg
(February 24, 2012)

956

ConferinŃa StudenŃească Anuală „Nicolae Titulescu”. ŞtiinŃe juridice

emerged.1
This is the point when our story begins. Eduardo Rozsa-Flores, a veteran of the Croatian War
of Independence, a ‘conservative, anarchist world revolutionary’2 – as he used to define himself –
was requested by a Bolivian national to return to Bolivia and help to establish a militia for the
Bolivian city of Santa Cruz, in response to perceived central government abuses. He claimed that
local politicians wanted to establish the militia and that he was asked to create it based upon his
Croatian military experience. He claimed the militia’s role was to be one of self-defence in the
event of aggression by either central government or native ‘Indian’ paramilitary forces and not to
attack anyone.3 Tóásó Elıd arrived in Bolivia with this group as information specialist.4 The group
consisted of five men – some sources mention seven people, but this is not proven – namely
Eduardo Rózsa-Flores, Michael Dwyer, Magyarosi Árpád, Mario Tadic and Tóásó Elıd.5 The
preceding three was killed on the 16th of April, 2009 during a police raid on the group. Tadic and
Tóásó were arrested. They have benn in custody ever since.6
The case gives breeding ground for guesswork and various conspiracy theories. The recent
article does not aim to become another collection of such theories. It is intended tointended to use
only reliable or reasonable facts, which could help a fair trial and judgement.
According to the disrupt charges of the Bolivian authorities, this ‘terrorist cell’ aimed at
killing Evo Morales. In the meanwhile more and more proof emerges, which clearly show the deep
involvement of the Bolivian government. Moreover, as if, that the whole group was created by the
government; in order to use it to reinforce the power of Evo Morales. Pursuant to a US diplomatic
telegram – revealed by the WikiLeaks –, a Bolivian government lawyer, who worked closely on the
case admits that they manipulated and placed evidence, such as flash cards with false contact list,
and hired guns after the raid in order to cover what really happened. The autopsy report indicates
execution rather than gun-battle. According to the source, the whole group was masterminded by
the government or government related persons.7 The lawyer identified two high ranking Bolivian
police officers, who held contact with Rózsa-Flores and hired the group. According to the lawyer,
Rózsa-Flores, Dwyer, Magyarosi had to die because they were aware of the intertwining with the
government. Tóásó and Tadic are the ‘fall guys’, who knew nothing important about the case, so
they can be used to achieve the political goals of Morales.8
Brief summary of the Inter-American System
In the following, I would like to give review on the ACHR and the related jurisprudence. My
intention is to deal with those paragraphs, which according to my belief, were violated by the
Bolivian authorities in the Tóásó Case.
The Article 5 of the ACHR prescribes the “Right to humane treatment”. It was essential
1

http://www.bbc.co.uk/news/world-latin-america-12166905 (February 24, 2012. február 24.)
http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/southamerica/bolivia/5185198/My-meeting-with-the-manaccused-of-plotting-the-assassination-of-Ev
o-Morales.html (February 24, 2012.)
3
http://wn.com/Eduardo_R%C3%B3zsa-Flores (FebruayFebruary 24, 2012)
4
According to his statement all he did was establishing computer networks and drawing different maps. They
did not intend to execute any violent acts. http://www.origo.hu/nagyvilag/20090508-rozsaflores-eduardo-toaso-elodvallomasa.html (February 24, 2012)
5
Dwyer is Irish, Magyarosi is Romanian, Tadic is Croatian and Tóásó is Hungarian citizen. The newspapers
used to mention Rózsa-Flores as Hungarian-Bolivian Citizen, actually he was a Croatian citizen too.
http://www.unhcr.org/refworld/country,,,,BOL,,4ecba652c,0.html (February 27, 2011)
6
http://hvg.hu/panorama/20120222_toaso_elod_film (February, 27, 2012)
7
Pursuant to earlier news there is a cell phone video, which shows Tóásó acceping money from the brother of
the vice-president. http://index.hu/kulfold/2011/02/09/rozsa-flores (February, 27, 2012)
8
http://toasoelod.blogspot.com/2011/09/bolivian-prosecutor-admits-that-they.html (February 23, 2012)
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during the interpretation to clarify where the ‘threshold’ could be found according to (1) and (2) of
Article 5, which being overstepped means the violation of the human rights. The jurisprudence of
the Inter-American Court of Human Rights (hereafter: IACHR) is not homogeneous in this
question. According to an earlier decision of the IACHR – the Velásquez Rodriguez vs. Honduras
Case1 –, the incommunicado2 manner of the custody, namely the isolation itself, means the
violation of the prohibition of cruel, inhumane and degrading treatment. Notwithstanding, the
IACHR does not always comply with its own earlier decisions; see the Gangaram Panday vs.
Suriname Case.3 However, there is uniformity in the jurisprudence that merely the threat of torture
qualifies as the violation of the human rights.4
The burden of proof raises an interesting question relating to the first and the second points of
Article 5. In its early practice, the IACHR only accepted the medically proved maltreatment as
evidence. The Suárez Roséro Case5 brought change in the practice, when the IACHR came to the
reasoning that due to the nature of incommunicado detention, only the victim and the state has
knowledge of the type of detention. Accordingly, if the state does not prove the opposite, the
IACHR will consider the testimony of the victim as decisive evidence.6 The IACHR stated that the
defence cannot be blamed if its proposal was rejected solely due to lack of evidence that could
only be disposed by the state.7
It often occurs – as it happened in the Tóásó Case – that the organs of the states are willing to
justify the torture of the detained person, accusing him or her with treason and terrorism. The
Peruvian authorities acted likewise in the Cantoral-Benavides Case, where the IACHR rejected
arguments of the state.8 In the Maritza Urratio vs. Guatemala Case, Judge Cançado Trindade
reinforced the absolute prohibition of torture.9 Another enforcer of the prohibition is the InterAmerican Convention to Prevent and Punish Torture.10
Article 7 of the ACHR handles the Right to Personal Liberty. In the Acosta-Calderon vs.
Ecuador Case, the IACHR stated that‘...the state violated, in detriment of Mr. Acosta Calderon the
right to be taken, without delay, before a judge or other official authorized by law to exercise
judicial power, as required by Article 7 (5) of the convention in relation to Article 1 (1) of the
same.’11
In the Guillermina Soria Case, the Inter-American Commission of Human Rights stated that
Bolivia violated the Articles 5 and 7 of the ACHR. The aggrieved person was detained by a semimilitary organisation. Later she was taken to the Ministry of Interiors, where she was interrogated.
1

Velásquez Rodriguez Case, Judgment of July 29, 1988, IACHR, (Ser. C) No. 4 (1988) paragraph. 187
The causeless isolation of the detained person from the external world, from his/her family, from his/her
legal counsel, and from the press. (Raisz Anikó: Az emberi jogok fejlıdése az Emberi Jogok Európai és Amerikaközi
Bíróságának kölcsönhatásában, Novotni Kiadó, Miskolc 2010 (Hereafter Raisz)p. 137
3
Gangaram Panday Case, Judgment of January 21, 1994, IACHR (Ser. C) No.16 (1994).
4
Raisz p. 137.
5
Suarez-Rosero Case, Judgment of November 12, 1997, Inter-Am. Ct. H.R. (Ser. C) No. 35 (1997).
6
Julie Lantrip: Torture and Cruel, Inhumane and Degrading Treatment in the Jurisprudence of the InterAmerican Court of Human Rights. ILSA Journal of International & Comparative Law. pp. 551-566 (Hereafter:
Lantrip) p. 558
7
Velasquez Rodriguez Case, Judgment of July 29, 1988, IACHR, (Ser. C) No. 4 (1988). paras 127,128,134
8
’…prohibition (of the cruel, inhuman and degrading treatment – the author) applies even in the most
difficult circumstances for the State, such as those involving aggression by terrorist groups or large scale-organized
crime.’ (Cantoral Benavides v. Peru (Merits), Inter- Am. Ct HR, 18 August 2000, Ser. C, No. 69 (2000), merits
paras 95)
9
Maritza Urrutia Case, Judgment of November 27, 2003, Inter-Am. Ct. H.R., (Ser. C) No. 103 (2003). merits,
rep, cost. Separete oppinion of Judge Cançado Trindade, paragraph 4.
10
http://www.oas.org/juridico/english/treaties/a-51.html (October 3, 2011.)
11
Acosta Calderon v. Ecuador, Judgment of June 24, 2005, Inter-Am Ct. H.R., (Ser. C) No. 129 (2005)p. 27,
para. 81.
2
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The investigation revealed that part of the detention suited incommunicado manner.1
Article 8 (Right to a Fair Trial) and 25 (Right to Judicial Protection) Articles of the ACHR
are dealing with the so called ‘due process.’
I would like to remark on Article 25 that while it is called the Right to Judicial Protection, in
my humble opinion the expression of Cançado Trindade,2 the Right to an Effective Domestic
Remedy, is much more pertinent.3 In its early jurisprudence, the IACHR only examined whether
some sort of remedy is available for the victims or not. The effectiveness of the procedure was not
part of the investigation. The first time effectiveness got into the scope was the Castillo Paéz vs.
Peru Case.4 In the Suárez Rosero Case5, the IACHR also handled the violation of Article 8 and 25
ascertain the minimal guaranties laid down in points ‘c’, ‘d’, ‘e’ of the Article 8 (2). This
judgement could be especially useful in Tóásó’s case, according to my belief.
The Vienna Convention on Consular Relations of 19636 has an important role in the case.
According to Article 36 (1) ‘b’ the detained person has the right to ask for consular assistance. A
long lasting debate takes place whether the afore-mentioned disposal is part of the human rights or
not. In its sixteenth advisory opinion, the IACHR stated that it is indeed part of the human rights. 7
The advisory opinion also concerns how fast the state has to make the notification upon the
arrest.8 The Convention itself does not contain any deadline; it only states that the competent
authorities of the receiving state should comply with their obligations ‘without delay’.
Infringements of Tóásó’s rights
The latest news, while writing this article, is that the Working Group on Arbitrary Detention
(hereafter: WGAD) – a body of the United Nations Human Rights Council (hereafter: UNHRC) –,
issued an opinion (namely the 63/20119) in which it states that the Bolivian authorities infringed
several human rights while proceeding against Tóásó Elıd. These infringements were known
before this document, but in case the UNHRC states something, it has greater emphasis. In the
followings, I will list the infringements. Please note, that the WGAD made its opinion according to
the Human Right Documents of the UN,10 but while listing the infringements, I will refer to the
Articles of the ACHR for two reasons. First of all Tóásó is imprisoned in Bolivia a Member State
of the ACHR, so the most obvious way is to use the institutions – and refer to the jurisdiction – of
the Inter-American System. Secondly the rights granted in the ACHR are – with few exceptions –
almost parallel, with the rights granted in the documents of the UN, mentioned above. The recent
opinion of the WGAD claims, that the arrest was put in an execution without warrant for arrest,
and the presence of an attorney. Furthermore the security cam system of the hotel was shut down
1

Bolivia: Guillermina Soria, Case 7530, Inter-Am. C.H.R. 40, OEA/ser. L/V/II.57, doc. 6 rev. 1 (1982)
(Annual Report 1981-1982). Source: http://www1.umn.edu/humanrts/iachr/second.html (November 5, 2011.)
2
The former president of the IACHR.
3
Antonio Augusto Cançado Trindade: The Developing Case Law of the Inter-American Court of Human
Rights. Human Rights Law Review Vol. 3. Issue 1 (Spring 2003) pp. 1-25 (Hereafter: Cançado Trindade: The
Developing Case Law), p. 13.
4
Castillo-Páez v. Peru, Judgment of 3 November 1997, Inter-Am Ct. H.R., Series C, No. 34 (1997)
5
Suarez-Rosero Case, Judgment of November 12, 1997, Inter-Am. Ct. H.R. (Ser. C) No. 35 (1997).
6
http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/english/conventions/9_2_1963.pdf (November 5, 2011)
7
Advisory Opinion OC-16/99 of October 1, 1999,. Series A No. 16 page 64. para. 141. section 2
8
‘…the purpose of notification is that the accused has an effective defense. Accordingly, notification must be
prompt; […] notification must be made at the time the accused is deprived of his freedom, or at least before he
makes his first statement before the authorities.’ Advisory Opinion OC-16/99 of October 1, 1999. Series A No. 16
page 64. p54 paragraph 106.
9
http://eju.tv/wp-content/uploads/2011/12/Informe-del-Grupo-de-Trabajo-ONU.pdf (February 27, 2012)
(I would like to say special thanks to Rodrigo Juan Ortega for translating this document into English.)
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by the police before the raid, and the records of the preceding days were deleted.
According to a US diplomatic telegram – revealed by the WikiLeaks – Tóásó was tortured
after his arrest, violating Article 5 of the ACHR. The source of information is a Bolivian
government lawyer, who worked closely on the Case. He took pictures of the two arrested men
with his mobile phone. Missing teeth, broken ribs, bruises and lacerations can be seen on the
pictures.1 Tóásó also claimed of torture at the time of the arrest. Fortunately, this seemthis seems
to have been a one-time event. According to his own statement, he has not been tortured or harmed
since then.2 The torture is also mentioned in the WGAD’s opinion.
In the first two days Tóásó was isolated from the external world. This means the violation of
the (2)‘d’ section of Article 8 of the ACHR. According to my belief the authorities also infringed
Article 36 (1) ‘b’ of the Vienna Convention on Consular Relations of 1963.3 Furthermore the
procedure of the authorities means the violation of the Bolivian Acts, because according to the
Bolivian Criminal Procedure Code, the detained person cannot be isolated from the external world
for more than twenty-four hours.4 This was also confirmed in the opinion of the WGAD.
The judge rejected Tóásó’s proposal on the conditional release, in spite of the fact that the
prevailing Bolivian law at the time of Tóásó’s arrest enabled only 18 months of preliminary
custody. Pursuant to the court’s reasoning, the current law – which was enacted in 2010 – enables
36 months, and that is valid for everybody. 5 The WGAD stated that this transgression is unlawful
according to Article 134 of the Bolivian Penal Code. What is more, after six months of custody,
the attorney has to request for extension. It has never happened, making the procedure unlawful.
In the Tóásó-Case, the Bolivian authorities finally, after a long time, pro forma fulfilled their
obligation to bring a charge against Tóásó6 and delegated the Case to the Jury.7 According to the
opinion of the WGAD, this Jury is not competent in the case.
Nevertheless, Article 8 and 25 of the ACHR contain further prescriptions related to due
process; which, according to news that have emerged so far, are not materialized. Tóásó’s
advocate asked for a translator, but his proposal was rejected based on the reasoning, that the state
must bear the translator's travel expenses.8 It is against (2) ‘a’ of Article 8. The WGAD also
mentions difficulties, when Tóásó needed a translator. Furthermore, according to (5), the hearings
of the courts are opened to the public, yet in the Tóásó case the press was forbidden to attend the
entire trial, and was allowed inside only for certain parts and for a specified amount of time.9
Summarizing its statements, the WGAD declares, that the detention of Tóásó is arbitrary.
This means the violation of Article 7 of the ACHR.
In its reply, the Bolivian Government denies the charges. It tries to justify the measures with
the seriousness of the crime and the need for urgent measures. Sadly, the WGAD seems to accept
1

http://toasoelod.blogspot.com/2011/09/bolivian-prosecutor-admits-that-they.html (2012. február 22.)
http://www.origo.hu/nagyvilag/20090713-toaso-elod-jol-van-a-boliviai-bortonben.html (2012. február 22.)
3
It is true that at time of the arrest Hungary did not have a consulate in Bolivia, the consulate in Argentina
was in charge for Bolivia as well. Since then a new consulate has been opened in La Paz, Bolivia.
http://www.mfa.gov.hu/kum/hu/bal/Kepviseletek/Magyar_kulkepviseletek_kulfoldon/__Tiszteletbeli_konzulatusok/
amerika.htm (February 29, 2012)
4
Criminal Procedure Code para. 231.
5
http://news.yahoo.com/photos/hungarian-citizen-elod-toaso-center-bolivian-croatian-citizen-photo211307238.html
6
http://www.politics.hu/20110414/defendants-lawyers-see-charges-for-first-time-in-bolivian-allegedterrorism-case/ (November 5, 2011.)
7
http://www.hirado.hu/Hirek/2011/11/05/16/Toaso_ugy_a_birosag_eskudtszek_ele_utalta_az_osszeeskuvesi.a
spx (November 7, 2011.)
8
http://www.fn.hu/kulfold/20110412/30_evet_kaphat_toaso/ (September 2, 2011.)
9
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(September 2, 2011.)
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this excuse regarding the lack of warrant and the absence of the attorney. The WGAD also
accepted reasoning, that the defendants were transported to another district – and before another
court, which is not competent – in order to protect their health; according to the Government, the
climate and the altitude of the original place would risk the health of the accused persons.
Anyhow, these concessions do not influence the essence of the case, the arbitrary detention,
according to the WGAD.
Proposal on the Tóásó Case
As it is clear from the aforementioned, the Bolivian Authorities committed countless
violations upon human rights in the Tóásó case. The first and most important step would be the
determination of the Hungarian foreign affairs to provide protection for a Hungarian citizen, who
got into trouble. With such support and professional assistance, the family would have the
opportunity for an effective intervention.
It is hopeful, but – having knowledge of the case – merely symbolic, that both the Committee
on Human Rights of the Hungarian Parliament, both the Hungarian President of the State raised a
voice in favour of Tóásó. The preceding made a statement back in 2010,1 the latter done this
gesture during the negotiation with Evo Morales (the Bolivian President). Hungarian President of
the State expressed his hopes, that a fair judgement will arise, and if Tóásó is found guilty, he can
spend his punishment in a Hungarian prison.2
If foreign affairs determined itself, the next objective would be to increase Tóásó’s chances to
survive. The best instrument to achieve this – according to my opinion – is to file an application
for provisional measure. On the one hand, the Bolivian authorities would have to respect Tóásó’s
rights; on the other hand, a due process could be enforced. If this happened, the whole case could
be over soon, and the long procedure ahead of the IACHR would be unnecessary. The procedure
could extend for years, maybe for a decade; and Tóásó definitely would stay in prison until the end
of the procedure. Tóásó’s ex-advocate did not submitted any request for provisional measures. In
my opinion, this is a serious negligence. Although he submitted a request to the IACHR through
the Inter-American Commission of Human Rights, wherein he asked the court to state the
violation of the human rights; in my judgement this is not the primary objective.3 Recent news,
that the Székler Charity tackled the costs of a well-known human right expert, who will represent
Tóásó at the trial. Hopefully he will do more in the case.4
The legal basis of the provisional measures is created by Article 63 (2) of the ACHR, but the
meaning of the Spanish and the English version differs significantly, which causes uncertainty in
its application.5 The provisional measures can be ordered in three different ways: ex officio by the
court, upon the request of the Committee or the plaintive.6 The provisional measures do not serve
the subjective rights directly. Their aim is, basically, the protection of the weaker party and the
endangered proof until the final measures are taken in order to reduce any damages that might
1

http://magyarosiarpadfiuka.blogspot.com/2010/12/otparti-tiltakozas-toaso-elod-ugyeben.html (February 22,

2012)

2

http://nol.hu/archivum/20110922-allamfoi_gesztus_toasonak (February 22, 2012)
http://hvg.hu/vilag/20110205_toaso_ugy#rss (October 2, 2011)
4
http://www.stop.hu/kulfold/az-ensz-egyik-munkacsoportja-toaso-elod-elengedeset-koveteli/978802/
(February 27, 2012)
5
The English version says “shall adopt”, while the Spanish expression “podrá tomár” can be translated as
“may
adopt”
(Compare:
http://www.oas.org/juridico/english/treaties/b-32.html
vs.
http://www.oas.org/juridico/spanish/tratados/b-32.html (October 5, 2011)
6
The fact that this is the only opportunity for the plaintive to apply to the court directly gives high importance
for the provisional measure taken upon the request of the wounded party. In other cases, he/she is only allowed to
contact the Court through the Comittee (see ACHR, Article 61). For this reason, news announcements were not
punctual when stating that Tóásó’s advocate filed a submission to the Court, when asked for remedy.
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occur.
One of the most important questions regarding the provisional measures is their binding
power. The International Court of Justice (hereafter: ICJ) only started to view them as compulsory
since its LaGrand Case;2 whereas the IACHR considered them to be of binding power from the
very start.3
In Tóásó’s case, according to my opinion, every condition is given for a provisional measure;
and – considering the jurisdiction: prescribing different types of notifications and obligations to
take measures4 – there is a fair chance of getting the protection that Tóásó needs.
However it may be, it is my firm belief that the reparation opportunities offered by the law of
the Inter-American System would be worth exploiting. Regarding this, the so-called “project of
life” theory has a distinguished role, which was introduced by the IACHR in the Loayza-Tamayo
Case.5 According to the aforementioned theory, when the Court decides the amount of the
reparation, it has to consider what possibilities and ambitions the victim had before the events.6
The theory has been encompassed by debates from the time it arose;7 although fact, that it is
advantageous for the victim and offers far more, than the verdicts of European Court of Human
Rights, which only states the fact of violation of the human rights.8
In my opinion, considering the aforementioned and taking into account what life expectancies
were opened to such a young man, like Tóásó, before the events;9 there is a fair chance for an
appropriate and reasonable reparation and moral restitution.

1

Raisz p. 60
ICJ, LaGrand-Case, Judgement of June 27, 2001. merits I.C.J. Reports 2001 para 128.(5)
3
Raisz p. 78.
4
IACHR, Loayza-Tamayo kontra Peru, Order of the Court: Provisional measures, July 2, 1996. and the
IACHR, Mack-Chang v. Guatemala, Order of the Court: Provisional measures, November 16, 2009.
5
Loayza-Tamayo v. Peru, 1998 Inter-Am. Ct. H.R. (ser. C) No. 42 (1998)
6
Raisz p. 97-98
7
Some say that, despite its advantages, the project of life theory underestimates the value of the human life
and the years lost; the adjudicated remedy often succumbs to the salary of the victim, and does not substitute the
work carried out by the victim in the household or around the house. (Shelton)
8
Raisz p. 96
9
Tóásó attended the Zríinyi Miklós National Security University, as a Military and Security Technician
student. In my opinion, he could earn a good sum of money if he could work, but he cannot work while held in
detention. Source: http://www.origo.hu/nagyvilag/20090416-bolivia-evo-morales-merenyletkiserlet-allitolag-ketmagyart-is-lelottek.html (September 26, 2011)
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SCHIMBAND MENTALITATILE IN CHINA
Raluca Maria MATEI1

Abstract
China has always aroused interest because of its social reality situated at the border of past
and present, of modernism and traditionalism, especially the reality concerning the women’s
position in society. According to a Chinese proverb, "women hold up half the sky", what means
that women participate in the support of half of society, completing men with their abilities and
uniqueness, their own way of thinking and their own point of views.
This is why we consider the issue of women’s rights to be the perfect example to highlight the
role of the legal system in the society.
During the imperialism, China was one of the most anti-feminist states in the world. Today,
Chinese women are continuously struggling for the protection and recognition of their rights,
given that there is still a deep discrepancy between the written legislation, which creates a welldeveloped legal framework with respect to women's rights, and how this written legislation is
implemented in practice, where one still finds many cases of abuse against women.
Therefore, we have chosen to debate, from the legal perspective of law configuration factors,
the issue of women’s rights in China, especially the right to elect and to be elected in leadership
positions in the state.
Cuvinte cheie: factori de configurare ai dreptului, drepturile politice ale femeilor, sistem
politic, sistem legislativ.
1. Introducere
Drepturile femeilor reprezintă un subiect intens dezbătut atât în epoca modernă, cât şi în cea
contemporană, stârnind multe polemici. În prezent, actualitatea subiectului este dată mai ales de
participarea femeilor la guvernarea statelor. Încă există printre oameni idei preconcepute conform
cărora femeile sunt caracterizate ca fiind emoŃionale si că le lipseşte capacitatea de a putea
conduce şi de a se impune în faŃa oamenilor, deoarece sunt nişte fiinŃe fragile.
Totusi, un proverb chinezesc afirmă că “femeile susŃin jumătate din cer”, adică femeile,
alături de bărbaŃi participă la susŃinerea a unei jumătaŃi din întreaga societate venind în
completarea bărbaților cu capacităŃile şi unicitatea lor, cu propria gândire şi propriul mod de a
privi lucrurile.
Pornind de la perspectiva juridică a factorilor de configurare a dreptului, în această lucrare
intentionam sa dezbatem problema drepturilor femeilor în China, în special dreptul de a alege şi de
a fi ales în funcŃiile de conducere ale statului. China în timpul sistemului imperialist a constituit
unul din cele mai anti-feministe state din lume. În epoca contemporană femeile chineze se luptă în
fiecare zi pentru ocrotirea şi recunoaşterea drepturilor. Există mulŃi critici care afirmă că, deşi
China de acum are un cadru juridic bine închegat în ceea ce priveşte drepturile femeilor, acest
cadru are încă multe puncte slabe din cauza cărora se produc în continuare abuzuri, iar femeile
încă nu sunt protejate în practică la modul în care apare în legislaŃia scrisă, fiind vizibilă o
profundă discrepanŃă între legea scrisă şi modul în care aceasta este pusă în practică în vederea
protejării drepturilor înscrise.
1
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Vom aborda problema aceasta din perspectiva juridică a factorilor de influenŃare a dreptului,
mai precis factorul socio-economic şi factorul uman. Dreptul este o componentă a realităŃii sociale,
iar această realitate socială influenŃează dreptul şi îi configurează personalitatea. Fiecare societate
este unică, individuală, de aceea aceşti factori de influenŃare a dreptului sunt foarte importanŃi
pentru a întelege un sistem de drept. De aceea, nu există şi nu pot exista şabloane în drept pe care
le putem trece dintr-un sistem in altul, nu putem împrumuta legi pur şi simplu fără a le
contextualiza în societate – fiecare societate este unică, fiecare sistem de drept privit în
profunzime este unic.
2.ConŃinut
În vederea clarificării acestui subiect, este necesar să explicăm mai întâi rolul pe care femeile
îl au în societatea chineză şi apoi cum se reflectă lupta lor pentru asigurarea drepturilor politice în
sistemul de drept chinezesc.
Am ales China pentru că acest stat a uimit întreaga lume prin ambiŃia şi capacitatea sa de a
deveni unul din cele mai puternice state în momentul de faŃă. Am ales China pentru că această Ńară
este un tarâm al contradicŃiilor, ea trăieşte la graniŃa dintre tradiŃie şi modernism, dintre trecut şi
prezent. Într-o lume măcinată de crize economice, într-o lume în care procesul de globalizare se
manifestă din ce în ce mai pregnant, China este statul care se individualizează puternic prin
profunde transformări socio-economice şi printr-un ritm de creştere economică extrem de rapid.
PopulaŃia feminină din China reprezintă 48,73% din întreaga populaŃie a Chinei care se ridică
la 1,34 miliarde de oameni conform ultimului recensământ din 2010. Cum să se considere că
opinia atâtor persoane, care trăiesc şi contribuie la supravieŃuirea şi la transformarea societăŃii
chineze nu contează?
Pentru a putea înŃelege această temă, consider că este necesar să plecăm de la o bază comună
şi anume, trebuie să stabilim înŃelesul pentru câteva noŃiuni importante şi anume: stat, politică,
sistem politic în China, corelaŃie dintre sistemul juridic şi stat.
Mircea Djuvara, în Teoria Generală a Dreptului, consideră că statul reprezintă conştiinŃa
juridică a unei societăŃi, reprezentantul ei juridic, o instituŃie colectivă organizată. Statul are, prin
însăşi natura sa, menirea de a organiza dreptul şi de a-l realiza, iar fiecare cetăŃean este obligat să
contribuie la acest proces.1 Statul se defineşte ca o modalitate de a organiza puterea politică sub
forma puterii de stat, în vederea îndeplinirii voinŃei deŃinătorului acestei puteri, adică poporul2.
Poporul reprezintă suma indivizilor care există la un moment dat pe teritoriul unui stat. Aşadar,
deŃinătorul puterii este poporul, format atât din femei, cât şi din bărbaŃi cu drepturi egale, cu atât
mai mult în China unde femeile sunt în proporŃie de aproape 50%.
Important de reŃinut despre procesul de creare al dreptului este faptul că legiuitorul extrage
esenŃa legilor din conştiinŃa societăŃii respective, conştiinŃă care se creează din nevoile pe care le
au oamenii în mod constant în timpul unei perioade determinate de timp, alcătuind dreptul pozitiv
al societăŃii respective. Legea apare aşadar ca un rezumat extrem de concentrat al unor cazuri
multiple concrete de relaŃii juridice, este expresia universală a dezideratelor sociale majore.
Vorbind despre dreptul pozitiv al unui stat, Francois Geny spune că “[..]dreptul ne apare ca
un ansamblu de reguli ieşite din natura lucrurilor. EsenŃa sa se aşează cu mult deasupra izvoarelor
formale pozitive, care nu sunt revelaŃii empirice ale lui, destinate numai să dirijeze judecăŃile
umane în mod precis, dar, în sine, întotdeauna incomplete şi imperfecte.”3
EvoluŃia fiecărui sistem juridic, deci implicit şi al Chinei, are loc sub presiunea trecutului, dar
şi a prezentului prin organizarea societăŃii. China este o Ńară cu o tradiŃie puternică, cu un trecut ce
1
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Bucureşti 2009, p.2;
3
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îşi reclamă şi în epoca contemporană importanŃa, iar acest trecut influenŃează evoluŃia instituŃiilor
juridice prezente. Trecutul, la fel ca şi mentalităŃile, convingerile şi atitudinile poporului chinez,
joacă un rol important în evoluŃia istorică a societăŃii şi, implicit, a sistemului juridic.
De asemenea, un element important în formarea sistemului juridic îl reprezintă factorul
individual, adică acei oameni de drept ai societăŃii chineze, care prin doctrina lor, prin legile
înfăptuite de ei, dar şi persoanele de stat, prin politica lor, prin acŃiunile pe care le întreprind,
influenŃează într-o mare măsură aspectul instituŃiilor juridice. De aceea, este extrem de important
ca şi femeile să participe la viaŃa politică, să aibă un cuvânt de spus în legătură cu modul în care
Ńara lor să fie condusă. Dreptul nu se formează pur şi simplu. La fel ca şi natura, nu se formează
prin salturi bruşte “natura non facit saltus”, ci se formează încetul cu încetul, cu experienŃa fiecărei
zile, prin acŃiunile tuturor indivizilor din cadrul societăŃii respective.
Elementul individual, cadrul politic, reprezintă factori de configurare a dreptului,
“importante surse naturale şi sociale din care acesta îşi trage obiectul, subiectele, conŃinutul,
finalităŃile şi, într-o oarecare măsură, chiar forma.”1
Dat fiind faptul că lucrarea de faŃă abordează configurarea dreptului prin influenŃa cadrului
politic din China, considerăm că este necesar să clarificăm mecanismul sistemului politic chinez.
Republica Populară Chineză este o Ńară socialistă, cu dictatură popular-democratică, fiind condusă
de clasa muncitoare şi bazată pe alianŃa dintre muncitori şi Ńărani – această realitate reflectându-se
în sistemul legislativ al Ńării. China are o ConstituŃie, legea fundamentală a întregii Ńării, baza
sistemului juridic în care sunt prezente principiile de bază ale sistemului social şi ale sistemului de
stat, ale structurilor şi sferelor de activitate ale instituŃiilor guvernamentale, precum şi drepturile şi
obligaŃiile elementare ale cetăŃenilor. ConstituŃia Chinei are cea mai mare putere juridică, fiind
baza tuturor celorlalte legi şi regulamente. Toate actele normative trebuie să fie în conformitate cu
ConstituŃia.
După crearea la 1 octombrie 1949 a Republicii Populare Chineze, au fost promulgate mai
multe variante ale ConstituŃiei în 1954, 1975, 1978, 1982.
Actuala ConstituŃie a intrat în vigoare la 4 decembrie 1982, aducându-i-se câteva
amendamente în aprilie 1988, martie 1993, martie 1999 si martie 2004. ConstituŃia Chinei
moderne a menŃinut şi a dezvoltat principiile de bază cuprinse în varianta din 1954, a sintetizat
experienŃa acumulată în procesul de dezvoltare a socialismului din China, dar a şi asimilat
experienŃa altor Ńări, fiind o lege fundamentală cu specific chinez, dar adaptată la cerinŃele de
modernizare ale acestei Ńări. Aşa cum am mai spus, cadrul legal pentru participarea femeilor la
viaŃa politică este definitivat, însă aplicarea sa practică pune încă probleme, datorită situaŃiilor
specifice Chinei: trecutul său, religia naŃională, preconcepŃiile sale. Acest lucru ne poate duce la
concluzia că în graba Chinei de a se moderniza a adoptat forme fără fond, după cum spunea şi Titu
Maiorescu “...nepregătiŃi, uimiŃi de fenomenele măreŃe ale culturii moderne, ei se pătrunseră numai
de efecte, dar nu pătrunseră până la cauze, văzură numai formele de deasupra ale civilizaŃiunii, dar
nu întrevăzură fundamentele istorice mai adânci care au produs cu necesitate acele forme şi fără a
căror preexistenŃă ele nici nu ar fi putut exista.”2. Pentru ca sistemul juridic al Chinei, în ceea ce
priveşte drepturile politice ale femeilor să nu rămână la stadiul de forme fără fond, de iluzii fără
adevăr, China se preocupă în prezent de schimbarea mentalităŃilor preconcepute, de educarea
populaŃiei feminine, de implicarea lor în societate.
Sistemul politic al Chinei este format din Sistemul Adunărilor ReprezentanŃilor Poporului,
acestea reprezentând organele puterii supreme. CetăŃenii chinezi care împlinesc 18 ani au dreptul
de a alege şi de a fi aleşi. ComponenŃa adunărilor la nivelul comunal şi judeŃean se determină prin
alegeri cu vot direct, iar cele de la nivelul judeŃean în sus - prin alegeri cu vot indirect. Adunarea
1
2
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NaŃională este alcătuită din reprezentanŃii aleşi de provinciile, regiunile autonome, municipiile cu
subordonare centrală şi de armată. Adunările au un mandat de 5 ani şi anual se desfăşoară o
sesiune plenară.
AtribuŃiile elementare ale adunărilor populare includ drepturile la legislaŃie, supraveghere,
hotărâre, desemnare şi demitere etc. Întocmirea unor programe de dezvoltare economico-socială
pentru anumite perioade constituie o importantă măsură pentru stimularea dezvoltării societăŃii
chineze. Programele sunt validate după aprobarea lor de către Adunarea NaŃională a
ReprezentanŃilor Poporului.
Sistemul politic de bază al Chinei îl reprezintă sistemul cooperării multipartide şi al
consultărilor politice, condus de Partidul Comunist Chinez. Partidul Comunist este partidul de
guvernământ, alături de care mai coexistă 8 partide democratice. Din punct de vedere
organizatoric, partidele democratice din China sunt independente, se bucură de libertatea politică
prevăzută de ConstituŃie, de independenŃă organizatorică şi egalitatea în faŃa legii, dar nu sunt de
opoziŃie, ci participă la luarea deciziilor. Ele sunt consultate pentru elaborarea politicilor de
importanŃă majoră, stabilirea candidaŃilor la funcŃiile importante şi participă la gestionarea
problemelor importante ale statului, la elaborarea şi implementarea politicilor şi a legilor.1
Sistemul politic al Chinei influenŃează dreptul, iar dreptul prin legile sale trebuie să reflecte
realitatea Ńării. Dacă ne uităm în istorie, vom observa că marile schimbări social-politice au fost
întotdeauna urmate de reforme juridice statale. În epoca modernă, partidele politice sunt cele care
fac conexiunea dintre politică şi drept, iar numărul de femei în cadrul acestor partide este extrem
de important, tocmai pentru a reda cu acurateŃe adevărata realitate a Chinei. Dacă dreptul reflectă
realitatea, femeile din China, adică aproape 50% din întreaga populaŃie de 1,34 miliarde de oameni
trebuie să fie reprezentate, trebuie să-şi expună părerile, să-şi apere interesele şi drepturile, trebuie
să participe la conducerea Ńării lor, la evoluŃia acesteia, la evoluŃia care se li se datoreaza si lor.
Sistemul juridic nu este creat doar pentru a fi un paznic al drepturilor şi libertăŃilor cetăŃenilor
unui stat, ci el este şi modalitatea de existenŃă a unei comunităŃi umane, el reprezintă cadrul şi
fundamentul societăŃii, el poate marca atât modernizarea, evoluŃia Ńării, dar poate fi şi o piedică
dacă nu reuşeşte să oglindească realităŃile de la nivelul întregii Ńări, realităŃile tuturor claselor
sociale, realităŃile bărbaŃilor, dar şi a femeilor. Realitatea Chinei este că femeile, deşi în ConstituŃie
li se acordă drepturi egale cu ale bărbaŃilor, nu beneficiază de un cadrul legal viabil, pentru că nu
reflectă realitatea. Realitatea Chinei este că femeile încă sunt vazute ca fiind acelea care lucrează
în interiorul casei, iar bărbatul este cel care aduce venitul, care lucrează exclusiv în afara casei.
China este o Ńară puternic tradiŃionalistă, o Ńară al cărui fundament îl reprezintă dominaŃia
masculină. Băieții sunt preferaŃi în locul fetelor, raportul dintre sexe fiind de 1.18 bărbaŃi/femei,
potrivit ultimului recensământ din 2010.2 Pentru ca schimbarea să aibă loc, pentru ca articolul 48
din ConstituŃie3, în care se specifică faptul că femeile din Republica Populară Chineză trebuie să se
bucure de drepturi egale cu bărbaŃii în toate sferele vieŃii, politice, economice, culturale şi sociale,
şi în viaŃa de familie, să-și găsească aplicabilitate şi din punct de vedere practic, trebuie ca statul să
schimbe locul femeii în societate. Paşii spre schimbarea societăŃii chinezeşti trebuie însoŃiŃi de o
legislaŃie corespunzătoare pentru a o susŃine. În cazul Chinei, pe lângă ConstituŃie, Statul a mai
adoptat şi alte acte normative care să accentueze egalitatea de drepturi între femei şi bărbaŃi şi
dreptul lor de a participa la viaŃa politică, a pus la punct programe de susŃinere a drepturilor şi
intereselor femeilor ( ex. Programul de dezvoltare a femeilor din China: 1995-2000, 2001-2010,
2011-2020). Printre actele normative adoptate aducem aminte: Legea Poporului Republicii
1
Site cu date despre China http://www.china.org.cn/world/china_us_facts_2011/201107/11/content_22962783.htm
2
Statistică demografică, http://en.wikipedia.org/wiki/Demographics_of_the_People%27s_Republic_of_China
3
Constituția Republicii Populare Chineze, http://english.people.com.cn/constitution/constitution.html
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Chineze privind drepturile şi interesele femeilor – adoptată în 1992, amendată în 2005. Conform
acestui act normativ, statul garanteză femeilor drepturi politice egale cu cele ale bărbaŃilor (art.9),
femeile se bucură de drepturl de a vota şi de a fi alese. În legătură cu această prevedere se
menționează și faptul că trebuie să existe un număr corespunzător de femei deputațe și că statul
trebuie să ia măsuri pentru a crește treptat proporția femeilor deputațe.( art.11) De asemenea,
articolul 12 menŃioneză că statul pregătește în mod activ și selectează cadre de sex feminin, iar
potrivit articolului 13 FederaŃia Femeilor din China (“All-China Women’s Federation”) împreună
cu federațiile feministe de la nivel local trebuie să reprezinte femeile și să le susțină pentru a
participa la procesul decizional, de conducere și supraveghere a afacerilor sociale și de stat. Aceste
organizații au și rolul de a recomanda persoane de sex feminin pentru a ocupa funcții în organele
de stat, organizații publice, întreprinderi și instituții1. Legea Electorală, este un alt act normativ
prin care se întărește ideea participării femeilor la guvernare. În Legea Electorală se prevede că
deputaŃii Adunării NaŃionale a Poporului Chinez şi Adunările locale de la toate nivelurile ar trebui
să includă un număr adecvat de femei şi proporŃia de deputaŃi femei ar trebui să crească pas cu pas.
Tranziția de la conceptul de egalitate existent în legislația statului la eficiența sa în plan
practic este un proces complex și de durată. Actele normative adoptate, programele pe care statul
le/a implementat, programele pe care diversele asociații de femei le-au creat sunt doar primii pași
pe care China îi face în dezvoltarea socială și politică.
China a cunoscut progrese remarcabile din punct de vedere economic şi o dezvoltare rapidă,
dar inegalitatea de gen este încă prezentă, este încă o problemă de actualitate. Egalitatea de gen
este un drept al fiinŃei umane, este drumul spre evoluŃie a unei societăŃi şi se dobândeşte în timp,
nu de pe o zi pe alta şi se dobândeşte printr-o luptă susŃinută – în cazul Chinei prin impunerea unor
cote de reprezentare feminină, prin programe de educare a populaŃiei feminine, prin programe de
specializare profesională a femeilor care fac parte deja din sistemul politic, prin prezentarea
populaŃiei a acelor femei extraordinare care au reuşit să-şi facă un nume în arena politică, care au
reuşit să se impună într-o lume a bărbaŃilor. Mahatma Ghandi spunea că este bine să înotăm prin
apele tradiŃiei, dar să ne scufundăm în ele înseamnă sinucidere2 – iar China trebuie să renunŃe la
preconcepŃiile trecutului şi să privească spre viitor, aşa cum a făcut cu economia sa.
În ultima perioadă, femeile din China au manifestat un mare entuziasm în ceea ce priveşte
participarea politică şi şi-au exercitat drepturile înscrise în sistemul legislativ. În 2002, din 2.985
numărul total de deputaŃi, 604 au fost femei, adică 20,2%. În 2005 în Partidul Comunist, femeile
au reprezentat 19,2%, iar în 2007, 20,4% din totalul membrilor3. În 2011, conform unei clasificări
internaŃionale a femeilor în parlamente, în China 635 de femei ocupă locuri în parlament, adică o
proporŃie de 21,3%.4
Deşi numărul femeilor la participarea politică a crescut, totuşi procentul de femei este încă
mic. Participarea la viaŃa politică este modul prin care cetăŃenii Ńării informează clasa conducătoare
de nevoile, interesele, preferinŃele pe care le au. Participarea femeilor la guvernare este esenŃială
pentru că doar ele ştiu, cu adevarat care le sunt nevoile, preferinŃele, interesele. Ele au experienŃe
de viată distincte de ale bărbaŃilor şi este absurd să considerăm că ar putea foarte bine să fie
reprezentate de bărbaŃi. Acest argument interesant îi aparŃine Annei Phillips, care afirmă în cartea
sa intitulată “Politica PrezenŃei”, (denumirea cărții în engleză " The Politics of Presence "), că
problematica şi interesele femeilor sunt indisociabile de prezenŃa lor politică în forurile
decizionale.5
1

Legea
Poporului
Republicii
Chineze
privind
drepturile
şi
interesele
femeilor
http://www.china.org.cn/english/government/207405.htm
2
Mahatma, G. http://www.mapsofindia.com/personalities/gandhi/gandhi-and-women.html
3
Site Partidul Comunist din China, http://www.chinatoday.com/org/cpc/
4
Clasalment internaŃional femei parlamentare, http://www.ipu.org/wmn-e/classif.htm
5
Phillips, A., The Politics of Presence, 1995 apud Popescu, L., Politica Sexelor, Ed. Maiko, 2004, p.285;
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În discursul de la a 5-a ConferinŃă a femeilor asiatice din parlamente şi ministere din
noiembrie 2007 a lui Gu Xiulian, vice-preşedinta Comitetului permanent al Congresului NaŃional
al Poporului şi preşedinte al FederaŃiei Femeilor din China ( în engleză “All-China Women’s
Federation), aceasta atrage atenŃia asupra unui aspect deosebit de important atunci când vorbim de
participarea femeilor la guvernare, şi anume nivelul de educaŃie. Gu Xiulian spune că destinul unei
naŃiuni este determinat de educaŃie. Nivelul de cultura şi de educatie al femeilor, care reprezintă
jumătate din populaŃia chineză şi, prin urmare, jumătate din resursele umane ale acestei Ńări, are un
impact direct asupra dezvoltării Chinei. Ea consideră că soluŃia pentru a îmbunătăŃi situaŃia
femeilor în China o reprezintă, în primul rând, accesul acestora la educaŃie. Dreptul femeilor şi al
fetelor la educaŃie este esenŃial atât pentru progresul social, cât şi pentru cel economic. Cu toate
acestea, educaŃia femeilor şi fetelor din China încă se confruntă cu multe dificultăŃi din motive
legate de istorie, dezvoltare economică, idei tradiŃionale şi preconcepute, structura populaŃiei şi
deficienŃele din sistemul de învăŃământ. Accesul femeilor la educaŃie este încă dezechilibrat atât
între regiuni cât şi între zonele urbane şi rurale şi mediul extern.
“Guvernul chinez a îmbunătăŃit mecanismele legislative, organizatorice şi de lucru pentru a
promova dezvoltarea femeilor şi a proteja drepturile femeilor şi interesele, şi a încurajat o
atmosferă socială de îngrijire şi sprijin pentru cauza femeilor. Până acum ( anul 2007), 20.24% din
deputaŃii la Congresul NaŃional al Poporului sunt femei. 10% din funcŃionarii la nivel ministerial
din 28 de agenŃii în cadrul Consiliului de Stat din China sunt femei. Există trei femei
vicepreşedinŃi ai Comitetului Permanent al Adunării NaŃionale a ReprezentanŃilor Poporului, patru
vicepreşedinŃi ai ConferinŃei Consultative Politice Populare din China, şi un vice-premier si un
consilier de stat de sex feminin în Consiliul de Stat. Până în 2005, elevele au reprezentat 99.14%
din totalul de elevi participanŃi la învăŃământul elementar, 47% din totalul de elevii de şcoală
primară, 49% din elevii de gimnaziu, 47% dintre studenŃi şi 43% din post-universitari. 5,7% din
membri ai Academiei Chineze de ŞtiinŃe şi ai Academiei Chineze de Inginerie sunt femei.
ProporŃiile de femei în poziŃii de conducere în Partidul Comunist din China şi de guvern, precum
şi în managementul forŃei de muncă şi profesionale au ajuns la 23,1%, 29% şi, respectiv, 44,4%.
Femeile joacă acum un rol important în procesul de modernizare a Chinei.”1
Aşadar, reprezentarea slabă a femeilor în politică poate fi explicată, în primul rând prin lipsa
educaŃiei – în zona rurală, fii sunt preferaŃi în detrimentul fiicelor şi, prin urmare aceştia
beneficieză de un nivel de educaŃie mai ridicat decât cel al fetelor, fetele fiind acelea care, odată
căsătorite se mută în casa soŃului lor, iar băieŃii sunt cei care rămân şi au grijă, în continuare de
părinŃi. Conform unui raport aparŃinând lui Robert Barro şi Jong-Wha Lee, în 2000 procentul de
fete care nu au fost şcolarizate a fost de 16,2% dintr-un total de 469.291 de fete având vârstă
şcolară, cele care au urmat cursurile unei şcoli primare au fost în proporŃie de 32,7%, gimnaziale 47,5%, în timp ce la liceu procentul de fete a fost de doar 3,6% . În 2010, procentul fetelor
neşcolarizate a scăzut la 10,3%, procentul celor care au urmat cursurile primare a fost de 26,7%,
gimnaziale – 55,4% iar liceu proporŃia a crescut la 7,6%.2 Aceste cifre demonstrează faptul că se
încearcă rezolvarea problemei educaŃiei în rândul femeilor, doar că procesul va fi unul de lungă
durată şi va trebui să fie unul susŃinut prin programe de ajutorare, prin campanii de educare a
populaŃiei atât a populaŃiei feminine, cât şi a celei masculine pentru că preconcepŃiile şi
prejudecăŃile există de ambele părŃi.
Un alt obstacol în ceea ce priveşte participarea în număr mic a femeilor la viaŃa politică este şi
confucianismul. Confucianismul este o ideologie ce a avut un foarte mare impact asupra populaŃiei
1
Discurs Gu Xiulian de la a 5-a ConferinŃă a femeilor asiatice din parlamente şi ministere
http://www.npc.gov.cn/englishnpc/Speeches/2007-12/20/content_1385148.htm
2
Barro, Robert and Jong-Wha Lee, April 2010, "A New Data Set of Educational Attainmentin the World,
1950-2010." NBER Working Paper No. 15902. http://www.barrolee.com/data/dataexp.htm
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chineze. Conform acestei ideologii, femeia trebuie să fie în orice moment al vieŃii ei supusă unei
persoane de sex masculin: supusă tatălui când este acasă la părinŃi, supusă bărbatului după ce se
mărită, supusă fiului după moartea bărbatului. Această gândire este foarte bine împământenită în
mentalitatea chinezilor – atât a bărbaŃilor, cât şi a femeilor. Lupta pentru schimbarea mentalităŃilor
va fi cea mai dificilă şi va fi necesar ca femeile să se identifice ca şi grup, să lupte împreună pentru
a putea obŃine puterea.
Ca şi obstacole în calea femeilor de a face parte din societatea politică putem menŃiona şi
lipsa de încredere a acestora în forŃele proprii, rezistenŃa gândirii feudale care priveşte femeia ca
fiind inferioară bărbatului si, prin urmare, nefiind capabilă să fie lider, ci doar să fie supusă. Aceşti
factori, împreună cu tendinŃa chinezilor de a prefera descendenŃii de sex masculin, au dus la
situaŃia din ziua de azi din China.
Concluzii
Lucrarea “Changing mentalities in China”, a urmărit să aducă în prim-plan situaŃia femeii
chineze pe plan politic şi modul în care această situaŃie se reflectă în sistemul legislativ al Chinei.
Deşi, legislaŃia Chinei prevede faptul că bărbaŃii şi femeile sunt egali în drepturi şi că femeile
au dreptul de a participa la viaŃa politică prin posibilitatea de a alege sau de a fi alese, în practică
aceste prevederi s-au dovedit destul de dificil de implementat.
Consider că această majoră discrepanŃă între legislaŃie şi modul în care îşi găseşte aplicarea în
viaŃa de zi cu zi se datorează încercării de a moderniza China într-un mod rapid. Au fost adoptate
legi care să asigure drepturile şi să protejeze interesele femeilor, dar fără a le contextualiza, fără a
se face modificări şi la nivelul socialului. Drept urmare, realitatea Chinei este cu totul alta decât
cea prezentată în sistemul juridic, iar femeile chineze încă sunt victimele a numeroase abuzuri,
încă sunt victimele preconcepŃiilor şi prejudecăŃilor unei societăŃi tradiŃionaliste.
China depune mari eforturi pentru a micşora discrepanŃa dintre legislaŃia la nivel teoretic şi
aplicarea sa practică prin adoptarea de legi care să accentueze rolul femei în societate, prin
programe de educare a populaŃiei, prin încurajarea femeilor de a avea un rol activ în politică, prin
uşurarea accesului la învăŃământ, dar acesta va fi un proces de durată şi un proces care va implica
întreaga populaŃie a Ńării. Modificările din sistemul legislativ vor trebui să fie susŃinute prin
modificări pe plan ideologic şi social, altfel, există riscul ca legislaŃia Chinei în ceea ce priveşte
drepturile politice ale femeilor să rămână doar o formă fără fond. China modernă, ar trebuie să
înceapă lupta pentru schimbarea mentalităŃilor de la vârste fragede, să-şi înveŃe copii că fiecare
individ este important în societate indiferent de sex, rasă, clasă socială, ar trebui să-şi înveŃe fetele
că sunt fiinŃe importante şi că rolul lor în istoria lumii nu se mărgineşte doar la a fi soŃie, mamă şi
fiică, ar trebui să-şi înveŃe băieŃii să respecte şi să sprijine fetele, abia atunci sistemul juridic de
astăzi va fi într-adevăr viabil şi din punct de vedere practic, abia atunci putem vorbi de o China
modernă.
Una din cele mai puternice femei chineze, potrivit unui clasament al reviste Forbes din 2007,
Wu Yi ( fost vicepreşedinte al Consiliului de Stat al Republicii Populare Chineze) spunea:
“Femeile au jucat un rol important în crearea civilizaŃiei umane şi în promovarea dezvoltării
sociale. Ca şi bărbaŃii, ele sunt creatoarele istoriei umane şi producătoare de bogăŃii, atât materiale,
cât şi spirituale. Respectul şi protecŃia drepturilor şi intereselor legitime ale femeilor, precum şi
eforturile de a de a le implica în viaŃa societăŃii, sunt componente importante ale progresului
social şi reprezintă1 normele legale şi standardele morale pe care orice societate civilizată ar trebui
să le aibă.”

1

Discurs Wu Yi, http://www.china-un.org/eng/lhghyywj/smhwj/wangnian/fy00/t29050.htm
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VESTED RIGHTS IN THE HUNGARIAN CONSTITUTIONAL LAW
Pohubi MÁTÉ1

Abstract
This essay is concerned with the topic of vested rights. It has an important place in the
constitutional law. In the new basic law it has a capital role that is the reason why I am writing
about it. It is based on the Hungarian Constitutional Court’s practice. The main part of this essay
is about how can we group the practice and then I will give a concept of the vested rights. Finally,
I will write about the limitations.
Keywords: Vested rights, Constitutional Court, value of money, legal certainty, and
economic stabilization act
I. Introduction
The vested rights provide the basis for the realization of basic rights and that of the rule of
law. Its significance is the fact that it provides constitutional protection to the fact of the
acquisition of rights. A social point of view of basic rights is essential for exploring relationships,
such as social security or even the profession of law. The realization of these rights is the major
issue in every state.
I Seek answers to questions like family allowance, pension and health insurance system,
under what circumstances they can be changed or limited. In a given situation under what
circumstances may be the legally vested rights restricted and how they can be changed later.
II. Location of the Hungarian law
The Constitutional Court explained that the legal content of the rule of law is essential. Thus,
the State is obliged to create rules which do not impose a burden retroactively, and can be
interpreted and calculated by the enforcers. It is apparent that some of the specific content of the
rule of law within the legal charge. The vested right can be placed inside this legal certainty, as
well. This is demonstrated as follows:
Constitutional state
Political power
Legal certainty
Proceedings

Vested rights

Retroactive effect
prohibition

Intelligibility of
law

Preparation time

Lawful
administration

1
Máté Pohubi, Faculty of Law, University of Miskolc, Hungary, (mate006@freemail.hu). This study has been
elaborated under the coordination of Professor Dr. Anita Paulovics.
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The relationship of these rights to each other is shown in the compulsory motor tax
benefit. According to it the benefit can be deprived exclusively for the future and not retroactively
and preparation time should be given.
III. The content of vested rights
The Constitutional Court1 has not given an elaborate concept on the vested rights. Firstly, it is
necessary to explore the contents, and then I make an attempt to give a single and dogmatically
acceptable concept based on the contextual elements.
Therefore, I have made a group of three major decisions. The first group is in connection with
the right to social security, the second group is concerned with the right to work and occupations,
and the third includes the exceptions, which are not typical of the members of the previous two
groups.
In connection with the decisions the following opinion can be formulated. Although they
explain the contents of acquired rights, to large extent however they cannot answer the question:
how the violation of vested rights appears specific relationships.
III.1 Vested rights related to social security rights
This group is considered the most typical, when we speak about acquired rights. The issues of
social welfare systems link themselves almost indispensably to the discussion on rights. Here,
three sub-categories are to be distinguished:
A) Decision on the retirement system
The 1999 budget2 earmarked for a certain amount of increase in pensions, which was later
reduced with the consumer law and there were a lot of complaints about the fact that their legal
entitlement was damaged.
The CC. explained that the pension "bought right" that is, the nominal value is not to be
reduced.
They explained that the reduction is not unconstitutional as long as it does not affect the right
care, or in other words till it does not cause real loss. So long as they receive the acquisition of
existing rights, the promised surpluses cannot be questioned because of possible economic
changes.
B) Social security benefits and related decisions
Regarding the sick pay, it was announced that in the case of obtained rights, it is the duty of
the State to give the appropriate consent. The employer in his complaint claimed that violation of
the law occurred concerning the cost of sick pay.3 Of course, interference can occur in the longterm relationships, as well, but even this has its limits. So in this case the high ratio violates the
acquired rights, because the rate of the service and the return for the service is different. In other
words, the state reduces the service, but contributions are paid. The decision also highlights other
extreme cases, when social security cannot be used.
C) Family Support
The problem has arisen in connection to the economic stabilization act to establish a kind of
means-tested quota for family allowance.4 Here, the CC. has paid attention to the fact that families
1
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with children are entitled to it on a social basis. Therefore, attention should be paid to the fact that
the State shapes the social system, the emphasis here is on the fact that the State shall function as a
system. Of course, the right of change is not limitless. Consequently from the very system of
social benefits the acquisition of rights for the benefits does not follow independently.
III.2. The right reserved to jobs and related vested rights
The second major content of vested rights relates to the rights indicated in its title. It is worth
paying attention to what extent the terminology of vested rights follows the findings of social
rights. This encompasses considerably more than the scope of social rights.
A) General working conditions
In connection with tax benefits, the legislator established a two-tier tax credit, in the case of
the participation of foreign companies.1 Here the problem was that the legislator changed the rules
unfavorably. According to the Constitutional Court by the legal entitlement promised by the State
time is a very important aspect. The entitlement which is closer in time is protected in a greater
degree than the long-term one.
B) Work Conditions of Public employment
This question is demonstrated in the "special tax".2 In the case of closed right relations the ex
post facto withdrawal has been claimed unconstitutional. Since the 98 percentage-withdrawal
would result in re-taxation of income.
C) The right of the exercise of Occupation
Can be new conditions set up in a given occupation?
At the notary chamber new conditions has been set up.3 This was the specialty exam.
According to it the State created strict conditions which can be achieved, but for this the State
should not appoint a short period of time. This is to be achieved in nine months and then, who
does not passes the exam, will be dismissed. This is a short deadline, therefore this is
unconstitutional.
D) Contributions, taxes, payments
The personal tutors complain about the fact that they do not get premium when the public
education teacher does get it.4 In this context, it was found by the CC that the reward is given after
the time spent in the public sector. These awards can be achieved only after a given time.
IV. The definition of vested rights
Although it cannot be found in the CC practice, I would like to give a definition:
The acquired right is an integral part of legal certainty; It defends the legal acquisition and
future entitlements in accordance with the constitutional level. Its specialty is that its limitation can
occur in unique cases.
The following elements of this concept are considered to be supported by the economic
stability.
1. The integral part Legal certainty: Perhaps the most important element. It also indicates the
location of acquired rights in the Constitution, on the other hand, defines the scope of application
1
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as well. The Constitutional Court formulated a legal principle which is based on the protection of
vested rights.
2. Lawful acquisition: It assumes that the person in the right legal standards has gained the
right, because this may be due to later demand the right to remedy any violation.
3. Constitutional protection: It marks the degree of protection.
4. As a right: It receives less protection than the basic rights, but especially the fundamental
rights issues arise in connection with providing additional protection.
5. Future entitlements prescribed by law: a kind of "constitutional future entitlements,"
which means that after the acquisition of rights the specific changes are possible in a limited way.
V. The Chapter of vested rights and other legal institutions
V.1.Vested rights and the delamination of the constitutional entitlements and the civil
law entitlements
By the acquired rights we refer to a lawful entitlement. This is given protection at the
formation of the actual right.1 In contrast, civil law provides some future entitlements in the
acquisition of rights, but does not differentiate the long-and short-term entitlements. This comes
up in contracts. The constitutional level gives more complex protection; therefore it is stronger
than the right in rem legal entitlement. The entitlement in both cases is strongly connected to the
right acquisition and to the acquisition of property, too. This is a common feature in them.
V.2. The relationship of vested rights and the right to property
Basically, it is important to emphasize that this term does not follow the civil law approach;2
in addition, although it is not included among the basic rights, it receives basic legal protection.3
Its most important feature is: it does not protect the right of property acquisition, but the concrete
acquired property.4 For instance, we can mention the decision related to the protection of
intellectual property.5 In this case the complaints were about the tests which were written within
the confines of the student’s status and became used by the University as well. This decision
shows the relationship between the two rights. By providing faculty coordination by a professional
will, ensures the necessary literature needed for the preparation establishes the basis to the creation
of the literary work. So here is the result of getting the right to property.
VI. Method of Limitation
Basically, by the restrictions it must be made clear that there are two types of protection. On
one hand, in the case of those "rights" in which one contributes to one's own income, so the
security element is in effect (e.g. pension) a higher level of protection is applied, as in a "Donortype one, which is solely given by the state, and there is no real compensation.6
It is also important to emphasize that the acquired rights may be limited so their protection is
not absolute. However, it should be noted that their possible evaluation can be given only through
individual cases. It also confirms what I have described so far. In the case of the insurance
element there is recompensation, a kind of value, which must be protected, at least for the sake of
the value for money.
Yet, apart from the fact that it can be investigated in individual cases, their limitations show
1
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similarities. In my opinion, these similarities can be classified into two groups. One aspect is the
civil right approach limit.
The other approach is to limit the constitutional authority. In the followings, through the
peculiarities of the two groups, I am going to demonstrate the concrete appearance of the so far
mentioned universalities of the limitations. Especially the decisions of the CC show a proper
direction, it logically follows from the fact that the possibility of the limitation should always be
considered in the given case.
VI.1. Limitation of the civil right aspect
The question arises in relation to a constitutional right: what kind of civil right limitation can
occur.
In connection with the tax benefits relating to motor-vehicles, the question of acquired right
arose. In this context, it was pointed out that the benefits and privileges granted by the State are on
the part of the benefit provider.1 Here we can say, that the appropriate value for money means the
appropriate restriction on acquired rights.
The constitutional aspect is the most important issue concerning limitability. It should be
emphasized here that the main measure of restriction, as I mentioned at the beginning, is to stay
within the constitutional framework.
Here the restriction is possible with the realization of a number of groups. In particular, the
appropriate preparation time for change is to be emphasized, an additional crucial condition is the
duration of the entitlement, and finally the justification of immediate restriction.
These categories can meet along the limit. In the following passage we are going to analyze
these categories
A) Adequate time for preparation
In connection to the so far mentioned economic stabilization act, the CC has announced when
they intend to limit a right which is an ongoing right, such a time limit must be given before the
limitation so that the family can prepare for replacement of the lost income.
B) Duration (remainder)
Considering the entitlement, it is important to hold to the lawful signal, which indicates that
the entitlement which is closer in time is protected to a greater degree than the long-term one.
VII. Conclusion
Finally, as a conclusion I would like to summarize the major elements of my discussion:
1. Vested rights is a part of the legal certainty
2. The Constitutional Court has drafted the content of this right
3. They do not have a standardized concept
4. It is limited rights
5. The main concept is the right to property
6. Here we are talking about legal entitlement
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CARTA DREPTURILOR FUNDAMENTALE
Maria Magdalena PINłOI1

Abstract
Această lucrare tratează aspecte privind sistemul juridic al Uniunii Europene după
ratificarea Tratatului de la Lisabona, dată de la care a intrat în vigoare şi Carta Drepturilor
Fundamentale. În acest moment drepturile omului sunt garantate şi apărate prin două texte de
lege unul fiind Carta Drepturilor Fundamentale, iar celălalt fiind Convenția Europeană a
Drepturilor Omului.
După ratificarea şi intrarea în vigoare a Cartei Drepturilor Fundamentale a Uniunii
Europene a devenit evident faptul că Curtea Europeană de Justiție şi-a îmbogăŃit domeniul de
competenŃă care este acum din ce în ce mai interconectat cu competenŃa materială a Curții
Europene a Drepturilor Omului.
Având în vedere acest conflict de competenŃă, şi de ce nu, de conflict de legi în această
lucrare se pune accent pe studiul aplicării prioritare şi de soluționare a conflictului între
Convenția Europeană a Drepturilor Omului și Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii
Europene
Lucrarea tratează şi situaŃia dacă este posibil ca în cadrul aceluiași litigiu sa poată fi
aplicată atât Carta Drepturilor Fundamentale cât şi Convenția Europeană a drepturilor Omului
pentru o mai bună soluționare a respectivului litigiu, dacă este o prioritate in aplicarea uneia
dintre ele.
În lucrare se discuta şi despre riscul de contradicție privind cele două texte de lege. Deși
ambele prevăd aproximativ aceleași drepturi şi au aceeași putere de aplicare, ce se întâmpla în
situația în care Curtea Europeană de Justiție adoptă o hotărâre în contradicție cu hotărârea
adoptată de Curtea Europeană a Drepturilor Omului cu privire la același caz
Lucrarea dorește să clarifice toate aceste aspecte şi să fie doar un început în ceea ce privește
cercetarea în acest domeniu.
Cuvinte cheie: Curtea Europeană a Drepturilor Omului, Carta Drepturilor Fundamentale,
Dreptul Uniunii Europene, Tratatul de la Lisabona, instanțe europene, dreptul Uniunii Europene
Introducere
Intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona din 2009 a adus schimbări majore pentru
Uniunea Europeana şi pentru cetățenii statelor membre ale Uniunii Europene. Prin intrarea în
vigoare a acestui tratat se aduc multe beneficii, cel mai important fiind dobândirea personalității
juridice de către U.E. și instituirea Cartei Drepturilor Fundamentale.
Se cunoaște faptul că Uniunea Europeană nu avea personalitate juridică. Pană la intrarea în
vigoare a tratatului de la Lisabona, Comunitatea Europeană şi Uniunea Europeană aveau fiecare
statut propriu şi funcționau după reguli diferite în procesul decizional. De la 1 decembrie 2009 ia
sfârșit sistemul dual, iar Uniunea europeană are personalitate juridica unică.
Un alt mare beneficiu adus de intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona poartă denumirea
de Carta Drepturilor Fundamentale şi reprezintă înglobarea într-un text de lege a unor drepturi
civile, politice, economice şi sociale de care beneficiază toți cetățenii şi rezidenții Uniunii
1
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Europene.
Uniunea Europeană ca entitate nu este semnatară a Convenției Europene a Drepturilor
Omului, situație cu adevărat specială deoarece fiecare stat european, membru al Uniunii europene
şi nu numai, este semnatar al acestei convenții. Tratatul de la Lisabona a lăsat deschisă
posibilitatea ca Uniunea Europeana să adere la Convenția Europeană a Drepturilor Omului.
Această convenție și Curtea Europeană a Drepturilor Omului reprezintă garanțiile şi baza
respectării drepturilor omului la nivel european.
Tratarea acestui subiect este importantă şi necesară pentru a înlătura orice confuzie cu privire
la cele doua texte de lege existente şi la modul cum se aplică in litigii. Carta Drepturilor
Fundamentale și Convenția Europeană a Drepturilor Omului proclamă aceleași categorii de
drepturi, CDF având ca sursa de la care a preluat drepturile ConvEDO. Clarificarea acestor aspecte
este importantă şi utilă pentru studenți, juriști şi pentru oricare altă persoană interesată.
Conținutul lucrării
1 tratatul de la Lisabona – un pas important pentru Uniunea Europeana
Tratatul de la Lisabona intrat în vigoare la 1 decembrie 2009 reprezintă ultima parte din
procesul de relansare instituționala a Uniunii Europene. Acest tratat este un real succes şi păstrează
multe dintre elementele pe care UE le-a inclus în proiectul de constituție a Uniunii Europene,
proiect respins in 2005 prin referendum de către Franța şi Olanda. România a susținut menținerea
prevederilor din tratatul constituțional în tratatul de la Lisabona. Acest tratat a fost semnat de către
cele 27 de state membre în anul 2007, iar în anul 2009 a obținut aprobare parlamentară în 26 din
cele 27 de state membre.
Acest tratat a adus o serie de beneficii atât pentru Uniunea Europeana per se cât şi pentru
cetățenii statelor membre. Printre multele schimbări aduse sunt câteva lucruri ce trebuie
menționate cum ar fi simplificarea procesului decizional, dobândirea de către UE a personalității
juridice în locul Comunităților Europene putând dobândi capacitatea de a deveni membru in
organizațiile internaționale, coerenŃa pe plan extern prin crearea anumitor posturi, inițiativa
cetățeneasca, creșterea rolului Parlamentului European şi Carta Drepturilor Fundamentale.
O dată cu intrarea în vigoare a tratatului de la Lisabona au fost înlocuiți o serie de termeni din
sistemul normativ1 spre exemplu „dreptul comunitar” se înlocuiește cu „dreptul uniunii”, „normele
comunitare” se înlocuiește cu „normele europene”, „prevederile comunitare” se înlocuiește cu
„prevederile dreptului uniunii”, etc., au fost redenumite instituțiile europene spre exemplu
„instituția comunitară” se înlocuiește cu „instituția”, „o instituție a comunităților europene” se
înlocuiește cu „o instituție a uniunii europene”, „Curtea” se înlocuiește prin „curtea de justiție”,
„tribunalul de primă instanță” se înlocuiește cu „tribunalul”, „consiliul uniunii europene” se
înlocuiește cu „consiliul”, etc. , au fost redenumite anumite instrumente juridice primare și
derivate.
Carta drepturilor fundamentale a fost unul dintre cele mai mari realizări a Tratatului de la
Lisabona. În anul 2000 a fost redactată de către prima Convenție a Uniunii Europene, mai apoi in
anul 2004 când s-a semnat Tratatul pentru instituirea unei constituții a fost inclusă în titlul II( acest
proiect cu privire la instituirea unei constituții europene a fost un eșec din cauză că Franța şi
Olanda l-au refuzat prin referendum). Ulterior a căpătat forță juridică prin intrarea în vigoare a
Tratatului de la Lisabona în anul 2009.
2 Carta Drepturilor Fundamentale
Carta Drepturilor fundamentale a devenit obligatorie din anul 2009, instituită prin tratatul de
la Lisabona. Ea prevede intr-un singur text categoriile de drepturi civile, politice, economice şi
sociale pe care le au cetățenii europeni dar şi persoanele cu rezidenŃă pe teritoriul statelor membre
1
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din Uniunea Europeana. Drepturile și libertățile Cartei sunt împărŃite in 7 mari capitole şi fac
referire la demnitate, libertate, egalitate, solidaritate, cetățenie și justiție.
Carta are ca obiectiv să asigure o vizibilitate sporita a acestor principii în vederea protecției
drepturilor fundamentale, prevederile ei se aplică instituțiilor europene şi statelor membre atunci
când aplică legislația uniunii europene. ToŃi cetățenii Uniunii Europene vor putea sesiza Curtea
Europeană de Justiție dacă vor întâmpina probleme privind respectarea drepturilor. Ei trebuie să
depună plângere în faŃa instanței naționale, iar judecătorul, dacă va considera că este necesar,
trimite cazul la Curtea de Justiție a Uniunii Europene
Chiar dinainte de intrarea în vigoare (din anul 2000), Carta Drepturilor Fundamentale este
invocată din ce în ce mai mult în cererile şi plângerile pe care oamenii le adresează Parlamentului
European şi Comisiei. Din anul 2000 aceasta a fost o sursa de inspirație şi referință pentru
tribunalele europene, avocații generali ai CEJ au făcut referire la ea în mai mult de jumătate din
cazurile de drept uman pe care le-au avut de tratat. Carta a fost țesută cu jurisprudența UE încă
dinainte de a deveni obligatorie, fostul Tribunal de Primă Instanța şi Curtea Europeană a
Drepturilor Omului au făcut referire la Carta în cadrul hotărârilor lor judecătorești.
Uniunea Europeană poate acționa în justiție statele membre dacă încalcă principiile
fundamentale (art.7 din Tratatul UE) care se aplică tuturor noilor membri (art. 49 TUE), Curtea
Europeană de Justiție are competenŃa de a se asigura că statele membre dar şi instituțiile UE
respectă drepturile fundamentale ale cetățenilor (art.46 TUE). Curtea Europeană de Justiție este
obligată din punct de vedere juridic să se asigure că va fi respectată Carta, aceasta oferind o baza
juridică pe care Curtea Europeană de Justiție o poate utiliza pentru respectarea drepturilor
fundamentale1.
CDF se aplică doar pentru actele şi legislația Uniunii Europene fie că sunt implementate
direct de Comisie sau indirect de către statele membre sau autoritățile locale. Ea nu se aplică strict
activităților naționale, acestea fiind incluse în actele pentru drepturile fundamentale ale
constituțiilor naționale. Ea este mult mai actualizată, mai vastă în privința drepturilor pe care le
prevede decât Convenția Europeană a Drepturilor Omului, Carta prevazând drepturi aplicate exact
perioadei actuale în care ne aflăm (spre exemplu dreptul la protecția datelor, interzicerea clonării
umane, dreptul la protecția consumatorului).
La momentul actual cetățenii Europei se bucură de un sistem dublu de protecție, astfel nu
există nici o lacună in privința protecției drepturilor fundamentale2. Avem CDF pe de-o parte și
ConvEDO pe de altă parte, acest sistem fiind considerat a fi unic în lume. Acest lucru se întâmplă
deoarece Uniunea Europeană nu este semnatar al ConvEDO deși fiecare stat membru al UE a
ratificat convEDO. Acest lucru este posibil să se schimbe pentru că Tratatul de la Lisabona a lăsat
deschisă posibilitatea ca UE să adere la ConvEDO.
Totuși în acest sens se întrevede şi un enorm dezavantaj constând în inducerea în eroare a
cetățenilor Uniunii Europene, cu drepturi încălcate, când trebuie să decidă care instanța e
competentă pentru a da o soluție în privința dreptului pretins ca fiind încălcat.
Un alt aspect al CDF este în legătura cu regimul restrângerilor şi derogărilor drepturilor în
anumite situații expres prevăzute in ConvEDO. Carta nu împiedică statele membre să se prevaleze
de art. 15 din ConvEDO care autorizează derogările de la drepturile prevăzute în aceasta din urmă
în caz de război sau de alt pericol public care amenință viața națiunii, în cazul în care adopta
măsuri în domeniul apărării naționale în caz de război şi al menținerii ordinii, în conformitate cu
responsabilitățile lor recunoscute la art 4 alin 1 din tratatul privind Uniunea Europeană şi la
articolele 347 şi 72 din tratatul privind funcționarea Uniunii Europene
1
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3 Instanțele competente cu privire la aplicarea celor două texte de lege
Drepturile fundamentale ale omului sunt garantate şi apărate de doua texte de lege: ConvEDO
şi CDF. Instanțele care aplică aceste texte de lege sunt Curtea Europeană a Drepturilor Omului
(CEDO) cu sediul la Strasbourg, Franța şi Curtea de Justiție a Uniunii Europene (CEJUE) cu
sediul la Luxemburg.
Carta Drepturilor Fundamentale a avut ca sursă primară de inspirație ConvenŃia Europeană a
Drepturilor Omului, multe dintre drepturile prevăzute de ConvEDO regăsindu-se în CDF. Mai jos
se vor regăsi drepturile care la momentul actual se regăsesc atât în CDF cât şi în ConvEDO,
articole ale CDF al căror înŃeles şi domeniu de aplicare sunt aceleași cu cele ale articolelor
corespondente din ConvEDO : articolul 2 din CDF corespunde cu art 2 din ConvEDO, art. 4 din
CDF corespunde cu art. 3 din ConvEDO, art. 5 alin 1 și alin 2 din CDF corespund cu art. 4 din
ConvEDO, art. 6 din CDF corespunde cu art. 5 din ConvEDO, art. 7 din CDF corespunde cu art. 8
din ConvEDO, art. 10 alin 1 din CDF corespunde cu art. 9 din ConvEDO, art. 11 din CDF
corespunde cu art. 10 din ConvEDO, (fără a aduce atingere restricțiilor care pot fi impuse de
dreptul Uniunii, capacității statelor membre de a institui regimurile de autorizare menționate la art.
10 alin 1 a treia teza din ConvEDO), art. 17 din CDF corespunde cu art. 1din Protocolul adițional
al ConvEDO, art. 19 alin 1 din CDF corespunde cu art. 4 din Protocolul suplimentar nr 4 din
ConvEDO, art. 19 alin 2 din CDF corespunde cu art. 3 din ConvEDO, (în interpretarea Curții
Europene a Drepturilor Omului), art. 48 din CDF corespunde cu art 6 alin 2 și 3 din ConvEDO,
art. 49 alin 1(cu excepția ultimei teze) și alin 2 din CDF corespund art. 7 din ConvEDO.
Se vor prezenta şi articolele al căror înŃeles este același cu cel al articolelor corespondente din
ConvEDO, dar al căror domeniu de aplicare este mai extins:art. 9 din CDF acoperă același
domeniu ca și art. 12 din ConvEDO, dar domeniul său de aplicare poate fi extins la alte forme de
căsătorie după instituirea acestora prin legislația națională, art 12 alin 1 din CDF corespunde art
11 din ConvEDO, dar domeniul său de aplicare este extins la nivelul UE, art 14 alin 1 din CDF
corespunde art 2 din Protocolul adițional al ConvEDO, dar domeniul său de aplicare este extins la
formarea profesională și continuă, art 14 alin 3 din CDF corespunde art 2 din Protocolul adițional
la ConvEDO in ceea ce privește drepturile părinților, art 47 alin 2 și alin 3 din CDF corespund art
6 alin 1 din ConvEDO, dar limitările plângerilor privind drepturile și obligațiile cu caracter civil
sau acuzațiile de natură penală nu se aplică în ceea ce privește dreptul Uniunii și punerea în
aplicare a acestuia, art 50 din CDF corespunde art 4 din Protocolul nr 7 la ConvEDO, dar domeniu
de aplicare al acestuia este extins la nivelul UE intre instanțele statelor membre1.
Dualitatea Strasbourg-Luxembourg a generat în timp o mare incertitudine asupra
competentelor celor doua Curți, a căror coexistentă nu a dus la o convergentă in jurisprudență, ci la
o anumită insecuritate generată de faptul scindării la nivelul tarilor membre UE a modalității de
protecție a drepturilor și libertăților fundamentale. Statul are astfel protecția asigurată prin 2
mijloace și anume prin ConvEDO, semnată la Roma in 1950, și prin CDF semnată în anul 2000 și
cu forța juridică din 2009. Aceste doua sisteme de protecție se impun concomitent dreptului intern,
statele membre ale UE fiind semnatare ale ConvEDO. Statul este închis intr-un sistem vast și
complex de protecție care îl pune in mod constant in dificultate, din moment ce trebuie sa se
raporteze la mai multe jurisdicții.
Aparent cele doua instanțe se aflau într-o separație deoarece CEJ a început prin protecția unor
libertăți economice necesare realizării pieței comune pana la tratatul de la Maastricht, iar CEDO
proteja în special drepturile civile și politice. Aceasta coexistentă a generat conflicte în sensul că
atât CEDO cat și CEJ au utilizat același text de lege (pana la apariția CDF în anul 2000 ca
existentă și 2009 ca forță obligatorie) și anume ConvEDO acționând în planuri diferite, iar acest
1
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2007:303:0017:0035:RO:PDF,
Oficial al Uniunii Europene
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lucru genera conflicte de interpretare sau de hotărâri. Uniunea Europeană viza asigurarea
prosperității materiale în timp ce ConvEDO are ca scop primordial salvgardarea și dezvoltarea
drepturilor omului, UE nu este o organizație internaționala de apărare a drepturilor fundamentale
ale omului, dar în cadrul ei protecția acestor drepturi este esențială.
În acest context carenŃelor sistemului comunitar de protecŃie a drepturilor omului li s-au oferit
mai multe soluŃii. O posibilă soluŃie ar fi fost aderarea ComunităŃilor la ConvenŃia de la Roma.
În 1994 CJE prin avizul numărul 2/1994 a refuzat să adere la ConvenŃia Europeană a
Drepturilor Omului arătând că acest demers ar fi de anvergură constituŃională şi nu ar putea fi
realizat decât prin modificarea tratatelor. CJCE a avertizat în acest context şi asupra relativizării
monopolului său jurisdicŃional în cazul în care Curtea de la Strasbourg ar avea posibilitatea de a se
pronunŃa şi asupra actelor comunitare.
În literatura de specialitate s-a subliniat faptul că refuzul Uniunii Europene de a adera la
ConvenŃia de la Roma are la bază teama anumitor guverne ca nu cumva prin intermediul dreptului
comunitar, sub umbrela protecŃiei drepturilor omului, judecătorii din state nemembre ale
ComunităŃilor să intre în contact cu problemele specifice ale Uniunii sau ale statelor membre sau
să determine în timp o regresie a gradului de protecŃie.
Refuzul era însă reciproc. JurisprudenŃa CurŃii de la Strasbourg este orientată în sensul în care
statul nu se poate sustrage de la a-şi angaja responsabilitatea delegând obligaŃiile sale unor
organisme private sau unor particulari. În viziunea CurŃii de la Strasbourg, conformitatea nu poate
fi asigurată prin mecanisme mai presus de naŃional, atâta timp cât controlul acestor organisme nu
poate fi realizat de către ea.
Dacă am acorda drepturilor omului două semnificaŃii, una comunitară şi alta specifică
ConvenŃiei de la Roma, în condiŃiile actuale în care Uniunea nu a aderat la sus-amintita ConvenŃie,
cu dificultate se va decela când una prevalează asupra celeilalte şi, în consecinŃă, la care dintre cele
două instanŃe va trebui introdusă acŃiunea.
Pot face obiectul unor plângeri formulate către CEDO doar masurile naționale de preluare a
dreptului UE care nu corespund standardelor ConvEDO cum ar fi nepreluarea la timp a unei
directive caz în care recurentul se poate adresa Curții de la Strasbourg dar nu poate contesta
masurile directivei care sunt de drept al UE ci doar masurile naționale de preluare și adaptare care
pot fi neconforme Convenției.
Curtea de la Strasbourg este competentă doar în privința masurilor naționale de aplicare a
dreptului UE în condițiile în care măsura se poate concretiza într-un drept cuprins în convenție, în
asemenea cazuri ea e competentă sa examineze compatibilitatea normei interne, nu a normei de
dreptul UE cu dispozițiile convenției. Curtea de la Luxemburg este competenta să sancționeze o
posibila violare a drepturilor atâta timp cât actul intern intră în câmpul de aplicare al dreptului UE.
CEJ este jurisdicția interna a UE, concepută după imaginea jurisdicțiilor statale.
Fiindcă UE nu a ratificat ConvEDO și organele de la Strasbourg au refuzat adoptarea unui
nou protocol care să consacre aceste drepturi sociale și economice care lipsesc ConvEDO, CDF
vine să completeze sistemul de protecție a drepturilor omului în spațiul european acoperind astfel
lacuna mecanismului convențional. Acolo unde CEDO s-a oprit, protecția este asigurata de CEJ
fiindcă cele doua instanțe sunt reprezentante ale unor contexte și opțiuni diferite, astfel că trebuie
să se completeze înainte să se unifice.
Atunci când statul intervine și încalcă drepturile și libertățile fundamentale pe baza unei
dispoziții comunitare, drepturile pot fi clasificate în doua categorii în funcție de instanța
competenta și anume dacă drepturile încălcate sunt economice și sociale, individul ar putea sa
aleagă CEJ ca instanță competenta, iar dacă vorbim despre drepturi din categoria celor sociale și
politice, individul poate alege curtea de la Strasbourg deja consacrată în acest domeniu. CDF a
adus un beneficiu prin realizarea acestei separații formale între cele doua categorii de drepturi, și o
separație cel puțin aparenta între cele doua sisteme de protecție.
Domeniile diferite nu pot cauza un conflict dacă nici unul dintre aceste drepturi nu se
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regăsesc în substanță în aria de protecție a celeilalte nu pot atrage competenta rationae materiae(
fiind situația drepturilor economice și sociale care nu se regăsesc în ConvEDO sau în jurisprudența
CEJ) chiar dacă rationae personae și loci ar fi competente.
CEJ nu se considera competentă să sancționeze o potențială încălcare a drepturilor
fundamentale atâta timp cât actul intern nu intră în câmpul de aplicare al dreptului UE. CEDO,
sesizata cu o plângere împotriva celor 27 de state membre, s-a declarat necompetentă cu privire la
competenta după materie (rationae materiae) deoarece chiar dacă restrângerea accesului la justiție
invocat de reclamant era un drept consacrat de ConvEDO (art 6.1, respectiv 13), a invocat acest
drept în legătură cu mențiunile actelor respective, ceea ce nu intra în competenta Curții. Totuși
aparent a fost observata o cale de excepție, CEDO acceptând în hotărârea Mathews contra Marii
Britanii să se pronunțe asupra convenționalității unui act al Uniunii Europene cu prevederile art 3
din Protocolul 1.
Jurisprudența CEDO admite transferurile de competente către organizații internaționale, dar
statul este sancționat atunci când nesocotește drepturi înscrise în ConvEDO, iar aici reclamantul,
chiar dacă era vorba de un act al Uniunii Europene, nu avea posibilitatea unui recurs nici etatic și
nici în fata CEJ. De fiecare data când un act al Uniunii nu poate fi atacat în cadrul dreptului UE
acest lucru poate face obiectul unei cereri la CEDO, deoarece statele nu pot sustrage controlului
Curții Europene a Drepturilor Omului acele domenii care intră în sfera de protecție asigurata de
ConvEDO. Nerespectarea drepturilor omului nu poate să rămână nesancționată în nici o ipoteză.
Conflictul generat de situația în care aceleiași stări de fapt ii pot fi aplicabile doua categorii de
norme în același timp nu este însa absolut. Până acum cele doua instanțe au găsit soluții de
compromis în mai multe ipoteze.
Interferențele dintre cele doua instanțe poate lua forma unei complementarități funcționale
precum ilustrează cazul Open Door și Dublin Well Women contra Irlandei din 1992 soluționat la
CEDO și precedată de Society for the Protection of Unborn Children contra Stephan Grogan
soluționată de această dată de către CEJ. Speța în care a fost vorba de întreruperea medicala a
sarcinii și libertatea de informare asupra acestui aspect. CEJ a estimat că „întreruperea medicala a
sarcinii constituie un serviciu în sensul art 60 CEE” și a precizat că reglementarea națională prin
care se interzice difuzarea mijloacelor informative asupra acestui subiect nu se situa în cadrul
dreptului uniunii europene, prin urmare a statuat asupra acestei interdicții. CEDO însa a sancționat
caracterul absolut al acestei restricții ca fiind neproporțional scopului urmărit.
Deși ambele instanțe erau competente personal și teritorial (rationae persoane și rationae
loci), cele doua au reușit să evite un conflict între ele prin aceste doua hotărâri. Aceste rezolvări au
fost posibile prin aplicarea principiului specialității, prin urmare cele doua Curți a evitat să între în
domeniul specific al celeilalte.
CEDO a refuzat sa sancționeze conținutul actelor UE fiindcă au fost adoptate de un organism
care nu a ratificat ConvEDO, limitându-se doar la masurile naționale. Similar, CEJ refuză să
sancționeze sau chiar să controleze actele UE sau cele interne prin raportare la principiile preluate
din jurisprudența CEDO, fiindcă în cadrul dreptului UE aceste drepturi capătă o semnificație
specifică. Aceasta este traducerea principiului specialității.
Dreptul UE recunoaște că drepturile ce privesc viața familială sunt interpretate în lumina
ConvEDO și a CEDO, existând însă domenii în care gradul de protecție poate fi diferit. CEJ a
refuzat să extindă noțiunea de protecție a domiciliului și la sediile unei întreprinderi, cu toate că
CEDO a stabilit ca protecția domiciliului în sensul textului convențional se poate extinde și la
acestea. Refuzul CEJ de a asigura protecția sediului persoanelor juridice a fost atenuat ca urmare a
adoptării mai multor hotărâri de către CEDO care extindeau această competentă în anumite limite
la sediile și agențiile unei societăți comerciale.1
1

http://studia.law.ubbcluj.ro/articol.php?articolId=240
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Statele membre ale Uniunii Europene sunt în acelaşi timp state membre ale Consiliului
Europei, fiindu-le pe deplin opozabile normele juridice din ambele ordini juridice. CompetenŃa
celor două instanŃe europene a constituit, indirect, o problemă, care a fost soluŃionată
jurisprudenŃial.
Trebuie subliniate obiectivele celor două organizaŃii. Consiliul Europei a avut un scop
preponderent politic, consacrat în Europa pentru rolul său de gardian al protecŃiei drepturilor
omului. Uniunea Europeană, la origine a avut un rol preponderent economic, dar ulterior, sub
presiunea instanŃelor statelor membre, CJCE a trebuit sa se preocupe tot mai intens şi de
problematica drepturilor omului. CJCE a invocat necesitatea protecŃiei drepturilor omului prin
sintetizarea principiilor constituŃionale comune ale statelor membre (care într-o ultimă analiză
reprezentau principii extrase din practica CEDO).
În analiza raportului dintre cele doua Curți trebuie menționat că ambele instanțe europene au
fost reticente în a elabora răspunsuri prin care să încalce competentele celeilalte Curți. Hotărârile
pronunțate de către instanțele europene se realizează o comparație între valorile fundamentale pe
care le protejează sau între aceste valori și restricțiile impuse de către state. Analiza realizată de
către cele două instanțe europene au evitat o ierarhizare a valorilor proprii UE și a celor protejate
de CEDO1
Concluzii
Carta Drepturilor Fundamentale este textul de lege semnat din 2000 și care a dobândit forța
juridica în anul 2009 când a intrat în vigoare Tratatul de la Lisabona. Acest text de lege este
inspirat din Convenția Europeana a Drepturilor Omului și prevede în mare parte aceleași drepturi
precum cele prevăzute în ConvEDO. Trebuie precizat că este mult mai modernă în ceea ce privește
drepturile protejate, în conformitate cu societatea în care trăim.
Un avantaj al CDF și al tratatului de la Lisabona este că lasă oportunitate ca Uniunea
Europeana sa ratifice ConvEDO. În momentul de fată statele membre UE sunt protejate de doua
texte de lege deoarece UE nu este semnatar ConvEDO în timp ce fiecare stat membru a ratificat
Convenția. Acesta situație induce o stare periculoasa de confuzie pentru cetățenii statelor membre
deoarece nu știu ce competenta are fiecare instanța și spre care sa se îndrepte în cazul unei
încălcări a drepturilor. De altfel, un raport privind plângerile pentru încălcarea drepturilor către
CEJ, în temeiul CDF, arata ca din 2009 și pana acum foarte multe dintre plângeri nu erau de
competenta CEJ rezultând faptul ca oamenii au înțeles într-un mod defectuos reglementările CDF.
Cele doua instanțe și-au stabilit prin jurisprudență categoriile de drepturi ale căror încălcări să
le judece din dorința de a nu exista conflicte între ele. Ele nu și-au impus valorile proprii una
alteia și nu au intervenit peste domeniul de competentă al celeilalte. Totuși riscul apariției unor
conflicte persistă pana când nu-și definește fiecare instanță competența și nu o face cunoscută
cetățenilor statelor membre.
Prin acest studiu se dorește înțelegerea mai profundă sau chiar înlăturarea oricărei confuzii în
privința celor doua instanțe și a modului cum soluționează încălcări ale drepturilor. O mai buna
înțelegere a sistemului legislativ european și o conștientizare a oamenilor asupra protecției
drepturilor lor. Cel mai de dorit efect este cel al limitării abuzurilor din partea statului și
informarea populației despre instanțele care le apără drepturile.
O dată cu aceasta lucrare se nasc și anumite întrebări care trebuie cercetate pe viitor și aduse
la cunoștința cetățenilor. Ce se întâmplă cu cele doua instanțe dacă UE aderă la ConvEDO? Cum
s-ar soluționa un potențial conflict între cele două instanțe? Care ar fi procedura în situația emiterii
unei hotărâri contrare pe aceeași speță și care s-ar aplica pană la urmă?
În cazul unei potențiale ratificări a ConvEDO de către UE ce statut va avea Carta Drepturilor
Fundamentale? Ce s-ar întâmpla cu Curtea Europeana de Justiție? Cum și-ar putea stabili mai ușor
1
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sfera drepturilor pe care le judecă fiecare instanță?
Situația actuală în privința celor doua instanțe europene poate fi subiectul multor studii,
sistemul legislativ al UE fiind un fel de Cutia Pandorei pentru autorii studiilor. Continuarea
studiilor pe această temă și nu numai este de dorit pentru ca numai așa putem evolua spre mai bine
și putem înțelege lucrurile mult mai ușor.
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THE SYSTEM OF LIBERTY-LIMITING PRINCIPLES
Németh NÓRA*

Abstract
This essay will be about The system of liberty-limiting principles (harm principle, offense
principle, legal paternalism, legal moralism). Liberty-limiting principles are a neglected area of
the Hungarian academic life. That is why my aim is to present how the autonomy of personal acts
comes true in reflection of liberty-limiting principles based on the four volumes of Joel Feinberg’s
The Moral Limits of the Criminal Law. I will mention some international documents and cases.
Systematizing and analyzing their uses in everyday life can raise a lot of questions…
Keywords: harm principle, offense principle, legal paternalism, legal moralism, autonomy
and authority, difficult cases of harm principle, verdicts of the Constitutional Court, verdicts of the
European Court, moralism in practice, De lege ferenda.
1. Introduction
„What lifestyles can be lawfully regarded as immoral?”1– asks Joel Feinberg (1926-2004)
political and social philosopher. The answer can be found by examining the liberty-limiting
principles (harm principle, offense principle, legal paternalism, legal moralism). Each principle
legalises the following: the coercion of a person’s liberty to act. The difference between them is
that they make different reasons acceptable. Liberty-limiting principles are a neglected area of the
Hungarian academic life, as such extensive academic research that examines them side by side and
presents how they are carried out in practice has not been published on the subject yet. Thus my
aim is to present how the autonomy of personal acts comes true in reflection of liberty-limiting
principles based on the four volumes of Joel Feinberg’s The Moral Limits of the Criminal Law,
and how difficult cases appear in everyday life and legislation. The essay is made up of four
chapters following the typology of Feinberg. In the first chapter I present the harm principle, in
which there is a great emphasis on the difficult cases of harm principle (consequential harm, prebirth harm, death as harm). In the second chapter I analyse the offense principle. Here I deal with
the offensive harassment, the “ride on the bus” model and the cardinal cases of the relevance of
offense principle (outrage of corpses, use of totalitarian symbols, obscenity, and pornography). In
the third chapter the legal paternalism is introduced (I illustrated its practical realization by the
verdicts of the Constitutional Court in cases such as euthanasia, membership of children in
associations, use of seatbelt).
In the fourth chapter the edges and conflicts of law and morals are in the focus through
examining legal moralism.
My main task is to – after the theoretical foundation – exemplify the function of coercionlegitimizing principles in everyday life by presenting legal cases, verdicts and examples from
foreign legal systems. However the focus of my attention is on the Hungarian legal system. Thus I
reveal why these principles are necessary and how much help they provide for legislators and
jurisdiction.
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Joel Feinberg: The Moral Limits of the Criminal Law (volume one) Harm to Others, Oxford University Press,
Oxford, 1984, p. 3
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2. Autonomy and authority
We are facing a theoretical problem, the relation between autonomy and authority. The
root of the problem is how and to what extent the state (which exercises public authority) can
coerce (if it at all) a person’s liberty, autonomy. Liberty as a common notion is hard to
comprehend and because of its multiple meanings there is no accurate definition of it. It can mean
a state opposing a foreign legality, necessity (exemption from legality)1, but it can also mean a
fundamental personal ability2. A person can decide between acting and not acting and their
options. In everyday use a person is free, if he is exempt from obligations, can do whatever he
wants, if it is not against the law3. As Cicero said: “Libertas est, potestas vivendi ut velis.”4 The
existence of absolute liberty is relative, as we are obliged by the rules, the law and we shape our
actions according to them. Protection of liberty plays an important role in each era as it is one of
the fundamental human rights: “Every person shall have the right to freedom and personal
safety.”5 Autonomy is a word of Greek origin; it means to make one’s own law. It expresses a
current situation according to which the individuals make their own decisions and govern
themselves6. Autonomy is one of the vital components of a good life which can be understood as
the principle of reasonable pluralism: there are no decisive reasons to convince others about what
good life means. In opposition with autonomy there is authority, which means the right to set up
certain criteria to define the activities of others. Correlative obligation is imposed on a citizen, who
has to obey the authority (Obligation of duty).
The conflict can be described in the following
way: can the state oblige me to choose a certain lifestyle: e.g. having a family? On the other hand,
the question is what the conditions are in which the state can intervene into my personal habits and
actions. The answers to these questions are given by liberty-limiting principles.
3. Harm principle
John Stuart Mill recognises harm principle as the first principle that can legalise force. The
main point of it is that “ the only objective that can legalise application of force against any
member of a civilised community is to prevent doing harm to others. Protection of one’s own
physical or moral possession is not a sufficient reason for doing so.” 7 Based on this principle
(which is explained in the first volume of Harm to Others by Feinberg) a behaviour can be
criminalised in order to prevent behaviours that might cause harm to a person or are dangerous for
the society.
3.1. Difficult cases of harm principle
The name itself is telling as we like to get the solution for our problems automatically
similarly to a “slot machine”, in a same way as we make conclusions from a suitable premise using
syllogism. Harm principle does not solve all cases automatically as there is no solution acceptable
for everyone. The cases:
1

Bibó István: Válogatott tanulmányok elsı kötet, Magvetı könyvkiadó, Budapest, 1986., pp 37-41
A Miskolci Egyetem Jogelméleti és Jogszociológiai Tanszékének Kiadványsorozata, szerk.:Bódig Mátyás és
Gyırfi Tamás: Államelmélet a mérsékelt állam eszméje és elemei, Bíbor Kiadó, Miskolc, 2002., p. 13
3
Cesare Beccaria: A bőnökrıl és a büntetésekrıl, Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum nyomdája,
1989., p. 32
4
„Liberty is the power to live as you wish!”
5
The Fundamental Law Of Hungary, article IV paragraph (1)
6
Joel Feinberg : The Moral Limits of the Criminal Law (volume four) Harmless Wrongdoing, Oxford
Univesity Press, Oxford, 1990. p. 27
7
John Stuart Mill: On Liberty, Readers International, 1994, p. 18
2
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Pre-birth harm1: Can a child suffer harm even before its birth? Let’s suppose there is a
criminal who wants to explode a kindergarten causing deaths. He prepares the suitable bomb and
hides it in the wardrobe of the kindergarten. The timer is set to explode in six years time. When the
bomb explodes, it kills 5-year-old children. (These children are not even conceived when their
lives are endangered by the bomb) The other example is the mistake of 20th century medicine, the
Contergan-scandal.2 A medication called Contergan was launched in 1957, it was a nonprescription medicine said to be a miracle medicine (it was given for cough, headache and nausea),
so it was taken mainly by pregnant women. The next year the number of infant mortality and that
of children born with birth defects rose significantly. Despite this fact the medication was only
made only on prescription in 1961. After the scandal was revealed the court sentenced the inventor
and not the producing firm. The strange case of Nicholas Perruche3 was the first so-called
“wrongful birth” case in French criminal law: A mother, whose daughter contracted German
measles, had some diagnostic tests carried out before her second child was born. As a result of the
false diagnosis, her son, Nicholas was born blind and deaf and he was able to move only in a
wheelchair. (the wrong diagnosis also deprived the mother of her right for abortion) In another
similar case4 Peter Prockanick also became a “victim” of German measles. His mother contracted
the illness before his conception and he was born with disabilities. Consequencial harm5: Can we
hurt a person, who hurts somebody else? The answer is yes, as “A” causes consequential harm to
“B”, when “B” is interested in the welfare of “C” and if “A” causes direct harm to “C”
(debauchery, bribery) then “B” will be harmed by necessity, as “B” is interested in “C”’s welfare.
Death as harm, posthumous6: One group of life relations that are concerned with harm is
when a person is harmed because one of his/her family members suffers harm or dies. The other
group is when by death the person is deprived of his life. Posthumous harm is the one when the
deceased is deprived of his/her “living benefits”. “Surviving wealth, benefit and emotions”: shall
we inform the dying grandparent that his/her son died? If we say no, in that case we mean
surviving emotions, as the grandparent dies with the belief that he/she still has a living child. (it
fits into the category of white lies) Because of its variety and difficult cases the harm principle is
criticised: can I deprive somebody of one’s right of self-determination on behalf of morals and
pure emotions (saying that happy ignorance is better than painful reality)? Does harm principle
blend with legal paternalism? Feinberg also discusses moral harm and faults among difficult cases.
These cases are analysed later in the chapter on legal moralism, as the topics where morals
and law “fight” each other fit into that area.
4. Offense principle
In the second volume of his book (Offenses to Others) Feinberg deals with offense to others.
In order to differentiate offence from harm, he tries to clarify the meaning of the word offense. In
everyday use offense refers to emotions, feelings that displease people. (shame, distress) In a
special sense it refers to matters that are caused by wrongful lifestyle. Offense principle must be
used to prevent causing offense to that given person, although it often appears as a complement or
subsidiary to harm principle.

1

Joel Fenberg: Harm to Others pp 95-104
Contergan- scandal: http://www.sulinet.hu/tart/fcikk/Kidc/0/12175 (2011. 08. 11.)
3
M. Therese Lysaught: Wrongful life? The strange case of Nicholas Perruche http://
findarticles.com/p/articles/mi_m1252/is_6_129/ai_84817539/ (2011. 09 10.)
4
The first case of wrongful birth in the United States. (the Perruche documents deals with the case of Peter
Procanick)
5
Joel Feinberg: Harm to Others pp 70-71
6
Joel Feinberg: Harm to Others pp79-83, 88, 130
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4. 1. The cases of “a ride on the bus”
Examples from everyday life illustrate what kind of harms and offenses a ride on the bus can
cause. The undesired experiences (the actions and gestures of others) mean the realization of
offense. Let’s see what offenses might happen on a public vehicle. Offense to senses: A passenger,
who has not had a shower for more than a month gets on the bus and sits next to us. The person
who smells stinky harmed our sense of smell. The person who wears a flamboyant shirt hurts our
vision. Gritting the teeth hurts our hearing. Fear, empty threat: A passenger in eccentric clothing
murmuring unknown words and making gestures sits opposite us. His eyes are wide open and he
starts to quiver. We feel uncomfortable immediately. Empty threats cause similar fear, e.g. if we
read the sign on somebody’s T-shirt: “Keep women in the kitchen.”
Shame, indignation: A couple sit opposite us and start to kiss and caress each other in
intimate places. Regardless of our temper they begin to disturb us creating an embarrassing
situation.
Further groups can be: offense to moral, religious and patriarchal convictions; creating
frustration and boredom, disgust and change of opinion.
Criticism: By creating groups Feinberg’s purpose was objectification, which can be criticised
from several of aspects: it is subjective what a person considers offensive. It depends on various
aspects: one’s upbringing, age, tolerance, religious views, mood, but most importantly on
emotions, in what state of mind we are when we are offended. Furthermore, the principle does not
take it into consideration whether a disabled person’s senses can be offended or not. A deaf-mute
person cannot hear the loud sound of the radio, but can sense that the fellow passengers sit away
from him/her and shake their heads.
4. 2. Offenses that should be punished
There are offenses (which realize harm principle) that should be punished: the everyday
realization of offense principle:
Honoured symbols2: In every culture and country there are honoured and highly valued
symbols, the outrage and abuse of which are considered an offense to the community. It depends
on the individual whether they consider themselves offended by the outrage of an honoured
symbol (e.g. breaking the cross). The outrage of corpses also falls into the category of criminal
law.
Personalities in “hidden” offenses3: Let’s think of government clerks4 of Russian literature,
who bury themselves in their work during their career as a civil servant, become isolated and end
up dying lonely. They are convinced that their lifestyles are perfect; there is nothing wrong about
it. (Reality is hidden from them, they only work as robots)
Obscenity and pornography5: Obscenity has multiple meaning: indecent, immoral. According
to Feinberg obscenity is always offensive: if X is obscene, X offends everyone. Criticism: the use
of obscene expressions – especially in slang – is more and more widespread, so something that is
obscene does not necessarily disturb everyone. Pornography refers to a picture or a piece of
literature, in which intercourse or nudity is pictured in order to cause sexual excitement.6 But law
cannot ban or prescribe what people can read or watch in order to avoid obscene ore offensive

1
Joel Feinberg : The Moral Limits of the Criminal Law (volume two) Offense to Others ,Oxford University
Press, Oxford, 1985, pp 10-13
2
Joel Feinberg: Offense to Others. p. 53
3
Joel Feinberg: Offense to Others pp 57-58
4
Gogol: The Overcoat; Chekhov: The Death of a Government Clerk
5
Joel Feinberg.: Offense to Others pp 107-115; 125
6
http: //hu.wikipedia. org/wiki/Pornogr%c3%A1fia (2011. 08.25.)

988

ConferinŃa StudenŃească Anuală „Nicolae Titulescu”. ŞtiinŃe juridice

content. Protection is possible, but prohibition is in vain.1
Other “punishable” offenses that have to be punished according to Feinberg are abortion,
sentimentalism and harm. However, everyday practice does not prove this, as an individual cannot
be deprived of their autonomy entirely.
Criticism: Offenses cannot be made objective, as is depends on the personality of the
individual how they react to certain situations. Most offenses (as we could read) cannot be
punished or their suppression is not in the interest of the public. (obscenity)
5. Legal paternalism
The third principle, legal paternalism – unlike other principles – considers the coercion a
person’s liberty in order to prevent harm to him/herself acceptable. The “family” of paternalism is
various as it is expressed in the third volume of Feinberg’s work: Harm to Self. Probable and
blameable paternalism and their types can be differentiated2 (adults are treated as children, young
children are regarded as younger by forcing acts upon them that:
a) are for their benefit whether they want it or not
b) are for the benefit of the community or the enforcing person: e.g. it is in the interest of the
teacher to enter the students to competitions as the teacher’s qualities are measured by these
results.
The former is called benevolent paternalism, the latter is malevolent paternalism. On the other
hand, in case of non-probable paternalism a seemingly helpless person is harmed. In Anglo-Saxon
law the state has the right of guardianship over those, who are legally and physically incapable
based on the principle of “parens patria”. This can be found in continental law as well in the
defence of the rights of the incapable or people with limited capability. Further types of
paternalism: soft and hard paternalism. The followers of soft paternalism think that it is the
obligation of the state to make decisions for the individuals, that they could make themselves but
are unable to do so. Thus the state only influences the individuals.3 Hard paternalism not only
influences individuals, but also makes their decision for them. The state decides what is good for
them. We can mention the compulsory use of crash helmet on motorcycles as an example. The
reason for it is public interest.
Criticism: these are not objective reasons as people deliberately risk their own lives (smoking
only for the joy of it, riding a bike without a helmet for the excitement).
5.1. Paternalism in practice
I introduce the practical use of legal paternalism with the help of outstanding verdicts of the
Constitutional Court.
Right to death – euthanasia 22/2003. (IV.28.) vCC: “euthanasia is accelerating or causing the
death of a person suffering from an incurable disease in order to shorten his/her sufferings”4 In its
verdict the Constitutional Court reasoned for the coercion of self-determination with the priority of
protecting life as the obligation of the state. The intention of an incurable patient, that is the doctor
should end his/her sufferings, cannot be considered as a part of the right of self-determination that
could be taken away by law.5
The compulsory use of seatbelt 60/1993. (XI. 29.) vCC. : It is the most obvious case of hard
1

Counter-example: China (both television and internet service are regulated)
Joel Feinberg : The Moral Limits of the Criminal Law (volume three) Harm to Self, Oxford University Press,
Oxford, 1986, pp 16-17
3
Other name: libertarian paternalism. Main representatives: Richard Thaler economist and Cass Sunstein
lawyer
4
Sári János, Somody Bernadette: Alapjogok, Osiris Kiadó, Budapest, 2008, pp 97-98
5
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paternalism regarding human life, as the compulsory use of seatbelt saves us from casual
accidents. (Criticism: in some cases of fire people are unable to leave the car due to the fastened
seatbelts.)
“Rainbow-case” 20/1996. (V.17.) vCC. : the verdict examined the membership of a child in a
union of homosexuals. The question is, whether it is the right of the state or the parents to decide
in what unions a child can be a member of. The verdict took this right from the parents, as the
physical, psychological and moral development of the child is not a priority for all the parents.
Thus, it is the task of the state to protect the children, even if it appears in a form of coercion.
(benevolent paternalism): “... a certain activity is limited or banned by law, because it means a
danger for a generation concerned, and the extent of the danger defines the proportion of the
coercion.”
The critics of paternalism claim, that it is undue to intervene in an individual’s own selfdetermining decision, because there are stronger reasons in favour of respecting the individual’s
autonomy. For this reason these verdicts are subject to debate.
6. Legal moralism
Based on the fourth volume of Feinberg’s book (Harmless Wrongdoing) legal moralism is a
principle, according to which a good reason for supporting criminalization is to prevent the nonoffensive “evil”, the immorality that does not cause harm or offense. Legal moralism is necessary
to preserve conventional lifestyle (protection of conventions, e.g. marriage), to enforce morals, to
prevent gaining unfair advantage (blackmail, illegal enrichment), to raise and improve the
individual. Thus becomes the protection of public morals that is based on conventions and
traditions important.
6.1. Moralism in practice
The difficulty in using this principle in practice is that the notions such as morals and public
morals are undefined. The required and expected requirements are called conventional morals1.
(Moral rules and norms that are required by the public) However this notion cannot identify
perfectly the meaning of morals. Why not? Morals vary depending on society, culture and
individuals, so it is impossible to create a common system of morals, as what we consider immoral
and what offends us is subjective, as we could see it in case of offense principle. However there is
a need for “basic values”, traditions that unite us as a nation and it is necessary to protect these
values.
The protection of public morals appears in the practice of the European Court. The 36th
article of the Treaty on the Functioning of the European Union lists the reasons that are an
exception from the prohibition of quantitative limitations and measures with similar effects:
“provisions of Articles 34 and 35 shall not preclude prohibitions or restrictions on imports, exports
or goods in transit justified on grounds of public morality, public policy or public security; the
protection of health and life of humans, animals or plants; the protection of national treasures
possessing artistic, historic or archaeological value; or the protection of industrial and commercial
property”.
The protection of morals is expressed in the 9th, 10th, and 11th articles of the European
Convention on Human Rights. For example the 2ndparagraph of the 9th article (freedom of
thought, conscience and religion): “Freedom to manifest one's religion or beliefs shall be subject
only to such limitations as are prescribed by law and are necessary in a democratic society in the
interests of public safety, for the protection of public order, health or morals, or the protection of

1

H. L. A. Hart: Jog, szabadság, erkölcs, Osiris Kiadó, Budapest, 1999, pp 29-33
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the rights and freedoms of others.”1 The protection of public morals appears in various cases,
including the verdict of the European Court on 14th December 1979 in the Regina vs. Maurice
Donald Henn and J.F. Darby case2: The case came on for trial to the European Court during the
preliminary process of decision-making. The petition was submitted by the English court within
the criminal procedure against M.D. Henn and J.F. Darby. The persons were prosecuted with
violating the prohibition on importing indecent or pornographic goods (several box of
pornographic films and magazines). The European Court stated that primarily it is the task of the
member states to define the requirements and the forms of public morals that operate in their own
territories, based on their own values. Thus every member state is entitled to set up prohibitions
protecting public morals. The protection of public morals in Hungarian regulation: The violation
of public morals appears in the 1st article of the 1st chapter of the 218/1999. (XII.28.) Government
Order.3 According to the regulation behaviours that offend other’s good taste and moral sense
(obscene expressions, indecent behaviour) are considered to be against public morals. An activity
that displays sexual products in public places making it visible to others or violates the regulations
concerning the trade of sexual products is considered against public morals.
Certain types of behaviour or the abstention from them, although they are not necessarily
defined, generally mean (or might mean) the same for the majority of the society. They indicate
the requirements of peaceful cohabitation: “I respect others, so that others would respect me.”4
De lege ferenda
Harm principle, offense principle, legal paternalism and legal moralism. Systematizing and
analyzing their uses in everyday life can raise a lot of questions.Feinberg only applied them in the
field of criminal law, so they became the base for certain laws or criminalization. However,
practical examples showed us that they can be found in every aspect of life and law: e.g.
neighbouring rights in harassment (civil law), protection of public morals. (European law,
contravention law) Their contents should be extended or in some cases narrowed to make them be
able to play the same important role as they do in criminal law. How?
Of the four principles, legal moralism is the most difficult to apply. There are no particular
definitions; it is hard to distinguish the borders between morals and law. We might have the
impression that it cannot keep pace with the changes in the society. On the other hand it makes
arbitrariness possible, as it depends on the law-maker’s subjective opinion what goods are illegal
to import alluding to public morals. On the other hand, the strict definition of the words might lead
to a greater unlawfulness. While analysing legal paternalism we could see that it is often undue to
intervene in a person’s decision (using a helmet, fastening the seatbelt), but the law still does.
However, are coercion, prohibition and obligation the right solution, even if they cannot achieve
the desired goal? The desired goal: the protection of life. The solution: compulsory use of
seatbelts. The result of the accident: the person died, because he/she was unable to get out of
his/her car because of the fastened seatbelt. Is it worth relying on “hard paternalism”?
The criticism of offense principle is “formal”: the division of offenses is not an objective
category, thus there is no good practical application of it. Some of its cases overlap with harm
principle (e.g. outrage of corpses) and if it can be considered a case of harm principle, it is likely to
be punishable that means that offense principle ceases to exist beside harm principle. A question
comes up: if a case does not offend anything, it does not require the suppression of the public, then
why it is considered a case of offense principle?Harm principle is necessary not only in criminal
1
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law, but also in other fields of law (commerce law, civil law), as one can cause harm to others and
oneself in several ways. The group of difficult cases should be extended and completed with
problems and examples of other fields of law. However, moral harm and offense have to be
excluded, as they have little factual importance and their meaning is difficult to define. The eternal
truth is: “Immoral behaviour is not a trivial thing...”1
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PROIECTUL DE REVIZUIRE A CONSTITUȚIEI
Nicolae Alexandru ANGHEL∗
Iuliu MALER ∗

Abstract
Revision draft of the Constitution of Romania initiated by the current government has created
many disputes both in the political arena, and the doctrine of legal and political scientists. What
this project aims basically is the shift from a bicameral to unicameral Parliament and the
implications that such a change would entail in the two areas.
Another aspect that we will treat in this paper is a review of the impact of the administrative
law and constitution, finally, review the effects of constitutional rule and the concept of separation
and balance of powers. To have a better understanding of the advantages and disadvantages of the
two systems, we have presented the motives for which the Commission on the Constitution opted
for a bi-cameral Parliament in 1991, the negotiations, and the historical context.
Keywords: Constitution, Government, Parliament, revision, the constitutional and
administrative legal system
Introduction
Proiectul de revizuire a Constituției inițiat de actualul Guvern al României a creat numeroase
dispute atât pe scena politică, cât și la nivelul doctrinei din domeniile juridic și politologic. Ceea ce
vizeaza în mod fundamental acest proiect este trecerea de la un sistem bicameral la unul
unicameral si implicatiile pe care o astfel de schimbare le-ar atrage dupa sine in cele doua domenii.
Un alt aspect pe care-l vom trata în aceasta lucrare este acela al impactului revizuirii
Constitutiei asupra dreptului administrativ si, in final, efectele acestei revizuiri asupra regimului
constitutional (mai exact ce efect au modificarile care vizeaza institutia presedintelui asupra
regimului constitutional) si asupra conceptului separatiei si echilibrului puterilor in stat.
We have consulted the opinions of authorities in the field, as those of prof.: Antonie
Iorgovan, Ioan Muraru si Cristian Ionescu, debating the pros and cons of the two alternatives. The
next logical step was to compare the actual Constitution with the revision draft and highlight the
impact that such a change could have on the constitutional and administrative legal system.
I. Unicameralism versus bicameralism
„Traditia organizarii forului reprezentativ in istoria constitutionala a poporului roman fixeaza
o Adunare unicamerala. Ideea celei de-a doua Camere a fost introdusa in secolul al XIX-lea prin
Regulamentele Organice, avand insa un unic rol: alegerea Domnitorului. Potrivit Regulamentelor,
cele doua Adunari obstesti din Moldova si Tara Romaneasca aveau caracter unicameral. Sistemul
unicameral s-a pastrat si sub regimul Conventiei de la Paris din 1858, pana cand domnitorul
Alexandru Ioan Cuza impune prin plebiscit Statultul Dezvoltator al Conventiei. Statutul prevedea
organizarea bicamerala a Parlamentului. Bicameralismul a fost preluat si de cele trei Constitutii
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monarhice.
Cristian Ionescu afirma că Legea supremă a oricărui stat - Constituția este un act politicojuridic fundamental, inspirit de o anumită filozofie politică și social și adoptat de națiune sau în
numele ei, pentru a stabili forma de stat, modul de organizare, și de funcționare ale puterilor
statului și raporturile între acestea, principiile generale ale ordinii juridice a societății, precum și
drepturile și îndatoririle cetățenilor, act care este adoptat și modificat potrivit unei procedure
speciale.1
In 1946, printr-un act normativ a carui constitutionalitate este contestata, s-a renuntat la
bicameralism in favoarea unicameralismului. Acest model de organizare a fost transpus si in
Constitutiile socialiste din 1948, 1952 si 1965. In 1990 s-a revenit la organizarea bicamerala a
Parlamentului, solutie preluata si de Constituantul din 1991, pe motiv ca bicameralismul constituie
o traditie in organizarea constitutionala democratica din Romania.
Revenirea la sistemul bicameral a fost, din punct de vedere psihologic, reactia fireasca de
respingere a modelului socialist (marxist) de organizare a puterii legislative intr-un organism
unicameral, iar din punct de vedere politic, rezultatul revenirii in viata politica a tarii a unor partide
legate istoric de un Parlament bicameral. Observatorul si analistul pragmatic al vietii parlamentare
nu poate sa nu constate astazi, dupa atatia ani de bicameralism, ca modelul unicameral era mai
avantajos, cel putin sub aspectul accelerarii procesului legislativ. Ideea de “camera replica” in
organizarea Parlamentului pe doua niveluri trebuie raportata la dinamismul vietii sociale si, mai
ales, la dinamica schimbarilor intr-o societate aflata in tranzitie, deci instabila din punct de vedere
al intereselor sociale si al fortelor politice sustinatoare ale acestora.
Critica, din acest punct de vedere, a bicameralismului, nu a intarziat sa apara. Cum era de
asteptat, critica nu provine din partea juristilor, ci din partea politologilor, interesati nu numai de
aspectul institutional al puterii, ci si de manifestarea ei in decizii politice, cu alte cuvinte, de
eficienta a puterii. Astfel, profesorul Ovidiu Trasnea observa, din perspective politologului si,
totodata a juristului, ca, spre deosebire de Constitutia din 1923 prerogativele Senatului nu au nimic
specific. In opinia autorului, bicameralismul ar fi putut fi util, dar nu sub forma a doua Camere
paralele, care dubleaza parazitar activitatea celeilalte facand procesul legislativ care trebuie sa fie
operativ si flexibil, ci sub forma unei Camere, eventual cu o componenta numeric mult micsorata,
fata de prima Camera (nationala), reprezentand interese teritoriale, locale. Un asemenea model de
bicameralism – asemanator actualului sistem parlamentar francez – ar fi fost foarte functional si ar
fi permis derularea unui proces legislativ mai alert si reprezentarea, cu mai mult succes, in
Parlament, a problematicii specifice colectivitatilor teritoriale, atat din punct de vedere legislativ,
cat si din punct de vedere al raporturilor si circumscriptiile electorale.
Evident, nimic nu impiedica in viitor ca, printr-o lege constitutionala, sa se modifice actualul
sistem al organizarii Parlamentului Romaniei, fie prin revenirea la traditia istorica apreciata de
omul politic Mircea Djuvara, fie prin schimbarea sistemului de recrutare a senatorilor si unor
modificari aduse prerogativelor constiturionale ale Camerei Superioare. Prin legea nr. 429/18
septembrie 2003, privind revizuirea Constitutiei, s-a nuantat functionarea bicameralismului in ceea
ce priveste activitatea legislativa a Camerei Deputatilor si Senatului. In acest sens, s-a prevazut ca
initiativele legislative privind reglementarea anumitor domenii ale vietii sociale vor fi dezbatute si
supuse votului mai intai in Camera Deputatilor, dupa care vor fi transmise Senatului, care va avea
rolul de a decide in mod definitiv asupra legilor in cauza. In acest fel, s-a conferit Senatului o
aparenta putere de decizie. La randul sau, Senatul va examina ca prima camera sesizata alte
categorii de initiative legislative, care ar urma sa reglementeze alte domenii ale vietii sociale. In
privinta acestora, puterea de decizie definitiva apartine Camerei Deputatilor. Acest sistem, care a
introdus in procesul legislativ ideea unei diferentieri functionale intre cele doua camere, a
1
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modificat bicameralismul Parlamentului, dar fara beneficii legislative evidente. Acesta a fost
motivul pentru care sistemul respectiv a fost criticat in literatura de specialitate1.”
Pentru a avea o idee mai ampla asupra avantajelor si dezavantajelor celor doua sisteme
parlamentare vom prezenta in cele ce urmeaza motivele pentru care Comisia de elaborare a
Constitutiei a optat pentru un Parlament bicameral in anul 1991, discutiile ce au avut loc intre
membrii comisiei, precum si contextul istoric. Renuntarea la sistemul unicameral a izvorat in
principal din teama de a nu crea un climat favorabil reinstaurarii unui regim totalitar. Vom reda
mai jos un fragment sugestiv din „Odiseea Elaborarii Constitutiei” a profesorului Antonie
Iorgovan:
„Oricat ar parea de putin probabil, dar adevarul este ca ideea unui Parlament unicameral a
fost tot timpul prezenta in sfera de optiuni a expertilor, ca si a oamenilor politici. Evenimentele din
1989 ne-au obligat sa gandim solutia unui Parlament bicameral, era o departare de solutia
consacrata, la noi, dupa razboi legata de venirea comunistilor la putere, pe de o parte, si reiterarea
solutiei democratice traditionale, pe de alta parte.
Nu trebuie uitat ca pentru prima data Parlamentul bicameral este reglementat de Constitutia
lui Cuza 1864, solutie mentinuta, adevarat, in nunatari diferite, de Constitutiile din 1866 si 1923.
Strict formal, un parlament bicameral a fost reglementat si prin Constitutia din 1938, dar in
conditiile acesteia nu s-a mai putut vorbi de alegeri pluraliste si de democratie, fiind Constitutia
Dictaturii Regale.
Până la Cuza, însa, in masura in care putem vorbi de o activitate parlamentara, si dupa parerea
noastra, se poate vorbi, trebuie admis ca a existat un Parlament, fie si embrionar, unicameral, ce a
purtat denumiri diferite: Divanul, Sfatul Domnesc, Obsteasca Adunare. Pe de altă parte, eram
constienti ca regula intr-un stat unitar este Parlamentul unicameral, iar argumentul istoric nu poate
trece inaintea unor argumente ce tin de tendintele parlamentarismului la sfarsitului acestui secol,
ori este clar ca lumea se indreapta spre Parlamente unicamerale, mai simple, si mai eficiente, nu
mai vorbim de aspecte de ordin financiar. Discutiile din Comisie, in prima parte a sedintei din 25
septembrie 1990, au fost preponderent pentru o solutie bicamerala, dar au fost si semne de
intrebare, ceea ce m-a determinat ca la reluarea lucrarilor sa fac urmatoarea precizare: <<S-au
conturat, din luarile de cuvant, atat argumente pentru continuarea traditiei, accentuandu-se ideea ca
in stadiul actual, prin Legea electorala, noi am reinnodat firul acestei traditii si, deci, in perspectiva
ar fi de dorit sa mentinem si sa dezvoltam aceasta idee2.>> “
Unicameralism sau bicameralism este topicul unor discutii controversate atat in doctrina
juridica, cat si in cea politica. Dupa ce am trecut in revista cele mai avizate pareri in domeniu si
dupa un studiu riguros al modului in care lucreaza si functioneaza parlamenul in prezent, punand
in balanta avantajele si dezavantajele celor doua sisteme parlamentare, va vom prezenta
argumentele care ne-au condus catre ideea de bicameralism in defavoarea
unicameralismului.
Ceea ce poate sa fie considerat ca un avantaj si, daca vreti, cel mai des invocat motiv pentru
care ar trebui sa trecem la un sistem unicameral este acela al celeritatii legislative. Intr-un sistem
bicameral procesul legislativ este mai greoi, deoarece un proiect de lege trebuie sa treaca prin
ambele Camere inainte de a fi adoptat. Insa realitatea contemporana vine in sprijinul ideii ca o
Camera care controleaza activitatea legislativa a celeilalte este imperios necesara.
Exemplele3 din zilele noastre sunt graitoare: doua proiecte de lege – unul hilar (declararea
1

Cristian Ionescu , Tratat de Drept Constitutional, editia a II-a, (Bucuresti, Ed. C.H. Beck, 2008) p. 693-695
Antonie Iorgovan , Odiseea Elaborarii Constituției, (Editura Uniunii Vatra Romănească, Targu Mureș,
1998), pag. 35-36
3
Sursa,
http://www.realitatea.net/ziua-mondiala-a-sanatatii-zi-de-doliu-national-comisia-de-sanatate-arespins-proiectul_897420.html
http://www.ziare.com/politica/lege/castrarea-pedofililor-recidivisti-a-trecut-tacit-de-senat-1136666
2
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Zilei Mondiale a Sanatatii zi de doliu national), iar celalalt inuman, care intra in conflict cu
legislatia internationala privind drepturile omului si, implicit, cu tratatele internationale la care
Romania este parte, cu prevederile din Constitutie si cu dreptul intern in vigoare (castrarea
pedofililor) – sunt doar niste exemple legislative care au fost adoptate tacit de Senat, insa Camera
Deputatilor, ca si Camera decizionala, a avut posibilitatea sa intoarca proiectele la prima Camera
sesizata, pentru ca aceasta din urma sa decida definitive, in procedura de urgenta, si sa ia masurile
ce se impun. In cazul in care am vorbi de un sistem unicameral, aceasta posibilitate ar fi fost
exclusa. Pe langa acest control legislativ pe care il are la indemana cea de-a doua Camera, control
care-i confera posibilitatea de a preveni astfel de excentricitati legislative si a asigura un proces
legislativ de calitate, aceasta mai are rolul de a stopa initiativele legislative abuzive ale unor
grupuri de interese. In drept, efectele pe care le produce o lege sunt mai importante decat
celeritatea cu care poate fi adoptata. Astfel, putem vorbi despre o alegere a calitatii in detrimentul
cantitatii.
Contrar opiniei exprimate de profesorul Antonie Iorgovan, conform careia argumentul istoric
nu poate trece inaintea unor argumente ce tin de tendintele parlamentarismului si a faptului ca
lumea s-ar indrepta spre un Parlament unicameral, consideram ca un model preluat, pentru a avea
succes, trebuie sa se poata plia pe valorile culturale, constitutionale si politice ale poporului roman.
Desi au trecut aproape 22 de ani de la caderea comunismului, teama ca sintagma „istoria se
repeta”, precum si fragilitatea si lipsa de maturitate a clasei politice romanesti, nu ne permit sa ne
gandim inca la un sistem unicameral functional. Daca in Finlanda acest sistem este viabil, in alte
state, cum ar fi Grecia, acesta s-a dovedit a fi un esec.
În opinia noastra, sistemul unicameral nu ar trebui impus pe considerentul ca se inscrie intr-o
tendinta, ci doar in masura in care sistemul bicameral isi dovedeste inutilitatea. Asadar,
argumentul istoric este, cel putin in prezent, un argument destul de solid.
Un argument in favoarea unicameralismului este acela ca un legislativ cu o singura camera si
cu mai putini reprezentanti functioneaza mult mai ieftin si mai usor. La fel de bine insa si un
legislativ bicameral ar putea sa reduca numarul parlamentarilor. Dar acest aparent avantaj poate sa
devina un dezavantaj din perspectiva politologica, deoarece reducerea numarului de parlamentari
ar bloca accesul reprezentantilor unor partide politice, ceea c ear lasa categorii cetatenesti fara
reprezentare in forul legislative limitand astfel optiunile alegatorilor. In aceasta situatie ne-am
putea trezi ca trecerea de la pluripartidism la bipartidism sa fie inevitabila. Chiar daca scena
politica s-ar simplifica, ramane in vigoare argumentul mai sus mentionat al blocarii accesului la
reprezentare a unor categorii cetatenesti care nu-si regasesc interesele aparate in bipartidism.
Pluripartidismul este in opinia noastra mai complet in aria reprezentarii si mai aproape de spiritual
democratic.
Un alt dezavantaj al unicameralismului este acela ca acest sistem implica un singur organ de
control al Executivului, fata de doua (cum e cazul Parlamentului bicameral), prin urmare putand
aparea dificultati referitoare la controlul guvernantilor.
Opinia profesorului Ioan Muraru vine in sprijinul tezei noastre si implicit in sprijinul ideii de
bicameralism prezentand slabiciunile unui sistem unicameral precum si riscurile acestuia:
„În legatura cu structura parlamentului se impun mai multe explicatii, mai ales cat priveste
statele unitare. Aceste explicatii trebuie sa porneasca de la cautarile ce s-au realizat in timp pentru
a asigura parlamentului eficienta scontata. Aceste cautari de solutii, tehnici si procedee au privit
atat formarea palamentului si stabilirea raspunderilor si functiilor sale, cat si structura sa. Ca atare,
structura parlamentului se explica prin cerinta unei fidele reprezentari a vointei populare si a unei
eficente sporite. In statele unitare, (Romania, Italia) existenta unei structuri bicamerale a
parlamentului se motiveaza uneori prin ingeniozitatea constitutionala, argument mai putin juridic.
Un argument mai puternic consta in acea ca a doua Camera aduce ponderare in activitatea
legislativa, tempereaza avantul camerei joase, este contrapondere, balanta, chiar frana.
Asa cum spunea Boissy d’Anglas, Camera joasa va fi imaginea statului, Camera inalta
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ratiunea. Bicameralismul se justifica prin faptul ca inlatura despotismul in parlament. Se considera
ca o singura Camera reprezinta natiunea insasi si poate merge pana acolo incat sa se confunde cu
natiunea. Or, asa se ajunge la despotism, iar despotismul parlamentului este mai rau ca al unui
individ, petru ca fiind o institutie colectiva, nu poate fi trasa la raspundere. Sistemul bicameral
asigura mai multa chibzuinta in alcatuirea legii, discutiile sunt mai lungi, mai profunde, se evita
surpriza, votarea pripita, se asigura timpul pentru ca opinia publica sa ia cunostinta si sa
reactioneze. Sistemul bicameral reduce conflictele dintre parlament si guvern.” 1
II. Impactul Proiectului de modificare a Constitutiei asupra dreptului administrativ si
efectele revizuirii Constitutiei asupra regimului constitutional
Actuala Constituție a României, în forma sa inițială, a fost adoptată în ședinta Adunării
Constituante din 21 noiembrie 1991. Aceasta a intrat în vigoare în urma aprobării ei prin
referendumul național din data de 8 decembrie 1991.
În anul 2003, Constituția României a fost modificată și completată prin Legea de revizuire a
Constituției României nr. 429/20032,
În anul 2011 s-a propus un nou proiect de revizuire3 a Constituției, astfel că asupra acestuia
ne vom expune punctual de vedere.
Pentru a intelege ce impact are acest proiect de modificare a Constitutiei asupra dreptului
administrativ am cautat sa identificam articolele din capitolul „Presedintele Romaniei” modificate,
astfel incat sa determinam daca rolul acestuia devine sau nu mai important, in aceasta noua
configuratie propusa si ce implicatii au aceste modificari asupra regimului constitutional.
La articolul 85 intitulat „Numirea guvernului”, alin. (2) se adauga urmatorul text:
alin. (2¹) „Propunerea primului-ministru de revocare si de numire a unor membri ai
Guvernului se poate face numai dupa consultarea prealabila a Presedintelui.”
Aceasta completare face ca decizia de revocare sau numire a unor membri ai Guvernului sa
nu se poata realiza decat dupa consultarea prealabila a Presedintelui Romaniei, lucru ce denota
faptul ca atributiile sefului de stat cresc semnificativ, deoarece Presedintele nu mai are doar rolul
de avizare al deciziei primului-ministru ci se va implica direct in procesul decizional. Textul lasa
de inteles, ca, daca Presedintele nu-si va da acordul in legatura cu revocarea sau numirea vreunui
membru la Guvernului, aceste acte nu vor mai putea avea loc.
Puterea Presedintelui creste si odata cu modificarea articolului 90 intitulat „Referendumul” la
care s-au adaugat inca trei noi alineate:
alin. (2) „Problemele care se supun referendumului si data desfasurarii acestuia se stabilesc
de Presedintele Romaniei, prin decret.”
alin. (3) „Punctul de vedere al Parlamentului asupra initierii referendumului de catre
Presedintele Romaniei se exprima, printr-o hotarare adoptata de Parlament, cu votul majoritatii
membrilor prezenti, in termen de cel mult 30 de zile calendaristice de la solicitarea
Presedintelui.”
alin. (4) „Daca hotararea Parlamentului nu este adoptata in termenul prevazut la alin. (3),
Procedura de consultare a Parlamentului se considera indeplinita, iar Presedintele Romaniei
poate emite decretul privind organizarea referendumului.”
Observam ca aceasta completare a articolului 90 cu inca trei alineate ii adauga Presedintelui
1

Ioan Muraru, Elena Simina Tănasescu , Drept constitutional si institutii politice, editia 13, volumul II,
(Bucuresti, Ed.C.H. Beck, 2009), p. 167-168
2
Publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 669 din 29 octombrie 2003.
3
Proiectul de lege privind
revizuirea
Constituției poate fi consultat
la adresa
http://www.presidency.ro/static/Tabel_comparativ_textul%20actual_Constitutiei-text_propus1%20iunie%202011.pdf
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competenta de a stabilii problemele care se vor supune referendumului, putand emite un decret in
acest sens, iar pentru a emite acest decret nu are nevoie decat de votul unei majoritati simple a
Parlamentului, lucru foarte usor de obtinut intr-o configuratie favorabila a legislativului.
O competenta suplimentara reiese din articolul 92 intitulat „Atributii in domeniul apararii”,
unde se adauga urmatoarele:
alin. (3¹) „Declararea starii de razboi precum si suspendarea sau incetarea ostilitatilor
miltare se fac de catre Parlament, cu votul majoritatii membrilor acestuia.”
alin. (5) „Presedintele Romaniei propune Parlamentului numirea directorilor serviciilor de
informatii, iar Parlamentul exercita controlul asupra activitatii acestor servicii.”
Seful de stat are astfel posibilitatea de a propune Parlamentului directorii serviciilor de
informatii, putand astfel sa numeasca oameni in domenii cheie, care sa-i serveasca interesele.
Ultima, si cea mai importanta modificare, este cea din articolul 95 intitulat „Suspendarea din
functie” unde intalnim urmatoarele completari:
Alin. (1¹) „Continuarea procedurii de suspendare este conditionata de avizul favorabil al
Curtii Constitutionale. Presedintele poate da Parlamentului explicatii cu privire la faptele ce i se
imputa.”
Alin. (1²) „In cazul unui aviz negativ din partea Curtii Constitutionale, procedura de
suspendare va inceta.”
Aceasta modificare schimba radical natura juridica a avizului dat de Curtea Constitutionala, si
implicit efectele pe care le va naste o astfel de schimbare, transformandu-l dintr-un aviz
consultativ intr-unul obligatoriu. Astfel suspendarea Presedinteleui va fi conditionata de avizul
favorabil al Curtii Constitutionale, de unde rezulta ca Parlamentul pierde puterea de decizie
privind inceperea procedurii de suspendare, aceasta decizie ajungand in mana Curtii
Constitutionale. E lesne de inteles ca o astfel de modificare sporeste considerabil puterea si
importanta sefului de stat intr-o viitoare configuratie a puterilor statului.
Revizuirea Constitutiei va avea efecte si asupra actualului regim Constitutional ce se califica
drept unul semi-prezidential atenuat, modificarea de la art. 89 impreuna cu art. 85, art. 90, art. 92
si mai ales art. 95 transformandu-l intr-un sistem semi-prezidential simplu, din motivele enumerate
mai sus.
Legiuitorul constituant a considerat un Presedinte “de Republică” ca fiind cel mai potrivit
compromis intre necesitatea de arbitraj intre puterile statului, si cea a reprezentarii statului pe plan
extern.
III. Efectele revizuirii Constitutiei asupra conceptului separatiei puterilor in stat
Separatia puterilor in stat este un concept enuntat de catre John Locke1, apoi dezoltat si
explicat de ganditorul politic al perioadei iluministe Charles de Secondat, Baron de Montesquieu
in teoria ce poarta acelasi nume. Acest concept a marcat evolutia politica si juridica a perioadelor
ce au urmat, a stat la baza elaborarii constitutiilor moderne, in primul rand Constitutia Statelor
Unite de la 1787, precum si Declaratia drepturilor omului si cetateanului din Franta de la 1789, azi
fiind un etalon pentru toate statele democratice.
Conform teoriei clasice a separatiei puterilor in stat, cel ce detine intreaga putere este tentat sa
faca abuz de ea. Pentru a preveni aceasta tendinta, puterea trebuie divizata in trei ramuri distincte,
independente, aflate in echilibru, si niciuna sa nu detina puterea absoluta, ceea ce ar duce inevitabil
la tiranie. Cu timpul conceptul a fost dezvoltat, si astfel s-a ajuns la ideea ca cele trei puteri nu
trebuie sa fie „rigid” separate, ci sa colaboreze, o separatie „supla”, cum s-a spus mai pe urma. In
acest fel, aparatul statal functioneaza mai eficient. Asa cum afirma si profesorul Muraru2, teoria
1
2

Sursa, http://ro.wikipedia.org/wiki/Separarea_puterilor
Ioan Muraru, Elena Simina Tanasescu , Drept constitutional si institutii politice, editia 13, volumul II,
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separatiei puterilor este in realitate o justificare ideologica a slabirii puterii guvernantilor, a
limitarii puterilor unora prin altii, pentru a se asigura o mai buna garantare a drepturilor cetatenilor.
Efectele pe care le poate avea modificarea Constitutiei asupra principiului separatiei si
echilibrului puterilor sunt evidente, Constitutia este piatra de temelie a oricarui sistem juridic, ea
apare din necesitatea protejarii puterii statale, dar si a liberatilor individuale.
Acelasi autor semnaleaza aparitia, in literatura de specialitate, formularea indoielii cu privire
la actualitatea principiului separatiei puterilor in stat. Astfel, critica teoriei clasice a ajuns pana
acolo incat sa afirme ca teoria separatiei puterilor nu mai reprezinta realitatea politica de astazi,
puterea absoluta fiind considerata un factor benefic si nu o sursa de coruptie, omul fiind considerat
slab, iar puterea o forta formatoare atat pentru el cat si pentru societate. Aceasta teorie a
concentrarii puterii, nu de putine ori a dus la totalitarism si desfiintarea democratiei, opinie
exrprimata de profesorul Muraru, la care ne alaturam si noi. Astfel, se considera ca poporul, si in
acest caz, al puterii concentrate deleaga exercitarea puterii, dar el continua sa fie singurul titular al
acesteia si al suveranitatii, cu alte cuvinte, se pastreaza legitimitatea puterii concentrate, deci
absolute, intrucat se bazeaza pe faptul ca ea emana de la popor.
Ducand pana la ultima consecinta aceste idei, putem concluziona ca orice concentrare a
puterii, fie si indirecta, poate aduce o grava atingere sistemului democratic.
Parcurgand „Odiseea Elaborarii Constitutiei” a profesorului Iorgovan1, devin evidente
motivele pentru care optiunea Parlamentului bicameral a fost cea mai potrivita pentru etapa
imediat urmatoare evenimentelor din 1989 si, credem noi, si astazi. Cum spunea si Ion Deleanu,
seful statului trebuie sa fie un arbitru, sa aiba puteri limitate si sa existe mecanisme de control in
masura sa opreasca si sa sanctioneze eventualele abuzuri. Or, ceea ce reiese din proiectului de
revizuire al Constitutiei, mai exact art. 95 (1¹),conform caruia suspendarea Presedinteleui va fi
conditionata de avizul favorabil al Curtii Constitutionale, este faptul ca Parlamentul pierde putere
de decizie privind inceperea procedurii de suspendare, aceasta ajungand in mana Curtii
Constitutionale. Astfel, executivul (Presedintele) castiga o putere suplimentara in fata
legislativului prin aceasta modificarea adusa mentionatului articol, prin aceea ca-l lipseste pe cel
din urma de capacitatea de decizie in materia suspendarii. Mai trebuie spus ca este afectat si
principiul simetriei in drept, prin faptul ca Presedintele isi pastreaza prerogativa de dizolvare a
Parlamentului, (conform articolului 89), ba chiar mai mult, in noul articol, termenul de neacordare
a votului de incredere necesar dizolvarii Parlamentului este redus de la 60 de zile, la 45, accelerand
o eventuala dizolvare a Parlamentului.
In acest fel, puterile statului nu se mai limiteaza reciproc, ci introduce dezechilibrul celor trei
puteri in stat.
Cu alte cuvinte, legislativul pierde o modalitate de control a executivului, pe cand executivul
reuseste sa accelereze procedura de dizlocare a organului legiuitor.
Sa ne amintim ca un alt argument in favoarea ideii de dezechilibru al puterilor in stat, se
creeaza prin trecerea de la un sistem bicameral la unul unicameral, ceea ce implica un singur organ
de control al Executivului, fata de doua (cum e cazul Parlamentului bicameral), introducand
dificultati suplimentare in privinta controlului guvernantilor.
Sa reamintim deasemenea ca unicameralismul poate crea premisele unui dezechilibru al
puterilor in stat prin lipsa contraponderii celeilalte camere in procesul legislativ, fapt care poate da
nastere unui despotism parlamentar. Si asa cum am amintit despotismul parlamentului este mai rau
ca al unui individ, pentru ca fiind o institutie colectiva, nu poate fi trasa la raspundere.

(Bucuresti, Ed.C.H. Beck, 2009) , p. 5-11
1
Antonie Iorgovan , Odiseea Elaborarii Constitutiei,(Ed. Uniunii Vatra Romaneasca, Tragu Mures, 1998), p.
37-39
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Conclusions
Constitutia este legea fundamentala a unui stat, iar in Comisia de elaborarea a sa au participat
unele dintre cele mai marcante personalitati ale domeniului juridic.
Proiectul de revizuire a Constitutiei realizat de Guvern la propunerea Presedintelui, in loc sa
faciliteze dezvoltarea societatii romanesti, s-a dovedit a fi un proiect cu multe probleme. Acestea
vizeaza atat principiul separatiei si echilibrului puterilor in stat, regimul constitutional, cat si
sistemul parlamentar.
Celeritatea adoptarii legislative, desi in parenta un avantaj, este in detrimentul calitatii.
De asemenea, echilibrul puterilor in stat poate fi puternic afectat si seful statului castiga
puteri suplimentare, ceea ce poate fi un risc pentru buna functionare a statului si liberatilor
cetatenesti, existand riscul alunecarii spre autoritarism si abuz.
Cu alte cuvinte, eleborarea unei noi Constitutii nu trebuie sa fie grabita si, consideram noi, nu
este deocamdata necesara pana cand Romania nu atinge o noua etapa a dezvoltarii sociale, politice,
economice.

p.18
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WOMEN’S POSITION IN ISLAMIC LAW
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Abstract
This essay is about the position of women in the Islamic law. This is a really complex topic.
We Europeans, think that the situation of Muslim women is distressing. They do not have enough
rights, which often violate basic human rights. In this essay I would like to illustrate the positive
and negative side of women living in Islamic countries. In addition, I would like to investigate on
the most recent news from the Middle-East that concern the situation of women in Islam. It shows
that the topic is timely. There are two important international organizations in the Arab world. I
will also give an introduction about the Islam, the Islamic law (Sharia) and outline their most
important aspects. Furthermore, I would like to present the status quo of women and the veil in
Islam. Moreover, I would like to focus on the problems of cultural relativism and analyse whether
human rights are compatible with Islam. Finally, I would like to make a personal conclusion as
well.
Keywords: Islam, Islamic law, human rights, international organizations of the Arab world,
veil, news about the Middle-East, cultural relativism
1. Introduction
Choice of topic, the aim of my essay:
To my mind, the world of the East is remarkably interesting; it has an intangible, special
atmosphere. The reason why I chose this topic is that I have been interested in the fate of Muslim
women and I have read several books concerning it. Many people do not care about it in Europe as
this culture is far from them.
Finding the “truth” in this topic is very difficult and may not be possible at all. From the
European perspective, there are plenty of rules in Muslim women’s lives which we cannot
understand and feel their rights are violated. For in Hungary or at some other place, we European
women, have the chance to decide if we want to concentrate on our mother role or career and live
with our rights, which are entitled to us just as to men. A Muslim woman does not really have this
option. However, those being born into this cultural environment, can only see this way and for
them it is normal and they rather find the European women’s way of life strange. Many of them
are completely satisfied with their lives and live happily like this even if they have fewer rights
than men do. As years are passing, we need to consider that, today there are differences among
Arab countries in how strictly they apply Islamic rules. In some places, traditions are stronger but
in other places women are devoted to more space. Universities are being opened and even giving
women the right to vote in the future is being considered. In Turkey, for instance, the rules for
wearing chador are much looser and the principle according to which all women can freely decide
to wear a veil or not prevail. Furthermore, there is no reference to Islam in the Turkish constitution
at all. Wearing chador is pronounced forbidden at certain universities, but it is tolerated at Faith
University of Istanbul for example. As opposed to Saudi Arabia for instance, where Islamic rules
are much stricter, women cannot drive a car even today and those who violate this rule after all
have to count with serious consequences.
1
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2. Important news: What is going on in the Middle-East today?
Saudi-Arabia: A woman was condemned to 10 lashes because of driving a car. In SaudiArabia, driving a car is still forbidden for women, and if they don’t keep the rules they are strictly
punished.1
The French ban on veil and head-scarf:
In France, the burka law was introduced on 11 April 2011; two women were detained for an
unauthorized protest in Paris. According to the law, police officers may take measures against any
French or foreign woman, if they were found covering their face with the veil on street. The
introduction of the law is considered an important step against Islam by the religious clerics.2
Women’s revolution for equality:.
A women’s group in Saudi Arabia started to organize movements on the Internet under the
leadership of Mona Kareem on 18th March 2011. The most important point of the statement: The
Saudi Woman can neither receive education without the permission of her male guardian nor
travel to receive education abroad without his permission even if she was awarded a scholarship
from the state. Saudi woman also suffers from the limited academic majors although she has
proved a better educational performance than the Saudi man as shown by the official statistics. The
Saudi woman does not have the rights to marriage and divorce without the permission of her male
guardian. Saudi Arabia has, had different examples of how women suffer from this system in
particular. Human Rights Watch 2010 report stated two incidents of men marrying off their sisters
five times to get money, in Braida and Riyadh. The Saudi woman does not have the right to follow
and finish her official documents and papers without the permission of her male guardian
including her cases in court. Human Rights Watch 2010 report mentioned a woman named Sawsan
Salim in Qasim, who was punished with 300 lashes and a year and half in jail for showing up to
court without a "Mahram". Justice ministry itself had promised in February 2010 to permit women
to work as lawyers, but the promise is still not fulfilled. The Saudi woman cannot have medical
surgery without the permission of her male guardian. Women have talked a lot about the damages
done because of this system. Human Rights Watch report stated in July 2009 that Saudi women
need a "Mahram" to enter and leave the hospital. If no "Mahram" showed up to get her out of the
hospital, she will stay in until someone does so. The Saudi Woman cannot make a bank account
for her kids, enrol them in schools, ask for their school files, or travel with them without the
permission of her male guardian.3
Positive events:
Tawakkul Karman was the first Arab woman to get Nobel Peace Prize in October. In the
ceremony in Oslo that repeatedly invoked gender equality and the democratic strivings of the Arab
Spring, the 2011 Nobel Peace Prize was presented to three female activists and political leaders for
“their nonviolent struggle for the safety of women and for women’s rights” as peacemakers.
Tawakkol Karman, a Yemeni journalist and a political activist who, at 32, is the youngest Peace
Prize laureate and the first Arab woman to receive the award. Ms. Karman, who for months had
lived out of a blue tent in a protest camp in Sana,Yemen, has been deemed “Mother of the
Revolution” in her country. In 2005, she founded the advocacy group Women Journalists Without
Chains. Tawakkul Karman said: ”The price is an honor for every muslim and every woman.”
King Abdullah Bin Abdul-Aziz opened the world’s biggest woman’s university in Rijad , the
1
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capital of Saudi Arabia in May 2011.The university campus , spreading over eight million square
meters (26 million feet), will host up to 50,000 students in its 15 departments. It is also planned to
be a car-free environment , operating a shuttle monorail train and electric buggies for internal
transport, while solar panels stretched on the campus will reportedly generate 18 percent of the
power needed for air-conditioning. The campus also boasts a 700-bed hospital and accommodation
facilities that could lodge 12,000 students. The university’s library has about six million titles
including reference books.
According to the United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization
(UNESCO), women make up 58 percent of the total student population, of 130,000 at seven
universities in Saudi Arabia. The Saudi government devotes nearly 30 percent of its annual budget,
or $40 billion, to education. It was a really big event in Saudi-Arabia, but according to Nadya
Khalife its not enough to make equality. She said:
“Ensuring women’s rights in Saudi Arabia is not about opening larger universities, it’s really
about ensuring that women are allowed to study all fields and to be able to find future employment
in these fields,” says Khalife. “The way in which Saudi Arabia segregates men and women in
employment makes it very difficult for women to enter certain jobs. The Saudi government made
promises, for instance, about ensuring that female lawyers, who are allowed to work only in
administrative jobs, take up court cases, but there still has been no decision. While the opening of
a large university is an indication of Saudi’s interest in educating women, it has to do much more
to lift restriction on women’s employment.”1
3. International organizations of the Arab world, the Arab league and the Islamic
Conference
3.1.The Arab League ³´µ®¶ª¸ول اª ا³¶¡§¹
The regional international organization of Arab states was formed with political aims, but its
further important purposes are cooperation, handling international conflicts in the Arab world and
the protection of human rights. The Arab League was founded in Kairo on 22 March 1945. Seven
founding states formed it: Egypt, Jordan, Iraq, Lebanon, Saudi Arabia, Syria and Yemen.
The league has made some economic agreements with the European Union, which was an
essential step forward. The Arab League is rich in resources, with enormous oil and natural
gas resources in certain member states; it also has great fertile lands in southern Sudan, usually
referred to as the food basket of the Arab World. Another industry that is growing steadily in the
Arab League is telecommunications. Within less than a decade, local companies such as Orascom,
and Etisalat have managed to compete internationally.
Economic achievements initiated by the League amongst member states have been less
impressive than those achieved by smaller Arab organisations such as the Gulf Cooperation
Council . Among them is the Arab Gas Pipeline, that will transport Egyptian and Iraqi gas to
Jordan, Syria, Lebanon, and Turkey. Significant difference in wealth and economic conditions
exist between the rich oil states of theUAE, Qatar, Kuwait, and Algeria, and poor countries like
the Comoros, Mauritania, and Djibouti. The Arab League agreed to support the Sudanese region
of Darfur with US$500 million.2
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3.2.The Islamic Conference (Organization of Islamic Conference)
It is the second biggest international organization of the world to UN, has 57 members. Its
headquarters is in Jeddah, Saudi Arabia. The organization was formed in Rabat, Morocco on 25
September 1969. Its main purpose is to strengthen solidarity among Islamic states and reserving
Islamic values, protecting peace, justice and human rights. OIC (Organization of Islamic
Conference) created the Cairo Declaration of Human Rights in Islam and In 1999 OIC adopted the
OIC Convention on Combating International Terrorism. Human Rights Watch has noted that the
definition of terrorism in article 1 describes “any act or threat of violence carried out with the aim
of, among other things, imperiling people’s honour, occupying or seizing public or private
property, or threatening the stability, territorial integrity, political unity or sovereignty of a state.”
4. The Islam and the Islamic law
Islam first appeared on the Arabian Peninsula due to Mohammed Prophet’s activity in the 7th
century. After Christianity, Islam is the world’s second biggest and fastest to expand religion. At
present it has over 1 billion followers. The word Islam can be originated from the Arabic root
salama whose meaning is peace and obedience
The 5 pillars of Islamic values:
Testimony (sehede), prayer (sala), fast (saum), compulsory giving (zakat), pilgrimage to
Mecca (haddzs). There have been two directions in Islam from the beginning: one is Sunna and
the other one is Siita. The same opinion concerning basic doctrines (One God, Quran contains his
words) The most important source of the Islamic law is Quran which consists of 114 surahs. The
other source of the law is Sunna which includes Mohammed Prophet’s advice. The third source is
al idzsma, the unanimous decision by Muslims. If the first three sources of law are not enough to
make a decision, al givas analogy is used.1
Equality in Islam
1.
There are no civil, criminal, substantive and procedural laws in Islam
2.
The system of saria is divided into 3 parts by lawyers:
ibadat (includes rules concerning adoring and rituals),
mu amalat deals with arranging the relation of members of society,
uqubat defines punishments.
5. Women’s position before the Islam and the veil
More unfavourable situation for women, infants were killed at times of famine. Quran itself
condemns daughters’ killing. Islam provided women with legal safety (oppression is due to old
traditions, not Quran only 4 wives already). All in all we can say that no Quran section prescribes
covering women’s face, only covering the bosom and body parts below the bosom can be found.2
6. The problem of cultural relativism –are human rights compatible with Islam?
The problem of cultural relativism
From women’s situation’s point of view, it is important to examine if we have the right to
intervene in a completely different culture or not. The aim of universal human rights is to create
common rules concerning all the peoples of the world. It is proved that people’s deepest and most
1
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basic identity derives from the surrounding culture and determines all behaviour. The universality
of human rights was questioned by cultural relativists, human rights cannot be specified by the
rules of one single culture or dictated by the aspirations of one single people.1
Are human rights compatible with Islam?
The conflict between the Islamic law (Sharia) and human rights is an undeniable fact. It arises
concerning questions about family laws, women’s position, freedom of religion or the right to
deny religion. Muslim men tirelessly repeat that Islam provided women with more rights than any
other religion. Although Quran clearly states that the divorced parents of a child under age have to
agree on the education of the child with mutual agreement and they may not use the child to hurt
or abuse each other, in Muslim societies women are deprived of their sons (usually at the age of 7)
and daughters (usually at the age of 12).
Despite all the bad that have happened to Muslim women due to patriarchal muslim culture,
there is hope for the future. There are signs from the Islamic world that more and more muslims
begin to reflect the techings of Quran seriously. Since the modern notion of human rights
originated in a Western, secular context, Muslims in general, but Muslim women in particular, find
themselves in a quandary when they initiate, or participate in, a discussion on human rights
whether in the West or in Muslim societies. Based on their life experience, most Muslim women
who become human rights advocates or activists, feel strongly that virtually all Muslim societies
discriminate against women from cradle to grave. This leads many of them to become deeply
alienated from Muslim culture in a number of ways. This bitter sense of alienation oftentimes
leads to anger and bitterness toward the patriarchal systems of thought and social structures which
dominate most Muslim societies. Muslim women often find much support and sympathy in the
West so long as they are seen as rebels and deviants within the world of Islam. But many of them
begin to realize, sooner or later, that while they have serious difficulties with Muslim culture, they
are also not able, for many reasons to identify with Western, secular culture. This realization leads
them to feel - at least for a time - isolated and alone. Much attention has been focused, in the
Western media and literature, on the sorry plight of Muslim women who are "poor and oppressed"
in visible or tangible ways. Hardly any notice has been taken, however, of the profound tragedy
and trauma suffered by the self-aware Muslim women of today who are struggling to maintain
their religious identity and personal autonomy in the face of the intransigence of Muslim culture,
on the one hand, and the imperialism of Western, secular culture, on the other hand.
Women are the targets of the most serious violations of human rights which occur in Muslim
societies in general. Muslims say with great pride that Islam abolished female infanticide; true,
but, it must also be mentioned that one of the most common crimes in a number of Muslim
countries (e.g., in Pakistan) is the murder of women by their husbands. These so-called "honorkillings" are, in fact, extremely dishonorable and are frequently used to camouflage other kinds of
crimes.2
Since the nineteen-seventies there has been a growing interest in the West in Islam and
Muslims. Much of this interest has been focused, however, on a few subjects such as "Islamic
Revival," "Islamic Fundamentalism," "The Salman Rushdie Affair," and "Women in Islam," rather
than on understanding the complexity and diversity of "the World of Islam." Not only the choice
of subjects which tend to evoke or provoke strong emotive responses in both Westerners and
Muslims, but also the manner in which these subjects have generally been portrayed by Western
media or popular literature, calls into question the motivation which underlies the selective
1
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Western interest in Islam and Muslims. It is difficult to see this interest as being positively
motivated given the widespread negative stereotyping of Islam and Muslims in the West.
Though there are a number of Americans who had not paid any serious attention to Islam or
Muslims until the Arab oil embargo of 1973 or the Iranian Revolution of 1979, propaganda against
Islam and Muslims is nothing new in the West. It is as old as the first chapter of Islamic history,
when the new faith began to move into territories largely occupied by Christians.1
7. Women in the Quran
The position of women in the Islam extremely comlex problem.Most of the people think,that
the main problam is the Islam and Quran,but its not true.The problem is the old traditional
habits.These habits made the women life so difficult.According the Quran, mens and women are
equal.2
„Indeed, the Muslim men and Muslim women, the believing men and believing women, the
obedient men and obedient women, the truthful men and truthful women, the patient men and
patient women, the humble men and humble women, the charitable men and charitable women, the
fasting men and fasting women, the men who guard their private parts and the women who do so,
and the men who remember Allah often and the women who do so - for them Allah has prepared
forgiveness and a great reward. " (33:35)
8 . Conclusion
Here in Hungary, plenty of women live under oppression and are forced to become victims of
domestic violence. And in certain areas of life, the differences between the roles of women and
men are felt, which I do not consider negative at some level, because many times both women and
men can show their talent in different things. However, it would be important not to violate
women’s basic rights.
Dealing with this topic, I read about sad cases where I sympathized with Muslim women and
disapproved the certain treatment. These days cultivating international relationships is really
essential, this is another reasaon why I find it useful to get acquainted with the culture of distant
countries.
I can say I am lucky for many of my acquaintances and friends are of Arabic origin, I have
talked about this topic, their culture with them as well. For many years I have had only positive
experiences, I have found several values about Muslim people’s geniality and kindness and their
deep and persistent faith in Islam, which I think is to be respected. Their attitude to women is
different indeed from what we European women have got used to. It is a fact that from a certain
point of view, their perspective is unacceptabe for us, for me, but I think they are lead by sincere
confidence and good intention.
However, all in all, the purpose of my thesis was to present both the positive and negative
side of how Islam affects women, not only from our point of view but also from the perspective of
the followers of Islam. I would like to stay neutral and not to judge over another culture.
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REGIONALIZARE
Adina-Lorena MORĂRESCU1

ABSTRACT
The problem is the restructuring of Roumania`s territorial regionalization futher restoration
involves administrative structures for each newly created region.
So this work is to treat territorial-administrative reorganization in all its aspects, but
especially for a legal, we insist to discussing on legal support that you assume.
Naturally, the new administrative-territorial redistribution of the situation we will need a
different legal structure, such as changing the Constituion and legal acts that regulate aspects of
this problem.
Working hard enough to achieve in practice because it will affect primarily the citizen
relationship with local authorities responsible for the problem.
Therefore, this paper aims to present by comparing old and the new organizational structure
of Roumania, but also to express an objective opinion on the completion of the link between local
government authorities and citizens (including the reaction of the referendum held in Constanta).
CUVINTE CHEIE: territorial-administrative reorganization, legal support, the citizen
relation with local authorities responsible, referendum, changing the structure.
INTRODUCERE
Lucrarea va aborda tema regionalizării la nivelul României, in conformitate cu prevederile
legislative ale țării și posibilitățile actuale de reorganizare administrativ-teritorială.
Importanța studiului se evidențiază în contextul european, acolo unde România înca are o
adaptare greoaie, care se îndreapta căre direcții absolut de neconceput, în condițiile în care nu
reușim ca până în 2014 să adaptăm legislația și implicit premisele practice la noile condiții. Astfel
că, fondurile alocate de UE se vor acorda numai pentru unități administrative cu suprafețe mai
mari decât cea a unui județ. În cazul nostru, schimbarea ne va afecta și în ceea ce privește relația
cetățeanului cu autoritățile administrației publice locale, deoarece individul se va adapta realmente
greu la noua formulă a aparatului adminstrativ. Noua structură a documentelor și aflarea
atribuțiilor nou născute în dreptul fiecărui organ decizional sunt doar două aspecte care vor pune
probleme la nivelul integrării centățeanului în noul sistem.
Cât privește obiectivele prezentului studiu, acestea se concretizează în inițierea și
familiarizarea individului cu noul concept și implicațiile sale. Acestea se vor face prin definirea și
prezentarea noțiunii de regionalizare, dar și prin explicarea la nivel teoretic a mecanismelor pe care
le presupune readaptarea teritorială.
În ce privește literatura de specialitate, aceasta nu a aprofundat problema, deoarece abia acum
România a adus acest subiect la cunoștința cetățenilor săi. Așadar, referirile sunt puține, iar cele
existente vizează cu precădere structura administrației publice și a serviciilor publice, și mai puțin
tratează subiectul din punct de vedere legislativ. Acest lucru datorându-se, așa cum veți afla din
cuprinsul lucrării, faptului că actualmente există două posibilități în acest sens.
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CONȚINUTUL LUCRĂRII
Ca și concept, prin regionalizare ințelegem împărțirea teritoriului național în zone, formate pe
baza unor condiții administrativ-teritoriale oarecum omogene, având unul sau mai multe orașe
importante din punct de vedere al dezvoltării economice.
Principiul regionalizãrii a început sã fie aplicat în Europa dupã al Doilea Rãzboi Mondial, iar
primul stat complet regionalizat a fost Germania, care a acceptat sistemul federal impus de Aliați
în 1949 pentru descentralizarea puterii, ca garanție a democrației. Împãrțirea în landuri nu a ținut
cont nici de tradițiile istorice, nici de cele economice sau culturale, ci a fost influențatã mai
degrabã de zonele de jurisdicție a puterilor ocupatoare. Federalizarea Germaniei a întãrit unitatea
țãrii și a încurajat o dezvoltare economicã relativ uniformã. În Italia sistemul introdus prin
Constituția din 1948 a delimitat regiuni istorice, dar efectul a fost de mãrire a decalajelor
economice între nord și sud, pe fondul mentalitãților diferite, dar și al tradițiilor diverse din
peninsulã, încurajând dezvoltarea acolo unde existau premisele ei și, lãsând în sãrãcie zonele
incapabile sã se mobilizeze. În schimb, reforma regionalã desfãșuratã în Belgia în perioada 19701988 a trasformat un stat hipercentralizat într-unul federal cu tendințe secesioniste.
Modelul francez pe care par sã-l revendice oficialii români a pornit de la aceleași temeri pe
care le au și românii-pericolul dezmembrãrii țãrii, de aceea sistemul aplicat în anii 1980 conservã
în mare mãsurã centralismul: regiunile franceze au o largã competențã materialã, dar fãrã
competențe normative. Acestea au devenit actori politici autonomi, supuși, însã arbitrariului
guvernamental. În majoritatea statelor Uniunii Europene funcționeazã regionalismul, iar România
este obligatã dacã vrea sã beneficieze de fondurile comunitare sã punã în practicã o reformã în
acest sens. Între modelele care funcționeazã mai mult pe hârtie, cum e cazul Portugaliei si cel al
Italiei, care produce efecte adverse, România poate gãsi o soluție bunã, doar dacã se « dezbracã »
de hainele centralismului și acceptã o terapie intensã împotriva spaimelor istorice, mizând pe
coerența regiunilor istorice, fãrã teama federalismului. Pentru a funcționa eficient noile regiuni ar
trebui sã primeascã atât competențe economice, cât și politice, de aceea și noul legislativ ar fi logic
sã aibã douã camere. Autonomiile de orice fel, inclusiv cele care se dezvoltã în urma regionalizãrii
pun în pericol suveranitatea țãrii, de aceea românii preferã centralismul tradițional care le apãrã
sãrãcia, sau descentralizarea limitatã care le conservã corupția. Regionalizarea României ar
însemna împãrțirea țãrii în zone cu identitãți distincte, eventual istorice, care sã primeascã
prerogative administrative, dar și politice în așa fel încât sã se poatã autoguverna. Sã-și foloseascã
banii, resursele si oportunitãțile fãrã sã aștepte deciziile emise de autoritațile centrale, iar
dependența de acestea sã scadã în așa fel încât oamenii sã beneficieze de servicii adecvate, chiar
dacã dupã aceea în unele provincii se va trãi mai bine decât în altele.
Actualmente, ca temei juridic, la baza organizării administrativ-teritorială a României se află
prevederile art. 3, alin. 3 din Constituție, care consacră împarțirea teritorială în comune, orașe,
județe; iar în condițiile legii unele orașe fiind municipii. Totodată principiile de bază ale dreptului
administrativ, dar și ale administrației publice locale sunt consacrate în art. 120-123 din Constituția
României și în legea 554/2004-legea contenciosului administrativ.
Astfel, administrația publică a unităților administrativ-teritoriale se întemeiază pe principiul
descentralizării și deconcentrării serviciilor publice (art 120 Constit.), iar la nivelul comunelor și
orașelor, autoritățile reprezentative ale Administrației publice sunt consiliile locale și primăriile,
alese in condițiile legii (art 121 Constit.). Serviciile publice de interes județean sunt gestionate de
Consiliul județean, care gestionează activitatea consiliilor comunale și orășenești (art. 122, alin. 1
Constit.). În teritoriu, reprezentantul Guvernului și organul care exercită rolul tutelei
administrative, ocupându-se de controlul de legalitate al hotărârilor, respectiv dispozițiilor emise
de autoritățile locale, este prefectul. Principiile de organizare si functionare ale institutiei
prefectului sunt consacrate în art. 123 din Constituție și în legea 340/2004-privind prefectul și
instituția prefectului și în legea 554/2004. De asemenea, regimul general al autonomiei locale, cât
și prevederile referitoare la fiecare organ decizional și executiv din cadrul administrației publice
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locale fac obiectul legii 215/2001, repub. în M.of. nr. 123/20.02.2007, iar privitor la dispozițiile
generale și organizarea alegerilor la nivel local avem legea 67/2004, repub. în M.of. nr.
333/17.05.2007.
Așadar, coroborate și ierarhizate, actele normative mai sus menționate stabilesc structura
aparatului administrativ la nivel central, cât și local, după cum urmează:
 România fiind o republică semi-prezidențială parlamentarizată, putem face vorbire la nivel
central cu precădere despre Parlament, consacrat în Titlul III, Cap. I al Constituției. Este
reglementat ca unica autoritate legiuitoare a țării, cu structură bicamerală – Camera Deputaților și
Senat, avand un mandat de 4 ani, care se poate prlungi de drept numai in condițiile legii (art. 63
Constit. României).
 Alte două autorități despre care se face vorbire în secțiunea constituțională dedicată
autorităților publice sunt cele cu rol executiv, respectiv instituția Președintelui și Guvernul (Titlul
III, Cap. II si III – Constit. și legea 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului
României și a ministerelor). Actele provenite de la acestea sunt decretele – aparținând
Președintelui și hotărâri, respectiv ordonanțe ale Guvernului. Într-o oarecare pondere și despre cele
două organe ale executivului se poate face vorbire în cadrul administrației publice.
 Capitolul IV este dedicat primului-ministru, autoritate cu rol administrativ în ceea ce
privește angajarea răspunderii Guvernului pentru acte normative și pentru actele contrasemnate ale
Președintelui României.
 Iar în cuprinsul Cap. V al Titlului III din Constituție, intră atât organele administrației
publice de specialitate, cât și administrația publică locală, organe competente să organizeze și să
implementeze principiile administrației publice punctual, pe paliere de activitate.
La nivel local, autoritățile învestite cu prerogative de putere publică sunt Consiliul județean și
Președintele Consiliului județean, Consiliul Local, Primarul si Prefectul. Cu execepția prefectului,
organ numit în funcție, fiind reprezentantul Guvernului țării în teritoriu, toate celelalte autorități
sunt alese de cetățeni, prin vot direct, secret, universal și liber exprimat. Acestea sunt învestite a
emite acte precum hotărâri provenite din partea consiliilor, dispoziții ale primarului și ordine ale
prefectului. Având fiecare un nivel la care acționeaza, atribuțiile lor țin de funcționarea și
organizarea aparatului local și chiar de preluarea și stabilirea unei bune relații între ele și cetățean.
O funcție ușor diferită, despre care însă am mai amintit în cuprinsul lucrării este cea a prefectului,
autoritate cu rol de tutelă administrativă.
Având o durată a mandatului prealabil stabilită și acționând în numele legii, organele cu
atribuții administrative, emit acte normative a căror valabilitate este strâns legată de competența
lor. Deci, acestea pot deține:
 طCompetețe general determinate1:
- Reprezintă realizarea administrației publice ca formă a exercitării puterii publice, fapt ce
constă în drepturile și obligațiile organelor Administrației publice de a executa actele juridice din
sfera lor de activitate.
 طCompetețe special determinate:
Totalitatea atribuțiilor specifice fiecărui organ al administrației publice (grupate pe
sectoare de activitate sau individual), concretizate în:
a) competență materială: organe de specialitate și organe cu competență materială
generală
b) competență teritorială: cu acțiune pe întreg teritoriul țării (organe centrale) și numai pe
raza unei UAT, însă cu prevedere specială și cu acțiune locală, la nivelul unei UAT - acestea fiind
organe ale Administrației publice locale.
 طCompetențe temporale:
1

Dumitru Brezoianu , Drept administrativ roman, ed. All Beck, Bucuresti, 2004, p. 290-291
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- Autoritățile au în general o competență nelimitată în timp (competență nedeterminată)
Sunt însă și situații în care organe ale administrației publice se înființeaza pe o perioadă
de timp prestabilită.
Luând în considerare actuala organizare și funcționare a administrației publice, trecerea la
proiectul propus de Guvern, privind regionalizarea țării ar presupune pe langă schimbarea
reglementărilor normative și confruntarea cu problemele ce vor apărea la nivelul relației dintre
cetățean și autoritatea publică. Noul proiect ar presupune gruparea unor județe sub denumirea de
regiune ceea ce ar duce la eliminarea de concept al Consiliului județean și transformarea acestuia
în Consiliu regional, păstrandu-și prerogativele, însă cu atribuții mai numeroase în sarcina sa. De
asemenea, prefectul își va exercita puterea asupra întregii regiuni, fapt care ar reprezenta o
restrângere a aparatului administrativ, dar și o posibilitate de comitere a unor erori juridice, pentru
că va fi realmente greu să aibă în vedere toate problemele ivite pe suprafața regiunii. O a doua
posibilitate o reprezintă păstrarea terminologiei de județ însă, implicit cu o suprafața considerabil
mai mare și deci menținerea Consiliului județean, dar totodată cu extinderea atribuțiilor sale și de
asemenea a celor ale prefectului, în a cărui competență va intra rezolvarea tuturor problemelor de
legalitate privitoare la dispozițiile emise pe întreg teritoriul noului județ. În ambele situații
subordonarea lor se va face în raport cu autoritățile centrale.
În prezent, din priectul de revizuire a Constituției propus de actualul regim a dispãrut,
surprinzãtor la prima vedere, modificarea referitoare la împãrțirea României în regiuni. Promotorii
săi nu au renunțat la idee, dar o vor promova printr-o inginerie legislativã. Justificarea acestora
este extrem de simplă, la momentul actual împărțirea de astăzi a teritoriului național presupune
divizarea în unități de dimensiuni reduse, ceea ce nu favorizează dezvoltarea datorită dificultății
exercitării atribuțiilor decizionale la nivel local. Astfel, interesele contrarii ale diferitelor unități
administrative generează necesitatea adoptării hotărârilor la nivel central, tocmai pentru a asigura
convergența acestora către satisfacerea interesului general. Ori aceste neajunsuri ar fi eliminate în
varianta unităților administrative de dimensiuni mai mari, fapt care ar permite distribuirea efectivă
și eficientă, în plan local, a competențelor decizionale. Din proiectul de revizuire trimis în circuit
legislativ lipsește acum orice referire la trecerea la regiuni, nepunându-se problema renunțării la
modificarea administrativ-teritorialã a țãrii.
Operațiunea fizicã de „realizare" a unitãților teritoriale mai mari este însã similarã celei
trecerii la regiuni, adicã comasarea a trei sau patru județe. Numai cã în acest caz nu mai este
necesarã modificarea Constituției, ci doar o lege adoptatã de Parlament. Oricum, și dacã se trecea
la regiuni, dupã modificarea Constituției, tot prin lege, în Parlament se trasa harta regiunilor.
Pentru a se comasa mai multe județe, totul se decide prin lege în Parlament. Numai cã legea
respectivã NU poate fi dezbãtutã în Parlament decât în situația în care existã acceptul
comunitãților locale exprimate prin 41 de referendumuri locale, câte unul în fiecare județ. Legea
3/2000 este clarã în acest sens, iar art.13, alin. 3) spune: "Proiectele de lege sau propunerile
legislative privind modificarea limitelor teritoriale ale comunelor, orașelor și județelor se
înainteazã Parlamentului spre adoptare numai dupã consultarea prealabilã a cetãțenilor din unitãțile
administrativ-teritoriale respective, prin referendum. În acest caz organizarea referendumului este
obligatorie". Se poate invoca ipoteza unei modificãri a legii referendumului prin eliminarea acestui
articol. Greșit! Doar în cazul acestui tip de referendum se aplicã prevederile constitutionale
(Suveranitatea naționalã aparține poporului român, care o exercitã prin organele sale
reprezentative, constituite prin alegeri libere, periodice și corecte, precum și prin referendum)1.
Așadar, 41 de referendumuri locale comportã o serie de costuri relativ ridicate în bani, dar nu
problema financiarã este primordialã, ci existența riscului ca în unele județe rezultatul
referendumului sã fie negativ, așa cum s-a și întamplat în județul Constanța. Alte două exemple
1

Constitutia Romaniei si 2 legi uzuale, ed. Hamangiu, 2010 – Titlul I, art. 2, alin (1)
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însă, mai pot fi oferite cel puțin la nivel teoretic: - niciodatã locuitorii județului Arad nu vor spune
"DA" unei comasãri cu județul Timișoara, fiind valabilã și reciproca, nici 10% dintre timișoreni nu
vor agrea o cuplare cu Aradul; - iar pe de altă parte comunitatea din Covasna nu va vota niciodatã
o comasare prin care sã lipseascã Harghita și Mureșul. În aceste situații legea "județelor mari" s-ar
putea sã nu mai existe. Eliminarea referendului era posibilă doar în cazul în care se trecea la
denumirea de regiuni prin Constituție.
Oricare ar fi operațiunile juridice de care ar uza legislativul cu privire la punerea în aplicare a
proiectului regionalizării, trebuie avut în vedere că noua structură a descentralizării autonomiei
locale si deconcentrării serviciilor publice va afecta în primul rand cetățeanul, ale căror interese
vor avea de suferit. Susținerea este întemeiată pe slaba cunoaștere a pârghiilor de aplicare ale
principiului subsidiarității, chiar și în actuala structură relativ simplă a autonomiei locale. Dar
până la a ne imagina cum va arăta noul sistem, să nu uităm că mai presus de orice intr-o
democrație în care primează interesele politice, chiar și minorităților li se dă o importanță
deosebită, acest lucru având loc din dorința unor guvernanți de a nu-și pierde din putere. Până în
acest moment, Guvernul nu s-a hotãrât cum va face decupajele regionale, în așa fel încât sã-i
mulțumeascã și pe liderii maghiari, care vor sã punã la un loc județele Harghita, Covasna și Mureș,
cunoscute sub denumirea de Ținutul Secuiesc, fapt ce ne trimite cu gândul cã unirea din 1918 n-ar
fi definitivã, iar Transilvania încă s-ar mai putea desprinde. O idee neagreatã până în prezent, pune
în aceeași regiune Ținutul Secuiesc și județele Brașov, Sibiu, Alba. UDMR insistã, totuși, cã Alba
nu are ce cãuta în acest aranjament, fiindcã nu ar avea afinitãți cu celelalte, dar autoritãțile române
au evitat sã taie feliile regionale în funcție de regiunile istorice, mai mult din pricina prejudecãților
decât din cauza unor pericole iminente. Dacã ar fi urmãrit cu adevãrat o coerențã economicã și
administrativã, România ar fi ales împãrțirea dupã regiunile tradiționale Banat, Transilvania,
Crișana și Maramureș, Muntenia, Oltenia, Dobrogea, Moldova. În acest fel regionalizarea reînoda
un parcurs natural înterupt de centralismul instaurat dupã 1918.
Importanța majoră a regionalizării se concretizează în faptul că din 2014 România nu va
mai putea accesa și beneficia de fondurile europene, deoarece acestea vor fi acordate doar pentru
unități administrative cu suprafețe mai mari decât județele. Acest fapt ne va afecta într-un mod
destul de dur, deoarece nici în prezent România nu beneficiază la cote prea înalte de fondurile
alocate de UE, fapt ce se vede în desfășurarea tuturor proiectelor demarate în interiorul țării.
Pe lângă o dezvoltare mult greoaie, acest lucru ne va afecta și imaginea pe care o avem în
comunitatea europeană, pentru că suntem poate singurul stat foarte slab dezvoltat al Uniunii, stat
care deși aflat în aceste condiții tot nu face eforturi pentru a îmbunătăți ceva. Situație absolut de
condamnat în ceea ce privește relațiile diplomatice și economice pe care Romania le are în raport
cu alte state. Aspectele negative nu se limitează doar la atat, neajunsurile imediate se vor manifesta
la nivelul colaborării dintre cetățeni și autoritățile administrației publice locale, astfel fiind afectată
structura organelor decizionale din teritoriu. Transpunerea în plan practic a principiului
subsidiarității însemnă chiar competența organelor administrației locale de a rezolva problemele
cetățenului cu domiciliul stabil pe raza respectivei unități administrativ-teritoriale, de care
autoritățile se făceau răspunzătoare. Literaruta de specialitate din perioada interbelica fundamenta
notiunea de serviciu public pornind de la nevoile soiale pe care le satisfacea statul, servicul public
fiind ‘mijlocul prin care administratia isi exercita activitatea’1, sustinandu-se in continuare idea de
serviciu public ca fundament al actiunilor publice. Deci, raportându-ne la capacitatea cetățeanului
de a-și cunoaște drepturile în relația cu autonomiile locale, observăm că și în cazul actualelor
structuri, oamenii nu apelează corect la mijloacele juridice ce le stau la dispoziție. Imaginându-ne
deci implementarea noii formule a administrației publice locale este lesne de înțeles că adaptarea
la această schimbare va fi greoaie. Luarea la cunoștință de către cetățean a atribuțiilor nou născute
1

Iorgovan Antonie, Tratat de drept administrativ, vol. II, ed. Nemira, Bucuresti 1996, p.61

1012

ConferinŃa StudenŃească Anuală „Nicolae Titulescu”. ŞtiinŃe juridice

în dreptul fiecărui organ administrativ, cât și noul aspect al documentelor emise de autoritățile
competente va pune reale probleme în stabilirea bunei funcționări a sistemului.
CONCLUZII
Principalele direcții ale regionalizării sunt conturate concret, fiind reprezentate de
reorganizarea administrativ-teritorială și schimbarea legislativă pe care aceasta o presupune, fapt
ce va fi posibil numai în măsura în care cetățenii vor răspunde afirmativ la apelul referendumului.
Nu ca până acum, când organizat la Constanța referendumul a avut un rezultat negativ, iar la
nivelul percepției în rândul cetățeanului noțiunea de regionalizare este destul de greu acceptaă,
lucru ce se datorează lipsei de informații oferite oamenilor, dar si tardivității decizionale. Este
destul de greu ca fără noțiuni de bază ale conceptului și începând demararea evenimentului târziu
și în grabă, cetățeanul să reacționeze pozitiv la schimbare.
Pentru acest lucru, ca o acțiune imediat-viitoare, și ca o coordonată pentru studiile ce își
propun să trateaze profund acest subiect, expunerea modelelor exterioare României, care au
adoptat deja noua formă de organizare este un punct ce poate lămuri problema în opinia
cetățenilor. Deoarece, o comparație făcută cu un stat puternic dezvoltat și cu un altul mai slab
dezvoltat, va ajuta omul să evalueze șansele de însușire a noțiunii într-un timp optim și implicit va
putea să își contureze o imagine viitoare asupra evoluției țării.
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COMPARISON OF CERTAIN TAX LAW ISSUES IN THE
SCANDINAVIAN AND HUNGARIAN LEGAL SYSTEMS
Máté LAKATOS∗

Abstract
The study is about the tax related legal aspects of Sweden, Finland and Hungary. The study is
about to show the tax related provisions of the mentioned states’constitutions and compare them to
each other; to define the range of taxpayers and present some interesting details of the Nordic
countries like the unique high tax rates or such unique institutions, which bear the same name (3
year rule) none the less they mean two completely different things, and accordingly cannot be
found in Hungary. I will try to present to the reader the detailed regulations of income taxation of
the individuals living in these states and social security contributions payable after them by the
employers.
Keywords: contribution to rates and taxes, Constitution – Basic Law, range of taxpayers, 3
year rule, municipality, income tax, expatriate concessions, super-grossing, social security
contribution
I. Introduction
The purpose of my research is on the long run to get known the tax laws of the Scandinavian
countries and then to compare the obtained results, data, knowledge to the tax rules of Hungary.
My research will deal particularly with tax burdens and tax related rules concerning individuals.
I start in each and every chapter with the Swedish provisions, then come the Finnish ones and
then the Hungarian rules. The comparison is not uniformed in the study: sometimes it can be found
in the end of the chapter but sometimes, where I found it appropriate, I wrote the comparison part
inside the presentation of one state’s legal system.
II. Comparison of certain issues concerning constitutional and taxation law in the two
Scandinavian countries and in the Hungarian regulation
Constitutional regulation
Sweden
The Swedish constitution is not a single document like the constitutions of many other
countries but it is consisted of four fundamental documents:
 the Instrument of Government - 1974 (in Swedish: Regeringsformen)
 the Act of Succession - 1810 (in Swedish: Successionsordningen)
 the Freedom of the Press Act - 1949 (in Swedish: Tryckfrihetsförordningen)
 the Fundamental Law on Freedom of Expression - 1991 (in Swedish:
Yttrandefrihetsgrundlagen).
From these sources the Instrument of Government regulates the purposes and ways for what
and how the state should work: “The Instrument of Government establishes certain principal aims
of policy. It states that public power is to be exercised with respect for the equal worth of all and
the liberty and dignity of the private person. The personal, economic and cultural welfare of the
private person are to be fundamental aims of public activity. In particular, it is the duty of the
∗
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public institutions to secure the right to health, employment, housing and education, and to
promote social care, social security, and a good living environment.”1
It also mentions that the authorities (state and municipal) can oblige tax payers to pay taxes
only in the form of laws:
“The Parliament enacts the laws, determines taxes and decides how public funds shall be
used.”2
Finland
Finland has a constitution which is more similar to the Hungarian one – at least it is only one
document (731/1999 - The Constitution of Finland). In Finland the principle of contribution to
rates and taxes is not explicitly contained in the Finnish constitution, like in the old Constitution of
Hungary, but it is fixed that taxes can only be imposed by the state, the local governments and the
Lutheran and Orthodox Church communities (although the latter according to OECD statistics is
not a tax) and only in the form of laws. Article 81 in the 7th Chapter of the Finnish
Constitution includes that: „The state tax is governed by an Act, which shall contain provisions on
the grounds for tax liability and the amount of the tax, as well as on the legal remedies available to
the persons or entities liable to taxation.”3
The Constitution in the Article 121 of the 11th Chapter also gives right to the local
authorities, governments to impose taxes which Article contains provisions on the self-government
of local (municipal) governments and other regional self-governments - the Lutheran and
Orthodox churches: "The Municipalities have the right to levy municipal tax."4
Hungary
In Hungary the old – and ineffective from 1st January 2012 - Constitution contains
the principle of contribution to rates and taxes but this was only mentioned briefly:
"Every citizen of the Republic of Hungary bears the obligation to contribute to rates and taxes in
accordance to income and wealth.”5
While the new Basic or Fundamental Law of Hungary regulates the principle in greater detail
in its Article XXX: “(1) Every person shall contribute to satisfying community needs to the best of
his or her capabilities and in proportion to his or her participation in the economy. (2) For persons
raising children, the extent of contribution to satisfying community needs shall be determined in
consideration of the costs of raising children.”6
The new Hungarian Basic Law mentions capabilities, not income and wealth like the old one
but both solutions share the same principle which means a difference from the Scandinavian
regulations. The two type of legislations approaches the topic of taxation from just the opposite
sides, while the studied Scandinavien states emphasizing the role and tasks of the State and the
way how and in what form should the state oblige their citizens to contribute to the needs of the
state, the Hungarian law texts approaches the question of taxation from the side of obligations of
the citizens – the emphasize is on the contribution of the citizens to the public expenses.
Of course the Basic Law shares the same values as the Scandinavian countries – and all
civilized states. The only difference is the location of these obligations and values: while we can
1
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find them in the same place in the Scandinavian regulation, in the Hungarian Basic law the values
are mentioned independent from the tax related article. For example we can find the following
values - similar to the Nordic ones - in the Basic Law:
„Hungary protects and safeguards a healthy environment….1
…Inviolable and inalienable fundamental rights of humans have to be respected. Protecting
them shall be the primary obligation of the state. Hungary acknowledges the fundamental rights of
individuals and the fundamental collective rights of communities. Regulations on fundamental
rights and obligations shall be set forth in law. The exercise of any fundamental right may only be
restricted in the interest of the enforcement of another fundamental right or the protection of values
set forth in the Constitution, only to the extent required, proportionally to the objective to be
achieved, while fully respecting the substantial content of the fundamental right….”2
… Human dignity is inviolable. Everyone has the right to life and human dignity;…3
Range of taxpayers
In all three countries the same range of taxpayers are obliged to pay taxes, so tax should be
paid after all domestic and foreign taxable income of the domestic taxpayers in accordance
with the principle of the overall or full scale tax liability, foreign taxpayers should only pay taxes
after their income earned in the domestic market.
A domestic individual is - according to the studied legal systems - a natural person who
is resident of the country, stays in the country habitually or lives on the territory of the country for
longer than 183 days or six months4, or the centre of his vital interests are in the country, so the
closest personal, family and economic ties of the person are in this country.5
Foreign individuals are those who are not domestic according to the law systems of the
studied states, of course.
Three year rule:
The Finnish tax rules contain a so-called "three year rule"6 which cannot be found
in the Hungarian regulations. According to this rule if you are a Finnish citizen and you leave
Finland to live abroad, you will normally continue as a Finnish tax resident during the tax year of
your relocation, and for the three following tax years according to the Finnish tax authorities
(Verohallinto). During this period, your tax residency cannot normally be changed to Finnish tax
non-residency unless you make a specific request and can demonstrate that during the relevant tax
year you no longer have any economic and social ties that connect you with Finland.
Income taxation of individual
Sweden
As I already mentioned taxes can be levied out only in the form of laws, but not only the
Parliament (Riksdag, the Swedish parliament) but the the municipalities and county councils can
1

The Basic Law of Hungary O. Article (1)
The Basic Law of Hungary Freedom and Responsibility I. Article (1), (2), (3)
3
The Basic Law of Hungary Freedom and Responsibility II. Article
4
It should be noted that an individual could be deemed to stay in Sweden regularly even if the individual
spends more nights abroad than in Sweden during this 183 days period.
http://www.gti.org/Services/Tax-services/Expatriate-tax/Expatriate-tax-ebook/Sweden/basis-of-taxation.asp (4
March 2012)
5
1995. évi CXVII. Act on personal income tax, 3.§
6
http://www.vero.fi/en
US/Individuals/Moving_away_from_Finland/Finnish_citizens_and_the_3year_rule(17511) (23 November 2011) If
it says the page has been redesigned, go to www.vero.fi (English version)– Individuals – Moving away from
Finland - Finnish citizens and the 3-year rule
2
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make such laws, that place tax burden on their resident citizens.1
The sum of the income – which will serve as a tax base - of a person is coming from
employment income and business income; plus capital income which is taxated separately from
these two incomes.
The employment income is formed by cash payments (wages, fees, sickness benefit,
severance pay and pension) and fringe benefits (free meals, a company car, interest free loans,
travel benefits and expense allowances, e.g. subsistence allowances and travel compensation)2.
“Business income for individual includes income from all types of business activities, professions
and agriculture. It also includes income from immovable business property.”3 One’s income is
taxated by the municipality (municipal income tax) and if the income exceeds a certain level it is
also taxated by the state (national income tax). These two types (municipal income tax and
national income tax) form together the individual income tax burden. The total individual tax rate
was between 54% and 61% in 2010 with the average tax rate of 57.77%.
1. Municipal income tax: it is not the same everywhere in Sweden because the
municipalities can decide about the authoritative municipial income tax rate and not everybody is
obligated to pay state tax. In 2010 the average municipal tax rate was 31,56%, plus - as later on we
will see a very similar but separate solution in the Finnish tax rules - there is a contribution to the
Swedish Church of 0.99% and a funeral fee of 0.22%. In 2010 the minimum municipial tax rate
including the church contribution and the funeral fee was 29.73% (in KÄVLINGE) and the
maximum was 36% (in SOLLEFTEÅ). 4
2. National income tax: tax rate is a rate of 20% or 25% based on the amount of the income
of the individual. There is a threshold defined for every tax year and if the income of the tax
subject exceeds this threshold he/she has to pay 20% national income tax in addition to the
municipial income tax, this threshold was 372,100 SEK5 in 2010 and will be 383,000 SEK in
20116. A higher national tax is imposed on the taxable income: if it exceeds 532,700 SEK7
(548,300 SEK in 20118), in this case 25% tax is payable to the state.
Non-residents are subject to tax only on income from sources in Sweden. Employment
income is taxed at a flat rate of 25% in there case.
The same tax rates as employment income tax rates are applicable in case of the business
income taxation.
Employment and business incomes are taxed for municipal tax up to the threshold and for
national tax for the exceeding part.
3. The third type of incomes: capital income includes dividend and interest income and
profits from sale of shares, houses and tenantownership rights.9 As I mentioned earlier these are
taxated separately on a flat rate of 30% and these types of incomes are not subject to municipal
income taxation.
1

http://www.skatteverket.se/download/18.2e56d4ba1202f95012080005033/132b06.pdf p. 2. (4 March 2012)
http://www.skatteverket.se/download/18.2e56d4ba1202f95012080005033/132b06.pdf p. 6. (4 March 2012)
and http://www.gti.org/Services/Tax-services/Expatriate-tax/Expatriate-tax-ebook/Sweden/basis-of-taxation.asp (4
March 2012)
3
http://www.lexmundi.com/images/lexmundi/PDF/IntlTax/Sweden.pdf (4 March 2012)
4
http://www.taxrates.cc/html/sweden-tax-rates.html (4 March 2012)
5
1 EUR / 8,8181 SEK (Swedish Krona) , it is 42,197 EUR
http://www.eco.hu/penzpiac/bankkozi/EUR/SEK (4 March 2012)
6
1 EUR / 8,8181 SEK (Swedish Krona) , it is 43,433 EUR
http://www.capitaltaxconsulting.com/international-tax/sweden/swedish-income-tax/ (4 March 2012)
7
1 EUR / 8,8181 SEK (Swedish Krona) , it is 60,410 EUR
http://www.eco.hu/penzpiac/bankkozi/EUR/SEK (4 03 2012)
8
http://www.capitaltaxconsulting.com/international-tax/sweden/swedish-income-tax/ (4 March 2012)
9
http://www.skatteverket.se/download/18.2e56d4ba1202f95012080005033/132b06.pdf p. 6. (4 March 2012)
2
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Now I have to mention and describe another three year rule, but now it is in the Swedish
legal system: “Expatriate concessions: under certain conditions, foreign key employees working
in Sweden for limited periods may qualify for a reduction of the income tax liability on their
earnings. The reduction amounts to 25% and is applicable only if the employer/employee has
applied for a ruling within three months after the work started in Sweden; if not the normal
Swedish progressive taxation of personal income applies. The 75% tax scheme can only apply for
three years and only if the stay there does not exceed five years.
The tax relief exempts the following remuneration from Swedish tax and social security
contributions:
 -25% of salaries and benefits
 -moving expenses (to and from Sweden)
 -home travel expenses, two return tickets per year to the home country for the individual
and family members
 -children’s school fees.”1
Finland
The tax system is not a simple one in Finland compared to the other two systems due to the
location of the country, it’s society and history (Nordic culture, soviet impacts, traditionally high
taxes, high quality of public services, world famous education system) etc.: there are two types of
income taxes for individual taxpayers in Finland: earned income and investment income.
Salaries, wages and other types of incomes form the first group, the earned income group,
while dividend, capital gains, certain interest incomes and rental income forms the group
of investment incomes.
This is similar to the classification of the Hungarian tax revenues, which is divided into
merged taxable income and separately taxable income. The Finnish earned income corresponds to
the Hungarian merged income, and the other Finnish tax, the taxes on investment income can be
related to the Hungarian group of capital income, which is a group of the separately taxable
income.
1. Forms of earned income
Types of the Finnish earned income taxes, there are three groups:
a. The first type of earned incomes is the state income taxation: this is the main source
of state revenues; this is a progressive tax with increasing percentage of tax rates which means that
the amount of the tax is calculated with that tax rate which belongs to that tax bracket2 in which
the tax base falls into. The tax rates in Finland are decided annually by the Parliament. The tax
base limits and tax rates of 2009 and 20103 are different from each other, but the
1
http://www.gti.org/Services/Tax-services/Expatriate-tax/Expatriate-tax-ebook/Sweden/basis-of-taxation.asp
(4 March 2012)
2
Rates of state income tax on earned income 2009 (EUR):
13 101–21 700 (EUR)- 7.0%
21 701–35 300 (EUR)- 18.0%
35 301–64 500 (EUR)- 22.0%
Above 64 501 (EUR) - 30.5%
Ministry of Finance - Taxation in Finland 2009, p. 19.
http://www.vm.fi/vm/en/04_publications_and_documents/01_publications/075_taxation/20090504Taxati2654
7/taxation_2009_netti%2Bkannet.pdf (20 November 2011)
3
http://arkisto.vero.fi/?path=488,489,634&article=1280&domain=VERO_ENGLISH&language=ENG&index
=_ (20 November 2011)
Tax rates for residents 2010:

1018

ConferinŃa StudenŃească Anuală „Nicolae Titulescu”. ŞtiinŃe juridice

tax rates of 2010 and 2011 remained the same, only the tax bases have been adjusted, increased,
thanks of the global economic recession and its impact on the Finnish taxpayers according to my
view.
b. The second type of the Finnish income taxes is the communal/municipal income tax: the
Constitution provides the possibility of this type of earned income tax. It is levied at flat rates on
the earned income of individuals and the estates of deceased persons.1 “Each municipal council
sets the tax rate annually in advance for the following year on the basis of the municipal budget.”2
The rate of this local tax was between 16,25% and 21,5%3 with an average of 19,17% in 2011.
According to the Hungarian laws local governments can levy property type, communal type taxes,
and local business tax only - with decrees – but not able to impose similar to this Scandinavian tax
form.4
c. The third type is the church tax what can be imposed by the Evangelical-Lutheran Church
or the Orthodox Church. “Church tax is imposed at flat rates, which are set annually in advance for
the following year in each community by the local ecclesiastical council.”5 Its rate varies between
1.0 and 2.0 per cent.
2. Investment incomes
Then let's see the group of Finnish income taxes, the investment incomes and the forms of the
Hungarian taxes which corresponding to this group and their elements and rates.
This second group of the Finnish tax legislation can be related to the Hungarian group
of capital income rules , but different from that (eg.: reindeer herding rules can be found in the
Finnish group as an element of it which obviously cannot be found in the Hungarian one as it is
not part of our country’s agriculture).
The capital income group of the Hungarian tax law is made by the following units:
- interest income,
- income from borrowing securities,
- income from the exchange transactions of capital and interest,
- income from dividends,
- income from capital gain,
- income from controlled transactions on the capital market,
- income from long-term investments,
- income evaded from business.
In case of these incomes a uniform 16% income tax rate is payable in Hungary from 1st
January 2011.
„Investment income is defined as the proceeds from capital, gains from the disposal of assets
(capital gains) and other income yielded by assets.”6 The Finnish Income Tax Act7 lists the
following examples of investment income:
- interest and rental income
15,200-22,600 (EUR)- 6.5%
22,600 – 36,800 (EUR) - 17.5%
36,800 – 66,400 (EUR) - 21.5%
Above 66,400 (EUR) - 30.0%
1
Ministry of Finance - Taxation in Finland 2009, p. 20.
2
Ministry of Finance - Taxation in Finland 2009, p. 20.
3
http://totallyexpat.com/news/finland-2011-social-security-personal-income-tax-rates/ (20 November 2011)
4
1990. évi C. törvény – a helyi adókról 5.§
5
Ministry of Finance - Taxation in Finland 2009, p. 20.
6
Ministry of Finance - Taxation in Finland 2009, p. 28.
7
Income Tax Act 30.12.1992/1535 – The Finnish Personal Income Tax Act
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- dividend
- capital gains
- distributions by investment funds
- income from patents or copyrights
- income from the sale of materials taken from the ground etc.1
The rate of the flat tax of investment income for individuals is 28% for companies it is
only 26% in 2011.
Hungary
Hungary had a progressive personal taxation system in force until 31th
December 2010, which meant that an income threshold of 5,000,000 HUF of super grossed
income was established, under which the tax rate was 17% while above the threshold the tax rate
was 32%. This did not mean that if someone earned more income than the threshold was, he would
have to pay 32% tax after his entire income, but that after his income below the threshold he had to
pay 17% and after the part of his income which exceed the amount of the threshold of 5,000,000
HUF he had to pay 32% to the state tax authority (the Nemzeti Adó - és Vámhivatal formerly
known as the Adó- és Pénzügyi Ellenırzési Hivatal).
Then from the 1st January 2011 a flat income tax rate was introduced in Hungary, which
set the taxpayers’ income tax liability uniformly at 16%, and it does not vary from year to year as
we saw it in the description of the Finnish system: "The income tax rate according to this Act [the
Hungarian Income Tax Act] - unless this Act provides otherwise – is 16 percent of the tax base."2
However this 16% means a tax rate of 20,32% in reality because of the super-grossing, which
increases the tax base by 27%. The super-grossing is expected to be terminated from the body of
the Hungarian tax law in the upcoming years. In 2012 this 27% will be only 13,5% and hopefully
in 2013 this controversial institution of the Hungarian tax system will be gone.
Social contributions paid by the employer
Sweden
Social security contributions:
The employer must pay a national social security contribution, which was 29.71% of the
employee’s gross salary in 2010. The 29.71% rate is reduced for individuals between 18 and 25
and for individuals born between 1938 and 1944.
It also common for employers to pay contributions to employee pension schemes. However,
an employee must pay a pension insurance premium of 7%.3
Finland
Social security contributions:
The employer must deduct tax at source from his/her employee and make additional
contributions to social security. The employer's average contribution is 16.9% of the salary for
pension, and 2.0%-5.1% for social security. The employee's contribution is usually 2.4% for
sickness insurance and 4.9%-6.1% for pension and unemployment insurance.4
In total it varies from 21% to 27%.

1

Ministry of Finance - Taxation in Finland 2009, p. 28.
1995. évi CXVII. Act on the Hungarian Income Tax 8. § (1)
http://www.lexmundi.com/images/lexmundi/PDF/IntlTax/Sweden.pdf p. 14.-15.
http://www.taxrates.cc/html/sweden-tax-rates.html (4 March 2012)
4
http://www.worldwide-tax.com/finland/finland_tax.asp (4 March 2012)
2
3
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Hungary
In Hungary the former social security contribution was renamed to social security tax in
20111.
Its rate is the 27% of the tax base.2 The employer is obligated to pay this amount of money
after his/her employees.
III. Summary - final thoughts
Taking into consideration that Sweden and Finland are the members of the Nordic,
Scandinavian countries, and Hungary is located in Central-Eastern-European it is understandable
that different rules are effective to taxpayers. It is clear that the structures and tax rates of these
countries, although there are common elements in them (e.g.: the range of taxpayers) are
fundamentally different. Tax rates (16% - up to 61%) are significantly differ from each other.
Why? The Hungarian government continuously reduces tax rates because of the Central-EasternEuropean tax competition to attract big and wealthy firms to Hungary, while the Scandinavian
income tax rates are above the average tax rate stated in OECD statistics and no one resist the
current system – everyone is satisfied who lives there.
According to a OECD statistic the revenues from personal income taxes are only the third in
Hungary then in Finland3 in USD! The recent study prooves that tax rates can be 3 times higher in
Scandinavia then in Hungary. I do not think that only the tax rates are the reason: the legendary
Nordic moral of taxpaying has something to do with it. It should be noted that the Hungarian tax
system is not as effective as the Nordic ones, everything with taxes work better thanks to the
effective Scandinavian Tax Agencies, whose workers’ philosophy can be the following: ‘Checks
are intended to deter people from cheating – if people and companies see proof that checks work,
more people are willing to pay their taxes.’
My intention is to reveal the success of the Scandinavian model: this study helped me to
understand the burdens of individuals living in 3 different states located in Europe, and raised
questions: why do they willing to pay such an amount and why do Hungarians play tricks with this
low level of taxation?
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STATUTUL LEGAL AL SCUTURILOR UMANE VOLUNTARE ÎN
DREPTUL INTERNAȚIONAL UMANITAR
Gabriel IANCULESCU∗

Abstract
The images of dead and dying civilians makes for powerful propaganda. In times of armed
conflict, some individuals risk their lives in order to protect targeted objects or the lives of others.
It has been increasingly common for civilian volunteers to act as voluntary human shields as part
of anti-war demonstrations to protect civilians, civilian targets, and dual-use installations.
Sometimes, these properties may be considered military objectives. The concept of Voluntary
Human Shields (VHS) is not an easy issue as some States may misuse and direct them for their
own interests. This paper intends to clarify the present IHL point-of-view regarding VHS.
Cuvinte cheie: scuturi umane, civili, participare directă, obiectiv militar, principiul
proporționalității
1. Introducere
Un scut uman, din punct de vedere al dreptului internațional umanitar, este un civil poziționat
în calea unui obiectiv militar, astfel încât statutul său de civil să descurajeze inamicul de a mai
ataca acel obiectiv. Scuturile umane presupun folosirea persoanelor protejate de dreptul
internațional umanitar, precum civilii sau prizonierii de război, și poziționarea strategică a acestora
în vederea reducerii probabilităților unor atacuri împotriva acelor unități sau obiective militare. În
ultimii ani, datorită atenției acordate de mass-media, fenomenul scuturilor umane a devenit relativ
cunoscut în rândul publicului. Există o convingere mare că o astfel de tactică a fost folosită în
desfășurarea mai multor conflicte armate, precum cel Afgan1, Cecen2, Israelo-Palestinian3,
Iugoslav4 sau Libanez5. Este considerată drept o formă tactică abordată în conflictele asimetrice6,
conflicte în care există o discrepanță vădită între armele și resursele disponibile părților.
Utilizarea scuturilor umane a fost limitată în 1949 prin Convențiile de la Geneva, acordând
însă protecție numai prizonierilor de război și persoanelor protejate. În 1977, articolul 51 (7) din
Protocolul Adițional I a extins această protecție la nivelul întregii populații.
În mod tragic însă, fenomenul scuturilor umane a devenit unul nelipsit din conflictele
contemporane, jucând un rol important în spectrul juridic al conflictelor. Dovadă a acestor practici
sunt de exemplu, utilizările de scuturi umane din Iraq, în perioada 1980-1988, în războiul contra
Iranului. De asemenea, tot în Iraq au fost semnalate astfel de tactici în perioada 1990-1991, contra
∗
Student, Facultatea de Drept, Universitatea “Nicolae Titulescu” din Bucuresti; (e-mail:
gianculescu@yahoo.com). Acest studiu a fost elaborat sub coordonarea conf. univ. dr. Beatrice Onică-Jarka
(beatrice.onicajarka@cunescu.ro).
1
Eric David,”Principles of international humanitarian law” , Bruylant, Brussels, 2002, p. 267
2
Paolo Fusco, ”Legal status of human shields”, Pubblicazioni Centro Studi per la Pace, 2003, p. 10
3
Roland Otto, ”Neighbours as human shields? The Israel Defense Forces”, IRRC (Vol. 86, No. 856), 2004, p.
771
4
Michael Skerker, ”Just war criteria and the new face of war: human shields, manufactured martyrs, and
little boys with stone”s, 2004, p. 29
5
Utilizarea scuturilor umane de către gruparea Hezbollah; una din consecințele grave fiind moartea a 4
observatori ONU, bombardați de către forțele israeliene
6
Stéphanie Bouchié de Belle, ”Chained To Cannons Or Wearing Targets On Their TShirts:Human Shield In
International Humanitarian Law”, IRRC ( Vol. 90, No. 872), 2008, p. 885
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coaliției conduse de SUA (Operation Desert Storm), și în 2003, în cazul operațiunii de eliberare a
Iraqului (Operation Iraqi Freedom)1. În timpul campaniei ”Desert Storm”, iraqienii au sechestrat
cetățeni străini (Saddam Hussein i-a numit ”invitați speciali”2) pe care i-au utilizat în vederea
protejării anumitor obiective militare. În timpul operațiunii ”Operation Iraqi Freedon” din 2003,
scuturile umane erau des utilizate ca tehnică de evitare a atacurilor. ”Forțele iraqiene, în special
trupele paramilitare Fedayeen, nu numai că se adăposteau (sau se ascundeau) în locații în care erau
prezenți civili, ci de multe ori utilizau civilii sub constrângere fizică drept scuturi. În unele cazuri,
aceștia se ascundeau în spatele femeilor si copiilor.”3
Puse față in față cu o superioritate tehnologică covârșitoare, părțiile mai slab echipate adesea
aleg utilizarea scuturilor umane ca o ”metodă de război” concepută pentru
a contracara atacurile împotriva cărora nu se pot apăra în mod eficient folosind armele şi
mijloacele de care dispun. Această tactică presupune ca perspectiva uciderii civililor utilizați ca
scuturi umane să descurajeze atacurile adversarului. Temându-se de atacul coaliției conduse de
SUA, în încercarea acestora de a impune respectarea cerințelor Organizației Națiunilor Unite
referitoare la inspecția armelor, Iraq a anunțat deschis in 1997 faptul că mai mulți ”voluntari” s-au
adunat în locuri strategice; Președintele Saddam Hussein ”a mulțumit fiilor marelui popor iraqian
care au apărat palatele poporului, fabricile si celelalte instalații, formând un scut puternic
împotriva agresiunilor injuste ce amenințau țara”.4
În dreptul internațional umanitar, civilii sunt definiți negativ, prin excludere : aceștia sunt
”acele persoane care nu fac parte din forțele armate”. Noțiunea scuturilor umane voluntare
contestă această definiție, prin faptul că actorii civili în aceste situații acționează în mod direct,
incălcând starea lor de pasivitate în cadrul conflictului armat. Putem aminti aici cazul civililor
sârbi care s-au poziționat pe podurile din Belgrad pentru a preveni bombardarea acestora de către
trupele NATO în timpul campaniei de protejare a Kosovo din 1999, sau civilii palestinieni care au
înconjurat sediul lui Yasser Arafat, în Ramallah în anul 2003, pentru a evita atacarea acestuia de
către forțele israeliene.5
Standardele minime de care se bucură civilii în conflictele armate non-internaționale
(populația civilă nu poate fi ținta unui atac direct) se regăsesc în articolul 3 comun celor 4
Convenții de la Geneva, care apără ”persoanele care nu participă direct la ostilităŃi” de “atingeri
aduse vieŃii şi integrităŃii corporale, mai ales omorul sub toate formele, mutilările, cruzimile,
torturile şi chinurile”6, iar în cazul conflictelor internaționale, în Protocolul Adițional I. Civilii iși
pierd imunitatea însă, și pot deveni ținte ale atacurilor directe, în cazul în care ” participă direct la
ostilităŃi şi numai pe durata acestei participări”7.
Trebuie clarificat faptul că utilizarea scuturilor umane, ca tactică de război, este prohibită de
dreptul internațional umanitar.
2. Interzicerea utilizării scuturilor umane
Interzicerea utilizării scuturilor umane este prevăzută în :
1
Douglas H Fischer, “Human Shields, Homicides and House Fires: How a Domestic Law Analogy Can Guide
International Law regarding Human Shield Tactics in Armed Conflict”, 2007, p. 517
2
idem
3
Michael N. Schmitt, ”The conduct of hostilities during Operation Iraqi Freedom: an international
humanitarian law assessment”, 2003, p. 99
4 4
“Saddam Thanks Human Shields, Announces Day of Victory” (Textul din Raportul Agenției de știri
iraqiene), BBC News, Nov. 20, 1997
5
Jean-François Quéguiner, ‘Precautions under the Law Governing the Conduct of Hostilities’, IRRC,
(Vol.88, No. 864), 2006, p. 815
6
Articolul 3 comun celor 4 Conventii de la Geneva, alin. 1, lit. (a)
7
Protocolul Aditional I , art. 51 alin. 3
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- Convențiile de la Haga din 1907
- Articolul 23 din Convenția a IIIa de la Geneva
- Articolul 28 din Convenția a IVa de la Geneva
- Articolele 37 alin. 1, 50 alin. 3, 51 alin. 7 si alin. 8 din Protocolul Adițional I
- Statutul de la Roma al Curții Penale Internaționale
- Dreptul internațional umanitar cutumiar
Conform studiul asupra dreptului cutumiar, publicat în 2005 de către Comitetul InternaŃional
de Cruce Roşie, utilizarea scuturilor umane presupune ”localizarea concomitentă și intenționată a
unor obiective militare și a unor civili sau membri ai forŃelor armate care au fost scoase din luptă
din cauză de boală, rănire, detenŃiune sau din orice altă cauză, cu intenția specifică de a preveni
direcționarea atacurilor către acele obiective militare”1. Articolul 51 alin. 7 din Protocolul
Aditional I cuprinde atât mișcarea forțată a civililor, cât și plasarea obiectivelor militare in
proximitatea civililor sau obiectelor civile. Sugerarea faptului că ”mișcarea” prevăzută în textul
articolului 51 alin. 7 ar cuprinde și scuturile umane voluntare, este discutabilă. Articolul prevede :
” PrezenŃa sau mişcările populaŃiei civile sau ale unor persoane civile nu pot fi
utilizate pentru a se pune anumite puncte sau anumite zone la adăpost de operaŃiunile
militare, mai ales pentru a încerca să se pună obiectivele militare la adăpost de atacuri sau să
acopere, să favorizeze sau să efectueze operaŃiunile militare. PărŃile la conflict nu trebuie să
dirijeze mişcările populaŃiei civile sau ale persoanelor civile pentru a încerca să pună obiectivele
militare la adăpost de atacuri sau să acopere operaŃiunile militare.”2
Fraza ” prezenŃa sau mişcările populaŃiei civile sau ale unor persoane civile” are rolul de a
acoperi ”situațiile în care populația civilă se mișcă din proprie inițiativă”3, însă presupune ca
această populație sau persoane civile au acționat sub o anumită presiune, sau cel puțin, ”fără a
cunoaște că sunt manipulați spre a proteja anumite obiective militare”4.
În 2006, a fost raportat faptul că guvernul iranian s-a bazat pe prezența a 1000 de sportivi din
întreaga țară pentru a forma un scut în jurul unui reactor nuclear5. În mod discutabil, faptul ca
acești sportivi-participanți au primit tricouri gratuite de la reprezentanți ai guvernului în cadrul
unui eveniment media trucat, tricouri ce aveau imprimate mesajul ”Tehnologia Nucleară este
dreptul nostru legitim”6, sugerează că scandările viguroase nu au fost spontane și independente, ci
mai degrabă acestea au reprezentat o campanie de apărare sponsorizată de stat.
Se pune problema dacă interzicerea utilizării de scuturi umane include și scuturile umane
voluntare, care apar din ce în ce mai des în spațiul de luptă contemporan.
Răspunsul nu este unul facil. Dacă include sau nu, depinde de caracterizarea scuturilor
umane. Conform Protocolului Adițional I, articolul 51 alin. 3, ” persoanele civile se bucură de
protecŃia acordată de către prezenta secŃiune, în afară de cazul când participă direct la ostilităŃi şi
numai pe durata acestei participări”. Protecția referitoare include prohibirea utilizării populației
civile sau a persoanelor civile ca scuturi umane, așa cum arată aliniatul 7 al prezentului articol.
Prin analogie, regula participării directe se aplică si în conflictele armate non-internaționale,
situație reglementată de Protocolul Adițional II, articolul 13, alin. 3. Este considerată de asemenea
ca fiind o normă cutumiară în cazul ambelor categorii de conflict, dar încă există neînțelegeri
1

Henckaerts and Doswald-Beck, ”Volume I: Rules”, ICRC, Cambridge, 2005, p. 338
Protocolul Aditional I din 1977, art. 51 alin. 7
3
Yves Sandoz, Christophe Swinarski and Bruno Zimmermann ,” Commentary on the Additional Protocols of
8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949”, Geneva, 1987, p. 667
4
Jean-François Quéguiner, ‘Precautions under the Law Governing the Conduct of Hostilities’, IRRC,
(Vol.88, No. 864), 2006, p. 796
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semnificative referitoare la acțiunile ce se ridică la nivelul unei partipări directe, și durata pierderii
protecției de către participanți. În acest context, întrebarea cheie este dacă civilii care în mod
voluntar se poziționează în jurul sau în apropierea obiectivelor militare, pot fi considerați ca
participând în mod direct la ostilități.
3. Participarea directă
Comentariile Protocolului Adițional I explică faptul că ”participarea directă implică o
interdependență între activitatea desfășurată și prejudiciul provocat inamicului la momentul și
locul în care are loc această desfășurare”1. Ulterior, descrie o astfel de participare ca fiind ”acele
acte care prin natura și scopul lor sunt destinate a provoca un prejudiciu real personalului și
echipamentului forțelor armate”2. Scuturile umane foarte rar prezintă un risc fizic direct pentru
combatanți, sau obstrucționează în mod fizic operațiunile acestora.
Raportul privind practica Israelului, similar opiniei exprimate de către Curtea Supremă a
Israelului cu privire la PCATI3, subliniază existența unei mari probleme în ceea ce privește
activitățiile plasate în ”zona gri”, adică acele activități care îngreunează o clasificare tranșantă între
participarea directă și cea indirectă4. Poziția Curții referitoare la participarea directă la ostilități a
fost în mod util parafrazată astfel :
”Un civil ia parte ”în mod direct” la ostilități atunci când se implică într-un mod fizic în
acestea, ori când plănuiește, decide asupra, sau trimite alte persoane pentru a se implica în acest
mod. La un capăt al spectrului, un civil care poartă arme și care merge spre (sau vine de la) locul
unde va folosi (sau a folosit deja) acestea, în mod clar participă direct la ostilități. La celălalt capăt
sunt activități de suport indirect, incluzând vânzarea de bunuri si finanțarea ostilitățiilor. Între
aceste două capete, se regăsesc cazurile cu adevărat dificile, unde activitatea pe care civilul o
desfășoară determină cât de direct sau indirect participă acesta la activități; în această zonă de
mijloc, colectarea informațiilor, aprovizionarea cu arme, și funcționarea ca un scut uman,
reprezintă acte de participare directă.”5
Asupra problemei scuturilor umane, Curtea s-a pronunțat astfel :
”Desigur, dacă aceste persoane acționează astfel ca urmare a unor constrângeri din partea
teroriștilor, nu se va considera că acești civili nevinovați iau parte în mod direct la ostilități. Ei
însuși sunt victime ale terorismului. Însă, în ipoteza în care acționează astfel din proprie inițiativă,
sprijinind din simpatie acea organizație teroristă, atunci ar trebui considerat că aceste persoane iau
parte în mod direct la ostilitați.” 6
Susținători ai acestei ipoteze, în care scuturile umane voluntare se încadrează la participare
directă, în mod corect arată că poziția mai sus menționată deformează arhitectura dreptului
internațional umanitar. Un atacator poate ataca numai obiective militare, incluzând combatanții și
civilii care iau parte în mod direct la ostilități. Dreptul umanitar definește ”obiectivele militare” ca
fiind ”obiecte care prin natura lor, prin amplasare, destinaŃie sau utilizare, aduc o contribuŃie
efectivă la acŃiunea militară şi a căror distrugere, totală sau parŃială, capturare sau neutralizare, în
împrejurările date, oferă un avantaj militar precis.”7 Un scut voluntar ia măsuri, iese din pasivitate,
1

Yves Sandoz, Christophe Swinarski and Bruno Zimmermann ,” Commentary on the Additional Protocols of
8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949”, Geneva, 1987, p. 669
2
Yves Sandoz, Christophe Swinarski and Bruno Zimmermann ,” Commentary on the Additional Protocols of
8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949”, Geneva, 1987, p. 670
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Public Committee against Torture in Israel (Comitetul Public împotriva torturii în Israel)
4
Henckaerts and Doswald-Beck, ”Volume II: Practice”, Raportul privind practica statului Israel, p. 244
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cu scopul de a împiedica vătămarea obiectelor care fac o astfel de contribuŃie. Făcând asta,
el contribuie la o acŃiune militară într-un mod de cauzalitate directă; este dificil să cataloghezi un
astfel de comportament altfel decat o participare directă la ostilități.
Desigur, acest punct de vedere în care scuturile umane voluntare constituie o participare
directă la ostilități nu este unanim acceptat în doctrină. Există puncte de vedere care susțin faptul
că ”pentru a atinge nivelul participării directe, activitatea trebuie să constituie o amenințare directă
și imediată pentru partea adversă”1. Cei de la Human Rights Watch consideră că scuturile umane
voluntare sunt numai ”o contribuție indirectă la capacitatea de război a unui stat”2. În aceste
circumstanțe, scuturile umane voluntare ar beneficia de imunitate, nefiind posibilă atacarea directă
a acestora, fără a se aplica principiul proporționalității. Însă, comportamentul scuturilor umane
voluntare poate fi considerat ”imprudent în mod deliberat”, iar un comandant poate să considere
valoarea acestora ca fiind relativă în aplicarea principiului proporționalității.3
Dacă ”participarea directă” poate lua forme diferite, trebuie să distingem comportamentul
activiștilor pentru pace de acela al scuturilor umane al cărui comportament constituie participare
directă la ostilități. În Comentariile ICRC asupra Protocoalelor Adiționale este prevăzut faptul că
”acte de ostilitate” sunt ”acte care prin natura și scopul lor sunt destinate a provoca un prejudiciu
real personalului si echipamentului forțelor armate”. Cuvântul ”ostilități” acoperă nu numai
perioada în care civilul folosește arma, ci și perioada în care acesta o are asupra sa, precum și
situații în care se angajează în acte ostile fără a utiliza o armă.
Curtea Supremă de Justiție a Israelului, a reținut în cazul PCATI v Guvernul Israelului fraza
”din proprie inițiativă”, pentru a pune accentul pe intenția voluntară a individului, ce se află la
baza participării directe la ostilități.
Un standard relativ al statutului civililor pare a fi în curs de dezvoltare, cu consecințe directe
în ceea ce privește protecția civililor în dreptul internațional umanitar. În analiza asupra cazului
PCATI v Guvernul Israelului, se subliniază următoarea problemă :
”MilitanŃii palestinieni nu reuşesc să îndeplinească condiŃiile de calificare prevăzute în
regulamentele de la Haga şi în ConvenŃiile de la Geneva pentru combatanŃi. În consecință, aceștia
sunt civili. Ei nu sunt însă, îndreptățiți la o protecție completă, acordată civililor care nu participă
direct la ostilități.”4
În dreptul internațional umanitar, încălcările normelor juridice nu lipsesc indivizii de statutul
lor, însă afectează spectrul drepturilor si al protecției de care beneficiază aceștia. Doctrina a
argumentat faptul că atunci când civilii participă direct la ostilități, ei își pastrează statutul de civili
dar pierd imunitatea în fața atacurilor directe5. Scuturile umane voluntare nu sunt combatanți, și
nici nu se poate spune că dobândesc acest statut.6
4. Consecințele rezultate din cele două ipoteze
A. Consecințe în cazul în care scuturile umane voluntare constituie o participare directă la
1
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ostilități
Dacă se consideră comportamentul civililor care apără voluntar obiective militare ca fiind o
participare directă la ostilități, atunci aceștia își pierd imunitatea de la atacul direct, scutind în mod
efectiv comandanții militari de obligația de a mai aplica principiul distincției. Acest lucru se
traduce în faptul ca acești civili pot fi atacați, ranirea sau chiar mortea acestora fiind permisă,
desigur, in condițiile în care nu există alternative mai puțin dăunătoare, și de asemenea, cu condiția
ca acest atac sa nu afecteze civili nevinovați aflați în vecinătate. Vătămarea acestora din urma
trebuie sa fie în conformitate cu principiul proporționalității.
Din moment ce scuturile umane nu au statut de combatanți, în ipoteza în care aceștia sunt
capturați, nu vor fi considerați prizonieri de război, și deci, nu se vor bucura de imunitatea de
judecată după legile domestice pentru actele săvârșite în timpul ostilitățiilor1. Însă, în ipoteza în
care aceștia sunt capturați, vor beneficia cel puțin de prevederile articolului 3 comun celor 4
Convenții de la Geneva, fiind posibil să beneficieze chiar si de prevederile articolului 75 al
Protocolului Adițional I2. Comitetul Internațional de Cruce Roșie a afirmat că participanŃii direcŃi
care îndeplinesc criteriile de cetăŃenie prevăzute în articolului 4 din ConvenŃia a IVa de la
Geneva, păstrează protecŃia lor, în conformitate cu această ConvenŃie. Inițial, la prima întâlnire a
Comitetului, câțiva participanți au expus un alt punct de vedere, conform caruia civilii care
participă în mod direct la ostilități constituie o ”categorie intermediară” de facto , ce nu
beneficiază nici de protecția prevazută in Convenția a IIIa de la Geneva, nici de protecția
prevăzută de Convenția a IVa de la Geneva. Acești participanți au acceptat însă faptul că civilii
care participă în mod direct la ostilități vor beneficia cel puțin de prevederile articolului 75 din
Protocolul Adițional I. S-a reținut de asemenea și un punct de vedere prin care se milita pentru
acordarea statutului de prizonier de război, în caz de dubiu asupra statutului fiecărui individ.
B. Consecințe în cazul în care scuturile umane voluntare nu constituie o directă la ostilități
Obligația generală a statelor, prevazută în articolul 57 alin. 1, de a ”conduce operaŃiunile
militare cu grijă permanentă de a proteja populaŃia civilă, persoanele civile şi bunurile cu caracter
civil” în timpul unui conflict, ar trebui văzută ca o obligație cu efecte legale independente, și nu ca
o prefață a măsurilor specifice ulterioare, prezentate în articolul 57. Obligația prevăzută în articolul
57 alin. 2 lit. (a) punctul (i), de a verifica faptul că obiectivele nu sunt nici civili, nici obiecte
civile, ci sunt obiective militare, este o obligație ”importantă dar nu absolută”3, astfel că
”fezabilitatea” fiecărui atac va fi calculată în funcție de circumstanțele sale particulare. Articolul
58 poate fi interpretat ca fiind aplicabil scuturilor umane în măsura în care întărește interdicția
privind utilizarea acestora, prin impunerea unei obligații pozitive în sarcina statului care se apără,
de a îndepărta populaŃia civilă, persoanele civile şi bunurile cu caracter civil supuse autorităŃii lor,
sub forma unei precauții. În completare, articolul 51 alin 8 al Protocolului Adițional I consolidează
în mod direct obligațiile părților de a lua măsuri de precauție în ceea ce privește prohibirea
utilizării scuturilor umane prevăzute de articolul 51 alin. 7.
Curtea Supremă a Israelului, în cazul PCATI, a subliniat importanța regulii de drept
internațional umanitar cutumiar, care impune părtilor la un conflict obligativitatea de a minimiza
prejudiciul provocat civililor si obiectelor civile. Concluzia Curții de a considera că
”armatele trebuie să recurgă mereu la alternative mai puŃin prejudiciabile, în toate cazurile care
implică civili care iau parte în mod direct la ostilități” a fost criticată în doctrină, fiind considerată
”în cel mai bun caz, nefondată și inexactă”4. Sugestia că un comandant militar ar avea obligația de
1
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a ”epuiza toate mijloacele legale de a convinge comandantul inamic să retragă scuturile” a fost
respinsă ca neavând nici o bază în dreptul internațional umanitar.
Principiile distincției și umanității sunt aplicate în scopul de a minimiza impactul atacurilor
militare, uneori inevitabil, asupra civililor si obiectelor civile. Principiul necesității militare
acŃionează ca un contrapunct, recunoscând faptul că în unele cazuri, avantajul militar depăşeşte în
mod clar prejudiciul anticipat asupra civililor și obiectelor civile ce ar fi cauzat de atac. Articolele
55(5)(b) si 57(2)(a)(iii) din Protocolul Aditional I plasează răspunderea asupra comandanților
aflați în ofensivă, aceștia fiind nevoiți să determine dacă ”pierderile de vieŃi omeneşti la populaŃia
civilă, rănirea de persoane civile, pagube bunurilor cu caracter civil sau o combinaŃie a acestor
pierderi şi pagube” ar fi ”excesive în raport cu avantajul militar concret şi direct aşteptat”. Dacă
răspunsul este afirmativ, comandanții trebuie să se abțină de la decizia de a lansa orice astfel de
atac. Conform articolului 85(3)(b), lansarea unui atac prin încălcarea acestor prevederi constituie o
încălcare gravă a dreptului internațional umanitar.
Tribunalul Penal Internațional pentru fosta Iugoslavie a afirmat despre proporționalitate
următoarele :
”Se poate întâmpla ca atacuri singulare asupra obiectivelor militare să cauzeze daune
incidente civililor, apărând astfel dubii cu privire la legalitatea acestor atacuri, însă nu se poate
considera că aceste atacuri singulare încalcă prevederile articolelor 57 și 58 (sau regulile cutumiare
corespondente). Însă, în cazul unor atacuri repetate, toate sau majoritatea fiind plasate într-o zonă
gri, între legalitate incontestabilă și nelegalitate, ar putea fi justificat să concluzionăm că efectul
cumulat al unor asemenea acte implică faptul ca făptuitorii nu sunt în conformitate cu dreptul
umanitar. Întradevăr, acest model de conduită militară poate ajunge să pună în pericol excesiv
viețile și bunurile civililor, contrar cerințelor umanității.”1
Comitetul stabilit pentru revizuirea campaniei de bombardamente NATO împotriva
Republicii Federale Iugoslavia a susținut că această formulă nu ar trebui să se aplice doar efectelor
cumulative ale unei serii de atacuri legale, ci pentru ”evaluarea de ansamblu” a pierderilor civile
totale cauzate într-o campanie întreagă2.
Separat de dificultăŃile intrinseci generate de actul de echilibrare necesar în aplicarea
principiului proporŃionalităŃii, scuturile umane, în particular cele voluntare, prezintă probleme
specifice pentru planificarea militară. Ca rezultat, acest principiu a ajuns în centrul unei critici
dure. De exemplu, ca răspuns la blamarea bombardării bunkărului al-Amariyah în timpul primului
Război din Golf, Pentagonul a denunțat ”lipsa de realism” a prevederilor articolului 51 din
Protocolul Adițional I, deoarece ”plasa principala responsabilitate legală asupra Coaliției, în ciuda
faptului că Iraqul era partea care utiliza noncombatanți drept scuturi”3.
5. Concluzii
În ceea ce privește obligațiile apărătorului, utilizarea de scuturi involuntare încalcă în mod
incontestabil dreptul convențional și cutumiar. Însă, din moment ce scuturile umane voluntare, ca
participanți direct la conflict, pierd protecția conferită de dreptul internațional umanitar în timpul
unui atac, prezența lor nu mai imunizează acea țintă, norma devenind inoperativă.
De asemenea, distincția voluntare-involuntare modifică obligațiile atacatorului în situațiile ce
implică scuturi. Scuturile voluntare, participând direct la ostilități, nu mai reprezintă un factor în
calculul precauțiilor și al proporționalității. În schimb, scuturile involuntare sunt civili și se vor
bucura de imunitate de la atacurile directe. Orice vătămare produsă acestora în timpul unui atac
1
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asupra unui obiectiv militar (incluzând aici și combatanți sau civili care participă în mod direct la
conflict) trebuie evaluată în raport cu avantajul militar anticipat, pentru a asigura că pagubele nu
exced câștigului. Mai mult, faptul că există posibilitatea ca aceste scuturi sa fie vătămate, necesită
ca atacatorul să ia în considerare toate opțiunile privind armele, tacticile și mijloacele disponibile,
precum și obiectivele atacate, astfel încât să se aleagă acea variantă care ar produce cele mai mici
pagube, în schimbul unui avantaj militar similar.
Introducerea unor noi categorii precum ”beligeranți ilegali” sau ”combatanți nelegali”
perpetuează conceptualizarea civililor în funcție de combatanți. În doctrină au fost expuse două
puncte de vedere diametral opuse cu privire la acest aspect. Unii doctrinari consideră că aplicarea
unui astfel de statut flexibil scuturilor umane voluntare trebuie să conducă, cu implicările necesare,
către crearea unor noi gradări ale statutului de civil.1 Este o abordare care însă, subminează în mod
semnificativ principiul distincției, creând o listă tot mai mare, în trepte, a statutului de civil, având
într-un capăt civilul care nu poate fi atacat sub nici o formă în mod direct, iar în celalalt capăt
civilul care poate fi atacat, chiar și direct, fără consecințe de ordin legal. Ne raliem celui de-al
doilea punct de vedere, care, în mod corect, face observația că nu pare să existe o necesitate reală
de a reglementa un nou statut intermediar, deoarece toate cazurile sunt deja acoperite de dreptul
internațional umanitar în forma sa actuală. Scenariile care ridică întrebări nu sunt
specifice pentru cazul scuturilor umane, ci sunt mai degrabă legate de două dintre cele mai
mari provocări cu care dreptul internaŃional umanitar se confruntă în prezent, şi anume
interpreatrea corectă a ”proporționalității” și a conceptului de ”a lua parte direct la ostilități”.2
Este de asemenea clar că unele activități ce sunt clasificate drept apărare voluntară a unor
obiective militare de către indivizi sau chiar state, ar putea fi de fapt trucate, nefiind cu adevărat
voluntare. Desigur, dacă apărarea voluntară a unor obiective militare poate fi considerată sau nu o
participare directă la ostilități, trebuie investigat de la caz la caz, în funcție de circumstanțe. Însă,
poziționându-se cu bună știință în calea pericolului, scuturile umane voluntare acceptă un potențial
risc de a fi vătămate, și astfel scutesc comandanții militari de dificila responsabilitate ce o au în
mod normal, în conformitate cu dreptul internațional umanitar. Gradul de risc pe care aceștia îl
acceptă va varia în funcție de natura activitățiilor de apărare a obiectivelor militare.
Suntem de parere că până se va ajunge la un consens cu privire la interpretarea normelor
referitoare la scuturile umane, civilii vor rămâne expuși riscului, iar forțele militare se vor angaja
în luptă fără orientarea definitivă pe care o merită.
Referințe bibliografice

Eric David,”Principles of international humanitarian law” , Bruylant, Brussels, 2002

Paolo Fusco, ”Legal status of human shields”, Pubblicazioni Centro Studi per la Pace,
2003

Roland Otto, ”Neighbours as human shields? The Israel Defense Forces”, IRRC
(Vol. 86, No. 856), 2004.

Michael Skerker, ”Just war criteria and the new face of war: human shields,
manufactured martyr,
and little boys with stone”s, 2004

Stéphanie Bouchié de Belle, ”Chained To Cannons Or Wearing Targets On Their
TShirts Human Shield In International Humanitarian Law”, IRRC ( Vol. 90, No. 872), 2008

Douglas H Fischer, “Human Shields, Homicides and House Fires: How a Domestic
Law Analogy Can Guide International Law regarding Human Shield Tactics in Armed Conflict”,
1

Michael N. Schmitt, ”Human Shields in International Humanitarian Law”, 2005, p. 58
Stéphanie Bouchié de Belle, ”Chained To Cannons Or Wearing Targets On Their TShirts:Human Shield In
International Humanitarian Law”, IRRC ( Vol. 90, No. 872), 2008, p. 906
2

1030

ConferinŃa StudenŃească Anuală „Nicolae Titulescu”. ŞtiinŃe juridice

2007

Henckaerts and Doswald-Beck, ”Volume I: Rules”, ICRC, Cambridge, 2005

Henckaerts and Doswald-Beck, ”Volume II: Practice”, ICRC, Cambridge 2005

Michael N. Schmitt, ”The conduct of hostilities during Operation Iraqi Freedom: an
international humanitarian law assessment”, 2003

Michael N. Schmitt, ”Human Shields in International Humanitarian Law”, 2005

Jean-François Quéguiner, ‘Precautions under the Law Governing the Conduct of
Hostilities’, IRRC, (Vol.88, No. 864), 2006

Yves Sandoz, Christophe Swinarski and Bruno Zimmermann ,” Commentary on the
Additional Protocols of 8 June 1977 to the Geneva Conventions of 12 August 1949”, Geneva,
1987

Josiane Haas, ‘Voluntary Human Shields: Status and Protection under International
Humanitarian Law’, Lugano, 2005

ICRC, ‘International Humanitarian Law and the Challenges of Contemporary Armed
Conflicts’, IRRC, (Vol. 89 no. 867), 2007

Amichai Cohen and Yuval Shany, ‘A Development of Modest Proportions: The
Application of the Principle of Proportionality in the Targeted KillingsCase’, 2007

Matthew Lippman, ‘Aerial Attacks on Civilians and the Humanitarian Law of War:
Technology and Terror from World War I to Afghanistan’, 2002

Convențiile de la Haga 1907

Convenția a IIIa de la Geneva privitoare la tratamentul prizonierilor de război 1949

Convenția a IVa de la Geneva privitoare la protecția persoanelor civile în timp de
război 1949

Protocolul AdiŃional I la ConvenŃiile de la Geneva din 1949 privind protecŃia
victimelor conflictelor armate internaŃionale

Cazul PCATI (2006) – din jurisprudența Curții Supreme de Justiție a Israelului

Cazul Prosecutor vKupreškić (Trial Chamber)Nr. IT-95-16-T (14 Ianuarie 2000) din
jurisprudența Tribunalului Penal Internațional pentru fosta Iugoslavie




www.icrc.org
www.hrw.org
www.humanshield.org

Denisa Cătălina Cocioabă, Ioana Dumitrache

1031

INFLUENłA TERORISMULUI ASUPRA STATUTULUI DE REFUGIAT
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Abstract
The present paper deals with the facts and circumstances that lead to the apparition of the
terrorism phenomena and its impact upon refugees, having as starting point theoretical aspects
from the judicial practice in this area.
Terrorism represents an unconventional fight tactic , which is mainly based on violent acts,
usually directed towards a state , organizations, social categories or against a group of people.
Political analysts sustain that this phenomena have a political cause only and the reasons are
diverse, such as procurement of money and advantages, sending out a message, religious
fanaticism, undermining State authority, the struggle for authority, emancipation and gaining
political power.
In this sense, the result of terrorism could be total or partial achievement of political
purposes, extend of violence, the outbreak of a war, the restraint of individual liberties, or the
installment of a dictatorship and finally economic and social effects that directly concern the
citizens.
As time passes following the terrorist attacks, a great number of refugees appeared , coming
from their origin countries , due to the persecutions thy were exposed to.
Refugees are direct or collateral victims of the international terrorism who may not be
provided safety in their own country being forced to seek for protection in a different state because
this phenomena surpasses the capacity of the origin state to prevent and fight against it.
These criminal acts determine the state citizens not to feel safe, endangering their psihycal
and mental integrity having to ask for political asylum. The impact of terrorism upon the refugee
status is that it produces involuntary migration of te population from the origin countries towards
other countries as purpose the procurement of international protection. However in order to
receive refugees these states must analyze every situation individually in granting the needed
protection and case of abuses punishment measures will be taken at the asylum institution.
In order to protect the interest and rights of the refugees the High Commissioner for refugees
was installed within the UNO framework in 1950 as well as the Specialized Agency in the treating
the problems of the refugee with the purpose of offering support to the states in its quality as a
pillar of intergovernmental cooperation and collaboration.
Cuvinte cheie: refugiati, terorism, azil politic, securitate nationala, organizatii
internationale.
Introducere
Lucrarea de față își propune să analizeze fenomenul terorismului și reacțiile generate de
acesta la nivel internațional și intern, cât și modul în care lupta împotriva terorismului a afectat
1
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tratamentul solicitanților de azil și al refugiaților.
De asemenea, se urmarește prezentarea instituțiilor international, ce au drept obiectiv
promovarea și respectarea drepturilor refugiaților, identificarea acestor drepturi, dar și principalele
documente legislative internaționale care au încercat să protejeze statutul refugiaților și să
gestioneze problemele cu care aceștia s-au confruntat de-a lungul timpului.
Problematica refugiaților a atras atentia încă de la inceputul secolului XX, cand a
devenit un subiect de interes pentru comunitatea internațională, care, din considerente
umanitare, a devenit responsabilă pentru protejarea și asistarea refugiaților. Cu toate că
există legi și instituții unanim acceptate de mai multe țări, situația refugiatilor rămâne unul
dintre subiectele sensibile privind respectarea drepturilor omului.
Refugiatul este un migrant forțat, care dorește să scape de condiții intolerabile în țară de
origine, astfel încât el nu trebuie să îndeplinească condițiile stabilite de către un stat pentru intrarea
pe teritoriul lui, dar trebuie să demonstreze că are o temere justificată de persecuție pe motiv de
rasă, religie, naționalitate, opinie politică sau apartenență la un anumit grup social și din cauza
acestei temeri, nu poate sau nu vrea să prevaleze de protecția statului de origine, care este statul de
cetățenie sau, pentru apatrizi, statul de domiciliu.
Terorismul reprezintă o tactică de luptă neconvențională care se bazează în principal pe acte
de violență, de obicei direcționate asupra unui stat, a unor organizații, categorii sociale sau
împotriva unui grup de persoane civile. Lupta împotriva terorismului a generat preocupări sporite
pentru asigurarea securității naționale, ceea ce a determinat două tipuri mari de reacții: la nivelul
solicitanților de azil pe de o parte și a celor recunoscuți ca refugiați, pe de altă parte.
Pe plan universal statutul de refugiat este guvernat de două instrumente juridice internaționale
adoptate sub egida Națiunilor Unite, și anume Convenția din 1951 și Protocolul din 1967 privind
statutul refugiaților. Acestea stipulează cooperarea între state și Biroul Înaltului Comisariat al
Națiunilor Unite pentru refugiați.
CUPRINS
În ceea ce privește determinarea statutului de refugiat se derulează un proces în care în prima
etapă sunt stabilite faptele și condițiile relevante în acest caz, iar, în cea de-a două etapă sunt
vizate faptelor stabilite anterior dispozițiilor Convenției din 1951 și Protocolul din 1967.1
În Convenția din 1951 se disting trei categorii de clauze numite clauze de includere, de
incetare și de excludere. Astfel, clauzele de includere prezintă criteriile care trebuie îndeplinite de
către o persoană pentru a fi refugiat, iar în continuare clauzele de încetare enunță împrejurările în
care se pierde calitatea de refugiat, iar în cele din urmă clauzele de excludere enumeră
circumstanțele în care o persoană refugiată este exclusă chiar dacă îndeplinește criteriile necesare
prevăzute în clauzele de includere.
Clauzele de includere vizează refugiații așa cum sunt definiți în Convenția din 1951 precum
și refugiații statutari. Convenția privind statutul refugiaților adoptată de ONU în anul 1951 și
completată de protocolul adițional din 1967 definește noțiunea de persoană refugiată ca fiind ,,
persoana care în urma unor evenimente survenite înainte de 1 ianuarie 1951 și unor temeri
justificate de a fi persecutată datorită rasei, religiei, nationalității, apartenenței la un anumit grup
social sau opiniilor sale politice, se află în afara țării a cărei cetățenie o are și care nu poate sau,
datorită acestei temeri, nu dorește protecția acestei țări; sau care, neavînd nici o cetățenie și
găsindu-se în afara țării în care avea reședința obișnuită ca urmare a unor astfel de evenimente,
nu poate sau, datorită respectivei temeri, nu dorește să se reîntoarcă’’2.
1

Biroul Inaltului Comisariat al Natiunilor Unite pentru refugiati, Manual referitor la procedura si criteriile de
determinare a statutului de refugiat, Geneva, Ianuarie, 1992, p. 9.
2
Conventia privind statutul refugiatilor, Geneva, 1951, Cap.1, A Alin (2).
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Refugiații statutari se referă la acele persoane considerate a fi refugiați în aplicarea
dispoziților, instrumentelor internaționale care au precedat Convenția. Art. 1 A (1) al Convenției
din 1951 mentionează faptul că termenul de refugiat se va aplica oricărei persoane care: ,,a fost
considerat refugiat potrivit Aranjamentelor din 12 mai 1926 și 30 iunie 1928 sau potrivit
Convențiilor din 28 octombrie 1933 și din 10 februarie 1938 și Protocolul din 14 septembrie 1939
sau ca urmare a aplicării Constituției Organizației Internaționale pentru refugiați. Hotărârile de
neadmitere ca refugiat luate de Organizația Internațională pentru refugiați în timpul mandatului
sau nu constituie o piedică pentru acordarea calității de refugiat persoanelor care îndeplinesc
condițiile prevăzute de paragraful 2 din prezenta secțiune.1 Așadar, o persoană considerată refugiat
în conformitate cu oricare din documentele enumerate mai sus este refugiat și conform Conventiei
din 1951, excepție făcând cazul în care una din clauzele de încetare devine aplicabilă situației
persoanei respective. Aceste prevederi sunt valabile și în cazul copilului supraviețuitor al unui
refugiat statutar.
Pentru a putea beneficia de statutul de refugiat persoana care solicită acest fapt trebuie să aibă
motive bine întemeiate deoarece determinarea acestui statut se bazează mai mult pe evaluarea
declarațiilor solicitantului decât pe judecarea situației existente în țara sa de origine, însă pentru o
mai mare credibilitate este necesar să se ia în considerare trecutul personal și familial, apartenența
sa la un anumit grup rasial, religios, social sau politic, cât și interpretarea personală în care
solicitantul se află și experiențele sale personale. Cu alte cuvinte, trebuie să existe o temere
justificată de a fi persecutat bazată pe o situație reală.2
,, În general temerea solicitantului trebuie considerată bine întemeiată dacă el poate stabili,
într-o masură rezonabilă, că rămânerea sa în continuare în țara de origine a devenit intolerabilă
pentru sine din motivele indicate în definiție, sau ar deveni intolerabilă din aceleași motive, dacă sar reîntoarce acolo.’’3
Un alt element important în acest caz îl reprezintă persecuția sau teama de persecuție care
poate fi determinată pe de o parte de o experiență trăită, cât și pe de altă parte, din dorința de
evitare a unei situații care atrage după sine acest risc.
Persecuția presupune o amenințare a vieții sau libertății sociale, pe motive de rasă, religie,
naționalitate, opiniei publică sau apartenența la un anumit grup, dar și discriminarea și violari ale
drepturilor omului.
Deși sunt situații când apartenența rasială, socială, politică, culturală, națională, religioasă
poate genera persecuție, în general simpla apartenență la una dintre acestea nu este suficientă
pentru acordarea statutului de refugiat decît în cazul în care discriminarea încalcă drepturile
elementare ale omului garantate de Declarația Universală a Drepturilor Omului.
O cerintă a recunoașterii statutului de refugiat este ( cu excepția apatrizilor) de a se afla în
afara granițelor de origine, deși refugiații păstrează cetățenia țărilor, cetățenie ce trebuie dovedită
prin intermediul pașaportului național.
Această condiție se cere deoarece protecția internațională nu se poate aplica unei persoane
care se află sub jurisdicția țării sale de origine. Regula este valabilă și în cazul refugiaților ,, sur
place’’. ,,O persoană devine un refugiat ,, sur place’’ datorită evenimentelor ce survin în țara sa de
origine în timpul absenței sale’’4.
1

Conventia privind statutul refugiatilor, Geneva, 1951, Cap.1, A Alin (1).
Dreptul unei persoane de a parasi tara de origine si de a cauta protectia unei alte tari atunci cand se teme de
persecutie este garantat si de Declaratia Universala a Drepturilor Omului prin art.14:,, In cazul persecutiei, orice
persoana are dreptul sa caute azil si sa beneficieze de azil in alte tari’.
3
Biroul Inaltului Comisariat al Natiunilor Unite pentru refugiati, Manual referitor la procedura si criteriile de
determinare a statutului de refugiat, Geneva, Ianuarie, 1992, p. 13.
4
Biroul Inaltului Comisariat al Natiunilor Unite pentru refugiati, Manual referitor la procedura si criteriile de
determinare a statutului de refugiat, Geneva, Ianuarie, 1992, p.25.
2

1034

ConferinŃa StudenŃească Anuală „Nicolae Titulescu”. ŞtiinŃe juridice

În cazul în care solicitantul nu poate cere protecție țării de origine din cauze independente de
dorința sa ( de exemplu: stare de război, război civil, refuzul eliberării unui pașaport național sau
prelungirea valabilității acestuia) acest lucru poate constitui un alt element al persecuției și poate
duce la refuzul de a accepta protecția țării sale datorită acestei temeri.
Ultima parte a definiției face referire la refugiații apatrizi cei care se află în afara țării în care
își au reședința și care se tem că vor fi persecutați dacă se vor reîntoarce.
Clauzele de încetare ale Convenției de la Geneva din 1951 enumera condițiile în urma cărora
o persoană încetează să mai aibă statutul de refugiat.
Aceste clauze se bazează pe principiul ca protecția internațională nu trebuie acordată în cazul
în care nu mai este necesară sau nu se mai justifică. Aceste clauze de încetare prezintă condițiile
negative ce sunt enumerate integral și trebuie interpretate restrictiv neputându-se invoca niciun alt
motiv prin analogie în justificarea retragerii statutului de refugiat. Convenția nu se va mai aplica
nici unei persoane dacă:
1. S-a repus în mod voluntar sub protecția țării a cărei cetățenie o are.
2. Dupa ce și-a pierdut cetățenia, a redobândit-o în mod voluntar.
3. A dobândit o noua cetățenie și se bucură de protecția țării a cărei cetățenie a dobândit-o.
4. S-a restabilit în mod voluntar în țara pe care a părăsit-o sau în afara căreia a stat de
temerea de a fi persecutat/ persecutată.
5. Nu mai poate continua să refuze protecția țării a cărei cetățenie o are, datorită faptului că
împrejurările în urma cărora ea a fost recunoscută ca refugiat au încetat să existe
6. Fiind o persoană fără cetățenie, ea este în măsura să se întoarca în țara în care avea
reședință obișniută, nemaiexistând împrejurările în urma cărora a fost recunoscută ca refugiat.
Primele patru clauze enumerate mai sus fac referire la o schimbare a situației unui refugiat
provocată de el însuși, iar ultimele două pun accent pe faptul că protecția internațională nu se mai
justifică deoarece schimbările din țara de origine a solicitantului care se temea de persecuție au
încetat să mai existe.
Prima clauza face referire la un refugiat care are o cetățenie și care rămâne în afara țării a
cărei cetățenie o deține și având în vedere că acesta s-a repus în mod voluntar sub protecția țării de
origine el nu mai are nevoie de protecția internațional atâta timp cât a demonstrat că nu se mai află
într-o situație în care nu poate sau nu dorește să solicite protecția țării a cărei cetățenie o are
nemaiexistând teama de persecuție.
Aplicarea acestei prime clauze de încetare presupune îndeplinirea urmatoarelor cerințe:
A) Voința refugiatului care trebuie să acționeze de bunăvoie.
B) Intenția, refugiatului asupra actului prin care s-a repus sub protecția țării a cărei cetățenie
o are.
C) Repunerea sub protecție adică obținerea efectivă a protecției refugiatului care se obține
numai atunci când cererea i-a fost aprobată.
Cea de-a doua clauză se aplică situației a cărui refugiat, după ce a pierdut cetătenia tării față
de care a avut o temere justificată de persecuție, o redobândește în mod voluntar.
Spre deosebire de prima clauză unde o persoană ce are o cetățenie încetează să fie refugiată în
momentul în care solicită din nou protecția legală referitoare la această cetățenie în ceea ce
privește a două clauză persoana pierde statutul de refugiat ca urmare a redobândirii cetățeniei ce a
fost pierdută anterior.1
Cea de-a treia clauză de încetare prevede ca o persoană care se bucura de protecție națională
nu are nevoie de protecție internațională. În mod normal refugiatul dobândește cetățenia țării de
1

In majoritatea cazurilor, refugiatul isi pastreaza cetatenia tarii de origine. Cetatenia poate fi pierduta prin
masuri individuale sau colective de retragere a cetateniei ( apatridia) nu este legata in mod implicit de statutul de
refugiat.
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resedință, dar în anumite situații refugiatul care locuiețte într-o țară poate să dobândească cetățenia
altei țări. În acest caz statututul de refugiat încetează cu condiția că pe baza noii sale cetățenii să
beneficieze de protecția țării respective.
Totuși, statutul de refugiat poate fi redobândit în condițiile în care această calitate a încetat în
urma dobândirii unei noi cetățenii și în cazul în care această nouă cetățenie a fost pierdută.
Cea de-a patra clauză are în vedere atăt refugiații cu cetățenie, cât și refugiații apatrizi care
doresc reîntoarecerea în țara a cărei cetățenie o au sau unde au avut reședința obișnuița cu scopul
rămânerii permanente acolo.
Ultimele două clauze se aplică cetățenilor și persoanelor apatride ale căror motive de a fi
refugiați au încetat să existe. Pentru a putea fi aplicabile aceaste clauze trebuie să existe o
schimbare fundamentală în țara de origine care să înlature motivele temerii de persecuție a
refugiatului și a persoanei apatride.
În cazul clauzelor de excludere, acestea se refera la persoanele care deși îndeplinesc
condițiile statutului de refugiat prevăzute în Convenția de la Geneva din 1951 sunt excluse de la
acordarea statutului de refugiat. 1 Exista trei astfel de clauze:
A) Persoane care beneficiază deja de protecția sau asistenta Națiunilor Unite
B) Persoane ce nu sunt considerate a avea nevoie de protecție națională.
C) Persoane ce nu sunt considerate de a merita protecție națională
Conform primei clauze nu sunt eligibile să beneficieze de statutul de refugiat persoanele care
primesc protectie sau asistență de la organe sau agenții ale Națiunilor Unite, altele decât Înaltul
Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați.
Cea de-a doua prevedere este aplicată persoanelor care și-au stabilit reședința într-o altă țară
decât cea de origine și care au drepturi și obligații similare cetățenilor respectivei țări, dar care nu
au dobândit oficial cetățenia aceștia fiind prezentanți ca ,, refugiați naționali’’.2
Excluderea statutului de refugiat intervine în acest caz dacă statutul unei persoane este
asimilat aproape total celui al cetățeanului acelei țări.3
Cea de-a treia clauză de excludere face referire la trei categorii de persoane care nu merită
protecția internațională: - persoanele care au comis crime împotriva păcii și umanitătii și criminalii
de război;
- persoanele care au comis o crimă gravă de drept comun în afară țării de primire înainte
de a fi admisă în aceasta ca refugiat;
- persoanele vinovate de acțiuni contrare scopurilor și principiilor Națiunilor Unite.4
Competența de decizie în vederea aplicării uneia din aceste clauze de excludere îi revine
statului semnatar unde solicitantul cere recunoașterea statutului său de refugiat.
Scopul acestor clauze este de a proteja populația unui stat de pericolul admiterii unui refugiat
care a comis una dintre faptele prevăzute anterior.
Cazurile speciale sunt:
A) Refugiații de război – conform Convenției din 1951 și Protocolului din 1967, aceste
persoane ce sunt constrânse să-și părăsească țara de origine din cauza conflictelor armate naționale
sau internaționale nu sunt considerate în mod normal refugiați. Însă aceștia beneficiază de care
este asigurată de alte documente internaționale Convenția de Geneva din 1949 asupra protecției
victimei de război și Protocolul din 1977 adițional Convenției de la Geneva din 1949 referitor la
protecția victimelor conflictelor armate internaționale.
1

Aceste clause sunt enuntate in sectiunile DEF ale art. 1 din Conventia de la Geneva, 1951.
Biroul Inaltului Comisariat al Natiunilor Unite pentru refugiati, Manual referitor la procedura si criteriile de
determinare a statutului de refugiat, Geneva, Ianuarie, 1992, p. 39.
3
Ibidem, p.40.
4
Scopurile si principiile Natiunilor Unite sunt stabilite in preambul si in art.( 1) si (2) ale Cartei Natiunilor
Unite.
2
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Teama de persecuție în acest caz poate apărea în urma invazilor străine sau ocuparea parțială
sau totală a unei țări, statutul de refugiat depinzând de capacitatea solicitantului de a avea o temere
bine întemeiată de a fi persecutat în teritoriul ocupat. Protecția acestuia poate fi indisponibilă dacă
între țara de primire a solicitantului și cea de origine nu există relații diplomatice.
B) Dezertorii și persoanele ce refuză stagiul militar- indiferent dacă serviciul militar este
obligatoriu sau nu într-o anume țară dezertarea se consideră a fi o infracțiune și este frecvent
pedepsită de lege, pedeapsa nefiind considerată persecuție. Dacă solicitantul invoca temerea de
urmărire penală pentru dezertare sau fuga de încorporare nu se poate vorbi de o temere bine
intemeiată de persecuție, însă pe de altă parte acestea nu exclud obținerea statutului de refugiat o
persoană putând fi în același timp refugiat, dezertor sau fugar de încorporare.
O persoană nu se consideră refugiată dacă singurul motiv îl reprezintă teama de luptă sau
aversiunea față de serviciul militar. Dacă poate demonstra că în urma infracțiunii militare comise iau fost aplicate pedepse severe din cauza rasei, religiei, naționalității, opiniei politice sau
apartenenței a unui anumit grup social sau dacă acțiunile militare la care este obligat să participe
sunt condamnate de către Comunitatea Internațională ca fiind contrar normelor elementare de
comportament uman, se poate discuta despre acordarea statutului de refugiat în cazul unui dezertor
sau a unui fugar de încorporare.
C) Persoane ce au recurs la forța sau au comis acte de violență – această conduită este
asociată rareori cu activitățile sau opiniile politice și poate fi rezultatul unor grupuri organizate.
Menținerea ordinii și a legii este dată de către fortele armate în exercițiul funcționării lor. Cererea
statutului de refugiat de către o persoană ce a utilizat forța sau care a săvârșit acte de violență de
orice tip trebuie examinată în bazele clauzelor de includere ale Convenției din 1951.
În momentul în care se stabilește că un solicitant a îndeplinit criteriile de includere trebuie
avut în vedere dacă nu cumva actele comise de acesta ce au implicat uzul de forță sau violență se
încadrează sau nu într-una din clauzele de excludere.
Principiul unității familiei este prevăzut în Declarația Universală a Drepturilor Omului care
stipulează că familia este unitatea fundamentală a unei societăți și ca atare trebuie protejată.
Dreptul la unitatea familială operează în favoarea membrilor familiei și nu împotriva acestora. De
asemenea, actul final al Conferinței ce a adoptat Convenția din 1951:,, recomandă guvernelor să ia
măsurile necesare pentru protecția familiei refugiatului, în special cu privire la (1) asigurarea
menținerii unității familiei refugiatului în deosebi în cazurile în care capul familiei a îndeplinit
condițiile necesare pentru a fi admis într-o anumită țară
(2) protecția refugiaților minori, în deosebi a celor neînsoțiți, mai ales în cazul tutelei și a
adopției.’’1 Deși în Convenția din 1951 nu este stipulat acest principiu menționarea acestuia în
actul final al Conferinței este respectat de majoritatea statelor părti sau nu ale Convenției din 1951
sau a Protocolului din 1967.
Pe baza acestui principiu în situația în care capul familiei întrunește criteriile pentru acordarea
statutului de refugiat automat li se acordă și membrilor familiei aflați în întreținerea sa, numai dacă
statutul de refugiat este compatibil cu statutul lor juridic. Chiar dacă capul familiei nu este refugiat
oricare dintre membrii familiei pot cere recunoașterea ca refugiat dacă în acest sens sunt invocate
motive individuale.
În cazul persoanelor întreținute carora li s-a acordat statutul de refugiat își vor păstra acest
statut chiar dacă unitatea familiei încetează să mai existe în urma unui divorț, separare sau deces,
excepția făcând cazul în care aceștia se încadrează într-una din clauzele de încetare sau doresc
păstrarea statutului pentru avantaje personale ori în momentul în care ei nu mai doresc să se
considere refugiați. Nu beneficiază de accesul la statutul de refugiat nici persoana care desi se află
1
Actul final al Conferintei plenipotentiarilor la Natiunile Unite asupra statutului refugiatilor si a persoanelor
apatride, cap. IV, B.
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în întreținerea unui refugiat se încadreaza într-una din clauzele de excludere.
În ceea ce privește obligațiile, ,, orice refugiat are, față de țara în care se află, obligații
care comportă, în special, datoria de a se conforma legilor și regulamentelor, precum și măsurilor
luate pentru menținerea ordinii publice’’.1
Refugiații se bucură de drepturi care le sunt acordate ca indivizi și care sunt garantate de
către normele internaționale ale drepturilor omului și dreptului intern precum și drepturi specific
legate de statutul lor de refugiat.
În Convenția de la Geneva din 1951 sunt stipulate următoarele drepturi:
- Dreptul la nediscriminare în ceea ce privește rasa, religia sau țara de origine.
- Refugiații au dreptul la libera practică a religiei beneficiind astfel de un tratament cel
puțin la fel de favorabil ca cel acordat naționalilor statelor contractante.
- Din punct de vedere al dispozitiilor mai favorabile prevăzute în Convenție orice stat
contractant îi va putea acorda refugiatului același regim acordat de regula străinilor. Astfel dupa 3
ani de rezidență toti refugiații care se află pe teritoriul statelor contractante vor beneficia de
dispensa de reciprocitate legislativă, li se vor acorda în continuare drepturile și avantajele pe care
aceștia puteau să le ceară în cazul în care lipsea reciprocitatea la data intrării în vigoare a
Convenției de la Geneva pentru statul respectiv. Statele contractante trebuie să țină seama de
posibilitatea de a acorda refugiaților drepturi și avantaje în absența reciprocității.
- În cazul unui refugiat statele contractante nu vor aplica măsuri excepționale împotriva
persoanelor, bunurilor sau intereselor cetățenilor unui stat determinat unui refugiat numai în
considerarea cetățeniei sale și vor acorda acolo unde este necesar dispense în favoarea refugiatului.
- Dreptul la continuitatea de reședință. În situașia în care un refugiat a fost deportat și
transporat pe teritoriul unui stat contractant unde își are reședința, toata durata șederii forțate se
consideră reședința sa pe acel teritoriu.
- Refugiații folosiți ca membrii ai echipajului unei nave au dreptul să se stabilească pe
teritoriul statului contractant detinătorul respectivei nave sau să li se elibereze documete de
călătorie și să fie acceptați pentru o perioadă temporară pe acel teritoriu în scopul stabilirii lor întro altă țară.
- Dreptul de a avea un statut personal care va fi guvernat de legea țării unde își are
reședința.
- Refugiatul are dreptul să dobândească proprietăți imobiliare și mobiliare, precum și alte
drepturi ce decurg din acestea cum ar fi închirierea și alte contracte.
- Orice refugiat beneficiază de dreptul proprietății intelectuale și industriale în țara unde își
are reședința bucurându-se de aceeași protectie pe care statul respectiv o acordă naționalilor săi.
- Refugiatul primește dreptul de asociere cu scop apolitic și nelucrativ din partea statului
contractant pe al cărui teritoriu își are reședința legală.
- Dreptul la un acces liber și facil în fața instantelor, dreptul la asistența juridică pe
teritoriul statelor contractante unde își are reședința.
- Dreptul de a exercita o activitate profesională salariată la fel ca și ceilalti cetățeni ai
statului respective.
- Refugiatul beneficiază de tratament favorabil și în ceea ce privește execitarea unei
profesii nesalarizate precum și pentru înființarea de societăți comerciale și industriale.
- Dreptul de a exercita o profesie liberă atâta timp cât sunt posesorii unor diplome
recunoscute de către autoritățile competente ale statului contractant.
- Drepturi privind educația, accesul la studii, la burse, la reducerea taxei, recunoașterea
diplomelor și a titlurilor universitare eliberate în străinătate.
- Dreptul la asistență și securitate publică
1

Conventia privind statutul refugiatilor, Geneva, 1951, Cap.(1), Art. (2).
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- Drepturi privind: asigurările sociale, alocații de familie, concedii plătite, formare
profesională, avantaje oferite de contractul colectiv de muncă.
- Dreptul la libertatea de circulație- fiecare refugiat are dreptul de a-si alege locul de
reședintă pe teritoriul statului contractant și de a circula liber, cu rezervele instituite de
reglementările aplicate străinilor.
- Dreptul de a i se elibera un act de identitate în cazul în care nu posedă un document de
călătorie valabil.
- Dreptul de a dobândi documente de călătorie care să le permită să călătorească în afara
teritoriului statului unde își au reședința.
- Dreptul unui refugiat de a nu fi expulzat de pe teritoriul unui stat contractant unde se află
legal decât pe baza unor chestiuni de securitate natională sau de ordine publică
Procedurile de determinare a statutului de refugiat
Îdentificarea sau determinarea statutului de refugiat, deși este mentionată în art. 9 al
Convenției de la Geneva din 1951, nu este reglementată și nu sunt indicate procedurile ce ar trebui
adoptate. În această situație, fiecare stat contractant stabilește procedura pe care o consideră
eficientă, tinând cont de structura sa administrativă și constitutională.
Procedurile adoptate de statele parți la Convenția din 1951 și la Protocolul din 1967 sunt
variate, unele țări apelează la proceduri oficiale pentru stabilirea statutului de refugiat, în timp ce
în altele această problemă apare în cadrul unor proceduri generale elaborate deja în vederea
admiterii străinilor. Există și țări unde statutul de refugiat este determinat în urma unor proceduri
neoficiale, ad- hoc, doar pentru scopuri limitate ( de exemplu pentru eliberarea documentelor de
călătorie)
Ținând cont de faptul că statele contractante nu sunt obligate să stabilească proceduri
identice, Comitetul Executiv al Programului Înaltului Comisariat a hotărât ca aceste proceduri să
aibă în vedere cateva cerințe minime, care asigură acordarea anumitor garanții esențiale
solicitantului statutului de refugiat: 1
A) Autoritatea competentă căreia i se adresează solicitantul la granițe sau pe teritoriul unui
stat contractant trebuie să dețină instrucțiuni precise pentru a se ocupa de cazurile ce intră în sfera
instrumentelor internaționale. Aceasta trebuie să acționeze conform Principiului nereturnării și să
trimită aceste cereri autorităților superioare.
B) Solicitantul trebuie să primească informațiile necesare asupra procedurii pe care trebuie să
o urmeze.
C) Trebuie să existe o autoritate centrală responsabilă cu examinarea cererilor de acordarea a
statutului de refugiat și cu luarea deciziilor într-o primă instant.
D) Solicitantul trebuie să beneficieze de toate înlesnirile necesare inclusiv de serviciile unui
interpret pentru a putea depunde cererea la autoritățile compentente. Acesta poate contacta un
reprezentant al Biroului Înaltului Comisariat al Națiunilor Unite pentru Refugiați cu care să i se
permita să ia legătura.
E) În cazul în care aplicantului îi este recunoscut statutul de refugiat el trebuie informat
imediat și trebuie să i se elibereze documente care să ateste acest statut.
F) Dacă solicitantul nu este recunoscut trebuie să i se acorde un termen rezonabil pentru a
face apel, în scopul unei reexaminări oficiale a deciziei, fie la aceeași autoritate, fie la o altă
autoritate administrativă ori judiciară, în funcție de procedura folosită.
G) Solicitantului trebuie să i se permită să rămână în țara până la luarea unei decizii asupra
cererii sale inițiale de către autoritatea competentă centrală, exceptând cazul în care autoritatea
respectivă a stabilit că cererea este, în mod evident, abuzivă. Trebuie, de asemenea, să i se permită
1
Biroul Inaltului Comisariat al Natiunilor Unite pentru refugiati, Manual referitor la procedura si criteriile de
determinare a statutului de refugiat, Geneva, Ianuarie, 1992, p. 52.
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rămânerea în țară pănă la luarea unei decizii la apelul său înaintat la o autoritate administrativă
superioară sau la o instanță judecătorească.’’1
Determinarea statutului de refugiat reprezintă un subiect de interes pentru Înaltul Comisariat
pentru exercitarea funcției sale de a acorda protecție internatională refugiaților.
În unele cazuri Biroul Înaltului Comisariat participă la derularea acestor proceduri, bazânduse pe art.35 al Convenției din 1951 și art. II al Protocolului din 1967 care menționează că statele
contractante se angajează să coopereze cu Biroul Înaltului Comisariat.
Principii și metode în procesul de stabilire a faptelor
Faptele semnificative ale cazului individual trebuie să fie prezentate de solicitant, în timp ce
examinatorul care se ocupă cu determinarea statutului de refugiat stabilește valabilitatea dovezilor
și credibilitatea declarațiilor solicitantului.
Sarcina producerii de dovezi îi aparține solicitantului, iar datoria de a stabili și evalua faptele
aparține atât solicitantului cât și examinatorului.
Ca principiu juridic general, raspunderea pentru prezentarea dovezilor îi revine persoanei care
înainteaza cererea.
Având în vedere dificultatea prezentărilor dovezilor, această condiție nu este aplicată într-un
mod strict. În multe dintre cazuri persoana care fuge de persecuție și solicită statutul de refugiat are
asupra sa strictul necesar, de multe ori nu deține nici măcar documente personale și de aceea nu își
poate justifica declarația cu dovezi.
În cazul în care solicitantul a încercat să-și probeze declarația, dar nu există suficiente dovezi
care să o susțină acestuia i se poate acorda beneficiul dubiului. Pentru acordarea acestui beneficiu
examinatorul trebuie să obțină și să verifice toate doveziile disponibile și să se declare satisfăcut
în privința credibilității solicitantului. Este important în acest demers ca declarațiile solicitantului
să fie coerente, plauzibile și să nu fie contrare faptelor.
Informațiile sunt expuse prin completarea unui formular tip, însă acestea nu sunt suficiente iar
examinatorul va fi nevoit să îl intervieveze de mai multe ori pe solicitant, să-i câștige încrederea
pentru a-l ajuta să detalieze opiniile și sentimentele.
Este obligatoriu ca declarațiile solicitantului să rămână confidențiale, iar el să fie informat
asupra acestui lucru.
Cazurile care pun probleme în stabilirea faptelor fac referire la persoanele cu deficiențe
mentale și la minorii neînsoțiți.Persoanelor cu deficiențe mentale li se acordă o atenție deosebită
în examinare. În acest caz examinatorul trebuie să obțină acordul medicului de specialitate. În
funcție de rezultatele acestui raport medical examinatorul își va stabili metoda de abordare a
cazului. Raportul medical trebuie să conțină în principal informații despre natura bolii mentale.
În concluzie în cadrul examinării cererii unui astfel de solicitant trebuie să se țină seama de
situația obiectivă a cazului. Pentru determinarea statutului de refugiat în cazul persoanelor cu boli
mentale este necesară examinarea într-o manieră atentă a trecutului solicitantului, precum și orice
surse externe de informații ( informații de la rude , prieteni, vecini).
În ceea ce îi priveste pe minorii neînsoțiți nu există nicio prevedere în Convenția de la
Geneva referitoare la statutul de refugiat pe criteriul de vârstă.Definiția refugiatului se aplică
tuturor indiferent de vârstă.
În cazul în care un minor este însoțit de către unul dintre părinți cu scopul de a cere statutul de
refugiat, statutul acestuia va fi determinat în conformitate cu principiul unității familiei.
În stabilirea acordării statutului de refugiat la minorul neînsoțit trebuie să se țină cont de
gradul de maturizare și dezvoltare intelectuală. Neavând independență din punct de vedere juridic
aceștia trebuie să fie asistați de către un tutore care are menirea de a apăra interesele minorului. În
1
Dosarele oficiale ale Adunarii Generale( Official Records of the General Assembly), a 32-a sesiune,
Suplimentul Nr.12, paragraful 53 ( 6) (e)
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cazul în care nu există un tutore autoritățile trebuie să se asigure că minorului îi sunt protejate
interesele.
Lupta impotriva terorismului a generat preocupari sporite pentru asigurarea securitatii
nationale, ceea de a determinat doua tipuri mari de reactii:
- la nivelul solicitantilor de azil (cei care cer recunoasterea ca refugiat) in ceea ce priveste
cerinta sa isi prezinte cererea de azil imediat ce ajung pe teritoriu in fata ofiterilor politiei de
frontiera, sub sanctiunea de a fi indepartati imediat de pe teritoriu; detinerea lor pana la
solutionarea cererii, pentru motive de siguranta; sanctionarea lor daca au prezentat documente de
identitate false. Traditional, un solicitant de azil trebuia sa arate ca unul dintre motivele pentru care
nu doreste sa revina in tara de origine e teama de persecutie - acum trebuie sa fie demonstrat ca
reprezentant motivul principal,altfel cererea va fi respinsa
-la nivelul celor recunoscuti ca refugiati: expulzarea lor daca prin activitate lor reprezinta o
amenintare la adresa sigurantei nationale, chiar daca in tara de origine vor suferi tortura (a carei
interzicere e norma imperativa) sau revocarea statutului daca inainte de intrarea pe teritoriu spre
exemplu au fost membri ai unei organziatii considerate teroriste.
Pana in prezent nu exista nicio definitie legala a terorismului, acceptata la nivel international.
La nivel regional, Pozitia Comuna a Uniunii Europene din decembrie,2001 incearca sa defineasca
actul terorist ca fiind “unul dintre urmatoarele acte intentionate, care, avand in vedere natura sau
contextual sau, poate sa distruga serios o tara sau o organizatie internationala,definit ca o ofensa la
dreptul national, cand este comis cu scopul
a)de a intimida o populatie sau
b)de a constrange un guvern sau o organizatie internationala sa realizeze sau sa se abtina de la
a intreprinde orice act ori
c)de a destabiliza serios sau chiar de a distruge structurile fundamentale politice,
constitutionale, economice sau sociale ale unei tari sau ale unei organizatii internationale. ”1
In absenta unei definitii a terorismului, care sa fie universal acceptata, atentia a fost atintita
asupra interzicerii anumitor acte care sunt condamnate de catre intreaga comunitate internationala.
In ultimele decenii, securitatea a devenit una dintre problemele intens dezbatute si aplicate cu
noi consideratii care sa legitimeze statutul de refugiat si consecintele implicate.Statutul de
persoana refugiata si cererile pentru azilul reprezinta un element important, dar si dificil pentru
organizatiile si serviciile de securitate, in sensul ca, un individ care a amenintat in orice fel
securitatea unui stat sau a comis crime de razboi nu poate beneficia de drepturile unui
refugiat.Azilul politic nu se poate acorda unei asemenea persoane pentru că există principii în baza
cărora ajutorul și siguranța nu pot fi acordate. Indiferent de gradul de amenințare, discriminarea fie
ea etnică, religioasă sau politică nu reprezintă o soluție, iar UNHCR a evidențiat faptul că mulți
solicitanți ai azilului politic sunt discriminați pe baza etniei sau a modului de viață, iar cererile lor
sunt respinse din cauza acestor prejudecăți, în timp ce administrarea securității este realizată pe
baza presupunerii că aceste persoane sunt victimele abuzurilor și violenței și nu instrumente ale
acestora. O modalitate de a diferenția adevăratele victime o reprezintă colaborarea între agențiile și
serviciile de securitate și creșterea gradului de verificare a cetățenilor. Modul discriminatoriu de a
trata indivizii care solicită azil poate determina chiar o rată de creștere a terorismului, în sensul că
aceștia apelează la mijloace ilegale pentru a obține această șansă. UNHCR este de acord ca datele
refugiaților să fie accesibile statelor pentru că reprezintă un mod mai facil de combatere a
terorismului, dar datele nu ar trebui sa parvină statului din care un refugiat face parte în acest fel
periclitându-se viața acestuia. Pe de altă parte, UNHCR realizează necesitatea eliminarii din
statutul de refugiat a persoanelor vinovate de acte teroriste şi încurajează statele să implementeze
clauzele acestei excluderi în legislaŃia naŃională. Un aspect important al acestei situaŃii este
1
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determinarea gravităŃii actelor săvârşite, dat fiind faptul că multe delicte nu pot avea aceeaşi
anvergură precum actele teroriste, iar în acest caz trebuie luate în considerare consecinŃele
respingerii unei cerei pentru azil politic. Este, de asemenea, important să se realizeze că un individ
nu este responsabil sau vinovat de acŃiunile statului din care face parte, iar atacarea şi harŃuirea lui
nu reprezintă justiŃie, ci doar acte discriminatorii si xenofobice.
Atacul de la 11 septembrie 2001a avut ca rezultat măsuri legislative şi administrative
împotriva refugiaŃilor, care au dus la extremism securitatea nationala, astfel încât au fost
prejudiciaŃi studenŃi străini, ingineri, medici, cercetari. În urm acestui atentat, SUA au recurs la o
instituire a unui grad de securitate naŃională care a încălcat valorile constituŃionale şi democratice.
După data de 11 septembrie, SUA au confirmat faptul că o parte a responsabilităŃii îi revine
sistemului de imigrare care este vulnerabil şi lipsit de securitate, astfel încât a fost posibila
intruziunea unor persoane suspecte, procurarea de carduri Visa şi intrarea în stat a acestora.
Securitatea naŃională a luat o turnură negativă exagerând prin metodele şi restricŃiile impuse, multe
dintre acestea încălcând drepturile refugiaŃilor, fără a contribui la securitatea publică. Foarte multe
cereri pentru azil au fost respinse fără nici o bază legală şi în lipsa unor dovezi concludente despre
candidatura respectivelor persoane pentru protecŃie şi ajutor.
Pe lîngă acestea arestările preventive, deportările, arestările arbitrare au subminat securitatea
naŃională în loc să o garanteze în sensul că aceste practici determină membrii unor comunităŃi de
imigranŃi care ar putea coopera cu justiŃia să se simtă ameninŃaşi si terorizaŃi1. Mai mult, aceste
practici jignesc guvernele şi comunităŃile statelor din care imigranŃii fac parte.
Evenimentele de 11 septembrie au determinat şi o comprehensiune eronată a termenului de
terorism, fiind acuzate ca fiind terorişti persoane a caror Visa expira sau indivizii acuzaŃi de
fraudă. Faptul că mai mulŃi imigranŃi au fost deportaŃi şi torturaŃi de către CIA şi de către agenŃiile
de securitate subminează credibilitatea sistemelor de justiŃie şi securitate americane, pentru că
securitatea naŃională nu ar trebui să conste în încălcarea drepturilor fundamentale şi a standartelor
internaŃionale.
Cazul Canadei este diferit, deoarece statul canadian nu reprezintă o Ńintă a atacurilor teroriste.
Preocuparile guvernului canadian se leagă în principal de ameninŃările venite din partea Ńărilor
neoccidentale. Rapoartele de analiză privind securitatea confirmă existenŃa pe teritoriul statului
canadian a unor indivizi şi organizaŃii care sprijină, planifică si întreprind atacuri teroriste în alte
părŃi ale lumii. Termenul de terorist a devenit substitutul postmodern al clasei vicioase pe care
legile privind imigrarile din secolul XIX l-au folosit ca o unealtă de control impotriva imigrarilor.
O analiză recentă a procedurilor de deportare sugerează faptul că măsurile privind imigrările
îndreptate către protecŃia securităŃii Canadei nu dezrădăcinează duşmanii democraŃiei şi
adevăratele ameninŃări la adresa statului. De fapt, aceste măsuri reprezintă un singur instrument,
legat de menŃinerea sub control a departamentelor privind refugiatii.
Cu toate acestea, Ward Elcock, specialist în probleme de securitate, a avertizat, la sfârşitul
secolului XX, faptul că ameninŃarea teroristă asupra Canadei nu s-a diminuat. Având în vedere
numărul mare de organizaŃii teroriste active aflate pe teritoriul Canadei, W. Elcock declara că
,,eforturile împotriva terorismului vor fi în zadar atât timp cât statul permite ca graniŃele să fie
văzute ca simple strecurătoare.,,2
Concluzii
Studiul de faŃă a avut ca principală preocupare statutul de refugiat al unui individ, precum şi
drepturile şi obligaŃiile ce decurg din convenŃiile internaŃional referitoare la aceasta problemă,
1

Kerwin, D., The use and misuse of ntional security, rationale in crafting US refugee and Imigration
Policies, Oxford University Press, 2005, pag. 760
2
Aiken , S.J., Manufacturing Terrorists: Refugees, National Security and Canadian Law, Part 2, pag 127
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precum si procedura de stabilire a acestui statute.
Cu toate acestea, în dezvoltarea unei analize actuale a subiectului deja anunŃat, nu se poate
face abstracŃie de contextul social în care s-a dezvoltat noua societate, mai exact de fenomenul
terorismului şi de consecinŃele acestuia asupra apariŃiei nevoii de protecŃie internaŃională. Pentru a
întelege această poziŃie din punct de vedere internaŃional, am apelat la doua instrumente juridice,
care practic determină în mod clar ideea de refugiat, dar foarte important determină şi etapele pe
care trebuie să le parcurgă un individ până să i se acorde derpturile unui reefugiat.
Un element esenŃial în apariŃia noŃiunii de refugiat este terorismul, deoarece în urma actelor
violente, precum şi a acŃiunilor de persecuŃie împotriva diferitelor persoane s-a dezvoltat
fenomenul de migraŃie in scopul dobândirii protecŃiei din partea statului contractant. Luând ca
exemplu atât Canada, cât şi SUA, am observat că există în mod cert diferenŃe în atitudinea statelor
vizavi de conceptul de terorism, vizibile în adoptarea unor poziŃii diverse vizavi de statutul de
refugiat.
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ROLUL SEFULUI DE STAT; PARTICULARITATI IN CAZUL
REGIMURILOR POLITICE PARLAMENTARE SI REGIMURILOR
POLITICE SEMI-PREZIDENTIALE
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Abstract
In cadrul acestei lucrari vor fi evidentiate particularitatile in cazul regimurilor politice
parlamentare si semi-prezidentiale in ceea ce priveste rolul sefului de stat. Seful de stat este
primul si cel mai important reprezentant public al unui stat sau al unei federatii. El simbolizeaza
si personifica continuitatea si legitimitatea unui stat. Isi exercita puterea, atributiile si isi
indeplineste obligatiile conform constitutiei statului respectiv. In monarhii, seful statului este
monarhul, iar in republici, de obicei seful statului poarta denumirea de presedinte. În anumite țări
institutia președintelui reprezinta un post de onoare simbolic. Iar în alte țări președintele are cea
mai mare responsibilitate și putere.
Lucrarea este structurata pe 5 capitole si evidentiaza rolul presedintelui in sistemul semiprezidential si in cel parlamentar.
Cuvinte cheie in continutul prezentarii: sef de stat, forma de guvernamant, republica, sistem
semi-prezidential, sistem parlamentar.
Introducere
Forma statutului exprima modul in care este organizat continutul puterii, modul de
structurare interna si externa a acest continut. Componentele formei de stat sunt: structura de
stat, regimul politic si forma de guvernamant.
Regimul politic „reprezinta ansamblul metodelor si al mijloacelor de conducere a
societatii, cu referire imediata la raporturile dintre stat si individ, la modul concret in care un
stat asigura si garanteaza, in volum si intensitate, drepturile subiective”1, adica relatia dintre
stat si populatie ca element al statului.
Din perspectiva acestei definitii statele se impart in state autocratice si state democratice.
Regimul autocratic este caracterizeazat „prin inexistenta atat a condiŃiilor juridice formale cat
si a conditiilor reale pentru manifestarea vointei poporului. Masele populare nu au nici o
posibilitate sa determine sau sa influenteze politica interna si externa a statului. Puterea de stat este
exercitata in interesul unor grupuri de persoane, de o persoana sau un grup de persoane prin
metode dictatoriale,brutale, prin folosirea terorii politienesti, prin negarea drepturilor si libertatilor
individuale, in masura in care acestea sunt prevazute in legislatia statului respectiv”2.
Acest tip de regim este caracteristic statelor orientului antic in care domina despotismul
oriental (despotismul este un regim politic caracterizat prin puterea nelimitată și guvernarea
arbitrara, neingradita de nici o lege, a despotului), in Roma si Grecia acesta apare sub denumirea
de dictatura sau tiranie; iar in epoca moderna sunt cunoscute ca regimuri dictatoriale fasciste,
profasciste, militare, socialiste.
* Studenti, Facultatea de Drept “Nicolae Titulescu” din Bucuresti (e-mail: valentinamaria_stan@yahoo.com/
cristicront@yahoo.com). Acest studiu a fost realizat sub coordonarea lect. univ. dr. Marta-Claudia Cliza (e-mail:
Claudia.cliza@univnt.ro) si asist. univ. dr. Elena-Emilia Stefan (e-mail: stefanelena@gmail.com).
1
Nicolae Popa, Teoria generala a dreptului, Editia 3, Editura C.H.Beck, p. 89
2
Dumitru Baltag, Alexei Gutu, Teoria generala a dreptului, Chisinau, 2002, p. 41
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Regimul democratic „presupune existenta unor conditii care sa faca posibila participarea
maselor de cetateni la viata politica, influentarea politicii interne si externe a statului,exercitarea
unui control asupra modului in care organele de stat indeplinesc vointa lor”1. In abordarea
stiintifica a notiunii de democratie este necesar evidentierea a trei elemente: in interesul cui se
exercita puterea de stat, care este modul de exercitare a puteri de stat, care este conditia
cetateanului in stat si societate. Regimul democratic poate fi imparti in democratie directa, unde
poporul exercita nemijlocit puterea de stat, aplicabila in sectorul economic- autogestiune
(reprezentativa pentru secolul V i. Hr. in democratia ateniana si in prezent in anumite contoane
elvetiene, originand din Evul Mediu) si democratie indirecta, unde conducerea statului se
realizeaza prin organele alese.
Structura de stat sau forma de organizare reprezinta pe de-o parte impartirea interna a
statului in unitati administrativ-teritoriale sau in parti politice autonome si pe de alta parte
raporturile dintre stat, considerat ca intreg si partile sale componente. Astfel, statele pot fi
clasificate in state simple sau unitare( exista un singur parlament, un singur guvern, un singur rand
de organe judecatoresti, o singura lege fundamentala si o singura cetatenie) si state compuse sau
federative („exista mai multe randuri de organe legislative, executive si judecatoresti [...] mai
multe constitutii, iar impartirea interna este facuta in parti politice autonome, state componente ale
federatiei”2), adica relatia dintre puterea politica si teritoriu ca element al statului.
Continutul propriu-zis al lucrarii
1. Forma de guvernamant.
Forma de guvernamant reprezinta „modul in care sunt constituite si functioneaza organele
statului prin care se exercita puterea poltica intr-un stat. Forma de guvernamant este raportata, in
principiu, la trasaturile definitorii ale sefului de stat si la raporturile sale cu puterea legiuitoare”3.
Pentru a fi identificata forma de guvernamant trebuie sa se raspunda la intrebarea: cine
exercita puterea suverna intr-un stat? Prin intermediul celor trei raspunsuri posibile la aceasta
intrebare se poate face clasificarea in: monocratie ( o singura persoana), oligarhie ( un grup de
persoane) si democratie (poporul prin reprezentantii sai).
Dupa modul de desemnare a sefului de stat, forma de guvernamant poate fi monarhie (seful
statului este ales pe baze erditare sau pe viata) sau republica (seful de stat este ales fie direct, fie
indirect de catre popor).
Dupa numarul persoanelor care exercita atributiile Sefului de stat pot fi intalnite urmatoarele
situatii: sef de stat unic si unipersonal , sefi de stat pluripersonali ( aceasta forma se regaseste in
Republica San Marino, unde exista doi capitani regenti si in Elevetia, unde Consiliul Federat este
format din sapte ministri) si doua autoritati competente sa exercite prerogativele Sefului de stat (
monarhul si guvernul in Anglia).
Monarhia este forma de guvernamant in cadrul careia exercitarea atributiilor de Sef al
statului revine unei persoane desemnate de regula pe baze ereditare. In diferitele variante a fost cea
mai veche si cea mai raspandita forma de guvernamant in trecut. In opinia domnului profesor Ioan
Muraru, in evolutia monarhiei pot fi identificate: monarhia absoluta (cea mai veche forma de
monarhie, este caracterizata prin puterea discretionara in stat a monarhului), monarhie limitata sau
constitutionala (limitarea puterilor monarhului prin legea fundamentala a statului- constitutia,
monarhul are un rol important, atributiile parlamentului fiind reduse), monarhia parlamentara
dualista (forma a monarhiei constitutionale, in care monarhul si parlamentul stau, din punct de
vedere legal, pe o pozitie de egalitate) si monarhia parlamentara contemporana (intalnita astazi in
1

Dumitru Baltag, Alexei Gutu, Teoria generala a dreptului, Chisinau, 2002, p. 41
Nicolae Popa, Teoria generala a dreptului, Editia 3, Editura C.H.Beck, p. 88
3
Ioan Muraru, Elena Simina Tanasescu, Drept constitutional si institutii politice, editia 13, volumul II,Editura
C.H. Beck, p. 60
2
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Anglia, Belgia , Olanda, tarile scandinave; are un rol simbolic, pastrand unele prerogative cum ar
fi dreptul de dizolvare a parlamentului, dreptul de numiri in functii superioare, dreptul de a refuza
semnarea unor legi). In opinia doamnei profesor, Claudia Cliza in ceea ce priveste monarhia
constitutionala, monarhul are atributii pur reprezentative, are un anumit rol in procedura
legislativa, alaturi de armata acesta reprezinta cel de-al doilea stalp fundamental al statului. In
aceeasi opinie, dupa Al Doilea Razboi Mondial au fost inregistrate trei tendinte: criza regalitatii (in
Belgia in ceea ce il priveste pe Leopold al III-lea), ascensiuna regalitatii ( ca de exemplu, in
Spania, in 1975, Regele Juan Carlos I este succesorul Generalului Fraco-dictator) si disparitia
regalitatii (exemplu: Monarhia Italiana si Monarhia Greceasca).
2.
Republica. Rolul sefului de stat in sistemul parlamentar si sistemul semiprezidential.
Republica este o forma de organizare statala (sau forma de stat) în care suveranitatea apartine
poporului, iar puterea executiva este exercitata de cetateni alesi pentru o perioada determinata de
timp. Republica poate fi: prezidentiala, parlamentara sau semi-prezidentiala.
In sistemul prezidential, ca de exemplu in cel al Statelor Unite ale Americii, se poate
considera egala puterea executiva cu institutia Presedintelui, presedintele avand atributii
considerabile. Neexistand un Guvern propriu-zis, ci doar departamente (echivalentul ministerelor),
puterea executiva este condusa de Presedinte. „Acest sistem este unul eficient atat timp cat exista o
modalitatea de control si de verificare a modului in care presedintele isi exercita prerogative (ex.
Presedintele nu are niciun rol asupra bugetului, care este decis numai de Senat)”1.
2.1 Sistemul parlamentar.
Sistemul parlamentar este o formă de manifestare deosebita a sistemului reprezentativ și a
parlamentarismului, Parlamentul este adevaratul for de guvernare, acesta alege presedintele, care
are un rol formal.
In sistemul parlamentar, puterile executive apartin Primului-ministru si nu presedintelui,
Guvernul fiind expresia Parlamentului, in fata caruia trebuie sa raspunda; in cazul neindeplinirii
obligatiilor de catre Guvern, Parlamentul are posibilitatea de a retrage oricand increderea acordata
acestuia, ceea ce duce la instabilitate politica. Parlamentul are o structura bicamerala ce are ca scop
contrabalansarea influentei politice. Sistemul parlamentar este o formă de manifestare deosebita a
sistemului reprezentativ și a parlamentarismului, Parlamentul este adevaratul for de guvernare,
acesta alege presedintele, presedintele avand un rol formal. Acest tip de sistem il regasim in
Germania, Italia si Grecia, in Germania aceasta fiind un sistem reusit, ceea ce nu se poate spune si
despre celelalte doua tari (In privinta Greciei, Parlamentul elen a votat in favoarea implementarii
masurilor de austeritate necesare pentru ca Grecia sa primeasca ajutorul extern, ce ii va permite
astfel sa evite falimentul; in cazul in care masurile propuse de Uniunea Europeana n-ar fi fost
acceptate de Grecia, acesteia i-ar fi fost retrasa moneda euro, ceea ce ar fi dus la revenire la
drahma-moneda nationala, fapt ce insemnata scaderea nivelului de trai), durata mandatului intr-un
astfel de sistem este destul de lunga (5 ani Grecia, 7 ani Italia). In cazul sistemelor parlamentare,
Parlamentul este reglementat in Constitutie inaintea Presedintelui iar durata mandatului de
membru al guvernului este egala cu durata mandatului de parlamentar.
2.2 Sistemul semi-prezidential.
Sistemul semi-prezidential reprezinta incercarea de a umple o serie de dezavataje ale
sistemului prezidential dar si de a acoperi imperfectiunile sistemului parlamentar. Aceast sistem a
aparut dupa Al Doilea Razboi Mondial, avand trasaturi din sistemului parlamentar cat si din cel
prezidential, se mai numeste sistem parlamentar cu caracter prezidential. Prin acest sistem se
creaza o cale de mijloc, in care presedintele, ca reprezentant al poporului devine un arbitru intre
puterile Guvernului in timp ce puterea executiva apartine Guvernului, care este condus de Primul1

Marta Claudia Cliza, Drept administrativ, Editia a II-a, Partea I, Editura UJ, p. 75
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ministru. Acest sistem este definit ca fiind reprezentat de „institutiile unei democratii care
intrunesc urmatoarele doua elemente: un presedinte ales prin sufragiu universal si dotat cu notabile
puteri proprii si un prim-ministru si un guvern, responsabile in fata Parlementului”1.Astfel de
sistem intalnim in Franta, Irlanda, Portugalia, Australia, Finlanda. Insa cel ami bun exemplu este
cel al Frantei. In anul 1962, generalul Charles de Gaulle promoveaza reforma constitutionala prin
care presedintele era ales pentru un mandat de 7 ani , mandat ce putea fi reinoit nelimitat. In plus,
exista o neconcordanta intre mandatul Presedintelui si cel al Pralamentului, fapt pentru care
existau perioade de coabitate politica ceea ce inseamna ca Parlamentul si presedintele aveau
orietari politice diferite. Constitutia este modificata in 2000 iar din anul 2002 mandatul
Presedintelui este redus la perioada de 5 ani. Prin art. 16 din Constitutia Frantei i se permite
presedintelui sa ia masurile in cazul in care institutiile republicii sunt afectate grav, desi aceatsa se
consulta cu Primul- ministru, cu presedintii camerelor si cu cel al Consiliului Constitutional , el
poate actiona singur cum crede de cuviinta, in astfel de situatii. Rolul politic al Presedintelui este
foarte important, el participa la toate sedintele Guvernului si le prezideaza, semnand ordonantele
adoptate, poate dizolva oricand adunarile legiuitoare (dupa consultarea presedintilor acestora si a
Primului-ministru), prezideaza Consiliul Suprem al Magistraturii, numeste pe Primul-ministru,
fara a avea in mod necesar acordul Camerelor. Termenul de "republica semi-prezidentiala" a fost
prima data folosit în anul 1978 de catre politologul (politologie- stiinta politica) Maurice Duverger
pentru a descrie A Cincea Republica Franceza.
3. Sistemul semi-prezidential atenual. Studiu de caz- Romania.
Pentru a contura functiile presedintelui in cele doua sisteme, vom folosi ca studiu de caz,
Romania.
Potrivit articolul 1, alineatul (2) din Constitutie, forma de guvernamant in Romania este
Republica.
3.1 Functiile Presedintelui Romaniei
Expresia “functiile Presedintelui Romaniei” inseamna realitatea politico-juridica acoperita
prin “sarcini”. Notiunea de sarcina evoca ideea de necesitate sociala obiectiva care este valorizata
politic si consacrata legislativ ajungandu-se apoi in planul teoriei dreptului public la alte notiuni:
loc si rol , functii, misiuni.
In tarile cu traditie democratica, dupa Al Doilea Razboi Mondial, predomina teza consacrarii
unui presedinte cat mai aproape de formula unui monarh constitutional, in sensul estomparii
functiilor ce presupun prerogative nemijlocite de guvernare. Insa, in cazul exceptiilor (exemplu:
Franta), “constitutiile europene adoptate dupa cel de-Al Doilea Razboi Mondial merg pe idea unui
“personaj politic forte”, ce defineste esenta functiei de Presedinte al republicii , idee receptata si de
constituanul roman”2.
Potrivit articolului 80 din Constitutie, Presedintele Romaniei apare pe o pozitie tripla: acesta
este sef de stat, sef al executivului ( conducerea executivului fiind bicefala, se imparte intre
Presedinte si Guvern, aceasta reprezinta prima pozitie la nivel central in cadrul administartiei
publice), garant al Constitutiei si mediator intre puterile statului.
Prin functia de sef al statului se intelege reprezentant al statului roman atat in plan extern cat
si in plan intern , Presedintele are atributia de a incheia in numele Romaniei , tratatele
internationale, negociate de Guvern, de a acredita si a rechema reprezentantii diplomatici ai altor
state in Romania. In plan intern , Presedintele are dreptul de a conferi decoratii si titluri de onoare ,
de acordare a celor mai inalte grade militare, de numire in anumite functii publice, de acordare a
gratierii individuale, cum este prevazut prin textul articolului 94 din Constitutie.
Ca sef al executivului, Presedintele este “comandantul fortelor armate”si indeplineste functia
1
2

Marta Claudia Cliza, Drept administrativ, Editia a II-a, Partea I, Editura UJ, p. 76
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de presedinte al Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, acesta are sarcina de a garanta
independenta nationala, unitatea in integritatea teritoriala a tarii. In favoarea acestei sarcini, in
domeniul apararii, Presedintele are atributii de a declara mobilizarea si de a respinge agrsiunea
armata iar in situatii exceptionale, acesta instituie starea de urgent sau starea de asediu. Are dreptul
de a participa si la sedintele Guernului, potrivit articolului 87 din Constitutie.
“Presedintele Romaniei in al treilea rand, este autoritatea publica insarcinata sa vegheze la
respectarea Constitutiei si la functionarea autoritatilor (puterilor) publice in baza Constitutiei,
sarcina ce presupune si realizarea unui ‹arbitraj› intre puterile statului sau dupa caz, intre ‹stat si
societate›”1. Articolul 1, alineatul 5 din Constitutie mentioneaza ca respectarea Constitutiei , a
suprematiei sale si a legilor este obligatorie iar aticolul 16, alineatul 2, mentioneaza ca “Nimeni nu
este mai presus de lege”. In acest sens exista autoritati specializate care solutioneaza litigiile
determinate de nerespectarea legii sau a Constitutiei, inclusiv de catre Parlament, ipoteaza care ar
duce la controlul de constitutionalitate al legii sau al regulamentului in fata Curtii Constitutionale.
Niciuna dintre aceste autoritati jurisdictionale (insatele judecatoresti, Curtea de Conturi, Curtea
Constitutionala, Ministerul Public) nu au rolul de a “media”conflictul dintre autoritatile exclusiv
politice, determinat de aplicarea Constitutiei, acest rol revine Presedintelui Romaniei. Acesta
functie a Presedintelui reclama intr-o formula ideala, un Presedinte, prin educatie si statut anterior ,
echidistant fata de partidele politice.
Daca se pune problema unei calificari a regimului politic romanesc, putem spune ca
suntem mai aproape de un sistem parlamentar decat de unul semi-prezidential, suntem in prezenta
unui sistem semi-prezidential atenual sau parlamentarizat.
In ceea ce priveste trasaturile ce caracterizeaza regimul semi-prezidential francez, putine se
regasesc in sistemul constitutional roman, majoritatea acestora, sub diverse forme, sunt preluate de
Guvern , in scopul de a diminua influenta politica a Presedintelui Romaniei iar alte atributii sunt
conditionate de aprobarea Parlamentului, regasindu-se integral din sistemul francez doar procedura
alegerii prin vot universal, direct, in doua tururi de scrutin. Daca in Franta, rolul Presedintelui este
foarte important, in situatia Romaniei, sfera rolului acestuia este cu mult mai mica , toate
atributiile sale politice majore sunt supuse unui sistem de ingradiri si conditionari, specific
regimurilor parlamentare, iar uneori chiar mai excesive decat in orice regim parlamentar ( de
exemplu, atributia de dizolvare a Parlamentului).
3.2 Argumente de tip constitutional in vederea incadrarii regimului politic din Romania.
Vom analiza textele Constitutei in ceea ce priveste atributiile Presedintelui care sunt
conditionate in exercitarea lor, fie de vointa Guvernului, fie de cea a Parlamentului, precum si
atributiile pe care Presedintele le detine fara a fi nevoie de controlul Parlamentului, in sensul de a
gasi cea mai buna incadrare a regimului politic din Romania.
Articolul 95 intitulat „suspendarea din functie” reprezinta raspunderea poltica a Presedintelui.
La savarsirea unor fapte grave Presedintele Romaniei poate fi suspendat din functie de cele doua
camere ale Parlamentului, dupa Consultarea Constitutionale, cu votul majoritatii parlamentarilor.
In Romania, in 2007 , Presedintele Traian basescu, a fost suspendat, fiind repus in functie
dupa realizarea referdumului de demitere a acestuia. In aceste conditii,in ipoteza unor alegeri
corecte, actiunile Parlamentului nu mai corespundeau intereselor poporului, fapt pentru care desi
nu exista un text expres in Constitutie, Paerlamentul trebuia sa se autodizolve. Acest lucru, insa,
nu s-a realizat.
Articolul 96 intitulat „punerea sub acuzare” reprezinta raspunderea penala a Presedintelul.
Camera Deputatilor si Senatul, in sedinta comuna, prin votul a cel putin doua treimi din numarul
parlamentarilor pot hotari, punerea sub acuzare a Presedintelui Romaniei pentru fapte de inalta
tradare. Competenta de judecata revinei Inaltei Curti de Casatie si Justitie prin a carei hotarare
1
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ramasa definitiva, Presedintele suspendat poate fi demis de drept sau repus in functie.
Ca exemplu al raspunderii penale, in Romania, in anul 1989, Nicolae Ceausescu a fost pus
sub acuzare pentru fapte deosebit de grave cum ar fi genocidul, acesta a primit cea mai grea
pedeapsa a acelui moment, pedeapsa cu moartea.
Textul articolului 90, mentioneaza ca Presedintele Romaniei doar dupa consultarea
Parlamentului poate cere organizarea referendumului prin care poporul sa-si exprime vointa in
ceea ce priveste probleme de interes national.
In ceea ce priveste numirea Guvernului, Presedintele desemneaza un candidat pentru functia
de Prim-ministru, pe care il poate numi in aceasta functie doar in baza votului de incredere acordat
de Parlament, asa cum prevede artocolul 85, alineatul 1. Prin textele alineatelor 2 si 3, in caz de
remaniere guvernamentala, la propunerea Primului-ministru, Presedintele revoca si numeste unii
membri ai Guvernului, insa daca prin propunerea de remaniere se schimba structura si compozitia
politica a Guvernului, Presedintele isi poate exercita aceasta atributie doar in baza aprobarii
Parlamentului, acordata la propunerea Guvernului.
Raspunderea membrilor Guvernului este reglemantata prin articolul 109. In alineatul 1, este
precizat faptul ca Guvernul raspunde doar in fata Parlamentului.
In articolul 74, este recunoscut dreptul de intiativa legislativa, Guvernului , celor doua camere
ale Parlamentului si unui numar de cel putin 100.000 de cetateni care trebuie sa provina din cel
putin un sfert dn judetele tarii iar in fiecare judet, respectiv municipiul Bucuresti trebuie sa existe
cel putin 5000 de semnaturi in sprijinul acestei initiative, initiatica care nu poate avea ca obiect
probleme fiscale, internationale, amnistia sau gratierea.
In articolul 77, este prevazut dreptul Presedintelui de a cere revizuirea legilor ce i-au fost
trimise spre promulgare, insa acest lucru se poate realiza o singura data. In acest caz promulgarea
se face in cel mult zece zile de la primirea legii reexaminata sau verificata de Curtea
Constitutionala, in ceea ce priveste constitutionalitatea sa.
In domeniul politicii externe (articolul 91), tratatele internationale negociate de Guvern sunt
incheiate de Presedinte si supuse ratificarii Parlamentului. La propunerea Guvernului, Presedintele
acrediteaza si recheama reprezentantii diplomatici ai Romaniei si aproba infiintarea, desfiintarea
sau schimbarea rangului misiunilor diplomatice.
In cadrul atributiilor apararii (articolul 92), Presedintele este comandantul fortelor armate si
indeplineste functia de presedinte al Consiliului Suprem de Aparare a Tarii, avand dreptul de a
declara mobilizarea partiala sau totala a fortelor armate, cu aprobarea prealabila a Parlamentului.
In cazuri exceptionale, hotararea Presedintelui este supusa ulterior acestei aprobari, la cel mult
cinci zile de la adoptare. Masurile exceptionale sunt stabilite prin articolul 93 care mentioneaza
starea de asediu, sau starea de urgenta. In aceste situatii Parlamentul in cazul in care nu se afla in
sesiune, se convoaca de drept in cel mult 48 de ore de la instituirea starii de pericol, functionand pe
toata perioada acesteia.
Actele Presedintelui sunt contrasemnate de Primul-ministru, conform articolului 100,
alineatul 2. Acest lucru reprezinta un control exercitat de Parlament asupra Presedinelui prin
Guvern, acesta din urma fiind ales pe baza votului de incredere acordat de Parlament.
Articolele prezentate incadreaza regimul politic din Romania ca regim parlamentar.
In continuare vom mentiona articolele Constitutiei ce sunt specifice regimului semiprezidential.
Articolul 62 si artcolul 81 prezinta modul de alegere al celor doua Camere, respectiv a
Presedintelui, care se face prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat.
Articolul 89 se refera la dizolvarea Parlamentului ce poate fi realizata de catre Presedintele
Romaniei in cazul in care Parlamentul “nu a acordat votul de incredere pentru formarea
Guvernului de la prima solicitare si numai dupa respingerea a cel putin doua solicitari de
investitura”.
Alineatul 2 al articolului 89 da dreptul celor doua Camere cat si Presedintelui de a cere

Valentina Maria Stan, Cristian Cront

1049

urmarirea penala a membrilor Guvernului. Presedintele fiind in masura sa dispuna suspendarea
acestora din functie care se mai realizeaza si prin trimiterea acestora in judecata.
Prin prisma textelor din Constitutia Romaniei analizate putem observare clasarea regimului
politic ca regim politic semi-prezidential atenuat sau parmanetarizat.
3.3 Clasificarea atributiilor Presedintelui.
In ceea ce priveste atributiile din punctul de vedere al functiilor, cele trei categorii sunt
prezentate deja in subcapitolul 3.1.
Din punct de vedere al subiectelor fata de care se exercita distigem atributii ale Presedintelui
in raport cu Parlamentul , cu Guvernul, cu alte autoritati ale administartiei publice, atributii in
raport cu „puterea judecatoreasca”, atributii ce implica si Curtea Constitutionala si atributii in
raport cu poporul.
Din punct de vedere al frecventei, atributiile sunt obisnuite si atributii in situatii iesite din
comun.
Din punct de vedere al procedurii exista pe de-o parte, atributii care se exercita fara
conditionari si restrictii iar pe de alta parte ,atributii care sunt conditionate de termene, de
propuneri ale guvernului, de informarea, avizul sau aprobarea Parlamentului.
Din punctul de vedere al formelor tehnico- juridice necesare, atribuiile pot fi realizate prin
decrete, prin operatiuni administartive sau prin acte exclusiv politice.
4. Atributiile Sefului de Stat in Regatul Unit al Marii Britanii si al
Irlandei de Nord, in Canada, in Republica Federala Germania, in Italia , in Elvetia, in
Spania, in Grecia, in Belgia, in Japonia, in SUA, in Franta, in Portugalia si in Finlanda.
In Anglia, Monarhul are doar un rol simbolic in jocul politic, acesta se bucura de imunitate in
materie penala si civila. „Regele domneste dar nu guverneaza”1, acesta se conformeaza dorintelor
Guvernului, fie unor cutume favorabile acestora. Printre atributiile sale se numara: numirea
judecatorilor si acordarea gratierii, declararea starii de razboi si incheierea pacii, recunoasterea
altor state,incheierea tratatelor, desemnarea primului-ministru si numirea in inalte functii publice,
inmanarea ordinelor si distrinciilor, prezentarea ”Mesajului Tronului” ( reprezinta o pledoarie la
deschiderea fiecarei sesiuni paralemnatre, in favoarea programului guvernamental si a partidului
alfat la putere), sanctionarea legilor (pe cale cutumiara I se recunoaste monarhului dreptul de veto,
care insa nu mai este utilizat de la inceputul secolului XVIII), dizolvarea Camerei Comunelor ( in
prezent acest rol ii revine Primului-ministru, Regina conformandu-se cererii acestuia, urmand ca
aceasta sad ea publicitatii o proclamatie in acest sens, prin care convoaca si noul Parlament).
Regele este si sef al bisericii si sef al Commonwelth-ului britanic, fiind reprezentat de un
Guvernator General.
Canada este o monarhie constitutionala, insa analizand situatia juridica, Regina nu detine
nicio putere reala. Institutia regala este reprezentata prin Guvernatorul General la nivel central si
de Locotenenti-Guvernatori, la nivel provincial. Nici Guvernatorul General si nici LocotenentiiGuvernatori nu sunt implicate in procesul efectiv de guvernare. La nivelul provinciilor
functioneaza parlamente si guverne locale.
In ceea ce priveste Germania, Seful Statului are rolul de a reprezenta Germania pe plan
international, de a incheia tratate internationale, de a acredita si de a primi reprezentantii
diplomatici, de a numi si a revolca judecatorii, de a exercita dreptul de gratiere si de a promulga
legile. Acesta detine “atributii si in ceea ce priveste forma guvernului”2. Pentru a fi valabile
ordonantele si decretele prezidentiale trebuie sa fie contrasemnate se Primul-ministru sau de
ministrul de resort.
1
2
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In Italia, presedintele are prerogativele clasice ale safeului statului in regimurile politice
parlamentare, detine functii onorifice, Primul-ministru fiind actorul principal pe scena politica
intre legislativ si executiv. Printre prerogativele presedintelui se numara promulgarea legilor
adoptate de Parlament si emiterea decretelor cu valoare de lege si regulamentelor, trimiterea
mesajelor catre Camere, autorizarea prezentarii in camere in Camere a proiectelor de lege initiate
de catre Guvern, fixarea referndumulu popular in cazurile prevazute de Constitutie , numirea
functionarilor de stat, acreditarea si primirea ambasadorilor, ratificarea trataelor internationale
dupa autorizatia prealabila a celor doua Camere legislative in cazurile cerute de Constitutie,
prezidarea Consiliului Suprem al Magistraturii. Pe langa aceste atributii, presedintele este
comandantul foretelor armate si prezideala Consiliul Suprem de Aparare, confera decoratii,
exercita dreptul de gratiere. “Actele in care se materializeaza atributiile presedintelui sunt
contrasemnate de ministrii de resort iar cele care au putere de lege , precum si celelalte acte
prevazute de lege sunt contrasemnate de Primul-ministru.
Asa cum am mentionat in prima parte a lucrarii, Elevetia se afla in situatia sefilor se stat
pluripersonali. Consiliul federal fiind alcatuit din sapte membrii. Presedintele Consiliul
indeplineste functile unui sef de stat, iar atributiile sale sunt doar protocolare. In rapot cu ceilalti
membri ai Consiliului, presedintele nu are drepturi suplimentare, intucat unul dintre principiile
colegiale este egalitatea membrilor care constituie organismul colegial. Deciziile Consiliului
federal se iau numai cu unanimitate de voturi. Intre functiile Consiliul federal se regaseste
exercitarea initiative legislative, stabilirea scopurilor si si mijloacele politicii sale guvernamentale,
planificarea si coordonare activitailor statului, reglementarea relatiilor sociale prin ordonante, in
cadrul stabilit de Constitutie, elaborarea proiectului de buget federal si stabilirea exercitiului
bugetar anual, conducerea relatiilor international si reprezentarea elvetiei in strainatate, adoptarea
masurilor pentru apararea integritatii, a neutralitatii si a statutului de neutralitate a tarii, precum si a
sigurantei interne. Consiliul federal vegheaza la corectitudinea gestiunii financiare si la aplicarea
legislatiei si a hotararilor adoptate de Adunarea federala , precum si a hotararilor luate de
instantele de judecata . “Cand apararea iterelor generale ale tarii impune, Consiliul federal poate
adopta ordonante prin care ia decizii necesare, limitate ca durata”1.
Spania este o monarhie iar ca toate monarhiile din zilele noastre aceasta are un caracter
parlamentar. Competentele Regelui sunt formale. Si constau in sanctionarea si promulgarea
legilor, convcarea si dizolvarea Parlamentului, convocarea referendumului potrivit Constitutiei,
propunerea candidatului la functia de premier si revocarea acestuia, numirea si revocarea
membrilor Guvernului la propunerea Primului-ministru, numirea functionarilor civili si militari,
conferirea decoratiilor, exercitarea dreptului de gratiere. Regele are dreptul de a fi informat asupra
problemelor statului si de a prezida, in acest caz, sedintele Guvernului, cand considera ca este
oportun, precum si la cererea Primului-ministru, deasemena Regele este comandantul fortelor
armate si are atributii si in domeniul relatiilor international.
In Grecia, presedintele reprezinta statul, declara razboi si incheie tratate de pace,
semneaza acorduri de alianta, cooperare economica si participarea la organizatii internationale.
Presedintelui ii revine atributia de a il numi in functie pe Primul ministru si la recomandarea
acestuia e menbrii Guvernului, deasemenea il poate revoca din funtie pe Premier, daca acesta si-a
prezentat demisia sau in cazul in care Parlamentul adopta o motiune de neincredere fata de
Guvern. Acesta poate dizolva Parlamentul daca doua guverne si-au dat demisia sau daca
impotriva lor, Camera a adoptata motiuni de neincredere. Presedintele are atributia de a convoca,
in caz ca acesta considera necesar, in sesiune ordinara sau extraordinara Camera Deputatilor, ale
carei lucrari are dreptul de a le poate suspenda o singura data. Presedintele are atributia de a
promulga si de a dispune publicarea legilor votate de Camera Deputatilor , acesta beneficiind si de
1
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un drept de veto, avand posibilitatea sa refuze o singura data promulgarea unei legi si sa o trimita
Camerei insotita de obectiile sale. Presedintele emite decrete pentru exacutarea legilor , acesta este
sef al fortelor armate , acorda grade militare , evoca functionarii ublici, decerneaza decoratii, etc.
Belgia este o monarhie de timp parlamentar, in care atributiile Sefului de Stat se limiteaza la
indelinirea unor procedure protocolare, acesta neavand prerogative in procesul de guvernare desi,
aparent acesta ar avea putere reala de conducere.
In ceea ce priveste Japonia, Imparatul este simbolul statului japonez si al unitatii poporului.
Trecerea de la sacralitatea persoanei care este confundata cu istoria Japoiniei, la laicitatea functiei nu
a fost si nu este privita cu simplitate datorita deosebirilor dintre conceptia eurpeana si cea japoneza,
daca in conceptia europeana Seful Statului era o persoana cunoascuta, imparatii Japoniei si ai Chinei
ramaneau in afara perceptiei publicului. Imparatul nu detine prerogative referitoare la guvernare. In
atributiile acestuia se ragaseste convocarea Dietei, dizolvarea Camerei Reprezentantilor, convocarea
corpului electoral pentru alegerile parlamentare, confirmarea numirii si convocarii ministrilor si altor
functionari publici, precum si scrisorilor de acreditare a reprezentantilor diplomatic niponi, primirea
ambasadorilor, efectuarea ceremoiilor. Toate actele Imparatului care se refera la chestiuni de stat,
trebuie sa fie avizate sia probate de Guvern, care isi asuma astfel, responsabilitatea pentru acestea.
America are un regim prezidential in care “puterea executiva va fi exercitata de Presedinte”1,
acesta detine prerogativele specifice unui Guvern desi o asemenea institutie nu exista in sistemul politic
American. Presedintele Statelor Unite ale Americii are functia de sef al statului, de sef al puterii
executive, de comandant sef al fortelor armate, de sef al diplomatiei , de legiuitor, de sef al partidului
care l-a propus candidat la presedintie in sensul de a-l sustine , de a ii spori prestigiul si numarul de
simpatizanti, cat si functia de informare a poporului American cu privire la starea Uniunii.
In ceea ce priveste Franta, atributiile presedintelui sunt foarte largi, acestea fiind impartite in
competente personale, atributii de decizie si dreptul de veto. Prin aceasta clasificare , in cadrul
competentor personale , Presedintele prezideaza Consiliul de Ministri, Consiliile si Comitetele
Superioare ale Apararii Nationale, in calitate de comandant al armatei franceze. In cadrul atributiilor de
decizie se numara exerciarea arbitrajului, asigurarea respectarii Constitutiei, numirea Primului-ministru
si a celorlati membrii ai Guvernului, la propunerea acestuia, adresarea unor mesaje prezidentiale
Parlamentului, dizolvarea Adunarii Nationale, asigurarea autoritatii de stat constitutionale , dreptul de
gratiere. Dreptul de veto acorda Presedintelui poibilitatea de a cere Parlamentului o noua deliberare
aspura unor legi ordinare sau numai asupra unor articole ale acestora sau de a sesiza Curtea
Constitutionala in legatura cu neconstitutionalitatea unei legi inaite de a o promulga. Presedintele are
dreptul ca la propunerea Guvernului in timpul duratei sesiunilor sau la propunerea comuna a celo doua
Camere, sa supuna unui referendum orice proiect de lege care fara a fi contrar Constitutiei, ar avea
unele consecinte asupra functionarii institutiilor politice.
Portugalia are un regim semiprezidetial, atributiile pesedintelui pot fi impartite conform
Costitutiei in patru categorii: competente raportate la functionarea altor organisme cum ar fi prezidarea
Consiliului de stat, fixarea datei alegerilor parlamentare generale, convocarea Parlamentului in sesiuni
extraordinare, adresarea mesajelor destinate Adunarii Republicii si adunarilor legislative regionale,
competente personale cum ar fi exercitarea functiei de comandant suprem al fortelor armate, declararea
starii de asediu si a starii de urgenta cu aprobarea Parlamentului, promulgarea legilor , competente in
domeniul relatiilor internationale cum ar fi ratificarea tratatelor internationale dupa ce acestea au fost
aprobate in conformitate cu procedura legala si competente legislative ce reprezinta posibilitatea
exercitarii dreptului de veto, adica dreptul de a respinge o lege adoptata de Adunarea Republicii, care
daca este votata de Parlament fara nicio modificare, promulgrea acesteia devine obligatorie.
In ceea ce priveste Finlanda, principala atributie a Presedintelui este aceea de a-l numi pe Primul
ministru , dupa alegerea unui noi Parlament sau dupa demisia acestuia . Presedintele are deasemenea
1
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importante prerogative in domeniul politicii externe, prevazand ca aceasta este condusa de catre seful
statului in colaborare cu Guvernul. „In materie legislativa , Presedintele are, intre altele, prerogativa
constitutionala de a promulga legile votate de Parlament. In exercitarea atributiilor sale, Presedintele
emite decrete”1.
5. Conturarea unor trasaturilor importante pentru un conducator.
Un conducator trebuie sa aiba o personalitate puternica astfel incat atitudinea acestuia sa fie
neschimbatat fata de cei condusi indiferent de intamplarile care pot exista. “Un principe intelept trebuie
sa se gandeasca si sa gaseasca un mod de guvernare prin care cetatenii lui, oricat si in orice fel de
imprejurare sa aiba nevoie de stat si de el; in cazul acesta ei ii vor fi credinciosi intotdeauna.”
Un conducator trebuie sa isi castige poporul de partea lui, caci atunci cand poporul il iubeste acesta
nu trebuie sa ii fie teama de conspiratori , insa daca poporul ii este dusman , acestuia trebuie sa ii fie
teama de orice lucru si orice persoana. “Principele trebuie sa se fereasca de acele lucruri care pot sa-l
faca urat sau dispretuit si ori de cate ori va reusi sa faca acesta, el isi va indeplini bine rolul si astfel
celelalte fapte dezonorante pe care le-ar savarsi nu ii vor mai fi primejdioase.” 2 Acesta trebuie sa se
fereasca sa para schimbator “ca de o stanca in mijlocul marii si sa-si dea silinta ca faptele lui sa
dovedeasca maretie si curaj, gravitate si forta”3. Deasemnea acesta trebuie sa manifeste hotarare in
deciziile pe care le ia astfel incat sa isi formeze o faima atat de puternica incat “nimeni sa nu se
gandeasca sa il insele sau sa il conduca abil in eroare”4.
Un conducator este pretuit atunci cand este un prieten adevarat si un dusman adevarat, adica atunci
cand se declara de partea unuia si impotriva celuilalt, aceasta atitudine ajutandu-l intotdeauna
semnificativ mai mult decat sa ramana neutru deoarece iti este mai de folos de a-ti arata deschis
atitudinea si sa te razboiesti in mod deschis si loial caci “daca nu-ti arati intentiile vei fi intotdeauna
prada aceluia care va invinge si asta spre bucuria si satisfactia aceluia care a fost invins; nu vei avea
niciun motiv si nici un argument cu care sa te aperi, dupa cum nu vei avea pe nimeni sa te primeasca la
el. Caci acela care invinge nu vrea sa aiba prieteni suspecti si care nu-l ajuta la nevoie, iar acela care a
pierdut batalia nu te primeste pentru ca n-ai vrut ca ajutandu-l cu armele in mana, sa risti de a avea
aceeasi soarata ca el”5.
Prima impresie despre inteligenta unui condcator este data de oamenii pe care ii are in jurul sau,
daca acestia sunt capabili si ii sunt fideli, acesta poate fi considerat o persoana inteleapta pentru ca a
stiut sa descopere insusirile lor si sa ii pastreze credinciosi fata de el. Atunci cand oamenii din jurul lui
sunt altfel, este cazul ca acesta sa fie judecat intotdeauna in mod defavorabil deoarece “prima greseala
pe care un principe o poate face priveste tocmai alegerea oamenilor lui de incredere”6.
Este bine ca cel ce conduce sa fie considerat darnic, insa darnicia pe care acesta sa o practice
trebuie sa fie in sensul in care conducatorul va fi darnic fata de toti aceia carora nu le ia nimic si care
sunt majoritari si va fi avar fata de cei carora nu le da nimic si care sunt minoritari. “Este mai intelept
sa-ti pastrezi reputatia de om zgarcit care iti creaza o faima proasta dar lipsita de ura decat sa vrei sati castigi faima de om darnic si pentru acesta sa o dobandesti pe aceea de om lacom si jeluitor, ceea
ce va insemna pentru tine atat dezonoarea cat si ura oamenilor”7.
Se pune problema in cazul conducatorilor daca este mai bine sa fii iubit decat temut sau
invers. Raspunsul dat de Machiavelli este ca trebuie sa fii si una si alta , “dar intrucat este greu sa
impaci aceste doua lucruri […] atunci cand unul din doua trebuie sa lipseasca este mult mai sigur
1
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pentru tine sa fii temut decat iubit” .
Un conducator trebuie stie sa se fereasca de cursele care ii sunt intinse, curse pe care,
bineinteles, trebuie sa stie sa le indentifice. Trebuie ca spiritul sau sa fie intodeauna gata sa se
indrepte dupa cum ii poruncesc evenimentele existente ale fiecarui moment, sa nu se indeparteze
de ceea ce este bine dar sa stie, la nevoie, sa faca raul necesar pentru a-si apara poporul si puterea.
Deasemnea este necesar sa para milos, de cuvant, omenos, integru si chiar religios dar “in acelasi
timp sa fie pregatit ca, atunci cand nu este nevoie de asemenea comportare, sa poata si sa stie sa se
comporte tocmai dimpotriva”2.
Este greu sa ne inchipui un model de conducator plin de calitati caci “sunt multi aceia care siau imaginat republici si principate pe care nimeni nu le-a vazut vreodata si nimeni nu le-a cunoscut
ca existand in realitate”. Este adevarata acesta opinie intrucat deosebirea este atat de mare intre
felul in care oamenii traiesc si felul in care acestia ar trebui sa traiasca, caci “acela care lasa la o
parte ceea ce este pentru ceea ce ar trebui sa fie, mai curand afla cum ajung oamenii la piere decat
cum pot sa izbuteasca”. Conducatorului nu trebuie sa ii pese daca va merita faima rea a acelor
pacate fara de care nu isi poate pastra statul, daca cercetam unele scopuri care ni se arata a fi
virtuoase, vom constata ca ne-ar duce la pierzanie daca le-am urmari iar altele, care auzind de ele,
ni se par rele, acelea ne fac sa dobandim prin atingerea lor, atat siguranta cat si inflorire. Tocmai
din acest motiv conducatorul trebuie sa stie ce mijloace sa foloseasca pentru a-si apara popurul.
Concluzii
In cadrul acestui studiu am urmarit trasarea in linii mari a tot ce tine de un conducator pentru
o imagine de structura a rolului si atributiilor sale in functie de forma de guvernamant. Am pornit
de la notiunile de baza despre guvernare , ajungand la particularitatile fiecarui stat caci seful
statului personifica prin functiile sale si atributiile ce-i sunt conferite prin Constitutie: unitatea si
continuitatea statului. In final am prezentat trasaturile pe care un sef de stat ar trebui sa le aiba, sa
le dobandeasca sau macar sa le urmareasca pentru a-si pastra poporul in siguranta si in bunastare,
inspirandu-ma din ideile lui Niccolo Machiavelli (om politic, diplomat, filosof si scriitor italian al
secolelor XV-XVI) prezentate in capodopera intitulata “Principele”. Avand in vedere realitatea
politica, prin aceasta lucrare se poate observa cu usurinta, ca exista diferente intre notiunile
teoretice si modul in care exista acestea in practica.
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MODIFICAREA CONSTITUłIEI ROMÂNIEI
Alex STANICA ∗

Abstract
This paper analyses the issue of revising the Constitution of Romania. Thus the study is
structured in three parts and includes: notions about the constitution, the issue of revision and the
revision of the 2003 constitution. First of all a history of the constitution in Romania since the
beginning until today is presented. Moreover the study shows a parallel between the current
Constitution and a draft of a new Constitution in relation to EU requirements. All in all this
study's goal is to present the constitutional revision that took place in 2003 by analyseing the way
in which this procedure was put into practice and allso to present a some of the opinions
experssed in the doctrine regarding what is desired in constitutional law in the future.
Key words: Constituție, revizuire, Adunare Constituantă, Curtea Constituțională, Avocatul
Poporului
Introducere
Constituția in România a apărut mult mai tarziu decât ConstituŃiile din Ńarile Europene de
Vest (FranŃa, Germania, Italia). Aceasta s-a datorat faptului că epoca modernă, caracterizată prin
dezvoltare tehnică, economică, socială si culturală a început mult mai tarziu.
Prima ConstituŃie Română a apărut în 1859 ca urmare a înfaptuirii statului unitar național prin
unirea Munteniei si Moldovei sub domnia lui Alexandru Ioan Cuza. Sub domnia lui s-au realizat o
serie de reforme importante precum reforma agrară si alte reforme politice, administrative și
culturale care au avut ca urmare crearea si dezvoltarea unor instituții statale.
La 20 mai 1990 reiterându-se o experientă româneasca din anul 1922, s-a ales nu numai un
Parlament obisnuit ci si o Adunare Constituantă.
Prin Decretul-lege pentru alegerea Parlamentului si a Presedintelui nr.92/1990 s-a ales un
Parlament bicameral, format din Adunarea DeputaŃilor si din Senat care însa a funcŃionat si ca
Adunare Constituantă. Articolul 80 din Decretul-lege nr. 92/1990 avea următoarea redactare :
„Adunarea DeputaŃilor si Senatul in sedinŃă comună se constituie de drept in Adunare
Constituantă....”1 .
ConstituŃia Romaniei a fost adoptată in şedinŃa Adunarii Constituante din 21 noiembrie 1991,
a fost publicată in Monitorul Oficial nr.233 din 21 noiembrie 1991 și a intrat in vigoare in urma
probării ei prin referendumul national din 8 decembrie 1991.
În anul 2003 ConstituŃia a fost revizuită prin Legea nr.429/2003, lege ce a fost aprobată prin
Referendumul national din 18-19 octombrie 2003 si a intrat in vigoare la data de 29 octombrie
2003, data publicarii in Monitorul Oficial nr.758 din 29 octombrie 2003 a Hotărârii CurŃii
Constituționale nr.3 din 22 octombrie 2003 pentru confirmarea rezultatului Referendumului
național din 18-19 octombrie 2003 privind Legea de revizuire a ConstituŃiei României.
Probelematica revizuirii Constituției a făcut obiectul studiului mai multor autori români de
specialitate din care amintim pe: Antonie Iorgovan, Ioan Muraru, Ioan Deleanu, Cristian Ionescu,
∗
Student, Facultatea de Drept, Universitatea “Nicolae Titulescu” din Bucuresti; (e-mail:
alex_stanica91@yahoo.com). Acest studiu a fost elaborat sub coordonarea Lect.univ.dr. Marta Claudia Cliza (email: cliza_claudia@yahoo.com) și a Asist.univ.drd. Elena Emilia Ştefan (e-mail: stefanelena@gmail.com).
1
Antonie Iorgovan „Odiseea elaborarii ConstituŃiei” Editura Uniunii Vatra Româneasca, Târgu Mures, 1998,
pag.11
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Mihai Constantinescu, Simina Tănăsescu etc.
O mare parte dintre aceștia chiar au trăit în direct evenimentul istoric al adoptării Constituției
în 1991 dar și acela al revizuirii acesteia din 2003.
1.Modificarea ConstituŃiei României
1.1. Despre ConstituŃia Romaniei. Aspecte privind revizuirea
Este cât se poate de evident faptul că întrucât constituțiile reflectă in mod necesar realitățile
sociale si politice, ele trebuie să fie întotdeauna adoptate schimbărilor. În consecință anumite
prevederi ale lor vor fi inlocuite sau modificate, dacă este cazul, iar in situația unor schimbări
structurale se va recurge la adoptarea unei noi constituții. De asemenea nici o revizuire nu ar putea
fi făcută dacă ar avea ca rezultat suprimarea drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor
sau garanțiile acestora. Este știut că modificarea constituțională, atunci când este necesară tinde să
confere unor anumite texte un surplus de claritate indispensabil unei corecte aplicări, mai ales in
situațiile care privesc competențele unor organe de stat, atribuțiile acestora, drepturile si libertațile
cetățenilor1
Se ridică o serie de intrebari cu privire la implicaŃiile teoretice şi practice cu privire la
modificarea ConstituŃiei.O importanŃă deosebită cu privire la nodificarea ConstituŃiei este de a ști
cine are iniŃiativa revizuirii sale, cine are dreptul de a o revizui, precum si procedura ce trebuie
urmată de cel care are acest drept.
În acest sens trebuiesc facute o serie de precizări cu privire la revizuirea ConstituŃiei:
- In primul rând este de principiu ca dreptul de a revizui ConstituŃia trebuie sa aparŃina
aceluiaşi organ care a adoptat-o.
- In al doilea rand ca autoritatea competenta de a revizui ConstituŃia diferă dupa felul de
modificare a ConstituŃiei.
- In al treilea rand ca procedura de modificare a ConstituŃiei este de principiu asemănătoare
celei de adoptare potrivit marelui principiu al simetriei juridice.
Modalitatea prin care se realizează revizuirea ConstituŃiei poate constitui un criteriu de
clasificare a acestora. Astfel, dacă modificarea (revizuirea) ConstituŃiei se face după aceiași
procedură după care se modifică legile obișnuite putem spune că ne aflăm in prezenta unei
ConstituŃii suple sau flexibile. Dacă modificarea Constituției se face după alte reguli decât cele
obișnuite putem spune ca ne aflam in fata unei ConstituŃii rigide.
Urmatoarea problema o ridică cine poate avea iniŃiativa modificării ConstituŃiei.
În decursul istoriei constituŃiilor române putem observa ca în unele constituții s-a prevăzut
expres cine are dreptul de a iniŃia modificarea lor, de exemplu ConstituŃiile Române din 1866 si
1923 acordau dreptul de iniŃiativă regelui si Parlamentului, ConstituŃia României din 1938 acorda
dreptul de iniŃiativă numai regelui, iar ConstituŃia din 1948 care prevedea in articolul 103 că poate
fi modificată in parte sau in total la propunerea Guvernului sau a unei treimi din membrii
Parlamentului2.
Dacă in timpul primului ciclu guvernamental constituŃional, intre ani 1992 si 1996 raporturile
inter-instituŃionale nu au cunoscut crize majore, limitele ConstituŃionale au fost evidenŃiate de
alternanŃa la guvernare din 1996, in corelate cu specificul guvernarii de coaliŃie ce indica transferul
de la un prezidenŃialism diminuat spre un parlamentarism cu tentă guvernamentală.
Dezechilibrele instituŃionale si noile direcŃii strategice (integrarea in NATO si UE) au readus
ConstituŃia in dezbatere politică. Reintrodusă după anul electoral 2000 ca o temă de dezbatere
1
Duculescu Victor, Duculescu Georgeta„ Revizuirea Constituției – istoric, drept comparat , documente
opinii” editura Lumina Lex, Bucuresti 2002
2
Ioan Moraru, Elena Simina Tănăsescu„Drept constituțional ți instituții politice” ediția 13, volumul 1, editura
C.H. Beck
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publică, reforma politică s-a mutat din spaŃiul limitat al politicii in spaŃiul public.
În luna iunie 2002, 57% dintre romani auziseră despre discuŃiile privind modificarea
ConstituŃiei, iar dintre cei care erau in cunostinŃa de cauză, 65% credeau că această modificare este
necesară. Deschisă doar ca o negociere intre partidele politice, dezbaterea privind reconstrucŃia
instituțiilor româneşti a fost preluată de catre societate. Viitorul instituŃiei Presedintelui,
Parlamentul, sistemul electoral şi dinamica partidelor politice au devenit subiect de discuție
natională1.
În continuare o să facem o analiză cu privire la revizuirea ConstituŃiei din 2003, vom prezenta
date si statistici despre revizuire, decizii ale CurŃii Constituționale cu privire la aceasta, date despre
referendum si problema cu privire la o noua modificare.
1.2. Revizuirea ConstituŃiei române din 2003
Procedura de revizuire depinde într-o primă etapă de decizia celor două camere parlamentare.
În urma dezbaterilor (acestea au loc în fiecare cameră separat) acestea pot ajunge la un acord
pozitiv. Acest lucru înseamnă că ambele camere au adoptat revizurea în aceeași formă. Numărul
senatorilor și al deputaților care trebuie să se pronunțe pentru revizuirea constituției este de 2/3
(din numarul senatorilor și deputaților din fiecare cameră).
Dacă a fost întrunit acest număr, procedura de revizuire continuă, aceasta fiind supusă votului
poporului prin referendum. De asemenea poate fi vorba și despre un acord negativ, adica cele două
camere resping propunerea de revizuire.În cazul unui dezacord, când una dintre camere acceptă
propunerea de revizuire și alta o respinge sau când se dorește revizuirea în formule diferite, în
acest caz se poate constitui o comisie de mediere.
Aceasta comisie este formată atât din senatori cât și din deputați care au drept scop ajungerea
la un numitor comun, adică aprobarea procedurii cu o majoritate de 2/3. În cazul în care această
comisie nu poate ajunge la un consens se va organiza o ședință comună, iar în cazul în care
numărul de voturi al senatorilor și al deputaților întrunește majoritatea de 2/3, propunerea va fi
înaintată spre vot cetățenilor, prin organizarea unui referendum.În cazul în care nici acastă masură
nu este eficientă, propunerea de revizuire a constituției va fi suspendată. S-a luat decizia infinŃării
unui Forum ConstituŃional ca structură de dialog instituŃionalizat , fiind pentru prima data creată o
astfel de structură, creată in spirit occidental pentru consultarea cu privire la legea fundamentală.
Formă de consultare inedită, Forumul ConstituŃional a oferit o radiografie a societăŃii
româneşti, a gradului său de maturitate şi a limitelor sale. Început ca un parteneriat între
Camera DeputaŃilor şi societatea civilă, Forumul ConstituŃional a fost nevoit să Ńină cadenŃa cu
dinamica activităŃii Comisiei parlamentare pentru modificarea ConstituŃiei, ceea ce a influenŃat
ritmul sesiunilor şi al întâlnirilor regionale. Forumul ConstituŃional a fost inaugurat prin
ConferinŃa de deschidere care a avut loc la 10 iulie, în Bucureşti, la Palatul Parlamentului; au
participat şi au luat cuvântul reprezentanŃi ai societăŃii civile, personalităŃi ale mediilora
academice, mass-media, analişti politici, şi s-a bucurat de foarte bună reflectare în presă.
Programul dezbaterilor şi consultărilor, organizat în mai multe etape,pe perioada 10 iulie - 30
octombrie, a cuprins:
- ateliere de lucru pentru componentele societăŃii civile(ong-uri, sindicate şi patronate: 11
iulie, mass-media: 12 iulie)
-conferinŃe regionale: Timişoara - 7 septembrie, Cluj -14 septembrie, Craiova - 21
septembrie, Iaşi – 5 octombrie
- deschiderea şi administrarea paginii web a Forumului ConstituŃional şi a forumului on-line,
www.forumconstitutional.ro
1

Raporul final-Forumul Constituțional
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- informarea publicului prin intermediul afişului şi logo-ului Forumului ConstituŃional
- programul de consultare prin intermediul cărŃilor poştale puse gratuit la dispoziŃia
cetăŃenilor în peste 400 de oficii poştale din toată Ńara
- procesarea opiniilor exprimate; redactarea Raportului final
- punerea la dispoziŃia opiniei publice şi a tuturor instituŃiilor statului a Raportului final al
Forumului ConstituŃional în ConferinŃa de închidere (30 octombrie).
În urma acestora, proiectul revizuirii a fost adoptat in Parlament si a fost dat către cetăŃeni să
îsi exprime acordul intr-un referndum organizat pe data de 18-19 octombrie 2003. În urma
referendumului cu privire la numărul participanților la vot au rezultat urmatoarele:
- numărul persoanelor înscrise în listele pentru referendum: 17.842.103
- numărul participantilor: 9.938.441 (reprezentând 55,70% din totalul persoanelor înscrise in
liste)
- numărul voturilor valabil exprimate la raspunsul "DA": 8.915.022 (reprezentând 89,70%
din totalul voturilor valabil exprimate)
- numărul voturilor valabil exprimate la raspunsul "NU": 875.172 (reprezentând 8,81% din
totalul voturilor valabil exprimate)
- numărul voturilor nule: 148.247 (reprezentând 1,49 din totalul voturilor exprimate)
În urma numărării voturilor de către Biroul Electoral Central şi rezultând că voinŃa
poporului este pentru a adopta o nouă ConstituŃie, faza revizuirii a trecut in următoarea etapă,
Curtea ConstituŃională a hotarât:
’’Confirmă rezultatul referendumului naŃional din 18-19 octombrie 2003 si constată ca
Legea de revizuire a ConstituŃiei României, publicată in Monitorul Oficial al României, Partea I,
nr.669 din 22 septembrie 2003, a fost aprobată prin referendum. Prezenta hotărâre se publică în
Monitorul Oficial al României, Partea I. La data publicării prezentei hotărâri in Monitorul Oficial
al României, Partea I, Legea de revizuire a ConstituŃiei României intră in vigoare1.
PronunŃată azi 22 octombrie 2003.’’
La fel ca si ConstituŃia din 1991, ConstituŃia din 2003 are 156 de articole grupate in 8 titluri,
însă cele mai importante schimbari fiind :
• Gratuitatea invățămîntului de stat nu mai este garantată necondiționat (ci numai conform
legii).
• Minoritățile naționale au dreptul de a folosi limba maternă în administrație și justiție.
• Proprietatea privată este garantată și ocrotită de lege.
• Mandatul Președintelui este de 5 ani.
• Obligativitatea stagiului militar se stabilește prin lege organică.
• Imunitatea parlamentară este limitată.
• După aderarea României la UE cetățenii țărilor membre ale UE vor avea dreptul de a
alege și de a fi aleși în scrutinul local (dacă sunt rezidenți ai localității respective).
• Intrarea în Uniunea Europeană și OTAN (NATO) nu va fi votată prin referendum, ci de
către Parlament
1.3. Probleme referitoare la modificarea ConstituŃiei in conformitate cu Summit-ul U.E
Iată că după mai mulți ani, în istoria actuală a României, se pune problema unei noi revizuiri
a Constituției în contextul aderării la Uniunea Europeană.
La reuniunea Consiliului European din data de 8-9 decembrie 2011, la care a participat si
Presedintele Romaniei s-au discutat o serie de probleme referitoare la criza economică, întrunirea
finalizându-se cu un acord de guvernanŃă fiscală.
1
Hotararea Curtii Constitutionale nr. 3 din 22 octombrie 2003 pentru confirmarea rezultatului referendumului
national din 18-19 octombrie 2003 privind Legea de revizuire a Constitutiei Romaniei
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Problema pe care o ridică acest acord in privinŃa României este acela de a introduce acest
acord in legea fundamentală a statului, deficitul structural netrebuind sa depăsească 0.5% din PIB.
Consiliul European a dat şi o data limită pentru subscrierea acestui acord in Legea Fundamentală,
termenul fiind de 31 decembrie 2012.
Dată fiind această dată, unii politicieni românii sunt de părere că revizuirea ConstituŃiei s-ar
putea realiza in primăvara anului 2012 daca se va ajunge la un consens cu opoziŃia, aceasta
raspunzând că nu consideră necesară modificarea ConstituŃiei datorită acordului fiscal la care
România a participat.
În concret proiectul se referă la o serie de măsuri luate pentru a putea aduce acest acord de
guvernanță in limitele cerute, dar pe langa acestea ,proiectul mai vizeaza si transformarea
Parlamentului într-un Parlamenr unicameral.Voi încerca să fac o trecere in revistă a importantelor
modificări din prezentul proiect de lege asa cum a fost dat spre discutare: articolul 6 mai adaugă
alineatul 3 care prevede consultarea minoritatilor etnice cu privire la deciziile culturale şi
religioase; articolul 23 modifică termenul de arest preventiv de la 24 de ore la 48 de ore; articolul
37 modifică dreptul de a fi ales la 23 de ani in Parlament si nu doar în Camera DeputaŃtilor cum
este in actuala ConstituŃie; articolul 40 mai interzice dreptul de afiliere in partide politice si a
Avocatului Poporului, a asociaŃilor acestuia si cadrelor militare active; articolul 44 prevede că
averea dobândită ilicit nu poate fi confiscată; articolul 52 pedepseste mai grav erorile judiciare
savârsite de magistraŃi; articolul 58 delimitează clar că Avocatul Poporului este numit de către
Parlament; articolul 60 prevede ca Avocatul Poporului prezintă raportul Parlamentului anual sau la
cererea acestuia.
Titlul III cu privire la Parlament aduce schimbări radicale optând pentru un Parlament
unicameral asa cum a fost voinŃa poporului exprimată cu ocazia ultimului vot al Presedintelui, iar
de aici deriva o serie de schimbări majore cu privire la structura acestuia. Articolul 90 prevede că
Presedintele României stabileste prin decret problemele legate de referendum pe care il trimite in
Parlament, Parlament care are rolul de a îsi exprima acordul cu privire la decret in termen de 30 de
zile; articolul 92 aduce in discuŃie problema cu privire la starea de război pe care o poate
Parlametul cu votul majorităŃii;articolul 94 propune pentru Presedintele României faptul ca pe
lânga conferirea decoraŃiilor si titlurile de onoare le si poate retrage.Articolul 95 cu privire la
suspendarea din funcŃie spune ca în cazul săvârşirii unor fapte grave prin care se încalcă
prevederile Constituşiei, Preşedintele României poate fi suspendat din functie de către Parlament
cu votul majoritaŃii membrilor săi după obŃinerea avizului CurŃii ConstituŃionale cu privire la
gravitatea faptelor şi încălcarea ConstituŃiei, obŃinerea avizului fiind esenŃial pentru continuarea
procedurii. Articolul 96 rămâne in mare măsură la fel, controlul exercitându-se de catre Parlament,
articolul 97 propune pentru vacanŃa funcŃiei de Preşedinte un termen de 60 de zile. Pâna la
articolul 114 se fac doar modificări de forma, articolul 114 limitând raspunderea Guvernului în
cazul proiectului bugetar de stat si al asigurarilor de stat; articolul 119 vorbeşte despre trmiterea
strategiei de securitate naŃionala catre Parlament spre aprobare, dar si rapoarte privind activitatea
C.S.A.T-ului. Articolul 124 privind autoritatea judecatoreasca cere ca raspunderea procurorilor si
judecătorilor sa fie reglementată prin lege organică. Articolul 133 privind organizarea si
funcționarea Consiliului Superior al Magistraturii, astfel din 19 membrii: 10 (5procurori si 5
judecatori) alesi in adunările generale ale magistraților, 6 reprezentanți ai societății civile 3 aleși de
Președinte și 3 aleși de Parlament, Ministrul Justiției, președintele Înalte Curți de Casație si Justiție
și procurorul general al Parchetului de pe lânga aceasta.Se mai prevede ca hotărârile Consiliului
Superior se iau prin vot public și se motivează.
Titlul IV privind Economia si finanțele, articolul 138 privind bugetul public național in
alineatul 2 prevede ca Guvernul elaborează anual proiectul bugetului de stat si pe cel al
asigurarilor sociale de stat pe care le transmite instituțiilor Uniunii Europene dupa informarea
prealabila a Parlamentului asupra conținutului acestora. Articolul 138 cu 1, articol nou vine in
contextul Uniunii Europene si alinieri la standardele lor prevede că statul trebuie să evite deficitul
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public excesiv, deficitul bugetar nu trebuie sa fie mai mare de 3% din produsul intern brut iar
datoria publica nu poate depașii 60% din produsul intern brut, împrumuturile externe nu pot fi
luate decât in domeniul investițiilor. În cazul producerii unor catastrofe naturale sau ivirii unor
situatii excepționale cu impact negativ semnificativ asupra finanțelor publice, valorile maxime
prevăzute pot fi depasite cu acordul majorițatii membrilor Parlamentului numai daca depasirea
poate fi compensata in maxiumum trei ani. Prin pentru prevenirea consecințelor unei calamitâți
naturale sau ale unui dezastru deosebit de grav, cu acordul majoritâții membrilor Parlamentului,
pot fi contractate si alte împrumuturi externe.
Titlul VI prin articolul 142 face referire la Curtea Constituțională care e formată din 9
judecatori din care 6 alesi de către Parlament si 3 de către Presedinte.
Titlul VII privitor la Integrarea Euroatlantiva, prin articolul 148 se specifică faptul că
România este stat membru al Uniunii Europene și exercita comun cu celelalte state competențele
stabilite prin tratatele Uniunii. Ca urmare a aderării României la Uniunii Europene, prevederile
tratatelor constitutive sau de revizuire precum si celelalte reglementări ale Uniunii cu caracter
obligatoriu au prioritate fată de dispozițiile contrare din legile interne.
Conslusions
Problematica revizuirii Constituției s-a pus atunci când imperfecțiunile textului observate in
practică au ajuns să fie neclare pentru o bună desfașurare a unei democrații in condiții optime,
bineînteles unele reglementări trebuind aduse la standarde europene. Astfel revizuirea Constituției
din 2003 avea printre altele, ca principal scop, integrarea României in structurile euroatlantice, iar
in zilele noastre punându-se problema unei noi revizuiri având ca principal scop aducerea
României la standardele cerute de structurile euroatlantice.
În decursul lucrării s-a arătat exemplificat ce se intâmplă in timpul unei proceduri de
revizuire, cui aparțin competențele necesare adoptării unei noi Constituții, care sunt condițiile de
formă si de fond necesare, dar si ce cuvant are de spus populația țării in cadrul modificării legii
fundamentale a acesteia.
Nu se pune problema daca România va avea o nouă revizuire a Constituției ci cand va fi
aceasta, deoarece trecerea timpului descoperă noi lipsuri ale actualului text Constituțional,
contextul istoric având si el un cuvand important de spus, iar cel mai important, influențele externe
privind globalizarea si aducerea la standerde comune economice, politice, militare duc treptat la
apariția unui nou text Constituțional.
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STATUTUL CONSTITUȚIONAL AL ȘEFULUI STATULUI ÎN ROMÂNIA
Alina-Andreea CIOBANU-MORAIT1
Abstract:
The Presidency is a concept with multiple meanings: a head of state of a Republic, a person
driving a state body, an institution, a state organization, an association, a person chairing a
meeting, a debate commission etc. The President is seen as the leader of the state. The Romanian
constitutional system, the presidential institution and the Governments legitimacy differ from
different political wills. Thus, the President of Romania enjoys popular legitimacy, as a direct
result of his election by the electorate. The Government as a whole, is appointed by the President
on the vote of confidence from the Parliament.
The President of Romania - as head of state - is identified with the Romanian state.
Internally, we indicate the involvement in the legislative process by promulgating laws, the action
is vested by law with enforcing or securing the independence of the country and abroad,
accrediting ambassadors, receiving credentials, signing an agreement on behalf of Romania's
international treaties.
The president is the first and most important public representative of a state. It symbolizes
and embodies continuity and legitimacy of the state. It exercises its power, duties and fulfills its
obligations under the State Constitution. In monarchies, the head of state is the monarch, and in
republics, it is usually called the head of state- the president.
An analysis of the institution of the head of state should specify the category of power which
he belongs to. If power is based on the principle of separation, the institution belongs to the sphere
of the executive head of state. If the state is founded on the principle of uniqueness, the same
institution belonging to the category of power is similar to that of parliament, namely the
legislature.
*Cuvinte cheie: Constituția, instituția sefului de stat, șeful de stat, președinte, republică,
mandat
1. Scurtă prezentare istorică asupra funcției de șef de stat. Introducere.
Fundamentarea edificiului statal, pe unicitatea puterii, a însemnat crearea organelor puterii de
stat. Șeful de stat a fost de la inceput încadrat constant in aceasta categorie alaturi de Parlament.
Sistemul statal este construit pe cele trei mari puteri si anume :puterea legiuitoare,puterea
executiva si puterea judecatoreasca, seful statului tinand de puterea executiva de unde si
denumirea de „seful executivului”.
Instituția sefului statului isi are obarsia in istoria lumii, a sistemelor statale. Explicarea
instituției presupune înțelegerea corectă a relației natiune-organizare statală a puterii. Poporul
deține puterea politică.
În unele state, executivul este format dintr-un organ statal unic, adeseori un presedinte.In
regimul presidential pur, șeful de stat are o echipa care il ajuta in atributiile de guvernare ,iar
membrii acestei echipe sunt de fapt functionari.
Într-un alt grup de state, puterea executivă este realizată de două organe de stat, respectiv șef
de stat și Guvern, ca de exemplu regimul parlamentar din Anglia. Alaturi de șeful de stat, a apărut
1
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cabinetul, de fapt un grup de funcționari care au misiunea de a gestiona afacerile politice.
În unele țări, funcția de șef de stat a fost îndeplinită de organele colegiale, denumite prezidii,
consilii de stat, consilii prezidențiale. Astfel de organisme au existat în Romania, dar și în alte țări
foste socialiste ca de exemplu Bulgaria, Ungaria și Polonia.
Pentru aceste din urma state, organismele erau considerate organe ale puterii de stat.Un
exemplu de regim collegial considerat unic, este regimul Elvetian.
Intre sefii de state exista diferente efidente ca de exemplu , presedintele Republicii Franceze
care are putine trasaturi commune cu cel al Republicii Italiene1.
Șeful de stat a cunoscut de-a lungul timpului diferite titulaturi, cum ar fi regi, principi,
emiri,imparati, presedinti si monarhi. Monarhia reprezină un sistem politic, unde simbolicul puterii
este dat de o singură persoană.Se caracterizează prin trei tipuri : constituțională,absolută și
electivă.
Instituția sefului de stat, a trecut din anul 1859 la numele de “Domnitor al Principatelor Ro
maniei Unite .Ascendența din 1859 a lui Alexandru Ioan Cuza în funcția de Domn al Moldovei și
al Țării Românești sub suzeranitatea Imperiului Otoman, a unit națiunea românească in jurul unui
singur conducător
În 1862 cele două principate s-au unit formal sub numele de România, cu capitala la
București. In data de 23 februarie 1866 o așa-numită Monstruoasă coaliție, compusă din
conservatori și liberali, l-a forțat pe Al.I.Cuza să abdice. Prințul german Carol de HohenzollernSigmaringen a fost desemnat Prinț al României, în speranța asigurării sprijinului german pentru o
viitoare unire și independență. Descendenții săi au devenit regii României, până la venirea
comuniștilor în 1947. Potrivit Constitutiei din 1866, se consacra termenul de „domn”, acesta
avand puteri constitutionale ereditare, iar puterea legisllativa se exercita colectiv, de catre domn si
repezentanta nationala.
Constitutia din 1923 vorbeste despre „rege” si este mentinuta si de cea din 1939 care il
declara „capul; in 11 februarie 1866 la “Locotenența Domneasca”; in 10 mai 1866 “Domnitorul
Romaniei” si anume Carol I de Hohenzollern si apoi sub titulatura de “Rege”, in 20 iulie 1927
Mihai I a preluat conducerea tarii dar sub Regenta; cativa ani mai tarziu in 30 decembrie 1947
apare titulatura de “Presedintele Prezidiului Marii Adunări Nationale” pentru C.I.Parhon, Petru
Groza, I.Gh.Maurer; 14 ani mai tarziu sub Gheorghe Gheorghiu Dej se trece la o noua denumire si
anume “Presedintele Consiliului de Stat” dobândit si de Chivu Stoica. Nicolae Ceausescu a fost
atât Presedintele Consiliului de Stat, dar si “Presedintele Republicii Socialiste Romane”.
Statul2 este organizatia care detine monopolul asupra unor servicii pe teritoriul delimitat de
frantiere.El este titular al suveranitatii si personifica din punct de vedere natiunea.El nu trebuie
confundat cu societatea, care este o institutie separate ce reflecta interesele societatii.
Statul este o suma de institutii de guvernare, ansamblu distinct de restul societatii care creeaza
sfere publice si private.Isi exercita puterea printr-un aparat birocratic. Are puterea de a impune si
de a colecta taxe.
Din punct de vedere organizaŃional, statul este privit ca o sumă de instituŃii de guvernare şi
are cinci caracteristici principale. Aceste caracteristici nu sunt prezente în toate statele, mai ales
dacă avem în vedere diversele forme statale anterioare statelor moderne.
Un alt aspect care trebuie menŃionat este că prin definirile organizaŃionale nu este urmărită
aprecierea legitimităŃii statului sau a instituŃiilor care îl compun, precum nici opinia indivizilor
despre o eventuală legitimitate a statului.
Statul este un ansamblu de instituŃii distinct de restul societăŃii, care creează sfere publice şi
1
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sfere private. Din punct de vedere al autorităŃii, statul este o putere supremă şi suverană, precum şi
legislativă într-un anumit teritoriu. Pentru a-şi putea exercita aceste formede manifestare a puterii,
statul are monopolul asupra forŃei. Statul îşi exercită puterea printr-un aparat birocratic. Statul ca
entitate se distinge defuncŃionariicare ocupă anumite funcŃii la un moment dat în aparatul său
birocratic şi, din acest punct de vedere, statul are suveranitate şi asupra acestora. Prin funcŃionari
se înŃelege orice demnitar , inclusive preşedintele, prim-ministrul, miniştrii, etc. Statul are puterea
de a impune şi de a colecta taxe de la populaŃie.
Definirea funcŃională a statului subliniază ideea că acesta este o sumă de instituŃii care
îndeplinesc un anumit scop sau obiectiv. Principala distincŃie dintre această definire şi cea
anterioară constă în faptul că statul poate fi identificat cu o instituŃie sau organizaŃie care
îndeplineşte una din funcŃiile statului.
Un alt punct care deosebeşte definirea funcŃională de cealaltă este aprecierea statului prin
consecinŃele acŃiunii sale, cea mai comună fiind stabilizarea socială în interiorul teritoriului
controlat de acesta.
ConstituŃia României din 1991 a fost modificată şi completată prin legea de revizuire a
ConstituŃiei României nr. 429/20031 publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.758
din 29 octombrie 2003, republicată de Consiliul Legislativ, în temeiul art. 152 din ConstituŃie, cu
reactualizarea denumirilor şi dându-se textelor o nouă numerotare, astfel art.152 a devenit, în
forma republicată art.156.
Legea de revizuire a ConstituŃiei României nr. 429/2203 a fost adoptată prin referendumul
naŃional din 18-19 octombrie 2003, data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.
758 din 29 octombrie 2003 a Hotărârii CurŃii ConstituŃionale nr. 3 din 22 octombrie 2003 privind
legea de revizuire a ConstituŃiei României.
InstituŃia PreşedenŃiei - Şeful de Stat, consideraŃii generale
Şeful statului, preşedinte sau rege, îndeplineşte în sistemele democratice contemporane(cel
puŃin) trei funcŃii constituŃionale, existând şi situaŃii în care acesta (în special când e vorbade un
preşedinte într-un sistem prezidenŃial sau chiar semi-prezidenŃial, aşa cum vom vedea mai târziu)
este învestit cu puteri considerabil mai mari. FuncŃiile minimale ale şefilor de statsunt, în viziunea
lui Yves Meny: funcŃia simbolică (din care decurge prerogativa dereprezentare a Ńării), funcŃia de
garant al constituŃiei şi funcŃia de menŃinere a balanŃei puterilor în stat2.
Împuternicirile şefului de stat, ale unui preşedinte de stat, mai exact, au creat mereu
controverse. În practică răspunsul depinde de foarte mulŃi factori, precum structura, funcŃiile şi
raporturile dintre puterile publice, garanŃiile constituŃionale, durata mandatului organelor
reprezentative, modul de desemnare a şefului de stat (ereditar, alegere), responsabilitatea acestuia.
În FranŃa, preşedintele republicii veghează la respectarea ConstituŃiei. El asigură, prin
arbitrajul său, funcŃionarea regulată a puterilor publice, precum şi continuitatea statului. El este
garantul independenŃei naŃionale, al integrităŃii teritoriului, al respectării acordurilor comunităŃii şi
al tratatelor (art. 5 al ConstituŃiei FranŃei). Preşedintele de republică în FranŃa exercită atribuŃii care
au un anumit specific dată fiind poziŃia sa în sistemul constituŃional.Astfel, potrivit ConstituŃiei
FranŃei, preşedintele de republică: numeşte şi revocă pe primul ministru, iar la propunerea acestuia
pe miniştri; prezidează Consiliul de Miniştri; promulgă legile în termen de 15 zile. El poate,
înaintea expirării acestui termen, să ceară parlamentului o nouă deliberare, iar această nouă
deliberare nu poate fi refuzată; poate supune referendumului, în condiŃiile prevăzute de
ConstituŃie, anumite proiecte de lege, poate dizolva Adunarea NaŃională; semnează ordonanŃele şi
decretele emise de Consiliul De Miniştri;numeşte în funcŃiile civile şi militare; acreditează
ambasadorii, primeşte scrisorile de acreditare; poate lua măsurile necesare în situaŃiile prevăzute
1
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de art. 16 din ConstituŃie; acordă graŃierea .
Unele acte ale preşedintelui francez (vezi art. 19) trebuie contrasemnate de către primul
ministru sau de miniştri. Analizându-se competenŃa preşedintelui de republică înFranŃa, se
consideră că trei sunt funcŃiile prezidenŃiale şi anume: o funcŃie de reprezentare, ofuncŃie de
apărare (ocrotire, protecŃie); o funcŃie de arbitraj. FuncŃia de reprezentare semanifestă atât pe plan
intern, cât şi pe plan extern şi se exprimă prin multiple atribuŃii. FuncŃia de apărare (protecŃie)
cunoaşte două sensuri, primul corespunde tuturor ipotezelor în careconstituŃia îl face pe preşedinte
„garant”, iar al doilea este definit prin art. 5 al ConstituŃiei FranŃei, unde se spune că preşedintele
„veghează la respectarea ConstituŃiei”.
FuncŃia de arbitraj rezultă tot din art. 5 al ConstituŃiei, în sensul căruia preşedintele asigură,
prin arbitrajul său, funcŃionarea regulată a puterilor publice, precum şi continuitatea statului.
În Statele Unite ale Americii, republică prezidenŃială, preşedintele este considerat prin
ConstituŃie organ al administraŃiei de stat. Potrivit art. 2, din ConstituŃia americană „Puterea
Executivă va fi exercitată de Preşedintele Statelor Unite ale Americii”2. Deşi ConstituŃia adoptată
în 1787, nu a fost modificată într-o măsură „relevantă” pentru competenŃa Congresului şi a
preşedintelui, în cele două secole de existenŃă a acestei instituŃii a avut loc un proces de întărire
continuă a rolului preşedintelui în sistemul american. Astăzi unii considerăcă deŃinătorul funcŃiei
de preşedinte a ajuns să fie considerat drept cel mai puternic om din lume. Aceasta şi explică
atribuŃiile deosebite pe care le are preşedintele american.
Potrivit art.2 din ConstituŃie, preşedintele: încheie tratate, numeşte ambasadori, miniştri,
consuli, judecători la Curtea Supremă, anumiŃi funcŃionari superiori, acordă mandate de senatori
încondiŃiile prevăzute de ConstituŃie; poate, în cazuri extraordinare, să convoace ambele
cameresau una din ele şi, în caz de dezacord între ele cu privire la data suspendării sesiunii, el le
poate suspenda până la data pe care o socoteşte corespunzătoare.
AtribuŃii deosebite are preşedintele American3 în elaborarea legilor, el având atribuŃiade a
aproba şi semna. Potrivit art.1,7, punctul 2, orice proiect de lege votat de CameraReprezentanŃilor
şi de Senat este înaintat Preşedintelui Statelor Unite ale Americii, înainte de afi promulgat ca lege;
dacă acesta îl aprobă, îl semnează, iar dacă nu-l aprobă, îl returnează împreună cu obiecŃiile sale
Camerei de unde provine proiectul care va menŃiona în detaliu înregistrul său obiecŃiunile şi va
proceda la reconsiderarea lui.
În Suedia, şeful de stat nu dispune de nici o putere, nu participă la luarea deciziilor, nu
desemnează şi nu revocă miniştrii. FuncŃiile sale sunt eminamente de ordin ceremonial.Din
prezentarea unora din dispoziŃiile constituŃionale care stabilesc atribuŃiile şefuluide stat se poate
desprinde că există multe asemănări, dar şi multe deosebiri între sistemele constituŃionale. Câteva
asemenea deosebiri au relevanŃă deosebită.
În acest sens este plină desemnificaŃii juridice poziŃia şefului de stat în sistemul statal şi
desigur raporturile sale cu principalele organe de stat şi anume cu parlamentul, guvernul şi cu
organul judecătoresc suprem. NuanŃări importante se pot observa şi în ce priveşte atribuŃia de
semnare a legilor.Dacă uneori semnarea legilor nu este o condiŃie de valabilitate a legii, în unele
state ea este condiŃionată de aprobarea prealabilă a legii şi de posibilitatea retrimiterii legii spre
rediscutare în parlament (FranŃa de exemplu), sau se poate refuza semnarea în temeiul dreptului de
veto (S.U.A. de exemplu).
Dreptul de veto folosit frecvent de unii şefi de state nu este folosit de alŃii, deşi îl au.Astfel în
Canada niciodată un guvernator general n-a refuzat semnarea unei legi, iar în MareaBritanie
1
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sancŃiunea regală n-a mai fost refuzată din 1707. Unele nuanŃări pot fi semnalate şi cât priveşte
atribuŃiile de conducere în politica externă, gama acestora întinzându-se de la reprezentarea puterii
de stat, până la ratificarea tratatelor internaŃionale (în Maroc şi FranŃa, de exemplu).
Există chiar şi posibilitatea delegării de atribuŃii. Astfel, potrivit art. 3, pct. 15 din ConstituŃia
anterioară a Algeriei, şeful statului putea delega o parte din puterile sale vice- preşedintelui
republicii sau primului ministru sub rezerva dispoziŃiilor art. 116. În unele sisteme constituŃionale
şeful statului are iniŃiativă legislativă (Algeria), în altele poate dizolva parlamentul (Algeria,
Maroc), iar în altele poate ratifica tratatele internaŃionale (Maroc, art. 31din ConstituŃie, FranŃa, art.
52 din ConstituŃie).
EvidenŃiind sintetic împuternicirile şefului de stat, reŃinem următoarele: reprezentarea
statului; semnarea tratatelor; aprobarea unor acte normative elaborate deanumite organe de stat,
semnarea legilor şi altor acte în vederea publicării; prezidarea şedinŃelor unor organe de stat;
acordarea unor calităŃi şi titluri; numiri în funcŃii superioare;acordarea graŃierii; proclamarea stării
de asediu sau de urgenŃă; primirea scrisorilor deacreditare etc.
Desemnarea unui şef de stat
Desemnarea sau alegerea şefului statului1, atribuŃiile şi prerogativele acestei instituŃiiŃin de o
serie de factori:
•natura sistemului politic;
•sistemul constituŃional şi forma de guvernământ;
•anumite tradiŃii istorice şi naŃionale.
Nu în toate cazurile şi în mod automat modul de desemnare al şefului statuluidetermină locul
şi rolul acestuia în societate în stat. Cuantumul şi extensiunea acestei funcŃiieste în raport cu
celelalte puteri, în principiu cu executivul şi legislativul, dar şi de categoria puterii în care este
încadrată.Practica social-istorică de până astăzi a relevat patru mari moduri, căi de desemnare
aşefului unui stati:
a) Pe cale ereditară
Este prima şi cea mai veche modalitate de desemnare a şefului statului. Ea a fost şi
estecaracteristică regimurilor monarhice, constituŃionale.După anumite reguli constituŃionale,
monarhul ascede la funcŃia de şef al statului pecale ereditară ca în Anglia, Olanda, Suedia sau el
însuşi îşi poate desemna un succesor din cadrul casei regale, ca în Spania, Belgia, Maroc,
Iordania2.Prin aceasta modalitate dedesemnare a şefului statului, parlamentul sau altă instituŃie nu
au nici un rol sau unul minor,cel mult de a veghea la respectarea regulilor constituŃionale de
desemnare a acestuia, sau încaz de stingere a dinastiei, la numirea unui succesor la tron sau
participă la alegerea acestuia.
b) Alegerea de către parlament
Această modalitate de desemnare a şefului statului este o consecinŃă, un rezultat alrevoluŃiei
burgheze, al luptei acesteia împotriva absolutismului, fiind în acelaşi timp şi un modeficient de
control al parlamentului asupra acestei instituŃii.În practica politică această modalitate cunoaşte
două forme:
•parlamentul desemnează direct prin votul membrilor săi pe şeful statului, deregulă pe
preşedinte, aşa cum este situaŃia în Grecia, Israel, Republica Sud Africană. Înacest caz, instituŃia
şefului statului îmbracă forma uni-personală;
•parlamentul alege organe colegiale, ca şefi de stat, situaŃii întâlnite în fosteleŃări socialiste,
dar şi în state ca ElveŃia.
1
2
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c) Desemnarea şefului de stat de către un colegiu electoral
În principiu, parlamentul şi adunările landurilor în Germania, adunările legislative alestatelor
federale în India, şi adunările regionale în Italia desemnează membrii care împreunăformează
colegiul electoral şi care vor desemna pe şeful statului.O situaŃie mai aparte se petrece în S.U.A. şi
Coreea de Sud unde membrii colegiuluielectoral care îl vor alege pe preşedinte, sunt desemnaŃi
prin vot universal.
d)Alegerea şefului statului prin vot universal
Aceasta modalitate de alegere a şefului statului este o consecinŃă a adânciriidemocratismului
vieŃii politice, dar şi o măsură de asigurare a echilibrului între executiv şilegislativ. Alegerea
şefului statului prin vot universal îi conferă acestuia o sporită autoritate şirespect, care se pot
materializa prin atribuŃii şi prerogative. O asemenea situaŃie întâlnim în România, Rusia; FranŃa,
Indonezia, etc.
Atributele şi prerogativele şefului de stat
Problemele rolului şi ale atribuŃiilor şefului statului au fost şi sunt şi astăzi viudisputate, ele
cuprinzând o plajă largă şi variată de opinii şi păreri, acestea mergând de la conferirea şefului
statului un rol pur decorativ, reprezentativ, până la acordarea unor importante prerogative
executive şi legislative.
Această mare diversitate de roluri ce suntatribuite şefului statului sunt determinate de o serie
de factori:
•modul de desemnare a şefului statului;
•raportul dintre instituŃiile fundamentale ale statului, în principiu dintre executiv şi legislativ;
•existenŃa sau nu a unor tendinŃe şi opŃiuni pentru asigurarea unui echilibru între principalele
instituŃii ale statului, guvern-parlament;
•unele tradiŃii naŃionale.
În funcŃie de modul cum se exprimă şi se manifestă în practică rolul şi atribuŃiile instituŃiei
şefului statului, se pot distinge trei mari orientări:
a) Sisteme constituŃionale unde şefii de state deŃin şi exercită roluri pur decorative, doar de
reprezentare. Asemenea funcŃii se întâlnesc de regulă în monarhiile constituŃionale unde şefii
statului sunt desemnaŃi ereditar ca în Suedia, Anglia, Japonia, Belgia. De exempluîn Suedia şi
Japonia monarhii în calitatea lor de şefi de state nu dispun de nici o putere, nu iaudecizii, nu
participă la luarea deciziilor, nu desemnează, nu revocă miniştri, demnitari.FuncŃiile lor sunt
eminamente reprezentative şi acestea limitate.În Japonia atribuŃiile împăratului Ńin mai mult de
domeniul culturii decât de cel politic.În Marea Britanie1 regina are funcŃia de reprezentare a
statului şi de transmitere amesajului adresat parlamentului la constituirea acestuia şi la începutul
fiecărei legislaturi. Înaceastă Ńară, limitarea prerogativelor şefului statului a mers şi mai departe,
încât acesta chiar dacă prin constituŃie deŃine prerogativa promulgării legii, regina nu s-a mai
folosit de aceastădispoziŃie din 1707.
b) FuncŃia de reprezentare a statului o întâlnim şi în sistemele constituŃionale, unde instituŃia
şefului statului este exercitată de preşedinte. Aşa este situaŃia în Italia, Israel, Grecia,Germania, de
regulă acolo unde preşedinŃii sunt desemnaŃi fie de parlament, fie de colegiile electorale. În aceste
cazuri, ei se află sub un permanent control al legislativului având un rolstrict de reprezentare a
statului.
c) Sisteme constituŃionale unde instituŃia şefului statului se află la intersecŃia executivului şi
legislativului rolul acestuia fiind de a asigura un echilibru între cele douăinstituŃii ale statului, de a
limita tendinŃa uneia dintre ele de a acumula un surplus de funcŃii şide atribuŃii în detrimentul
1
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celeilalte. Sunt aşa numitele sisteme semiprezidenŃiale- parlamentare.Din aceste considerente,
şeful statului a fost înzestrat cu atribuŃii şi prerogative atât îndomeniul executivului, cât şi al
legislativului. (Exemplu executive: reprezentarea statului;desemnarea primului-ministru şi a altor
demnitari; prezidarea şedinŃelor guvernului;Legislative: promulgarea legii; dizolvarea
parlamentului).
Însă toate aceste prerogative şi atribute sunt controlate, împărŃite fie cu executivul, fie cu
legislativul, depinde, de domeniul aparŃinător funcŃiei. Asemenea situaŃii se întâlnesc înMaroc,
Algeria dar mai ales în fostele Ńări comuniste din Europa centrală şi răsăriteană1.
În aceste societăŃi impunerea sistemului semiprezidenŃial a fost determinată şi de alŃi factori,
ca:
•slăbiciunea instituŃiei legislative-parlamentul. În sistemul totalitarist, instituŃia parlamentului
se află într-o stare pur formală de funcŃionare şi în procesul trecerii lanoua situaŃie cu adevărat
funcŃională, ea nu a putut să se opună sistemuluisemiprezidenŃial;
•slăbiciunea parlamentului cumulată cu teama de a nu se crea un vid de putere prin scăderea
excesivă a prerogativelor instituŃiei prezidenŃiale, a fost un alt factor ce a permis constituirea
sistemului semiprezidenŃial;
•implicarea unor viitori şefi de state în revoluŃiile, antitotalitariste şi anticomuniste(Cehia,
CroaŃia, Rusia, România), fapt ce i-a impus în viaŃa politică, le-a creatautoritate si credibilitate;
• perpetuarea unor vechi concepŃii potrivit cărora şeful statului ca garant al suveranităŃii
naŃionale, al drepturilor şi libertăŃilor cetăŃeneşti şi politice, trebuie să deŃină anumite prerogative şi
atribute în stat
d) Sisteme constituŃionale unde şeful statului deŃine multiple şi diverse prerogative executive
şi legislative, fapt ce-l situează pe o poziŃie privilegiată în stat şi societate, egală sauaproape egală
cu cea a instituŃiei parlamentare. Cele mai relevante asemenea sisteme sunt dinS.U.A., Rusia,
FranŃa, Indonezia, etc.În Statele Unite preşedintele este şi seful executivului, el deŃine şi exercită
prerogativele unui prim-ministru, cum ar fi formarea echipei guvernamentale, numireacelorlalŃi
demnitari în stat, a ambasadorilor, judecătorilor la Curtea Suprema, reprezentareastatului,
încheierea tratatelor, şeful suprem al armatei, declararea stării de război şi pace2.Importante
prerogative deŃine preşedintele S.U.A. şi în domeniul legislativ, iniŃiativalegislativă, dreptul de
veto asupra legilor emise de parlament, promulgarea legii, etc.
e) Practic în S.U.A., instituŃia prezidenŃială se contopeşte cu cea executivă, fiind foartegreu
de făcut o delimitare între acestea două. În această societate puterea supremă estedeŃinută de două
componente: preşedintele şi guvernul, pe de o parte şi Congresul, de cealaltă parte.O situaŃie
apropriată o întâlnim şi în FranŃa, unde preşedintele prin prerogativele şi atributele conferite de
ConstituŃie, face din instituŃia şefului statului un adevărat arbitru în buna şi normala funcŃionare a
puterilor publice. Şeful statului este în această societate garantulindependenŃei, suveranităŃii şi
integrităŃii naŃionale, al respectării acordurilor internaŃionalesemnate de FranŃa.
Preşedintele numeşte şi revocă pe primul-ministru şi miniştrii, prezidează şedinŃele
Consiliului de Miniştri, contrasemnează ordinele şi decretele emise de guvern, numeştedemnitari
civili şi militari în stat, etc.
Alături de aceste atribute executive, el deŃine şiimportante prerogative legislative ca: iniŃiativa
legislativă, promulgarea legii, poate dizolva încaz de criză majoră, Adunarea naŃională.Şi în
societatea rusească post revoluŃionară instituŃia şefului statului reprezintă prin preşedintele ei, o
importantă putere în stat.
Pe lângă atributele de reprezentare a statului, preşedintele are un rol decisiv în numirea şi
revocarea primului ministru, iar prin intermediullui a celorlalŃi membri ai guvernului. În anumite
1
2
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situaŃii, poate dizolva Duma de stat – parlamentul. SituaŃii dintre acestea Ńin de numirea primuluiministru şi acceptarea lui de forul legislativ. Dacă Duma refuză prin vot de trei ori primul-ministru
propus de preşedinte, aceasta poate fi dizolvată de şeful statului. Prin prerogativele şi atribuŃiile
executive şi legislative deŃinute, instituŃia şefuluistatului din Rusia se apropie de cea din FranŃa.
Responsabilitatea unui şef de stat
Răspunderea şi responsabilitatea şefului statului este specifică fiecărui sistemconstituŃional în
parte. Ea Ńine de o serie de factori a căror pondere şi valoare poate fi diferităîn acest proces:modul
de desemnare a sefului statului; atribuŃiile şi prerogativele de care acesta dispune în stat; gradul sau
de implicare în politică şi conducere în societate.
Pe marginea acestei probleme în ştiinŃa politologică şi juridică s-au constituit douămari
orientări: 1.Şeful statului nu trebuie să răspundă pentru faptele şi actele sale. Este o orientare mai
veche, tradiŃională, ea bazându-se pe imunitatea de care dispuneşeful statului şi pe faptul ca orice
act emis de acesta este contrasemnat fie de primul-ministru, fie de ministrul de resort;.Porneşte de
la principiul că, în faŃa legii, toŃi oamenii sunt egali indiferent destatutul şi funcŃia lor în societate,
că nimeni nu e mai presus de lege. Este oorientare modernă care-l pune pe şeful statului în situaŃia
de cetăŃean şi, căorice cetăŃean, el trebuie să răspundă pentru actele şi faptele sale.Răspunderea
şefului statului nu este aceeaşi în toate sistemele constituŃionale, ea esteîn funcŃie de rolul şi
funcŃia exercitată de acesta în viaŃa politică a Ńării.
Acolo unde şeful statului are un rol reprezentativ, decorativ, el nefiind implicat în nici un fel
în actul deguvernare, desigur că şi răspunderea acestuia în acest plan este minoră sau chiar de loc.
Cel mai tipic exemplu este situaŃia monarhilor constituŃionali din Anglia, Belgia, Suedia,
Japoniasau a unor preşedinŃi din Germania, Italia, Israel, etc1.
Alta este însă situaŃia atunci când şeful statului în roluri şi intensităŃi diferite esteangajat în
actul de guvernare, act ce generează răspunderea şi responsabilitatea politică, civilăiar pentru fapte
grave, chiar penale.
De regulă, instituŃia care-l desemnează pe şeful statului este şi aceea în faŃa căreia acesta
răspunde (Parlament, Curtea ConstituŃională, CurteaSupremă, etc), ea fiind şi singura în măsură să
judece faptele şi actele acestuia.În situaŃia în care şeful statului este numit de parlament, acesta
răspunde pentru faptelesale în faŃa acestuia, iar parlamentul este cel ce decide măsurile ce trebuiesc
luate împotrivaşefului statului: atenŃionare, suspendare, revocare sau demitere.
SituaŃia se complică în cazul când şeful statului este desemnat prin vot universal. În această
situaŃie, parlamentul nu este în măsură să ia singur o decizie, întrucât nu el l-adesemnat. În cele
mai multe cazuri, parlamentul propune suspendarea şefului statului pentru o perioada limitată de
timp, urmând a se organiza un referendum naŃional, iar în funcŃie derezultatul acestuia, instituŃia
care l-a validat trebuie să ia hotărârea definitivă.
Durata mandatului şefului statului
Durata mandatului şefului statului este specifică fiecărui sistem constituŃional în parte,ea
Ńinând în mare măsura de forma de guvernare.
În situaŃia monarhilor constituŃionali2, durata mandatului şefului statului este pe viaŃă.În cazul
republicilor prezidenŃiale sau parlamentare, durata mandatului instituŃiei şefului statului este de
regulă corelată cu cea a executivului şi legislativului: 4, 5 ani sau chiar mai mult 6, 7 ani ca în
FranŃa.
În unele sisteme constituŃionale S.U.A., FranŃa, Rusia şi chiar România în cazuri excepŃionale
durata mandatului şefului statului poate fi prelungită printr-o lege votată de parlament.
1
2
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InstituŃia şefului statului în România
Scurt istoric privind instituŃia şefului de stat în România modernă
EvoluŃie a instituŃiei şefului de stat în Ńara noastră o voi explica prin prisma dispoziŃiilor
constituŃionale, începând cu prima noastră constituŃie. Astfel, potrivit Statului luiCuza puterile
publice erau încredinŃate domnului, unei adunări ponderatice şi unei adunări elective.Termenul
domn este folosit şi de către ConstituŃia din anul 1866 (art. 82), domnulavând puteri
constituŃionale ereditare, iar puterea legislativă se exercită colectiv de către domnşi reprezentanŃa
naŃională (art. 32). La 8 iunie 1884, în urma proclamării regatului în anul1881, textele
constituŃionale sunt puse de acord cu această realitate.
ConstituŃia din anul 1923 vorbeşte de rege (art. 77), arătând că puterea legislativă se exercită
colectiv de către rege şireprezentanŃa naŃională (art. 34), că puterea executivă este încredinŃată
regelui (art. 39).Denumirea de rege este menŃinută şi de ConstituŃia din 1938 (art. 34) care-l
declară capulstatului (art. 30) şi desigur cuprinde dispoziŃii similare cu cele din art. 34 şi 39 ale
ConstituŃieidin 1923.Ca urmare a modificărilor din sfera politică şi socială, în perioada 1940 –
1944 prerogativele regale au fost substanŃial restrânse, dar regele rămâne ca şef al statului până
îndecembrie 1947, în baza ConstituŃiei din 1923 repusă în vigoare prin Decretul nr. 1626 din1944.
Prin Legea nr. 363/19471 atribuŃiile de şef de stat sunt încredinŃate Prezidiuluirepublicii, care
devine şef de stat colegial. Aceasta a fost organizat ca un organ al administraŃiei de stat, ca organ
suprem executiv, dacă folosim exprimarea Decretului nr.31/1948. Constatarea este interesantă din
punct de vedere istoric pentru că dacă acteleconstituŃionale adoptate în această perioadă (ne
referim îndeosebi la Decretul nr. 1626/1944 şiDecretul nr. 2218/1946) au menŃinut separaŃia
puterilor, Legea nr. 363/1947 a înlocuit acest principiu cu unicitatea puterii.
ConstituŃia din anul 1948, încredinŃează funcŃia de şef de stat Prezidiului MariiAdunări
NaŃionale, organ central, caracterizat ca organ suprem al puterii de stat, menŃinut şi de ConstituŃia
din 1952 până în anul 1961, când a fost înlocuit prin Consiliul de Stat. Consiliul de Stat, organ
colegial, este menŃinut şi de ConstituŃia din anul 1965. În anul 1974 ConstituŃia afost modificată,
creându-se funcŃia de preşedinte de republică, îndeplinită de o singură persoană.
După revoluŃia din decembrie 19892 prin Decretul Lege nr. 2 din 273 decembrie privind
constituirea, organizarea şi funcŃionarea Consiliului Frontului Salvării NaŃionale secreează funcŃia
de preşedinte al consiliului. Decretul – Lege încredinŃează exercitarea atribuŃiilor de şef de stat
preşedintelui consiliului. Prin Decretul – Lege nr. 92/1990 privindalegerea parlamentului şi a
Preşedintelui României, funcŃia de şef de stat este încredinŃată Preşedintelui României, ales prin
vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat.
Această soluŃie este consacrată şi prin ConstituŃia actuală a României.
Constituanta aleasă la 20 mai1990, alcătuită în proporŃie de 2/3 din membrii Frontului
Salvării NaŃionale (FSN), partidul-stat improvizat în zilele RevoluŃiei pe ruinele Partidului
Comunist, fără o doctrină clară şi reunind personaje aflate ,,în locul potrivit la momentul potrivit”,
şi într-o pondere mult maimică din reprezentanŃii partidelor democratice istorice (Partidul NaŃional
Liberal şi Partidul NaŃional łărănesc Creştin-Democrat), respectiv din reprezentanŃii minorităŃii
maghiare(UDMR), a optat pentru construcŃia unui sistem republican inspirat din semiprezidenŃialismul francez.
Resorturile unei asemenea opŃiuni, într-un moment în care practic putea fi ales orice model
democratic european, au Ńinut mai degrabă de cultul tradiŃiei francofone care animă societatea
bucureşteană şi de actualizarea pe care Preşedintele Charles de Gaulle a conferit-o acestui mit la
sfârşitul anilor `60, decât de argumentele unei alegeri politologice,temeinic fundamentate.
1
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Oricum, timpul pentru o mare dezbatere naŃională era destul de scurt,resursele umane
calificate la nivelul Parlamentului erau puŃine iar modelul gaullist al celei de-a V-a Republici
exercita o atracŃie puternică asupra unei ,,clase politice” încropite în maregrabă din oamenii
momentului118.
La 8 decembrie 1991 a fost adoptată, prin referendum, ConstituŃia României,consfinŃindu-se
ruperea de trecutul comunist (abrogarea ConstituŃiei din 21 august 1965 se petrecuse, de facto, în
ziua căderii regimului comunist) şi trecerea de jure la sistemuldemocratic pluralist.
Reglementări ConstituŃionale privind InstituŃia Şefului de Stat în România
Natura juridică a funcŃiei de Preşedinte al României:
Până la ConstituŃia din 1991, în doctrină, se accepta ideea că şeful statului este Ńi şeful puterii
executive, cu prerogative mai întinse sau mai restrânse, în funcŃie de legislaŃia fiecăruistat.PoziŃia
şefului statului ca şef al puterii executive era recunoscută nu numai în doctrină,dar era confirmată
şi prin dispoziŃii constituŃionale.
Astfel, toate constituŃiile României anterioare celui de al doilea război mondial prevedeau că
puterea executivă aparŃinea regelui. DispoziŃiile ConstituŃiei din 1991 determină o reevaluare în
ceea ce priveşte loculşefului statului în sistemul organelor statului, în sistemul politic, poziŃia
acestuia în raport cu puterile în stat. Astfel, potrivit ConstituŃiei, Preşedintele României reprezintă
stalul român şieste garantul independenŃei naŃionale, al unităŃii şi al integrităŃii teritoriale a Ńării
[art. 80 alin.(1)].
Preşedintele României veghează la respectarea ConstituŃiei şi la buna funcŃionare
aautorităŃilor publice. în acest scop, preşedintele exercită funcŃia de mediere între puterile statului,
precum şi între stat si societate2.
În România, încă din cele mai vechi timpuri a existatşi funcŃionat instituŃia şefului statului.
De-a lungul vremii, ea a îmbrăcat diferite forme, de lacea monarhică absolutistă din timpul getodacilor, domn în perioada feudală, principe şi regeîn cea modernă şi contemporană, până la forma
colegială 1947-1974 şi preşedinte, astăzi.În art. 61 se arată că „Parlamentul este organul
reprezentativ suprem al poporuluiromân...", fiind ales prin vot universal şi direct. Pe de altă parte,
în art. 80, aşa cum am arătatmai înainte, se consacră faptul că .preşedintele României reprezintă
statul român...".MenŃionăm, totodată, că alegerea sa se efectuează tot prin vot universal şi direct,
de cătreelectorat.
Astăzi şeful statului în România este ales pe baza votului universal egal, direct şi secretal
cetăŃenilor, în baza unor reguli constituŃionale. Poate candida la funcŃia de preşedinte3,conform
constituŃiei orice cetăŃean care are domiciliul în România, are cetăŃenia română şidispune de toate
drepturile electorale. În alegerile din 2000 pentru a se putea înscrie în cursa prezidenŃială,
candidaŃii trebuiau să dovedească ca au o susŃinere de cel puŃin 300.000 deadeziuni.
Pentru desemnarea preşedintelui este nevoie de un tur de scrutin, dacă se îndeplinesc regulile
constituŃionale sau de două. În primul tur de scrutin este declarat câştigător candidatulcare a
îndeplinit următoarele condiŃii:▪la alegeri au participat minim 50,1% din cetăŃeni cu drept devot
înscrişi pe listele electorale;▪este declarat câştigător candidatul care a obŃinut minim 50,1%din
voturile valabil exprimate.În caz ca nici unul din candidaŃi nu au întrunit condiŃiile constituŃionale,
urmează să se desfăşoară în termen de 15 zile un nou tur de scrutin la care participă primii doi
candidate clasaŃi, în ordinea voturilor obŃinute. După desfăşurarea celui de-al doilea tur de scrutin
1
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României,mandatul preşedintelui începea din momentul prezentării, în şedinŃă comună a camerelor Parlamentului,
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este declarat câştigător, candidatul care a obŃinut cele mai multe sufragii universale, indiferent
derata participării la vot.
Validarea alegerilor se face de Comisia centrală electorală şi Curtea constituŃională. Intrarea
efectivă în funcŃie are loc după depunerea jurământului de credinŃă de către preşedinteîn faŃa
parlamentului. Durata mandatului este de 5 ani.
De când a fost implementată această instituŃie, România a avut următori preşedinŃi înordine
cronologică1.
• 28 martie 1974 - 22 decembrie 1989: Nicolae Ceauşescu (preşedinte al RepubliciiSocialiste
România).
• 27 decembrie 1989 - 6 februarie 1990: Ion Iliescu (preşedinte al Consiliului
FrontuluiSalvării NaŃionale).
• 6 februarie 1990 - 18 iunie 1990: Ion Iliescu (preşedinte al Consiliului Provizoriu deUniune
NaŃională).
• 18 iunie 1990 - 11 octombrie 1992: Ion Iliescu
• 30 octombrie 1992 - 29 noiembrie 1996: Ion Iliescu (considerat de CurteaConstituŃionalăca
"primul mandat constituŃional2"
• 29 noiembrie 1996 - 20 decembrie 2000: Emil Constantinescu.
• 20 decembrie 2000 - 20 decembrie 2004: Ion Iliescu.
• 20 decembrie 2004- 20 decembrie 2009: Traian Băsescu.
• 20 decembrie 2009- prezent: Traian Băsescu.În perioada 20 aprilie 2007 - 23 mai 2007,
preşedintele Senatului, Nicolae Văcăroiu, a exercitat funcŃia de preşedinte interimar, ca urmare a
votului Parlamentului de suspendare a preşedintelui Traian Băsescu.
În urma referendumului din 19 mai 2007, Traian Băsescu a fost reconfirmat în funcŃie
Desemnarea şefului de stat, durata mandatului şefului de stat
În ce priveşte modalitatea de alegere a preşedintelui, potrivit prevederilor ConstituŃiei
preşedintele va fi ales pe termen de cinci ani, prin vot universal, egal, direct, secret şi liber
exprimat.
Este considerat ales candidatul care a întrunit la primul tur de scrutin majoritatea devoturi ale
alegătorilor înscrişi în listele electorale. În cazul în care nici unul dintre candidaŃi nu a întrunit
această majoritate, va fi organizat un al doilea tur de scrutin între primii doicandidaŃi, în ordinea
numărului de voturi obŃinute la primul tur de scrutin. În urma celui de-aldoilea tur de scrutin, va fi
declarat ales candidatul care a obŃinut cel mai mare număr devoturi.
ConstituŃia prevede că nimeni nu poate îndeplini funcŃia de preşedinte decât pentrudouă
mandate. Rezultatul alegerilor va fi validat de Curtea ConstituŃională, după carecandidatul va
depune în faŃa Parlamentului un jurământ.
Rolul şi atribuŃiile Preşedintelui României
Explicarea rolului şi atribuŃiile şefului de stat în România trebuie să pornească de la
dispoziŃiile clare şi explicite ale ConstituŃiei. Astfel, din art. 80 (1) din ConstituŃie se desprinde
următoarea caracterizare a Preşedintelui României3:
A) Reprezintă statul român
Acesta înseamnă că în relaŃiile interne şi internaŃionale, statul este reprezentat de şefulde stat
B) Este garantul independenŃei naŃionale, al unităŃii şi al integrităŃii teritoriale a Ńări
1
Mandatul Preşedintelui se exercită de la depunerea jurământului în faŃa Parlamentului (art.83 alin. (1)
dinConstituŃie). Unele surse indică în mod eronat data începerii mandatului ca data alegerilor.
2
Muraru, Drept constituŃional şi InstituŃii politice, vol. II, Editura Proarcadia, Bucureşti 1993, pag. 207
3
Constantin Calinoiu , Drept ConstituŃional şi InstituŃii Politice, Ed. LuminaLex, Bucureşti, 2008, pg.130
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Din aceasta rezultă marea responsabilitate pe care şeful de stat o are în ocrotireaacestor valori.
Această trăsătură fundamentează unele atribuŃii ale Preşedintelui României, precum cele în
domeniul apărării.
C) Veghează la respectarea ConstituŃiei şi la buna funcŃionare a autorităŃilor publice
Această caracterizare are un conŃinut complex în semnificaŃii juridice, dar şi
politice.ConstituŃia adăugând că în acest scop Preşedintele exercită funcŃia de mediere între
puterile statului, precum şi între stat şi societate.
De asemenea potrivit art. 92 (1) din ConstituŃie,Preşedintele României este comandantul
forŃelor armate şi îndeplineşte funcŃia de preşedinteal Consiliului Suprem de Apărare a łării.
Caracterizându-l astfel ConstituŃia stabileşte ceatribuŃii îndeplineşte Preşedintele României.
Pe criteriul conŃinutului aceste atribuŃii pot fi grupate astfel:
a). AtribuŃii privind legiferarea
Şeful de stat are importante atribuŃii în acest domeniu. Astfel, Preşedintele României:
promulgă legile (art. 77), având dreptul de a cere, o singură dată, reexaminarea legii; semnează
legile în vederea publicării lor în Monitorul Oficial; poate sesiza Curtea ConstituŃională înlegătură
cu neconstituŃionalitatea legilor, potrivit art. 114 lit. a
b). AtribuŃii privind organizarea şi funcŃionarea puterilor publice
Preşedintele României exercită funcŃia de mediere între puterile statului, precum şi între stat
şi societate. Ca atare, şeful de stat se află în raporturi constituŃionale, clar definite, cu autorităŃile
publice, multe din atribuŃiile sale privind organizarea şi funcŃionarea acestora.Aceste atribuŃii sunt:
prezentarea de mesaje Parlamentului, cu privire la principalele probleme politice ale naŃiunii (art.
88); consultarea Guvernului cu privire la probleme urgente şi de importanŃă deosebită (art. 86);
participarea la şedinŃele Guvernului şi prezidarea acestor şedinŃe în condiŃiile art. 87; organizarea
referendumului în probleme de interes naŃional, după aprobarea prealabilă a Parlamentului (art.
90).
c). AtribuŃii privind alegerea, formarea, avizarea formării, numirea sau revocareaunor
autorităŃi publice
AtribuŃiile ce revin preşedintelui României în acest domeniu sunt: dizolvarea parlamentului în
condiŃiile art. 89; desemnarea unui candidat pentru funcŃia de prim-ministru numirea Guvernului
pe baza votului de încredere acordat de Parlament, revocarea şi numireaunor miniştrii în caz de
remaniere guvernamentală sau vacanŃă a postului, la propunerea primului ministru (art. 85 din
ConstituŃie); numirea a trei judecători la curtea ConstituŃională, potrivit art. 140 (2) din ConstituŃie,
numirea în funcŃie a magistraŃilor în condiŃiile art. 124 şi 133 din ConstituŃie; numiri în funcŃii
publice potrivit art. 94 lit. „c” din ConstituŃie; acordareagradelor de mareşal, de general şi de
amiral.
d). AtribuŃii în domeniul apărării Ńării şi asigurării ordinei publice
În cadrul acestor atribuŃii includem: declararea cu aprobarea prealabilă a Parlamentului, a
mobilizării parŃiale sau generale a forŃelor armate. În situaŃii excepŃionale Preşedintele României
poate lua această măsură, hotărârea fiind supusă aprobării Parlamentului în cel mult 5 zile de la
adoptare; luarea de măsuri pentru respingerea oricărei agresiuni armate îndreptate împotriva
României. Printr-un mesaj se aduce neîntârziat lacunoştinŃa Parlamentului această situaŃie;
instituirea stării de asediu sau stării de urgenŃă, parŃiale sau totale. Preşedintele va solicita
Parlamentului, încuviinŃarea măsurii adoptate în celmult 5 zile de la luarea acestor măsuri.
e). AtribuŃii în domeniul politicii externe
În această categorie cuprindem: încheierea, în numele României, a tratatelor negociatede
Guvern şi supunerea lor spre ratificare Parlamentului în termen de 60 zile; acreditarea şi
rechemarea, la propunerea Guvernului, a reprezentanŃilor diplomatici ai României; aprobarea
înfiinŃării, desfiinŃării sau schimbării rangului misiunilor diplomatice; acreditarea în România
reprezentanŃilor diplomatici ai altor state.
f). Alte atribuŃii
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În această categorie se includ: conferirea decoraŃiilor şi titlurilor de onoare; acordarea graŃierii
individuale.Voi reda în cele ce urmează mai pe larg fiecare dintre atribuŃiile enumerate anterior:
În ceea ce priveşte puterea legislativă, Preşedintele are dreptul să adreseze acesteia mesaje cu
privire la principalele probleme politice, iar în cadrul procedurii de legiferare poatesă retrimită
textul unei legi spre a fi dezbătut de către Parlament înainte de a promulga legea în cauză.
Tot în legătură cu Parlamentul, Preşedintele Ńării mai are şi posibilitatea excepŃională de a
dizolva, în ipoteza în care aceasta nu a acordat votul de încredere pentru formarea Guvernului în
termen de 60 de zile de la prima solicitare şi după respingerea a cel puŃin douăsolicitări de
investitură. ConstituŃia precizează că în cursul unui an, Parlamentul nu poate fidizolvat decât o
singură dată şi în nici un caz în ultimele luni ale mandatului PreşedinteluiRomâniei, în timpul stării
de asediu sau al stării de urgenŃă.
În ceea ce priveşte relaŃiile dintre Preşedinte şi Guvern1, acestea sunt stabilite cuexactitate de
ConstituŃie, care prevede că Preşedintele va desemna un candidat pentru funcŃiade prim ministru şi
va numi Guvernul pe baza votului de încredere acordat de Parlament.
În cazul remanierii guvernamentale sau de vacanŃă a postului, Preşedintele revocă şi numeşte,
la propunerea primului ministru, pe unii membrii ai Guvernului.Preşedintele României poate
consulta Guvernul cu privire la problemele urgente şi deimportanŃă deosebită. El poate lua parte la
şedinŃele Guvernului în care se dezbat probleme deinteres naŃional privind politica externă,
apărarea Ńării, asigurarea ordinii publice, precum şi înalte situaŃii, la cererea prim
ministrului.Potrivit modificării constituŃionale din 2003, Preşedintele nu poate demite pe
primulministru, deoarece prin aceasta întregul Cabinet ar trebui să-şi dea demisia, ceea ce ar
dăunastabilităŃii politice, provocând o criză de govern.
Referitor la puterea judecătorească2. Preşedintele are şi unele atribuŃii care sunt legatede
activităŃile judecătoreşti. Astfel, el are dreptul să acorde graŃierea individuală unor condamnaŃi. El
dispune de prerogativele numirii în funcŃie a magistraŃilor, la propunerea Consiliului Superior al
Magistraturii. Preşedintele mai dispune de prerogative de a numi trei judecători ai CurŃii
ConstituŃionale din cei nouă care compun acest organism.
Preşedintele are, aşadar, o gamă largă de atribuirii dintre care am examinat până acumo serie
de prerogative care privesc colaborarea sa cu diferite puteri ale statului. Printre atribuŃiile
prezidenŃiale, un rol important îl ocupă însă şi atribuŃiile în domeniul politicii externe. Astfel,
Preşedintele are dreptul să încheie tratate internaŃionale în numele României,care vor fi supuse
spre ratificare Parlamentului în termen de 60 de zile, la propunerea Guvernului; acreditează şi
recheamă reprezentaŃii diplomatici ai României şi aprobă înfiinŃarea, desfiinŃarea sau schimbarea
rangului misiunilor diplomatice
Preşedintele exercită atribuirii şi în domeniul apărării3. Este comandantul forŃelor armate şi
îndeplineşte funcŃia de preşedinte al Consiliului Suprem de Apărare a łării. El poatedeclara, cu
aprobarea prealabilă a Parlamentului, mobilizarea generala sau parŃială a forŃelor armate. În
asemenea cazuri excepŃionale, hotărârea preşedintelui va fi supusă ulterior aprobării
Parlamentului, în termen de cinci zile de la adoptare. În caz de agresiune armata îndreptată
împotriva României, Preşedintele are dreptul să ia măsuri pentru respingerea agresiunii,aducând
neîntârziat la cunoştinŃa Parlamentului măsurile luate printr-un mesaj.
Tot în cadrul atribuŃiilor prezidenŃiale se înscrie şi instituirea stării de asediu sau stăriide
urgenŃă în întreaga Ńară sau un anumite localităŃi. În asemenea cazuri, Preşedintele vasolicita
Parlamentului încuviinŃarea măsurii adoptate, în termen de cinci zile de la luarea acesteia.
1

Tonea Bogdan, Drept constitutional şi instituŃii politice, Ed. SITECH, Bucureşti, 2008, pg. 19
Caloinoiu C., Drept constituŃional comparat, Ed. LuminaLex, Bucureşti, 2007, pg.205
3
Rusu Ioan, Preşedintele României, Ed. Lumina Lex, Bucureşti 2001, pg. 54
2

Alina Andreea Ciobanu-Morait

1073

O importantă atribuŃie a Preşedintelui care marchează implicarea sa directă în problemele
fundamentale ale Ńării, este dreptul de a se adresa poporului şi de a-l solicita să-şi exprime, prin
referendum, voinŃa cu privire la probleme de interes naŃional. Consultarea prin referendum se
poate efectua numai după consultarea Parlamentului, neexistând însă obligativitatea aprobării
declanşării procedurii referendumului de către Parlament.În ceea ce priveşte data la care urmează
să se desfăşoare referendumul şi dacă acesta se poate desfăşura concomitent sau nu cu alegerile
legislative, Curtea a decis că referendumul se poate oricând în decursul anului.
Actele prin care şeful statului îşi exercită atribuŃiile
Sunt de regulă denumite decrete. Ele pot fi cu caracter normativ sau cu caracter individual.
Decretele trebuie contrasemnate de către primul ministru. Contrasemnarea actelor şefului de stat sa practicat şi se practică în sistemele constituŃionale.
Decretele Preşedintelui României se publică în Monitorul Oficial al României,nepublicarea
atrăgând inexistenŃa decretului.
Aceste Decretele prezintă următoarele trăsături distinctive:
1.ele reprezintă manifestări unilaterale de voinŃă în vederea producerii de efecte juridice;
2.apar ca urmare a exercitării atribuŃiilor reglementate în ConstituŃie şi legi;
3.unele dintre ele trebuiesc să fie contrasemnate de primul ministru
4.este obligatorie publicarea lor în Monitorul Oficial al României, îndeplinirea acesteiclauze
determinând existenŃa actului;
5.au caracter executoriu;Fiind emanaŃia voinŃei Preşedintelui, decretele emise în exercitarea
atribuŃiilor reglementate de ConstituŃie sunt toate acte de autoritate şi nu sunt susceptibile de
control prininstituŃia contenciosului administrativ1
Răspunderea şefului de stat în România - Atributele şi prerogative
Atributele şi prerogativele şefului statului din România2 îl plasează în cadrul sistemelor
constituŃionale semi-prezidenŃiale.Ele dispun de unele prerogative executive şi legislative, cum ar
fi:
• desemnează formal pe primul-ministru,după consultări cu liderii formaŃiunilor
parlamentare şi acceptul, propunerii forŃei politice care deŃine majoritatea parlamentară;
• în colaborare cu parlamentul şi guvernul poate propune demnitari şi ambasadori;
• este comandantul suprem al forŃelor armate, în calitate de preşedinte al Consiliului
suprem al apărării;
• din cei nouă membrii ai CurŃiiConstituŃionale, alături de parlament şi guvern, preşedintele
numeşte 3 judecători;
• poate prezida şedinŃe ale guvernului;
• primeşte ambasadori şi scrisorile de acreditare
reprezintă statul în relaŃiile publice şiinternaŃionale.
În plan legislativ preşedintele poate exercita următoarele atribute:
• promulgă legea în termen de 20 de zile.Poate refuza promulgarea ei, face sugestii şi o
poate returna spre discuŃiiparlamentului. Parlamentul poate sau nu să Ńină cont de sugestiile,
propunerile preşedintelui, dacă este din nou votată, chiar dacă acesta refuză promulgarea ei, ease
promulgă automat după 10 zile;
• poate sugera legislativului sauexecutivului anumite proiecte legislative, fără a avea însă
iniŃiativă legislativă;
• poate media disensiuni, conflicte întreguvern şi sindicate, sindicate-parlament.
1

Antonie Iorgovan „Tratat de drept administrativ”,volII,Bucuresti,1996, p.32
Ioan Deleanu InstituŃii şi proceduri constituŃionale. În dreptul comparat şi în dreptul român, Editura Servo
Sat,Arad, 2003, pg.82
2
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Răspunderea şefului de stat
Pentru activitatea ce o desfăşoară în această calitate este o problemă mult mai complexă şi
mai delicată decât apare la prima vedere. Ideea ce a dominat sistemele constituŃionale este în
sensul că şeful de stat nu răspunde pentru actele săvârşite în această calitate.
Pe această idee se fundamentează multe prevederi constituŃionale, precum cele privind
contrasemnarea actelor şefului de stat.Astfel, ConstituŃia română din 1923 (art. 87) stabilea că
„persoana regelui este inviolabilă, miniştrii lui sunt răspunzători. Nici un act al regelui nu poate
avea tărie dacă nu vafi contrasemnat de un ministru, care prin acesta chiar devine răspunzător de
acel act” (vezi şi art. 44 din ConstituŃia din anul 1938).Desigur, nici şeful statului nu poate fi în
afara răspunderii politice a guvernanŃilor.
Dacă în sistemele monarhice lucrurile se pun altfel datorită chiar modului de succesiune la
tron, în sistemele republicane răspunderea trebuie să existe. Aici întinderea răspunderii şi
modalităŃile de realizare depind de modalitatea de desemnare a şefului de stat.
Atunci când şeful de stat este ales de parlament, şeful de stat răspunde, măcar aparent în faŃa
acestuia.Parlamentul poate chiar controla activitatea şefului de stat şi îl poate revoca. Dacă însă
şeful de stat este ales direct, prin sufragiu universal, atunci parlamentul areun rol foarte scăzut sau
inexistent în antrenarea răspunderii şefului de stat.
ConstituŃiaRomâniei conŃine mai multe dispoziŃii în legătură cu răspunderea şefului de stat,
acestedispoziŃii privind imunitatea, răspunderea politică şi răspunderea penală.
Imunitatea
Ca şi deputaŃii şi senatorii, Preşedintele României se bucură de imunitate.Deşi textul
constituŃional nu este la fel de explicit ca cel privind imunitatea parlamentarilor, printr-o
interpretare sistematică a ConstituŃiei vom reŃine că sunt aplicabile, corespunzător,regulile privind
lipsa răspunderii juridice pentru voturile sau pentru opiniile politice exprimate în exercitarea
mandatului (art. 84, alin. 2 şi art. 70 din ConstituŃie), precum şi cele privind inviolabilitatea
persoanei Preşedintelui, coroborate cu dispoziŃiile art. 84.
Cu alte cuvinte, Preşedintele României1 nu răspunde pentru faptele ori actele comise petimpul
mandatului dar nici ulterior acestuia. Este reglementarea care permite protejarea Preşedintelui faŃă
de orice declaraŃii, iniŃiative, opinii avute pe timpul exercitării prerogativelor sale, este o imunitate
„având caracter absolut permanent”.Dacă după terminarea mandatului Preşedintele ar răspunde
pentru modul în care şi-a îndeplinit atribuŃiile, textul constituŃional nuar mai avea sens2.
Răspunderea politică
Urmările acestei răspunderi sunt de fapt politico-juridice.Această răspundere îşi are termenul
juridic în art. 95 din ConstituŃie. Ea intervine atunci când Preşedintele României săvârşeşte fapte
grave prin care încalcă prevederile ConstituŃiei. Înasemenea situaŃie se poate propune suspendarea
din funcŃie, de către cel puŃin o treime dinnumărul deputaŃilor şi senatorilor. Această iniŃiativă se
comunică neîntârziat şi Preşedintelui României.
Discutând propunerea Camera DeputaŃilor şi Senatul, în şedinŃă comună, cu votulmajorităŃii
deputaŃilor şi senatorilor, după consultarea CurŃii ConstituŃionale, pot hotărîsuspendarea din
funcŃie a Preşedintelui României. ConstituŃia dă dreptul Preşedintelui de a putea da Parlamentului
explicaŃii cu privire la faptele ce i se impută.

1
2

ConstituŃia României, comentată şi adnotată, Ed. Univerrsul Juridic, Bucureşti, 2007, pag. 192
Iancu Gheorghe, Drept constituŃional şi instituŃii politice, Ed. C.H. Beck, 2010, pg. 154
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Răspunderea penală
Această răspundere intervine în situaŃia în care şeful statului ar comite crima de înaltă trădare.
În acest caz, punerea sub acuzare poate fi hotărâtă de CameraDeputaŃilor şi Senat, în şedinŃă
comună, cu votul a cel puŃin două treimi din numărul deputaŃilor şi senatorilor. CompetenŃa de
judecată aparŃine Înaltei CurŃi de CasaŃie.
Dacă s-a pronunŃat o hotărâre definitivă de condamnare, Preşedintele este demis de drept.În
legătură cu răspunderea şefului de stat, trebuie să menŃionăm că potrivit art. 98 dinConstituŃie, şi
preşedintelui interimar i se aplică dispoziŃiile privind răspunderea politică.
IncompatibilităŃi şi imunităŃi
În timpul mandatului, Preşedintele României nu poate fi membru al unui partid şi nu poate
îndeplini nici o altă funcŃie publică sau private. Potrivit art. 84 alin. (2) din ConstituŃie,
Preşedintele României se bucură de imunitate. Prevederile art. 72 alin. (1) se aplică în
modcorespunzător.Potrivit acestui articol, deputaŃii şi senatorii nu pot fi traşi la răspundere juridică
pentru voturile sau pentru opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului.
Potrivit art. 72 alin. (2) din ConstituŃie, deputaŃi şi senatorii, la care s-ar mai puteaadăuga şi
Preşedintele României, pot fi urmăriŃi şi trimişi în judecată penală pentru fapte carenu au legătură
cu voturile sau opiniile politice exprimate în exercitarea mandatului.
Fără sprijinul şi colaborarea Parlamentului şi a primului-ministm cele mai importanteacŃiuni
ale Preşedintelui sunt blocate. Numai cu sprijinul şi colaborarea Parlamentului Ńi a primuluiministru Preşedintele îşi poate realiza obiectivele şi îndeplini promisiunile tăcute electoratului cu
ocazia campaniei electorale. Or, numai în calitate de lider al partidului majoritar în Parlament,
Preşedintele României îşi poate asigura sprijinul şi colaborarea la caream făcut referire.Aşa încât,
pentru buna funcŃionare a celor mai importante autorităŃi publice estenecesar ca Preşedintele
României să aibă şi calitatea de membru al unui partid politic.Şeful statului, reprezentând fie
instituŃia monarhică, fie pe cea prezidenŃială, în funcŃie deforma de guvernământ respectivă
(monarhie sau republică) are atribuŃii extrem de diferenŃiatedupă gradul de deŃinere şi exercitare a
puterii.
României poate fi prelungit, prin lege organică, în caz derăzboi sau de catastrofă. (Articolul
83 - ConstituŃia României). Un preşedinte român poateavea maxim două mandate.IniŃial, în
sistemul constituŃional postcomunist durata mandatului era de patru ani, dar după revizuirea din
2003 a crescut la cinci ani. Acest amandament cred că a fost făcut cugândul de a nu mai avea loc
alegerile prezidenŃiale şi parlamentare în acelaşi an, reuşind să evite acest lucru se reuşeşte implicit
şi evitarea unor momente nedorite ce se pot întâmpla întimpul campaniilor electorale
Demiterea Preşedintelui, vacanŃa şi interimatul funcŃiei prezidenŃiale
Preşedintele României nu răspunde politic decât în faŃa corpului electoral naŃional,
decisuspendarea de către Parlament nu echivalează nicidecum cu demiterea sa, ci doar cu
aducereaîn faŃa ,,judecăŃii politice” a celor care l-au ales.
Pasul următor suspendării este organizareaunui referendum, în cel mult 30 de zile, moment în
care corpul electoral naŃional poate decidedemiterea Preşedintelui sau respingerea propunerii.
Dacă Preşedintele este demis prin vot popular direct, în termen de trei luni vor fi organizate noi
alegeri pentru funcŃia de şef al statului.
Dacă rezultatul referendumului este însă negativ, încetează suspendarea şi Preşedintele îşi
reia atribuŃiile constituŃionale. Trecând pestefaptul că în intervalul de 30 de zile în care
Preşedintele este suspendat se pot derula evenimente cu consecinŃe politice şi juridice ireversibile
(promulgări de legi, graŃieri semnarea unor tratate internaŃionale, decizii ale Consiliului Suprem
de Apărare a łării etc.)sau poate fi influenŃată opinia publică fără ca Preşedintele să mai aibă
posibilitatea de a se exprima în calitate de şef al statului.
Punerea sub acuzare poate fi hotărâtă de Parlament, în şedinŃă comună, cu votul a cel puŃin
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2/3 din numărul deputaŃilor şi senatorilor. Punerea sub acuzare1 nu echivalează, fireşte, cuo
condamnare a Preşedintelui, Parlamentul neavând vocaŃie judecătorească, ci conduce la sesizarea
CurŃii Supreme de JustiŃie (denumită, după revizuirea din 2003, Înalta Curte de CasaŃie şi JustiŃie),
care trebuie să se pronunŃe. În cazul unei Hotărâri a CSJ de condamnare aşefului statului, rămasă
definitivă, Preşedintele este demis de drept2.
În caz de vacanŃă afuncŃiei prezidenŃiale, care poate interveni în situaŃiile de deces, demisie,
demiterea din funcŃiesau imposibilitatea definitivă a exercitării atribuŃiilor, precum şi în cazul
suspendării din funcŃie sau al imposibilităŃii temporare de exercitare a atribuŃiilor, interimatul este
asigurat înordine, de preşedintele Senatului, sau de preşedintele Camerei DeputaŃilor. Persoanele
care asigură interimatul funcŃiei preşedinŃiale sunt cei doi preşedinŃi ai Camerelor parlamentare
întrucât şi ei, sunt aleşi ca şi Preşedintele, prin vot direct de alegători. În acest caz, nu se
pierdecalitatea de parlamentar deoarece se exercită prerogativele preşedinŃiale în mod temporar.
În perioada interimatului nu pot fi exercitate atribuŃiile prevăzute la art. 88 – 90 din
ConstituŃie,adică adresarea de mesaje, dizolvarea Parlamentului şi organizarea referendumului.
AcestesituaŃii sunt catalogate ca fiind împrejurări „naturale” (imposibilitatea definitivă a exercitării
atribuŃiilor şi decesul) şi împrejurări „voluntare”, apărute ca urmare a iniŃiativei instanŃelor
îndreptăŃite să hotărască (demiterea din funcŃie) ori la iniŃiativa Preşedintelui (demisia).
Mandatul prezidenŃial este incompatibil cu calitatea de membru al unui partid politic,
precumşi cu orice altă funcŃie publică sau private
Concluzii
Republica în diferitele variaŃii ale sale, este avantajoasă prin faptul că, la un anumit
moment,şeful statului poate fi schimbat, astfel evitându-se uzurparea puterii şi exercitarea ei
necontrolată. în calitate de dezavantaj serveşte faptul că în republici au loc lupte pentru puterea
executivă, iar de aici şi instabilitate politică a institutiei, adeseori crize politice.
Practica demonstrează că în noile democraŃii, nu întotdeauna sunt găsite cele maireuşite
modele de guvernare. O sarcină deosebit de actuală a instituŃiilor politice care suntantrenate în
exercitarea puterii de stat, constituie respectarea principiilor separaŃiei puterilor înstat, legalităŃii,
realizarea principiilor constituŃionale privind apărarea drepturilor şi libertăŃilor fundamentale ale
omului şi ale cetăŃeanului în condiŃiile trecerii la economia de piaŃă, laafirmarea proprietăŃii
private.
Problema devine deosebit de actuală în planul preocupărilor instituŃiilor politice pentru
afirmarea valorilor şi standardelor europene şi internaŃionale, pentru integrarea europeană.
Importanta explicarii institutiei sefului de stat ca exprimare a dimensiunii sale constitutionale
este data de necesitatea practica de a intelege corect legatura dintre popor si modul de organizare
statala a puterii. In aceasta ecuatie poporul este detinatorul puterii politice ce poseda suprematia
controlului. Poporul deleaga executivul cu aducerea la indeplinire in practica a nazuintelor sale.
Puterea politica a poporului isi gaseste ratiunea institutionalizata in puterea de stat care la randul ei
pentru a indeplini rolul ei in parte adreseaza executivului si implicit sefului de stat rolul de
reprezentare.
Notiunea constitutionala a seful statului nu poate fi straina de teoretizarea notiunilor de popor,
putere de stat, echilibru puterilor in stat, reprezentare. Toate sunt in stransa legatura si
interdependenta. Conditia sine qua non a existentei notiunii de sef de stat este cea a existentei
puterii de stat.
Puterea de stat da lumina proxima asupra institutiei sefului de stat, raportul fiind inteles ca de
1

Antonie Iorgovan, Tratat de drept administrativ, Ed.C.H. Beck, Bucureşti, 2005, pag. 98
ConstituŃia României, comentată şi adnotată, Ed. Univerrsul Juridic, Bucureşti, 2007, pg. 220. Se
argumenteazăsoluŃia pe reglementările art. 68 alin. 2 deşi exercitarea prerogativelor preşedinŃiale este temporară
2
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intreg la parte.
Colectivitatiile umane grupate statal au cunoscut importanta practica a instaurarii in ordinea
constitutionala a unui sef de stat. Fie ca acesta a fost generic monarh sau presedinte importanta sa s
a identificat cu poporul insusi.
Realitatea cotidiana nu lasa ca aceasta notiune sa cada in desuetudine. Importanta practica a
cunoasterii mecanismului ce sta in practica in spatele acestei notiuni ramne in continuare de certa
importanta pentru practicienii dreptului.
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EU-ETS – RĂZBOIUL TITANILOR
Roxana-Gabriela DUMA*

Abstract
Environment protection has preoccupied the aviation industry since early on in the history of
aviation. Emissions reduction is one of the most controverssed subjects nowadays, the Kyoto
Protocol and ICAO's work in the field being considered a failure. The European Union
approached the subject by adopting an Emissions Trading System which decided to apply to all
carriers, European or non-European which generated a major conflict between the two
hemispheres of this world.
The paper will present the main international documents concerning environment protection
and their impact in civil aviation. It will also go through the European Emissions Trading System
underlining its main purpose and features.
Cuvinte cheie: EU-ETS, aviation, emissions, ICAO, Kyoto Protocol.
Capitolul 1.Introducere
Protectia mediului este unul din obiectivele strategice ale ICAO1 ( International Civil
Aviation Organization ).
Realitatea zilelor noastre arată că secolul xx este perioada celor mai mari descoperiri şi
trasformări ale civilizaŃie omeneşti , dar şi cele mai complexe şi uneori nebănuite efecte asupra
vieŃii. Până nu demult resursele natural regenerabile ale Terrei erau suficiente pentru nevoile
oamenilor. În prezent ca urmare a exploziei demografice şi a dezvoltării fără precedent a tuturor
ramurilor de activitate, necesarul de materie primă şi energie a crescut mult, iar exploatarea intensă
a resurselor pământului relevă un dezechilibru ecologic. łinând cont de faptul că principalele surse
de poluare a atmosferei sunt mijloacele de transport şi ramurile industriei, protecŃia aerului are că
scop reducerea şi diminuarea emisiilor nocive produse pe aceste căi. Au fost efectuate studii care
demonstrează că poluarea atmosferică poate fi diminuată sau chiar înlăturată.
Incălzirea globala este in principal rezultatul cauzat de cresterea nivelului de CO2 in
atmosferă Pamantului. Oamenii de ştiinŃă susŃin faptul ca avem nevoie de mulŃi ani pentru a
stabiliza nivelul de CO2 si alte gaze cu efect de seră.
In 1898, omul de ştiintă suedez Svante Ahrrenius a avertizat ca emisiile de dioxid de
carbon ar putea duce la încalzirea globală. Schimbările climatice vor avea efecte puternice
asupra mediului la nivel global.
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ConcentraŃiile de CO2 în atmosferă sunt în creştere, de la deceniu la deceniu se accelerează.
Limita superioară de siguranŃă pentru CO2 este de 3501 parŃi per milion ( ppm).
Acest fenomen atrage dupa sine temperaturi extrem de ridicate.Ea determină sau va determina
ridicarea nivelului mării, extreme climatice, topirea ghețarilor, extincția a numeroase specii și
schimbări privind sănătatea oamenilor. Împotriva efectelor încălzirii globale se duce o luptă
susținută, al cărei aspect central este ratificarea de către guverne a Protocolului de la
Kyoto
privind reducerea emisiei poluanților care influențează viteza încălzirii.
Temperaturile globale actualizate :

1

obiectivele stategice ale ICAO sunt : siguranŃă, securitate, protecŃia mediului şi dezvoltarea durabilă a
trasportului aerian
2 Datele preliminare publicate 06 februarie 2012 Mauna Loa Observatorul: NOAA-ESRL
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Capitolul 2. Reglementări în materie
SecŃiunea 1. Protocolul de la Kyoto
Protocolul de la Kyoto1 este un acord internaŃional de mediu ce vizeaza reducerea emisiilor de
CO2. A fost semnat in 1997 de către 160 de Ńări. România a fost primul stat ce a ratificat Protocolul
de la Kyoto. Printre Ńarile care nu au ratificat acest protocol se afla Statele Unite. Protocolul de la
Kyoto este legat de ConvenŃia Cadru a OrganizaŃiei NaŃiunilor Unite pentru schimbări climatice
(UNFCCC)2. DisticŃia majoră între Protocol şi ConvenŃie este că în timp ce ConvenŃia a încurajat
Ńările industrializate de a stabiliza emisiile de gaze cu efect de seră, Protocolul se agajează să facă
acest lucru.
Sub impactul “efectului de sera”, clima mondială cunoaşte schimbări majore, într-un ritm
rapid, care devin astfel critice pentru existenŃa vieŃii pe planetă. Acest fenomen prevazut în urmă
cu 110 ani, studiat din 1955 şi care face obiectul unor proiecte de gestionare a efectelor sale din
1975, a dobândit, prin încălzirea globală, o dimensiune mondială. Responsabilitatea globală
comună tuturor Ńărilor şi indivizilor este împărtăşită de către toŃi. Statele din sud estimeaza că
problema provine mai ales din dezvoltarea trecută şi din consumul actual al Ńărilor occidentale, în
timp ce SUA subliniază importanŃa emisiilor din viitor în Ńările în curs de dezvoltare. Această
ultimă viziune s-a impus în cele din urmă.
În acest context, avem deja cateva convenŃii ONU3 privind problemele ecologice globale,
adoptate la sfarşitul secolului XX (ConvenŃia de la Viena din 1985 privind stratul de ozon,
ConvenŃia de la Rio din 1992 privind biodiversitatea). Dintre acestea, cea privind stratul de ozon
1

A fost adoptat la Kyoto , în Japonia în 1997 şi a intrat în vigoare in 2005
United Nations Framework Convention on Climate Change
3
OrganizaŃia NaŃiunilor Unite
2
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este cea mai reuşită, apreciindu-se că, dacă se respectă tratatele aferente, eficace pana in prezent,
resursa îşi va regăsi starea iniŃială. ConvenŃia privind schimbările climatice (Rio, iunie 1992) este
un tratat-cadru, menit să păstreze sistemul climatic pentru generaŃiile prezente si viitoare. Ca orice
acord internaŃional de acest tip, ea stabileşte obiectivul definitoriu , respectiv stabilizarea
concentraŃiilor de gaz cu efect de seră în atmosferă la un nivel care împiedică orice perturbare
antropică periculoasă a sistemului climatic.
Protocolul de la Kyoto, se bazează, pe limitarea cantitativă şi reducerea emisiei de gaze cu
efect de seră.
SubsecŃiunea a 2 a. ConvenŃia de la Viena
In 1981, Consiliul de Conducere al UNEP1 a stabilit un grup de lucru adhoc al experŃilor
juridici si tehnici pentru elaborarea unui cadru de lucru global in scopul protejării stratului de
ozon. Principala preocupare a grupului a fost să propună un tratat general internaŃional pentru a
ataca problema subŃierii stratului de ozon stratosferic. Primul pas al acordului cadru era aşteptat să
fie uşor de realizat, dar diferenŃele dintre cei care au propus măsurile de control riguros asupra
folosirii CFC-urilor din diferite sectoare (cum ar fi cei din SUA) si susŃinatorii “punctului maxim
al capacitatii de productie existente” (de exemplu CE) au condus la 4 ani de munca intensa si
negocieri.
ConvenŃia de la Viena pentru protecŃia stratului de ozon a fost acceptată de 28 de Ńări, în
martie 1985. Ea conŃine angajamente de cooperare in domeniul cercetării şi al monitorizarii, pentru
împărtăşii informaŃiile despre producŃia si emisiile de CFC2 si pentru a furniza protocoale de
control cand acestea sunt garantate.
Deşi nu conŃinea obligaŃii in ceea ce priveşte luarea de măsuri de reducere a producŃiei sau
consumului de CFC, ConvenŃia de la Viena a constituit totuşi un jalon foarte important în ceea ce
priveşte problema ozonului stratosferic. În principiu, naŃiunile au convenit sa abordeze problema
mediului global, înainte ca efectele lui sa devina vizibile, probabil primul exemplu al acceptarii
“principiului de precauŃie” in negocierile majore internaŃionale.
SecŃiunea a 3 a. DeclaraŃia de la Stockholm
ConferinŃa NaŃiunilor Unite privind mediul înconjurător de la Stockholm, s-a desfăşurat sub
lozinca „Un singur Pământ”, ziua de 5 iunie fiind proclamată Ziua Mondială a Mediului.
Documentul principal al acestei conferinŃe a fost DeclaraŃia finală asupra mediului, în care s-a
evidenŃiat legătura indisolubilă dintre calitatea vieŃii şi calitatea mediului.
DeclaraŃia de la Stockholm, adoptată în cadrul ConferinŃei NaŃiunilor Unite pentru Mediu, a
proclamat datoria fiecărui om de a proteja şi ameliora mediul înconjurător:
“Resursele naturale ale globului, inclusiv aerul, apa, pământul, flora şi fauna şi, în mod
deosebit eşantioanele reprezentative ale ecosistemelor naturale trebuie protejate în interesul
generaŃiilor prezente şi viitoare printr-o planificare sau o gestionare atentă, după nevoi”. 3
Resursele naturale ale pământului, inclusiv aer, apă, sol, floră şi faună şi mostre în special
reprezentative ale ecosistemelor naturale, trebuie să fie păstrate pentru beneficiul generaŃiilor
prezente şi viitoare printr-o planificare atentă . Omul are o responsabilitate specială de a proteja şi
de a gestiona cu înŃelepciune moştenirea vieŃii sălbatice şi a habitatelor sale, care sunt acum în
pericol grav . Conservarea naturii, inclusiv a faunei sălbatice, trebuie să primească, prin urmare, o
importanŃă în planificarea pentru dezvoltarea economică. Resursele non-regenerabile de pământ
trebuie să fie conservate în aşa fel încât să prevină pericolul epuizării lor viitoare. Statele trebuie să
ia toate măsurile posibile pentru a preveni poluarea mărilor cu substanŃe care sunt susceptibile de a
1

United Nations Environment Programme
clorofluorocarbonații
3
ANPR ( AgenŃia NaŃională pentru ProtecŃia Mediului ) , secŃiunea : Dezvoltarea durabilă la nivel mondial
2
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crea pericole pentru sănătatea umană, să dăuneze resurselor vii şi a vieŃii marine, de agrement sau
de daune pentru a interfera cu alte utilizări legitime ale mării.
SecŃiunea a 4 a. ConferinŃa de la Rio
În cadrul ConferinŃei de la Rio au fost adoptate mai multe documente, dintre care cel mai
important este DeclaraŃia de principii numită şi „Carta Pământului”. Aici sunt enunŃate principiile
după care omenirea trebuie să se conducă în relaŃiile inter umane, precum şi în cele dintre om şi
natură. Acest document a fost menit să asigure prelungirea ConferinŃei de la Stockholm şi a avut
ca scop pregătirea acordurilor internaŃionale care să protejeze sistemul mondial al mediului, prin
parteneriat mondial cu noi nivele de cooperare în sectoare cheie ale economiei. DeclaraŃia de
principii conŃine drepturile şi obligaŃiile fundamentale ale statelor şi cetăŃenilor în domeniul
mediului, enunŃate în 27 de principii, fără forŃă juridică obligatorie.
SecŃiunea a 5 a. ConvenŃia de la Geneva
ConvenŃia de la Geneva1 este una dintre cele mai importante conveŃii internaŃionale pentru
protecŃia mediului in Europa. ConvenŃia de la Geneva a fost primul document juridic internaŃional
care se ocupa de problema privind poluarea aerului pe o scară regional mare. Aceasta a intrat în
vigoare in 1983.
Capitolul 2. Emisiile de gaze cu efect de seră
În activităŃile noastre cotidiene - atunci când aprindem lumina, folosim un fierbător sau
conducem maşina - generăm emisii de gaze cu efect de seră, care determină încălzirea
globală. Fenomenul presupune crearea unei bariere formate din gazele emise (precum
dioxidul de carbon), care captează radiaŃia solară în interiorul atmosferei, încălzind
suprafaŃa Pământului şi modificând clima.
Pentru ca încălzirea globală să nu atingă limite periculoase, trebuie să reducem drastic aceste
emisii.Uniunea Europeana (UE) s-a angajat să scadă emisiile de gaze cu efect de seră cu cel puŃin
20% până în 2020 (faŃă de nivelurile din anii 1990) şi chiar cu 30% în cazul în care statele puternic
industrialízate vor semna un acord de angajare privind reducerea emisiilor.
Pentru a duce la îndepinire angajamentele asumate prin Protocolul de la Kyoto, Uniunea
Europeană (UE) a introdus, începând cu 2005, schema europeană de comercializare a certificatelor
de emisii de gaze cu efect de seră (EU ETS). Scopul schemei de comercializare a certificatelor de
emisii de gaze cu efect de sera (schema EU ETS) este reprezentat de promovarea reducerii
emisiilor de gaze cu efect de sera de catre operatorii economici cu activităŃi care generează astfel
de emisii, în aşa fel încât indeplinirea angajamentelor asumate de UE sub Protocolul de la Kyoto
sa fie mai putin costisitoare.
Schema UE de comercializare a cotelor de emisii (EU ETS) este un instrument proiectat
pentru a monitoriza şi limita emisiile. Acesta este un sistem de plafonare şi comercializare,
denumit “cap and trade”, care permite participanŃilor să cumpere şi să vândă drepturile de
a emite o sumă fixă de emisii.
AviaŃia a fost primul sector care a solicitat Grupului Interguvernamental privind
Schimbarile Climatice - Interguvernamental Panel on Climate Change (IPCC), să
pregătească o evaluare completă a impactului activităŃilor sale. O evaluare cuprinzătoare a
impactului aviaŃiei asupra atmosferei este conŃinută în Raportul special privind aviaŃia şi
1

Convențiile de la Geneva reprezintă ansamblul a patru tratate formulate la Geneva, Elveția, tratate
care stabilesc standardele dreptului internațional în ceea ce privește problemele umanitare. Aceste tratate se
referă în principal la tratamentul necombatanților și prizonierilor de război. Ele nu au nicio legătură cu
problema folosirii armamentului în timp de război, care este acoperită de Convențiile de la Haga din 1899 și
1907 și de Protocolul de la Geneva din 1925, (care privește folosirea armelor chimice și
biologice).Formalizarea sus-numitelor convenții au fost rezultatul eforturilor lui The Conventions were the
results of efforts by Henri Dunant, care a fost motivat de ororile cărora le-a fost martor în timpul bătăliei de
la Solferino din 1859.
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atmosfera globala, care a fost elaborat la solicitarea OrganizaŃiei AviaŃiei Civile
InternaŃionale (OACI ) de către IPCC, în colaborare cu grupul de evaluare ştiinŃifică SAP al
Protocolului de la Montreal privind substanŃele care epuizează stratul de ozon şi a fost
publicat în 1999. De la publicarea raportului special al IPCC, au fost elaborate lucrări
suplimentare pentru unele dintre aceste domenii cheie de incertitudine ştiinŃifică, cum ar fi
influenŃa asupra vaporilor şi aerosolilor, asupra norilor cirrus şi impactul asupra climei a
oxizilor de azot şi a metanului. Prin urmare, OACI a solicitat ca IPCC sa includa o
actualizare cuprinzand principalele concluzii ale raportului, în cel de-al 4-lea Raport
special de evaluare (AR4 IPCC), publicat în 2007.
Noile descoperiri legate de emisiile de aviaŃie în AR4 IPCC sunt, printre altele:
Emisiile totale de CO2 din aviatie reprezinta aproximativ 2% din emisiile cu efect de
gaze cu efect de sera; cantitatea de emisii de CO2 din aviaŃie este asteptata să crească în jur
de 3-4 % pe an; şi diminuarea pe termen mediu a emisiilor de CO2 din sectorul aviaŃiei
poate fi intampinat prin imbunatatirea eficienŃei consumului de combustibil. Cu toate
acestea, asemenea îmbunătăŃiri sunt de aşteptat să rezolve numai parŃial creşterea emisiilor
de CO2 de aviaŃie.
OACI a convenit asupra unui obiectiv colectiv de aspiraŃie pe termen mediu de
plafonarea emisiilor provenite din aviaŃia internaŃională din 2020, recunoscând
totodată că statele membre sau regiuni, cum ar fi UE pot acŃiona mai repede şi să fie mai
ambiŃioase. În plus, la ultima Adunare Generala, OACI a adoptat Rezolutia A37-19 prin
care statele membre se angajeaza sa aiba o crestere a eficientei utilizarii combustibilului de
2% pe an si stabileste ca termen limita 2013 pentru realizarea unui standard de emisii CO2
la nivel mondial pentru motoare de aeronave Emisiile provenite din aviaŃia internaŃională în
prezent reprezintă aproximativ 2% - 3% din emisiile globale de gaze cu efect de seră, dar
cum aviaŃia este de aşteptat să crească în mod semnificativ în următoarele decenii, această
cifră se estimează să crească, ajungand in jur de 5- 6%.
Capitolul 3. Domeniul protecŃiei mediului
Includerea aviaŃiei în schema reprezintă o modalitate eficientă de reducere şi limitare a
emisiilor de CO2, atât din punct de vedere al costurilor, cât şi al beneficiului asupra mediului.
Scopul principal al propunerii de Directiva este limitarea si reducerea emisiilor de gaze cu efect de
seră.
Domeniul economic şi social
Schema de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră este un
instrument bazat pe principiul limitare - tranzacŃionare, iar participarea în cadrul acesteia impune
operatorilor respectarea obligaŃiilor ce derivă din prevederile Directivei.
Anual, fiecare operator va avea obligaŃia de a returna un nr. de certificate corespunzător
emisiilor de gaze cu efect de seră, realizate în anul calendaristic anterior. Operatorii vor avea
alocat un anumit nr. de cerificate şi vor avea dreptul sa emită, pe parcursul unei perioade date, un
nr. de tone de dioxid de carbon egal cu nr. de certificate alocate. La sfârşitul unui an calendaristic,
operatorii se pot afla în următoarele situaŃii:
• emit sub limita plafonului alocat, deci pot vinde liber pe piaŃa certificatelor; în acestă
situaŃie se pot regăsi operatorii aerieni care investesc în aeronave eficiente din punct de vedere
energetic, utilizează aeronave cu capacitate corespunzătoare cererilor de încărcare şi rute de zbor
optime şi astfel pot obŃine venituri suplimentare;
• emit peste limita plafonului alocat, trebuie să cumpere certificate de pe piaŃă, sau să-şi
restrângă activitatea. În acestă situaŃie se pot regăsi operatorii aerieni care operează pe distanŃe
scurte, utilizează aeronave cu o vechime mai mare sau transportă mai puŃini pasageri sau marfă.
Aceştia sunt afectaŃi mai mult de includerea în schemă faŃă de operatorii cu un grad mai ridicat de
eficacitate având în vedere costurile carburantului utilizat;
• emit în limita plafonului, nu vând, dar nici nu cumpără certificate.
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Rezultă că această reglementare de mediu dă posibilitatea operatorilor să obŃină surse
financiare suplimentare în funcŃie de modul în care gestionează emisiile de gaze cu efect de seră.
În situaŃia în care costul participării la schemă se va reflecta direct în costul biletelor de avion,
până în 2020 preŃul unei călătorii dus-întors poate creşte cu 4,6 € până la 39,6 €, în funcŃie de
distanŃa parcursă.
Totodata trebuie menŃionat că utilizarea combustibililor alternativi sunt consideraŃi ZERO sub
EU ETS in timp ce amestecurile pentru amestecurile de tip 20& gen, drop in’ se calculeaza doar
combustibilul consumat in procentajul utilizat combustibilul alternativ este ZERO .
Operatorii de aeronave trebuie să monitorizeze emisiile lor de aeronave în conformitate cu
planurile aprobate de monitorizare. Companiile aeriene şi operatorii de aeronave sunt obligati să
înceapă procesul de verificare cât mai curând posibil, în 2012, în scopul de a răspândi activitatea
de verificare în primul trimestru din 2012 şi pentru a evita presiunea, prin efectuarea tuturor
lucrărilor de verificare de la ultimul minut.
Conform Deciziei nr. 101/2009/CE a Parlamentului European şi a Consiliului Uniunii
Europene din 23 aprilie 2009 de modificare a Directivei 2003/87/CE pentru a include activităŃile
de aviaŃie în sistemul de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră în cadrul
ComunităŃii si a Directivei nr. 2009/29/CE a Parlamentului European şi a Consiliului Uniunii
Europene din 23 aprilie 2009 de modificare a Directivei 2003/87/CE în vederea îmbunătăŃirii și
extinderii sistemului comunitar de comercializare a cotelor de emisie de gaze cu efect de seră.
Curtea Europeană de JustiŃie susŃine includerea tuturor zborurilor care aterizează sau
decolează în Europa în comerŃul de emisii de dioxid de carbon. Astfel, de la 1 ianuarie 2012,
toate companiile aeriene, chiar şi cele din afara Uniunii Europene, trebuie să plătească
pentru aceste emisii. decizia a dat nastere la numeroase polemici şi dezbateri ce pot influenta
deschiderea unui razboi diplomatic şi comercial cu SUA, China şi India, Ńări care au cerut
companiilor aeriene proprii să nu plătească pentru legislaŃia europeană.
Capitolul 4. Economia UE, insanatosita prin reducerea poluarii
Un studiu publicat de Uniunea Europeana arata ca daca statele membre isi vor atinge tintele
de reducere a emisiilor poluante, de 20%-30%, propuse pentru 2016-2020, consecintele asupra
economiei vor fi dintre cele mai bune.
Studiul arata ca indeplinirea acestui obiectiv, caruia insa unele state UE i se opun, va aduce
economii de 31,3 miliarde de euro, anual, numai in zona cheltuielilor cu carburantii fosili.
Cheltuielile prevazute pentru combaterea poluarii vor scadea, de asemenea, anual, cu 3,6 miliarde
de euro, iar in sanatate, tot in acelasi interval 2016-2020, cheltuielile vor fi reduse cu pana la 7,6
miliarde euro anual.
Iar tarile sarace din Europa Centrala si de Est vor avea posibilitatea sa-si micsoreze costurile
investitiilor, gratie scaderii emisiilor de carbon.
De aceeaşi părere este şi ambasadorul Germaniei Andreas von Mettenheim, care puncta, în
cadrul unui seminar, ca "in viitoarea decada, Europa va trebui sa accepte provocarea unei creşteri
economice, să creeze noi locuri de muncă si să reduca gazele cu efect de seră".
Capitolu 4. România, printre cele mai poluatoare state din UE
Un studiu arată că România este menŃionată printre Ńările cele mai poluatoare raportat la
mărimea economiei, din Uniunea Europeana, alături de Bulgaria, Republica Ceha, Estonia si
Polonia, releva un raport al AgenŃiei Europene de Mediu, dat publicităŃii1 .
Studiul, care analizează informaŃii din 2009 privind emisiile de dioxid de carbon, arată
că Germania si Polonia sunt cei mai mari poluatori industriali din UE, urmaŃi de Marea
Britanie, FranŃa,Italia şi România.
O tonă în minus de combustibil consumat conduce la o reducere a emisiilor de dioxid de
1

www.ziare.com
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carbon echivalente cu 3,5 tone. SoluŃiile puse deja în practică includ nu doar modificări de
natură tehnologică, ci şi un management integrat al TAROM realizat împreună cu
AdministraŃia Română a Serviciilor de Trafic Aerian şi cu Autoritatea Aeronautică Civilă
Română. O reducere a distanŃelor pe traseele de deplasare, concretizată într-o reducere a
duratei unui zbor cu 29 de minute, poate conduce într-un singur an la economii de peste 25
de milioane de kg de combustibil şi la diminuarea cu peste 81 de milioane de kilograme a
emisiilor de dioxid de carbon. Urmărirea ciclului de viaŃă al aeronavelor şi valorificarea
ecologică a componentelor acestora reprezintă un alt element important în eficientizarea
transportului aviatic, iar o ardere adecvată a combustibilului în deplasarea aeronavelor a
condus deja la performanŃe remarcabile în limitarea emisiilor, concretizate într-un consum
sub 75 de grame CO2/pasager/kilometru. De asemenea, reprezentanŃii OrganizaŃiei
Aeronautice Civile InternaŃionale (ICAO) au insistat pe nevoia unei abordări comprehensive
referitoare la emisii. O reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră, importantă în contextul
luptei pentru prevenirea încălzirii globale, poate fi debalansată de o creştere a emisiilor de
compuşi cu sulf, dar şi de o creştere a zgomotului ambiental, ambele cu un impact negativ
asupra mediului.
Concluzii
Reducerea emisiilor de carbon este o problemă care a generat numeroase conflicte. Cu
toate că există o hotărâre a CurŃii Europene de JustiŃie si anume, fiecare companie aeriană
care utilizează aeroporturile din spațiul comunitar trebuie să plătească, începând cu 1
ianuarie 2012, o sumă de 100 de euro (sau echivalentul în dolari) pentru fiecare tonă de
dioxid de carbon emis în atmosferă, iar în cazul în care această decizie este încălcată,
companiile aeriene europene și internaționale, care operează zboruri în spațiul aerian
european vor primi interdicția de a folosi aeroporturile din UE. State terŃe atacă , spunând
ca este o problema de suveranitate , conform ConvenŃiei de la Chicago1. Această discuŃie va
mai dura mult timp. Cum se va soluŃiona ea oare? Războiul titanilor abia a început .
ReferinŃe blibliografice
• Protocolul de la Kyoto
www.revista22.ro/protocolul-de-la-kyoto-evaluari-si-perspective-2493.html
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• DeclaraŃia de la Genev
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1
ConveŃia de la Chicago din 1944; Articolul 1:Statele contractante recunosc că fiecare stat are suveranitatea
completă si exclusivă asupra spaŃiului aerian de deasupra teritoriului său .
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DE LA SEPARAłIA PUTERILOR LA COLABORAREA PUTERILOR
Ovidiu Marian OPREA ∗

Abstract
The aim of this research is to explain what it means in practice the separation of powers,
where he appeared, where it originated. Presentation of the great thinkers of theories on the
separation of powers. We explained specifically what the executive, legislature and judiciary.
None of the three powers before enumerated is greater than the other and none subordinates to
one another thus creating a perfect balance. Objectives are enshrining in the Constitution the
principle of separation of powers, The evolution of the modern separation of powers, The role of
mediator between the state powers and the President of Romania between state and society, and
how it ensures the proper functioning of public authorities. The President’s mediation can be seen
as a permanent activity. The President must prevent situations of conflict which can manifest
during his mandate.
Key words: teoria separaŃiei puterilor, ConstituŃia, mediator, Președintele României ,
suveranitate
Introducere
Domeniul acoperit de tematica studiului este ,,De la separația puterilor la colaborarea
puterilor’’. Acesta fiind structurat pe capitole care sunt în număr de trei. Primul este Originile
separaŃiei puterilor în stat.Al doilea aspect pe care l-am descris este Consacrarea separaŃiei
puterilor în ConstituŃia României. În capitolul III, care este şi capitolul final am precizat aspecte de
practică despre Rolul de mediator al Preşedintelui României între puterile statului şi între stat şi
societate pentru vegherea Preşedintelui României la respectarea ConstituŃiei şi la buna funcŃionare
a autorităŃilor publice.
Obiectivele principale vizate în capitolele prezentate în acest studiu şi anume: aflarea
originilor separaŃiei puterilor, care îşi are existenŃa în lucrările marilor gânditori ai omenirii
precum Dante sau John Locke şi am recurs apoi la reglementarea separaŃiei puterilor în ConstituŃia
României adoptată la 1991 si am continuat cu prezentarea aspectelor despre separatia puterilor si
după revizuirea ConstituŃiei din 2003. Vegherea strictă la respectarea ConstituŃiei de către
Preşedintele României, acesta trebuie să fie un bun mediator pentru a asigura o bună funcŃionare a
societăŃii şi implicit a autorităŃilor statului, care duce evident la dezvoltarea societăŃii. ImportanŃa
studiului este învăŃarea istoriei apariŃiei separaŃiei puterilor, care sunt consacrate în operele marilor
gânditori. În descrierea lucrării, am precizat consacrarea separaŃiei puterilor în ConstituŃia
României prin articolul 4 şi explicaŃiile privitoare la cele trei puteri clasice, puterea executivă,
puterea legislativă şi puterea judecătorească, precum şi rolul extrem de important al Preşedintelui
României care trebuie să menŃină întotdeauna un echilibru al puterilor statului şi un dialog
permanent cu societatea.
Modalitatea prin care am dorit să răspund la obiectivele asumate este în primul rând
structurarea pe capitole a cuprinsului, pentru a face mai accesibilă şi mai rapidă obŃinerea
∗
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informaŃiei. În al doilea rând în structura propriu-zisă a lucrării am recurs la detalierea cât mai
exactă a unelor aspecte definitorii pentru titlul studiului. Am considerat necesar să încep cu
originile separaŃiei, deoarece ştiind de unde provine şi cum au evoluat de-a lungul timpului este
mult mai uşoară înŃelegerea lor. Apoi, am continuat cu explicareaa separaŃiei puterilor în România,
până în zilele noastre.
Stadiul cunoaşterii în materia abordată, făcând referire la contribuŃiile existente în literatura
de specialitate, de la scrierile marilor gânditori ca Montesquieu sau Immanuel Kant şi mergând
până în zilele noastre este vast. Preocupările acestor scriitori a avut o contribuŃie foarte mare la
structurarea separaŃiei puterilor în unele state. Tot aceşti scriitori spune faptul că de la această
separaŃie a puterilor se ajunge la colaborarea lor, aşa cum menŃionează şi marele profesor roman
Ion Deleanu. Există multe scrieri pe această temă, de aceea şi stadiul cunoaşterii în stiudiul realizat
este unul cuprinzător, în sensul că am făcut referire la majoritatea aspectelor care se încadrează în
această temă.
1. Originile separatiei puterilor in stat
În Evul mediu, preocupările pentru inovarea celor mai bune modele de guvernare se
împletesc cu încercările partizane de a justifica virtuŃile monarhiei absolutiste şi pretenŃiile
suveranilor de centralizare în mâinile lor a întregii puteri politice în confruntare cu Papalitatea,
care pretindea la rândul ei puterea temporală pe baza principiului formulat de Sfântul Paul: Omnis
potestas a Deo.
Numeroşi gânditori, printre care Marsilio de Padova, Dante, Tommaso Campanella, Johannes
Althussius, Thomas Morus, Erasm din Rotterdam, Jean Bodin, Nicolo Machiavelli şi alŃii, având
ca punct de plecare a operelor lor cultura clasică a antichităŃii greceşti şi romane, au schiŃat în acest
sens modele teoretice – unele adevărate utopii – ale unui nou tip de sistem politic, o nouă teorie a
statului, în care figura centrală rămânea totuşi monarhul atotputernic.1
În tratatul său despre politică, intitulat, ,,Monarhia’’, Dante, de pildă, sprijină monarhia
absolută şi puterea suverană a Principelui.2 Într-un regat trebuie să existe un singur rege, ,,care să
domnească şi să guverneze, astfel, supuşii acestui regat nu-şi vor putea realiza interesele lor, iar
regatul însuşi se va prăbuşi în ruină’’. Monarhul (Principele unic) trebuie să fie atât legislator, cât
şi, ,,executorul legii’’. Acesta nu înseamnă însă, adăugând Dante, că ,,cele mai neînsemnate
directive pentru administrarea unui oraş, trebuie să emane direct de la el’’3. Dante abordează în
acest context- rolul social al dreptului, ca act de conducere statală şi de realizare a Binelui comun
sau a, ,,Binelui obştesc’’, arătând ca un singur om nu poate înfăptui ,,Binele obştesc’’, deoarece
acesta presupune, ,,multe operaŃii care cer o multitudine de agenti’’.
Lui John Locke (1632-1794), filosof şi jurist englez, îi revine meritul de a fi cercetat pentru
prima dată, mai metodic şi într-o nouă lumină, principiul separaŃiei puterilor. Dacă autorii mai
vechi cercetaseră problema atributelor statului în lumina aşa-numitului guvernământ direct, Locke
o examinează din punct de vedere al unui guvern reprezentativ, al suveranităŃii naŃionale.
Suntem în perioada când Anglia reuşise să-şi construiască un prestigiu destul de mare pe
continentul European. Succesul armatelor sale şi prudenŃa RevoluŃiei engleze generau la alte
popoare dorinŃa de a-i studia ideile şi instituŃiile. Scopul său era să opună dreptului divin al
dinastiei Stuart, ceea ce el numea dreptul natural.Pe când Hobbes socoteşte omul în starea lui
naturală drept o fiinŃă brută, periculoasă şi deduce din caracterul rău al speciei necesitatea unui stat
puternic, Locke arată ca şi în starea lui naturală omul, fiinŃă raŃională, respectă nişte legi care sunt
legile morale. Pentru Hobbes contractul dintre suveran şi supuşii săi le este impus acestora de
însăşi slăbiciunea lor.În concepŃia lui Locke este un contract făcut în mod liber de nişte oameni
1

Cristian Ionescu - ,,Drept constituŃional ‘’– Bucureşti, 2006, ed. C.H.Beck, p70
Ibidem
3
Ibidem
2
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liberi care au dreptul să-şi impună condiŃiile.
Locke a avut o influenŃa mai mare în FranŃa decât în Anglia, deoarece ideile sale s-au bucurat
de mai multă consideraŃie şi mai multă putere în FranŃa. Din opitimismul oficial al lui Locke avea
să ia naştere ,,Contractul social’’ al lui Rousseau, ,,DeclaraŃia drepturilor omului şi cetăŃeanului’’
şi ,,DeclaraŃia de independenŃă americană’’1 4
Locke şi-a expus conepŃia cu privire la organizarea şi funcŃionarea statului în celebra sa
lucrare intitulată, ,,Essay on civil government’’. Filosoful englez arată că în orice stat există trei
puteri: legislativă, executivă şi federative. El susŃine că puterea legislativă trebuie să aparŃină
parlamentului, fiind considerată putere supremă în stat deoarece emite reguli de conduită general
obligatorii. Puterea executivă, limitată la aplicarea legilor şi la rezolvarea unor cazuri care nu
puteau fi prevăzute şi determinate prin lege, urma să fie încredinŃată monarhului.
1.1. Consacrarea principiului separaŃiei puterilor în opera lui Montesquieu
Una din problemele fundamentale care au stat la baza programelor celor două revoluŃii
burgheze din Anglia sec. al XVII-lea, a fost problema libertăŃii. Dar nu libertatea individului
înŃeleasă ca un comandament superior, de drept natural, ci libertatea politică, în sensul dreptului
naŃiunii de a-şi alege reprezentanŃii şi de a nu fi guvernata în mod tiranic.
În concepŃia lui Montesquieu nici democraŃia, nici aristocraŃia nu sunt state libere, prin natura
lor. Libertatea politică există, ,,numai atunci când nu se abuzează de putere; dar experienŃa de
totdeauna ne învaŃă că orice om care deŃine o putere este înclinat să abuzeze de ea şi că el merge
mai departe aşa până ce dă de graniŃe’’5. Remediul pentru o asemenea situaŃie este contraponderea
la puterea tiranică. Această soluŃie dată de Montesquieu a revoluŃionat gândirea şi practică politică
a statelor lumii şi a fundamentat de fapt esenŃa separaŃiei celor trei puteri în stat. ,,Pentru ca să nu
existe posibilitatea de a se abuza de putere, trebuie ca prin rânduiala statornicită, puterea să fie
înfrântă de putere’’ s.a.
Montesquieu nu se referă în fragmentul citat la puterea politică, ci la modalităŃile concrete de
exercitare a acesteia., În fiecare stat - spune autorul francez există trei tipuri de puteri: puterea
legislativa, puterea executivă privitoare la chestiunile care Ńin de dreptul ginŃilor şi puterea
privitoare la cele care Ńin de dreptul civil’’. Montesquieu explica în continuare că, puterea
executivă privitoare la chestiunile care Ńin de dreptul gintilor’’ aparŃine principelui (Monarhului) şi
constă în dreptul acestuia de a declara război sau de a încheia pacea, de a trimite şi primi
ambasadori, de a apăra teritoriul, s.a. Ultima putere mai este denumită şi puterea judecătoreaseacă.
Montesquieu este interesat, îndeosebi, de separarea celor trei puteri, întrucât în funcŃie de
modul în care acestea sunt separate şi se exercită, se realizează. Acesta a intuit că separaŃia
puterilor, aplicată în mod absolut şi absurd, ar bloca, practic, procesul de guvernare. Dacă cele trei
puteri nu ar coopera şi s-ar înfrâna neproductiv şi ineficient una pe alta, doar de dragul înfrânării,
ar ajunge la, ,,un punct mort, adică la inactiune’’. Remediul unui asemenea impas este colaborarea
puterilor., ,,Datorită mersului necesar al lucrurilor ele sunt silite să funcŃioneze, vor fi nevoite să
funcŃioneze de comun acord’’2 6
În schema teoretică a principiului separaŃiei celor trei puteri specializate în stat
(legislative, executive, judecătorească),7 acesta se exercită de autorităŃi independente, cărora le
revin porŃiuni aproximativ egale de putere.În cadrul competenŃelor ce le sunt conferite, fiecare
putere (autoritate publică) deŃine şi exercită o serie de atribuŃii proprii prin care realizează de fapt
activităŃi specifice (legislative, executive sau judecătoreşti) şi totodată contrabalansează raporturile
4

5

Gheorghe Tănase Gheorghe, ,,SeparaŃia puterilor in stat’’ – Bucucureşti 1994, ed. ŞtiinŃifică, p.7
Cristian Ionescu, op. cit., p.77
6
Cristian Ionescu, op. cit., p.79
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reciproce dintre ele. Potrivit principiului separaŃiei puterilor, nici una dintre cele trei puteri nu
prevalează asupra celeilalte, nu îşi subordonează pe cealaltă si nu poate să-şi asume prerogativele
ce revin celeilalte.În plus, fiecare putere are o posibilitate legală şi materială de a supraveghea
cealaltă putere şi, dacă observă încercări ale acesteia de a-şi asuma puteri suplimentare faŃă de o
altă putere, fie prin preluarea unor prerogative ce aparŃin, altei puteri, fie prin adăugarea unor
puteri suplimentare de natura celor care i-au fost conferite, să sancŃioneze această încercare.
Un avantaj al separaŃiei puterilor constă în faptul că indica în mod exact:
1. Modul de organizare al autorităŃilor care vor exercita una din cele trei puteri;
2. Modul lor de funcŃionare;
3. Mecanismul de interferenŃă a acestora.
În felul acesta, poporul ştie foarte clar cum trebuie aleasă sau numită o anumită autoritate,
cum funcŃionează aceasta şi ce atribuŃii are.8
IniŃial, principiul separaŃiei puterilor, aşa cum a fost redactat în scrierile filosofilor,
economiştilor, politicienilor, ducea la aparenŃa unei separaŃii rigide între cele trei puteri.9
În momentul în care a fost instituŃionalizat în constituŃii, principiului separaŃiei puterilor i s-au
adus multe corective, constând în colaborarea puterilor.Se va crea ceea ce doctrina denumeşte,
,,checks and balances’’, adică supravegherea reciprocă a celor trei puteri pentru reechilibrarea
raportului între ele.
Dacă concepem principiul separaŃiei puterilor în mod abstract şi rigid, între cele trei puteri nu
există nici o legătură; aplicat în condiŃii practice de guvernare, principiul astfel conceput ar
produce haos şi dezordine politică, întrucât oricare dintre cele trei puteri ar avea înclinaŃia să se
manifeste în chip tiranic.
Prin concepŃia operată, cele trei puteri colaborează, colaborarea poate fi rigidă sau suplă.
1.2. SeparaŃia puterilor în concepŃia lui Jean-Jacques Rousseau
În modelul politic (utpic) conceput de Rousseau, voinŃa generală a poporului constituind
esenŃa suverantiaŃii, puterea legislativă trebuie să fie suverană, celeilalte puteri în stat fiindu-i
subordinate. Rousseau acceptă astfel implicit existent unor puteri în stat: poporul stabilit într-un
corp politic (Parlamentul), care stabileşte legile şi Guvernământul, compus din indivizi care le pun
în executare. Executivul ar fi deci un simplu agent de executare a legilor votate de Parlament.
Guvernământul deŃine puterea ca depozitar, el neavând o putere proprie.1
Cei ce compoun Guvernământul fiind, prin graŃia Suveranului (Poporului), depozitari
temporari ai puterii şi exercitând în această calitate anumite prerogative de putere, adoptă diferite
acte, pe care Suveranul le poate modifca, limita sau anula, după bunul său plac. După cum se vede,
Rousseau preia modelul anterior de guvernare, bazat pe supremaŃia puterii monarhului absolut, dar
schimba titularul suveranităŃii absolute, atribuind-o naŃiunii şi reprezentaŃilor săi.
Puterea legislativă fiind supremă, rezultă că puterea executivă îi este supusă acesteia, ceea ce
exclude independenŃa puterilor. Accentul pus pe stricta subordonare a Guvernământului (a puterii
executive) faŃă de puterea legislativă, ilustrează geniul politic al lui Rousseau.2 În ceea ce priveşte
puterea judecătorească, acesta este, în concepŃia filozofului francez, o putere aparte, distinctă atât
de puterea legislativă, cât şi de cea executivă. Totuşi, datorită specializării activităŃii tribunalelor,
constând în aplicarea la cazul concret a unor dispoziŃii legale, puterea judecătorească ar constitui o
ramură aparte a puterii executive.
Ceea ce este însă fundamental în operă lui Rousseau, este concepŃia acestuia că ,,actul prin
care un popor se supune unor şefi nu este un contract. Nu este decât o însărcinare, o slujbă, în care,
1
2

Cristian Ionescu, op. cit. p.82
Ibidem : p.83
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ca simpli slujitori ai suveranului, ei exercită în numele lui puterea pe care le-a încredinŃat-o şi pe
care el o poate limita, modifică şi luă înapoi când doreste’’. O asemnea concepŃie se va regăsi mai
târziu generalizată în doctrina constituŃională marxistă, potrivit căreia deputaŃii putea fi revocaŃi de
alegători da nu îşi îndeplineau mandatul corespunzător voinŃei acestora. (practic, a segmentelor de
decizie din aparatul de partid şi de stat).
1.3. SeparaŃia puterilor în stat în concepŃia lui Immanuel Kant
Deşi filozoful german Immanuel Kant este mai puŃin cunoscut că teoretician al principiului
separaŃiei puterilor în stat, totuşi a acordat acestuia o atenŃie specială în lucrarea ,,Metafizica a
moravurilor’’ scrisă în 1797, într-o epocă în care principiul fusese deja cosacrat la nivel
constituŃional că o pavăză împotriva arbitrariului puterii absolute şi garanŃiei respectării
drepturilor omului. Tocmai de aceea, este de presupus că prin comentariile sale asupra utilităŃii
principiului separaŃiei puterilor în stat, Kant nu face altceva decât să-l îmbrace într-o haină
filozofică şi, totodată, să-l examineze din perspectiva aplicării sale în practica constituŃională,
îndeosebi a FranŃei. Evident, Kant era un foarte bun cunoscător al lucrărilor anterioare, în care
separaŃia puterilor a fost mai întâi sugerată că idee şi apoi, mult mai târziu fundamentată ca
doctrină.
În ,,Metafizica moravurilor’’, care este de fapt o abordare filozofică a teoriei dreptului, Kant
analizează în profunzime fenomenul juridic în toate manifestările sale, dar şi fenomenele politice
care, în concepŃia sa fac obiectul de investigaŃie a dreptului de stat (ca ramură a dreptului public).1
În concepŃia lui Kant, ,,fiecare stat include în sine trei puteri adică voinŃa unificată universal
într-o întreită persoană (trias politica): puterea suverană (suveranitatea) în persoana legislatorului,
puterea executivă în persoana conducătorului (în conformitate cu legea) şi puterea judiciară (ca
recunoaştere a ceea ce este al fiecăruia, conform legii) în persoana judecătorului (potesta
legislatoria, rectoria et iudiciaria) (...) ’’2.Sub influenŃa doctrine suveranităŃii poporului susŃinută
de Rousseeau, Kant afirmă că puterea legislativă poate să aparŃină numai voinŃei unite a poporului,
care întruneşte, ca ansamblu de cetăŃeni, trei trăsături sau trei attribute juridice: libertatea,
egalitatea civilă şi independenŃa juridică.Se observă foarte clar racordarea gândirii filozofice a lui
Kant în lucrarea ,,Metafizica moravurilor’’ la ideologia RevoluŃiei franceze de la 1789.
Problema suveranităŃii îl preocupa în mod special pe Kant. Acesta atribuie suveranitatea unui,
,,conducător universal’’ care nu poate fi altul decât însuşi poporul. Poporul este însă o categorie
abstractă şi se distinge de mulŃimea dispersată (cetăŃenii) care se afla într-o poziŃie de subordonare
faŃă de suveran. Kant explica raportul de subordonare intre, ,,poporul unit’’ şi indivizii dispersaŃi,
prin contractul originar potrivit căruia toŃi indivizii din rândul poporului (omnes et singuli) renunŃă
la libertatea lor exterioară, pentru a participa ca membri ai existenŃei sociale, supuşi însă poporului
considerat ca stat. Kant afirmă că cele trei puteri sunt esenŃiale pentru constituirea unui nou stat,
având în vedere, desigur, statele care au înlăturat tirania.
În concepŃia lui Kant, poporul se judecă pe sine prin aceia dintre concetăŃenii săi aleşi liber ca
reprezentanŃi ai săi, şi anume pentru fiecare act în parte, pentru care au fost numiŃi.3
Merită a fi subliniată o precizare foarte interesantă pe care o face Kant, şi pe care nu o mai
întâlnim la alŃi autori, şi anume că prin intermediul celor trei puteri diferite şi specializate, fiecare
având un obiect propriu de activitate, statul îşi păstrează autonomia.
2. Consacrarea separaŃiei puterilor în stat în ConstituŃia României
Principiul separaŃiei puterilor în stat a fost ilustrat în textul constituŃional român chiar şi
înainte de revizuirea acestuia în cursul anului 2003. Astfel, doctrina arăta în mod pertinent că,
examinând dispoziŃiile ConstituŃiei României în versiunea adoptată la 8 decembrie 1991, se putea
1
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3
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constata că echilibrul puterilor în stat se regăsea în conŃinutul şi semnificaŃia sa ştiinŃifică
modernă.În acest sens erau invocate mai multe argumente pertinente:
a) Cele trei <<puteri>> clasice se regăseau exprimate în ConstituŃie: legislativul în normele
privitoare la Parlament (art.58- devenind art. 61- şi următorul); executivul în normele privitoare la
Preşedintele României şi Guvern (art 80 şi următorul); justiŃia în normele privitoare la autoritatea
judecătoarească (art. 123- devenit art. 123- şi următorul).1
b) Ordinea reglementării în ConstituŃie a puterilor era ordinea clasică, firească, anume
puterea legiuitoare, apoi puterea executivă şi, în final, puterea judecătorească.
c) Având în vedere legitimitatea împuternicirilor Parlamentului, compoziŃia sa numeroasă şi
larg reprezentativă, ConstituŃia asigura acestuia o anumită preeminenŃă în raport cu celelalte
autorităŃi statale. Astfel Parlamentul era declarat unica autoritate legiuitoare a Ńării (art.58 devenit
art.61), însărcinat cu funcŃii de formare, alegere, numire, învestire a altor autorităŃi statale şi cu
funcŃii de control. 2
Desigur, la aceasta se putea adăuga şi caracterizarea dată de art.58, potrivit căreia
Parlamentul era organul reprezentativ suprem al poporului român, deşi utilizarea termenului
<suprem> putea fi privită cu multe reserve de ordin ştiinŃific în contextul teoriei
separaŃiei/echilibrului puterilor în stat.
Nu în ultimul rând, chiar structura bicamerala a Parlamentului putea fi considerată o
expresie a echilibrului în exercitarea puterii legislative.De altfel, acesta era şi singurul argument
solid al bicameralismului cvasiperferct ce exista la acea dată, faŃă de faptul că România era şi un
stat unitar.

d) Raporturile constitituŃionale dintre autorităŃile publice cunoşteau implicări reciproce ale
unora în sfera de activitate a celorlalte, implicări ce semnifică echilibru prin colaborare şi control.
În procesul revizuirii ConstituŃiei s-a simiŃit nevoia instituŃionalizării şi la nivel juridic a
acestei realităŃi obiective, astfel în articolul 1 a fost întregit cu două noi alienate, din care unul
consacrat în exclusivitate consfinŃirii principiului separaŃiei puterilor în stat şi democraŃiei
constituŃionale. Aceste două principii au primit astfel valoarea de coordonate politice
fundamentale pentru întreaga organizare şi activitate a statului român. Constituantul derivat rămân
nu a putut însă trece cu vederea cele mai bine de două secole de evoluŃie doctrinară în această
materie şi a făcut referire nu doar la separaŃia puterilor, ci şi la necesarul echilibrului care trebuie
să se stabilească între acestea în funcŃionarea lor firească.3
2.1. SeparaŃia şi echilibrul puterilor în stat regelementat în ConstituŃia României
Alineatul (4) al articolului 1 din ConstituŃia României înscrie expresis verbis principiul clasic
al separaŃiei şi echilibrulul puterilor legislativă, executivă şi judecătorească în cadrul democraŃiei
constituŃionale.4 Este bine stabilit că transpunerile practice ale principiului separaŃiei puterilor în
stat au relevat numeroase dificultăŃi în funcŃionarea modelului pur, al separaŃiei rigide, dovedind
necesitatea unei colaborări a diferitelor organe ale statului în realizarea funcŃiilor atribuite. Teoria
separaŃiei puterilor a cunoscut o mare răspândire în secolul al XIX- lea şi a stat la baza clasificării
statelor în guvernăminte care practica confuzia puterilor (fie în favoarea legislativului, fie în
favoarea executivului) şi în guvernăminte care realizează separaŃia puterilor.Cât priveşte acestea
din urmă ele pot realize fie o separaŃie simplă, fie o separaŃie strictă/rigidă a puterilor în stat.5
1
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Un scurt examen teoretic al evoluŃiei teoriei separaŃiei/echilibrului puterilor în stat poate fi
interesant şi util pentru înŃelegerea corectă a teoriei ca atare, cu atât mai mult cu cât viabilitatea sa
a fost foarte mult influenŃată de faptul că ea constituie mai degrabă o recunoaştere a unor evidenŃe
de ordin pragmatic decât o teorie absolută. De altfel, transpunerile practice ale principiului
separaŃiei puterilor în stat au relevat numeroase dificultăŃi în funcŃionarea unui model pur, al
separaŃiei rigide, dovedind necesitatea unei colaborări a diferitelor organe ale statului în realizarea
funcŃiilor atribuite lor.
EvoluŃia, separaŃiei puterilor în stat, ca teorie şi realitate constituŃională, cuprinde trei mari
aspecte şi anume: definirea conŃinuturilor şi a sensurilor teoriei; critica teoriei clasice;
continuitatea importanŃei şi a rezonantei clasice sociale şi politice. Apărută în secolul Luminilor,
alături de alte teorii la fel de tulburătoare şi penetrante, ea a fost îndreptată împotriva
obscurantismului feudal şi a închistării medievale, împotriva abuzului de putere. Teoria separaŃiei
puterilor a fost o reacŃie împotriva monarhiei absolute, considerată de drept divin, formă de
guvernământ în care regele concentra în mâinile sale întreaga putere
Cât priveşte conŃinutul şi sensurile separaŃiei puterilor tot mai des s-a afirmat şi se afirmă că
este vorba mai puŃin de separare decât de echilibrul puterilor. Importantă în organizarea statală este
independenŃa autorităŃilor statale, care nu poate fi totală dar trebuie să fie foarte largă. Organele de
stat trebuie să depindă unele de altele numai atât cât este necesar formării sau desemnării lor şi
eventual exercitării unor atribuŃii. Apoi se consideră că, de fapt, există numai două puteri şi anume
puterea legislativă şi puterea executivă.
Critica teoriei clasice a separaŃiei puterilor se inscrie în contextul evoluŃiei acesteia.La un
moment s-a ajuns până la a se afirma că teoria clasică nu mai exprimă realitatea politică, deoarece
ea a fost înlăturată de regimurile totalitare, iar în statele considerate democratice şi pluraliste ea
apare ca depăşită şi invhechită.1
Înlăturarea separaŃiei puterilor în regimurile totalitare. Acest fenomen a avut şi are ca punct
teoretic de plecare o viziune diferită asupra funcŃiilor puterii. Dacă în filosofia secolului luminilor
puterea era considerată redutabilă şi ameninŃătoare, de unde rezultă nevoia separaŃiei sale
intrinseci, pentru a o stăvili, în doctrinele totalitare puterea era considerată ca un instrument
necesar de transformare a omului şi a societăŃii, lipsind astfel motivele de separare sau de
limitare.În regimurile totalitare s-a promovat teza unicităŃii puterii de stat, teza simplist explicată şi
primitiv aplicată, permiŃând concentrarea puterii şi desfiinŃarea democraŃiei.
Inadaptarea teoriei separaŃiei puterilor în statele democratice şi pluraliste are şi ea cauzele şi
explicaŃiile sale. Deşi afirmata, separaŃia puterilor este contrazisă de realităŃi în chiar state
cunoscute ca democratice, unde se manifestă o anumită <<concentrare>> a puterii.2De exemplu, în
sistemul parlamentar englez, cabinetul concentrează în mare măsură puterea statală pentru că el
dispune, în principiu, de majoritatea absolută în Camera Comunelor (de altfel adevărata putere o
deŃine comitetul dirigent al partidului învingător în alegeri). Fiind vorba de unul din regimurile
cele mai liberale din lume, trebuie admitem că liberalismul său tine de alte cauze decât separaŃia
puterilor’’ (Pierre Pactet). Asemenea exemple se pot regăsi şi în alte sisteme constituŃionale
democratice în care luptă pentru putere se dă, de regulă, între două pârtie politice
Apoi, trebuie privită cu rezerve ideea în sensul căreia, pretutindeni şi totdeauna legislativul ar
fi o stavilă eficienta în fata eventualelor excese ale executivului. O asemenea frînă există numai în
regimurile prezidenŃiale autentice, pure, dar asemenea sisteme de guvernământ sunt foarte rare.În
regimurile parlamentare, în care guvernul răspunde în fata Parlamentului, această răspundere
trebuie văzută prin realitatea că guvernul este al majorităŃii parlamentare şi este puŃin probabil
1
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(desigur nu imposibil) ca proiectele sale să nu fie adoptate. Deşi prin excelenŃă reprezentativ,
Parlamentul nu este întotdeauna considerat o garanŃie solidă pentru guvernanŃi.
Îmbătrânirea teoriei separaŃiei puterilor este explicabilă prin aceea că a fost elaborată într-o
perioadă în care nu se înfiinŃaseră încă partidele politice şi când principalele probleme puse de
putere erau de ordin instituŃional. ApariŃia partidelor politice, rolul lor deosebit în configurarea
instituŃiilor juridice şi politice, determină ca astăzi apărarea sau echilibrul să nu se realizeze între
Parlament şi guvern, ci între o majoritate, formată dintr-un partid sau partide învingătoare în
alegeri şi care dispun în acelas timp de Parlament şi guvern şi o opoziŃie (sau opoziŃii) care
aşteaptă următoarele alegeri pentru, ,,a-şi lua revansa’’.1 O asemenea schemă este în principiu
aplicabilă peste tot şi desigur mai evident în sistemele constituŃionale bipartide.
Faptul că astăzi se manifestă unele rezerve faŃă de teoria clasică a separaŃiei puterilor nu
trebuie să fie interpretat în sensul că ea şi-a pierdut din actualitate şi că rămâne o teorie a
trecutului. Marea forŃă a teoriei separaŃiei puterilor constă în fantastica sa rezonanŃă socială,
politică şi morală.2 Ea a intrat în conştiinŃa mulŃimilor care au receptat-o ca pe cea mai eficientă
reŃetă contra despotismului şi în favoarea libertăŃii şi democraŃiei. Sintetizând acest paradox, Pierre
Pactet arată că se constată un decalaj important între declinul unei teorii, care pierde progresiv din
forŃa şi valoarea sa explicativă şi pentru că ea nu mai corespunde cu adevărat realităŃii şi
recepŃionarea sa de către opinia publică, care continua să creadă în ea, şi de către clasa politică, ce
persistă în a o evoca şi invocă. Găsim astfel motivaŃia menŃionării explicite sau implicite a teoriei
separaŃiei puterilor în constituŃiile tututor statelor democratice.
2.2. Exercitarea puterii prin organele sale representative.Poporul
Poporul fiind alcătuit din totalitatea cetăŃenilor romîni, aceştia pot participa la exercitarea
puterii de stat prin desemnarea unor reprezentanŃi care, o dată aleşi, pe durata mandatului ce le-a
fost acordat, vor exercita puterea în numele şi pe seama întregului popor. Acest mod de instaurare
şi exercitare a puterii de stat poartă denumirea de democraŃie reprezentativă, datorită faptului că
deŃinătorul puterii de stat, poporul, nu o exercita în mod direct, nemijlocit, ci deleagă exerciŃiul
puterii unui grup restrâns de cetăŃeni (guvernanŃii) prin procedul alegerilor. Revizuirea ConstituŃiei
din 2003 a adus şi unele precizări cu privire la natura şi caracteristicile alegerilor, care nu fac decât
să întărească trăsătura democratică a statului. Astfel, în România alegerile trebuie să fie libere,
periodice şi corecte.3
Acest procedeu de guvernare este cel mai des întâlnit în zilele noastre, în majoritatea statelor
considerate a avea nu doar o formă tradiŃional democratic de guvernămînt ci şi un model viabil de
regim politic.Cu toate acestea, democraŃia reprezentativă nu este lipsită de unele dezavantaje, cel
mai des citat fiind acela ca guvernanŃii se distanŃează atât de mult de guvernaŃi încât ajung să
exercite puterea de stat pentru sine şi nu pentru popor. Pentru a preveni acest neajuns au fost
imaginate multiple instituŃii şi mecanisme, politice şi juridice, precum separaŃia puterilor în stat,
sau forme de control din partea poporului asupra reprezentanŃilor săi, cum ar fi răspunderea în
dreptul public. Trebuie precizat că acest procedeu de guvernare nu este unicul existent în lume.
2.3. SeparaŃia puterilor în stat şi natura regimului politic din România
AutorităŃile publice sunt forme instituŃionalizate prin care se exercita puterea statală.
AutorităŃile publice din România se cer a fi catalogate în virtutea principiului separaŃiei puterilor în
stat, aşa cum este el definit de articolul 1 alin. (4) din ConstituŃia României, conform căruia, statul
se organizează potrivit principiului separaŃiei şi echilibrului puterilor- legislativă, executivă şi
judecătorească – în cadrul dmocratiei constitutionale’’. Din textul constituŃional rezultă că în statul
roman sunt delimitate trei puteri, alături de care coexista alte autorităŃi şi instituŃii politice, rezultat
1

Ioan Muraru, ,,Drept ConstituŃional si instituŃii politice’’, p.10
Ibidem.
3
Idem, ,,ConstituŃia României ,Comentariu pe articole’’ – Bucureşti anul 2003, ed.C.H.Beck, p.24
2
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al concepŃiei postmoderniste asupra dreptului.În ceea ce priveşte puterea legislativă, lucrurile nu sau schimbat, Parlamentul rămânând singura autoritate publică cu atribuŃii în materie de legiferare,
fără că mandatul său legislativ să fie exercitat în afară colaborării cu celelalte puteri statale.În ceea
ce priveşte puterea executivă, lucrurile au evoluat din mai multe puncte de vedere, fapt care a
generat şi clasificarea regimurilor politice în prezidenŃiale, semiprezidenŃiale sau prezidentialiste,
în regimuri regimuri parlamentare sau în regimuri de adunare.
Privind în ansamblu evoluŃia separaŃiei puterilor pe scara istorică se va constata că această
teorie şi practică a separaŃiei puterilor în prezent se îndepărtează, aşadar, de forma iniŃială a
principiului sau îi caută forme noi de transpunere. Fenomenul politic este din ce în ce mai profund,
mai legat de problemele globale ale unei regiuni sau continent, sau chiar ale Planetei, jocul politic
este tot mai abil şi discret, societatea civilă revendică tot mai mult dreptul, ,,puterea’’ de a
participa la conducere. Pentru aceste considerente s-a putut spune că teoria separaŃiei puterilor
parcurge un proces de îmbătrânire. Apar noi centre de putere (ne referim la corpurile
intermediare)- la fel de legitime ca şi cele trei puteri- care preiau pe seama lor decizia, deşi o
transpun, o obiectivează în cadrul (model clasic) teoriei lui Montesquieu.
Profesorul Ion Deleanu afirmă faptul că în prezent accentul nu se pune pe separaŃia puterilor,
ci pe colaborarea puterilor. Nu trebuie omisă din acest proces, ,,influenŃarea puterilor’’, făcută nu
numai de partidele politice, ci şi de sindicate si organizaŃii, neguvernamentale, care îşi impun
uneori voinŃa asupra puterilor, determinându-le să întreprindă sau nu, anumite acŃiuni
guvernamentale.1
3.Rolul Preşedintelui Romnâniei
Rolul Preşedintelui Romnâniei de mediator între puterile statutului şi între stat şi societate
pentru a veghea la respectarea ConstituŃiei şi la buna funcŃionare a autorităŃilor publice
Preşedintele României veghează la respectarea ConstituŃiei şi la buna funcŃionare autorităŃilor
publice. Aceasta caracterizare are un conŃinut complex în semnficatii juridice şi politice,
ConstituŃia adăugând că, în acest scop, Preşedintele exercita funcŃia de mediere între puterile
statului, precum şi între stat şi societate.2În acest sens, al vegherii la respectarea legii şi la medierea
între puterile statului, ConstituŃia prevede şi pârghiile necesare de care Preşedintele se poate folosi
în realizarea acestei atribuŃii. Astfel, în cazul apariŃiei unor probleme urgente de importanŃă
deosebită pentru Ńara, Preşedintele poate consulta Guvernul, poate adresa mesaje Parlamentului cu
privire la principalele probleme politice ale naŃiunii, poate lua parte la şedinŃele Guvernului în
cazul în care se dezbat probleme de interes naŃional privind politica externă, apărarea Ńării sau
asigurarea ordinii politice, poate cere poporului să-şi exprime, prin referendum, voinŃa cu privire la
problemele de interes naŃional, poate cere CurŃii ConstituŃionale să se pronunŃe cu privire la
constituŃionalitatea unor legi aflate în stadiu de promulgare.
În ceea ce priveşte medierea între puterile statului, precum şi între stat şi societate, această
atribuŃie trebuie privită ca o activitate permanentă a Preşedintelui. Preşedintele trebuie să menŃină
întotdeauna un echilibru al puterilor statului şi un dialog permanent cu societatea. El nu trebuie să
aştepte ivirea unui conflict pentru medierea lui, ci mai degrabă trebuie să prevină asemenea
situaŃii. În caz de neimplicare sau de neîndeplinire a acestor funcŃii Preşedintele poate răspunde
juridic sau politic pentru faptele sale.3 ModalităŃile de răspundere sunt şi ele reglementate
constituŃional prin posibilitatea suspendării din funcŃie a şefului de stat sau punerea sub acuzare de
înaltă trădare. Aşadar, exercitarea funcŃiilor statului şi îndeplinirea rolului de şef al statului implică
nu doar prerogative, şi răspunderi pe măsură importanŃei limitelor puterii de a decide în anumite
situaŃii, potrivit normelor constituŃionale.
1

C.I., ,,Tratat de drept constituŃional contemporan’’, p.248
I.M. ,,ConstituŃia României ,Comentariu pe articole’’, p.752
3
Ibidem : p.753
2
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În JurisprudenŃa sa, Curtea ConstituŃională a stabilit că, ,,Prerogativele constituŃionale ca şi
legitimitatea democratica pe care i-o conferă alegerea lui de către electoratul întregii Ńări îi impun
Preşedintelui României să aibă un rol activ, prezenŃa lui în viaŃa politică neputând fi rezumată la
un exerciŃiu simbolic protocolar. FuncŃiile de garanŃie şi de veghe consacrate în articolul 80 alin.
(1) din ConstituŃie implica prin definiŃie observarea atentă a existenŃei şi funcŃionarii statului,
supravegherea vigilentă a modului în care acŃionează actorii vieŃii publice-autoritatile publice,
organizaŃiile legitimate de ConstituŃie, societatea civilă şi a respectării principiilor şi normelor
stabilite prin ConstituŃie, apărarea valorilor consacrate în Legea fundamentală. Nici veghea şi nici
funcŃia de garanŃie nu se realizează pasiv, prin contemplare, ci prin activitate vie, concretă.
Având în vedere aceste considerente, Curtea constata că Preşedintele României poate, în
virtutea prerogativelor şi a legitimităŃii sale, să exprime opinii şi opŃiuni politice, să formuleze
observaŃii şi critici cu privire la funcŃionarea autorităŃilor publice şi a exponenŃilor acestora, să
propună reforme sau măsuri pe care le apreciază dezirabile interesului naŃional
Opiniile, observaŃiile, preferinŃele sau cererile Preşedintelui nu au însă un caracter decizional
şi nu produc efecte juridice, autorităŃile publice rămânând exclusiv responsabile pentru însuşirea
acestora ca şi pentru ignorarea lor.În orice caz, exercitarea de către Preşedinte a unui rol activ în
viaŃa politică şi socială a Ńării nu poate fi caracterizată ca un comportament contrar Constitutiei’’
(A.C.C. nr.1/2007).1De asemenea, s-a mai subliniat că, ,,FuncŃia de mediere între puterile statului,
precum şi între stat şi societate, prevăzută de articolul 80 alin (2) teza a II- din ConstituŃie, impune
imparŃialitate din partea Preşedintelui României, dar nu exclude posibilitatea exprimării opiniei
sale privind modul optim de soluŃionare a divergenŃelor apărute. Dreptul la exprimarea opiniei
politice este garantat şi pentru Preşedintele României de articolul 84 alin. (2) care prevede pentru
şeful statului aceeaşi imunitate ca şi pentru deputaŃi şi senatori, articolul 72 alin (1) din ConstituŃie
aplicându-se în mod corespunzător ‘’ (D.C.C) nr 53/2005).2
Acest lucru nu înseamnă însă că Preşedintele României poate aduce jigniri unor persoane sau
instituŃii ale statului, doarece el însuşi este reprezentantul statului. FaŃă de aceste probleme şi cu
privire la responsabilitatea Preşedintelui în cazul în care aduce astfel de jigniri unor persoane sau
autorităŃi, Curtea ConstituŃională şi-a arătat dezacordul cu formularea de acuzaŃii, etichetări
jignitoare şi insulte la adresa exponenŃilor autorităŃilor publice în legătură cu activitatea
desfăşurată de ei. Toate acestea, chiar putând fi caracterizate ca opinii politice, nu sunt de natură să
contribuie la consolidarea ordinii constituŃionale. În măsura în care se poate reŃine un asemenea
comportament în sarcina Preşedintelui României, acesta rămâne responsabil, din punct de vedere
politic şi moral, în fata electoratului şi a societăŃii civile. Libertatea de exprimare şi de critică este
indispensabilă democraŃiei constituŃionale însă ea trebuie să fie respectuoasă, chiar şi atunci când
este fermă" (A.C.C. nr. 1/2007). Vegherea la respectarea ConstituŃiei nu înseamnă că Preşedintele
este şi garantul supremaŃiei ConstituŃie, deoarece, potrivit articolului 142 alin (1), ,,Curtea
ConstituŃională este garantul supremaŃiei Constitutiei’’3.
În ceea ce priveşte o eventuală încălcare a principiului separaŃiei puterilor în stat prin
posibiliatea pe care o da ConstituŃia Preşedintelui de a se adresa Parlamentului, menŃionăm că nu
poate fi vorba despre aşa ceva. Adresarea mesajului nu este de natură a determina, influenŃa sau
duce la adoptarea unei anumite decizii de către legislativ. Parlamentul este cel care poate decide
dacă se impune să nu adoptarea unei anumite decizii. Tot el este cel care poate decide dacă
situaŃiile prezentate de Preşedinte reprezintă probleme de importanŃă majoră pentru popor.
Aşadar, prezentarea mesajului Preşedintelui nu obligă în niciun fel Parlamentul. Nefiind un
act juridic, ci unul politic, mesajul nu produce efecte juridice. Cel mult, problema semnalată în
1

I.M., ,,ConstituŃia României Comentariu pe articole’’, p.754
Ibidem
3
op. cit. p.755
2
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mesaj de Preşedinte, fiind una cu o largă susŃinere de către popor, poate pune o presiune politică
Parlamentului în adoptarea unei măsuri.
Concluzii
Principalele direcŃii pe care le-am abordat în cuprinsul studiului sunt reprezentate în special
de modurile în care s-au format cele trei puteri menŃionate în lucrările scriitorilor în decursul
istoriei.De la apariŃia lor, s-au modificat foarte mult până astăzi, în funcŃie de condiŃiile sociale şi
istorice ale vremii. Am Ńinut să meŃionez în mod special articolul 1, alineatul (4) din ConstituŃia
României deoarece aici este menŃionat principiul separaŃiei în România după adoptarea
ConstituŃiei de la 1991. Am descris separaŃia puterilor şi în Ńara noastră, direcŃia de abordare fiind
cum a fost la începutul democraŃiei separaŃia puterilor şi cum este astăzi dupa 21 de ani
democratici. Rezultatul obŃinut este acela că de la separaŃia puterilor aşa cum a fost prezentată şi
concepută la început a ajuns în zilele noastre să colaboreze între ele deoarece s-a creat şi un mediu
util care dă posibilitatea colaborării puterilor şi prin această metodă se asigura echilibrul între
puteri şi implicit duce la stabilirea organizării societăŃii şi la buna funcŃionare a autorităŃilor
publice.
,,Oamenii ăştia trebuie să ştie două lucruri esenŃiale: în primul rând ca ei sunt o putere a
statului. Sunt trei puteri: executivă, legislativă şi judecătorească. Toate aceste puteri au în vârf pe
unul care se numeşte şeful statului. Nu-l pot împiedica pe şeful statului să-şi exprime puncte de
vedere, cu atât mai mult cu cât acestea reflectă corect nişte realităŃi ale JustiŃiei.''...... ,făcând
precizare la strategia adoptată de CSM după raportul Comisiei Europene, considerând că este un
plan defectuos’’.Această declaraŃie a Preşedintelui României, reliefează în primul rând faptul că în
Ńara noastră nu există o colaborare între cele trei puteri, ci mai degrabă o dominarea a celor trei
puteri de către şeful statului. În al doilea rând putem vorbi într-o oarecare măsură de dictatură.
SituaŃia actuală din România nu mai permite celor trei puteri să colaboreze între ele, din cauza
unor mijloace colaterale nefavorabile, cum ar fi corupŃia sau sistemul defectuos de conducere
exercitat de reprezentanŃii puterii. Necunoaşterea ConstituŃiei României atrage implicit şi
exercitarea gresită a meseriei, deorece necunoscând ,,principiul separaŃiei’’ şi modul în care cele
trei puteri ajung să colaboreze nu va şti nici cum să-şi exercite funcŃia într-un mod corect.
Preşedintele are autoritate deplină şi poate face orice declaraŃie doreşte fără să fie contestată de
nimeni, chiar dacă este una gresită.Acest lucru poate dovedi faptul că in România actuală există o
tentativă de dominare a Preşedintelui, neexistând bineînŃeles niciun fel de colaborare intre cele trei
puteri. Necolaborarea puterii atrage bineînŃeles după sine şi efectele negative care se resimt din
plin în Ńara noastră. Preşedintele intervine în toate structurile statului ceea ce crează un
dezechilibru intre colaborarea celor trei puteri.
,,IndependenŃa justiției trebuie să fie garantată de către stat” şi că este,,datoria tuturor
instituțiilor, guvernamentale şi a celorlalte, să respecte şi să supravegheze independența
justiție’’.Declarație dată de către reprezentanții CSM. ,,Prin urmare, într-un stat de drept nimeni, şi
cu atât mai mult un reprezentant al uneia din celelalte două puteri, nu are dreptul să extrapoleze
nemulțumirile referitoare la instrumentarea unei anumite cauze asupra întregului sistem judiciar. În
caz contrar, persoana care face aceste afirmații aduce inevitabil atingere principiului constituțional
al separației puterilor în stat, cu consecința afectării prestigiului justiției şi implicit a independenŃei
şi reputației magistraților.’’
Impactul preconizat al acestor rezultate este unul pozitiv pentru societatea contemporană în
care trăim. Faptul că, s-a ajuns ca cele trei puteri să nu mai fie distincte una de cealalaltă, aşa cum
era în vremurile învhechite, a avut şi în rândul teoreticienilor un impact. Aceştia au trecut printr-o
perioadă de tranziŃie, în sensul că s-a ajuns în zilele noastre, să se pună accentul mai mult pe
colaborarea puterilor. Specialiştii în domeniu a trebuit să înceapă să studieze mai detaliat această
colaborare a puterilor care s-a produs în România după 1991.De la separaŃia puterilor la
colaborarea puterilor s-a trecut rapid şi acest lucru a avut şi un impact negativ în rândul oamenilor
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şi a specialiştilor deoarece esenŃa conŃinutului teoriei nu a fost înŃeleasă de către toŃi oamenii din
societatea noastră. Din punctul meu de vedere ne mai trebuie în primul rând timp de adaptare şi în
al doilea rând o înŃelegere mai aprofundată a acestei teorii care a dus la colaborarea puterilor.
O primă sugestie în domeniul supus analizei este introducerea unei rubrici care să conŃină
doar ideile principale ale autorului despre tematica studiului, având ca scop sintetizarea
informaŃiilor. Acestea să fie în număr de 5 şi să conŃină exact ceea ce a dorit să se descrie în
cuprins. A doua sugestie este introducerea unui dicŃionar, în care să fie explicate cuvintele care
sunt folosite din unele domenii specializate.
Referințe bibliografice:
 ConstituŃia României, Comentariu pe articole –Coordonatori Ioan Muraru şi Elena Simina
Tănăsescu, editura C.H.Beck anul 2003
 Drept constituŃional comparat-Cristian Ionescu, editura C.H.Beck, anul 2006
 Drept constituŃional şi instituŃii politice, curs universitar-Ioan Muraru şi Elena Simina
Tanasescu, volumul II, editura C.H.Beck anul 2009
 SeparaŃia puterilor în stat-Gheorghe Tănase Gheorghe, editura ŞtiinŃifică, Bucureşti anul
1994
 Tratat de drept constituŃional contemporan-Cristian Ionescu, editura All Beck, Bucureşti,
anul 2003
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LIBERTATILE SPATIULUI AERIAN
Oana-Maria CORNEI1

Abstract
Aviation plays an essential role in the process of globalization. It is the fastes connection
between nations, people, families, consciences, goals, ideas and continents.
Throughout the aviation history, it could be seen that it was the catalyzer of many events and
moments in the history of the world.
Despite the positive impact created by air movement, a number of issues were also
generated. In Chicago, during the diplomatic conference for the adoption of the Chicago
Convencion of 1944,the United States promoted the position that airlines of all nations should
have relatively unrestricted 2operating rights on international routes, and this led to the
generation of the so-called “five freedoms” of the air. In time, they became "nine freedoms" of the
air. „Some have argued that these were not really “freedoms” of the air at all, but restrictionsthe antithesis of freedoms” 1
The paper takes the reader through a journey along the "nine freedoms" of the air, explaining
how they were adopted, their impact in the civil aviation field and also what problems they create.
It will establish ways of dealing with conflict situation between States and in the end, several
aspects with regard to possible future freedoms will be analyzed.
Cuvinte cheie: aircraft, freedom, air law, cabotage, bilateral and multilateral agreement.
1. Introducere
First wings of mankind, the desire to fly like- birds, ruled the people of ancient times.
Starting with the theoretical contribution of scientists in the field of flight as : Leonardo da
Vinci (who imagines the concept of wings, propeller and parachute), Blaise Pascal ( who establish
the principle of rocket) ,Isaac Newton ( who establish the fundamental laws of flight machine), and
later, aircrafts lighter than air.
First result of this persistence is recorded on June 5, 1783 when the brothers Joseph- Michel
and Jacques-Etienne Montgolfier are the first in the world who have raised in the air a hot air
balloon, which was made of canvas and paper.
Brothers Wilbur and Orville Wright have been considered the pioneers of flight, on
December 17, 1903, Orville made the first engine flight which lasted 12 seconds.
Romanian Air Force was founded in 1910 because of the civil society collaboration with the
Ministry of War, and the first military aircraft designed by the engineer Aurel Vlaicu, flew on June
17, 1910.
Historically, Henri Coanda was the first man who invented the jet engine but he is mentioned
after the brothers Wright flight.
The creation of the first engine, once with the first flight, all these achievements that
marked the beginnings of air law requires the creation of reglementations for security, safety and
environment.

1
Student, Facultatea de Drept, Universitatea Nicolae Titulescu din Bucuresti ( e-mail: ony_tadli@yahoo.com
). Acest studiu a fost elaborate sub coordonarea Prep. Univ. Drd. Pop Sorana (e-mail: sorana.pop@gmail.com ).
2
PAUL STEPHEN DEMPSEY, PUBLIC INTERNATIONAL AIR LAW - Institute of Air and
Space Law APA (6th ed.)
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II. Air Law Instruments:
II.1. Paris Convention;
II.2. Tokyo Convention;
II.3. Hague Evidence Convention;
II.4. Montreal Convention;
II.5. Chicago Convention;
An aircraft is a vehicle that is able to fly by gaining air,support or, in general, the atmosphere
of a planet. It counters the force of gravity by using either static lift or by using the dynamic lift of
an airfoil, or in a few cases the downward thrust from jet engines.
The first planes, that appeared in the early twentieth century, the first planes demanded
courage and skill to steer them. In that time they were neither quick nor roomy, but once this new
field took birth it required a series of regulations and agreements.
The landscape of aviation is inherently international. Thus, it is not at all surprising that
nations would attempt to establish universal and uniform laws governing air transport. Aviation
therefore has been the subject of a number of international legal conferences, which has resulted in
multilateral agreements in both Public and Private International Law governing such issues as air
safety and navigation, security, sovereignty, transit and commercial traffic rights and liability.
II.1. The Paris Convention of 19192 defined the status of international airspace and gave the
authority to the Commander of an aircraft to act in accordance with the law of the state of
registration. It was signed in Paris, 1on October 13, 1919.
The Paris Convention is based on three essential principles:
1.Recognising the progress of aerial navigation, and that the establishment of regulations of
universal application will be to the interest of all
2. Appreciating the necessity of an early agreement upon certain principles and rules
calculated to prevent controversy
3. Encourage the peaceful intercourse of nations by means of aerial communications.
II.2.
The Convention on Offences and Certain Other Acts Committed On Board
Aircraft, commonly called the Tokyo Convention2, is an international treaty, concluded
at Tokyo on September 14, 1963. It entered into force on December 4, 1969, and has been ratified
by 185 parties.
The Convention is applicable to offences against penal law and to any acts jeopardizing the
safety of persons or property on board civilian aircraft while in-flight and engaged in international
air navigation.
The Convention, for the first time in the history of international aviation law, recognizes
certain powers and immunities of the aircraft commander who on international flights may restrain
any person(s) he has reasonable cause to believe is committing or is about to commit an offence
1

also known as Convention relating to the Regulation of Aerial Navigation;
The Paris Peace Conference was the meeting of the Allied victors following the end of World War I to set
the peace terms for the defeated Central Powers following the armistices of 1918. It took place in Paris in 1919 and
involved diplomats from more than 32 countries and nationalities. They met, discussed various options and
developed a series of treaties ("Paris Peace Treaties") for the post-war world. These treaties reshaped the map of
Europe with new borders and countries, and imposed war guilt and stiff financial penalties on Germany.
For six months Paris was effectively the center of a world government, as the peacemakers wound up
bankrupt empires and created new countries.
2
The Conference was convened at Tokyo by ICAO Council, 20th August to 14th September 1963 for the
purpose of further consideration, finalization , adoption and opening for signature of the Rome Draft. Sixty-one
States and five international organisations were represented at the Conference.
The Tokyo Convention emerged in present form on 14th September 1963.

1100

ConferinŃa StudenŃească Anuală „Nicolae Titulescu”. ŞtiinŃe juridice

liable to interfere with the safety of persons or property on board or who is jeopardizing good
order and discipline.
In strictly domestic cases the Convention does not have application and acts and offences
committed in the airspace of the State of Registry are excluded except when the point of departure
or intended landing lies outside that State.
II.3. The Convention on the Taking of Evidence Abroad in Civil or Commercial
Matters -- more commonly referred to as the Hague Evidence Convention1, is a multilateral
treaty which was drafted under the auspices of the Hague Conference on Private International
Law.
As of February 22, 2009, there are 47 states which are parties of the Hague Evidence
Convention. Forty-two of the 68 Hague Conference on Private International Law member states
are party to the Hague Service Convention. In addition, five states which are not members of the
Hague Conference (Barbados, Kuwait, Liechtenstein, Seychelles, and Singapore) have joined the
Hague Service Convention. Article 39 of the Hague Evidence Convention Expressly permits states
which are not members of the Hague Conference on Private International Law to acceded to the
Convention.
Countries that ratified
(cumulative by year)

II.4.
Convention for the suppression of unlawful acts against the safety of civil
aviation, signed at Montreal, on 23 September 1971 referred to as the Montreal Convention
19712.
The last two conventions mentioned are strictly referring to the security area, therefore, were
established agreements and arrangements for the other areas. “Judge and extradite” - was the
first time it has established such a rule.
II.5.
The Convention on International Civil Aviation3, also known as the Chicago
1

Signed at 18th March 1970, Location : The Netherlands, Effective at 7 October 1972;
Is a treaty adopted by a Diplomatic meeting of ICAO member states in 1999. It amended important
provisions of the Warsaw Convention's regime concerning compensation for the victims of air disasters. The
Convention re-establishes urgently needed uniformity and predictability of rules relating to the international carriage
of passengers, baggage and cargo.
Signed at May 28,1999 ,Location :Montreal ,Effective at 4 November 2003;
3
The document was signed on December 7, 1944 in Chicago, U.S., by 52 signatory states. It received the
2
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Convention, established the International Civil Aviation Organization (ICAO), a specialized
agency of the United Nations charged with coordinating and regulating international air travel. The
Convention establishes rules of airspace, aircraft registration and safety, and details the rights of
the signatories in relation to air travel.
Upon invitation from the United States, representatives of 54 nations met at Chicago from
November 1 to December 7, 1944, to „ make arrangements for the immediate establishment of
provisional world air routes and services „ and „ set an interim council to collect, record and study
data concerning international aviation and to make recommendations for its improvements” .
The Chicago Convencion has two principal functions:
1. The Chicago Convention is a source of international air law (art 1 -42)
2. The Chicago Convention is the constitution of international organization (art 43-96) –
ICAO.
The Convention on International Civil Aviation set forth the purpose of ICAO:
"WHEREAS the future development of international civil aviation can greatly help to create
and preserve friendship and understanding among the nations and peoples of the world, yet its
abuse can become a threat to the general security;
WHEREAS it is desirable to avoid friction and to promote that co-operation between nations
and peoples upon which the peace of the world depends;
THEREFORE, the undersigned governments having agreed on certain principles and
arrangements in order that international civil aviation may be developed in a safe and orderly
manner and that international air transport services may be established on the basis of equality of
opportunity and operated soundly and economically;
Have accordingly concluded this Convention to that end"
Accomplishments of the Chicago Conference:
The International Air Services Transit Agreement, commonly known as the, Two Freedoms
agreement, was concluded and opened for signature;
The International Air Transport Agreement, commonly known as the five freedoms
agreement, was also concluded and opened for signature. The number of accepting states reached a
maximum of 17, but it is now declining, for having denounced the agreement;
A standard form of bilateral agreement standard agreement for the exchange of air routes was
prepared and recommended by the Conference as part of its final act;
An Interim Agreement on International Civil Aviation1 was completed and opened for
signature. It provided an interim basis for many phases of International CiviliAviation, and a
constitution for the Provisional International Civil Aviation Organization.
The undersigned, on behalf of their respective governments, agree to the following:
“
Article 1
The provisional organization
Section 1: The signatory States hereby establish a provisional international organization of
the technical and advisory nature of sovereign states for the purpose of collaboration in the field of
international civil aviation. The organization shall be known as the Provisional International Civil
requisite 26th ratification on March 5, 1947 and went into effect on April 4, 1947, the same date that ICAO came
into being. In October of the same year, ICAO became a specialized agency of the United Nations Economic and
Social Council (ECOSOC). The Convention has since been revised eight times.
1

Effective at June 6,1945;
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Avition Organization.
Section 2: The organization shall consist of an Interim Assembly and an Interim Council and
it shall have its seat in Canada.”1
The interim agreement was replaced when the convention came into effect on April 4, 1947.
Finally, a worldwide common basis was established for the technical and operational aspects
of international civil aviation.
The Chicago Convention:
Article 1 recognizes that each State enjoys complete and exclusive sovereignty over the
airspace above its territory.
Article 5 gives non gives non-scheduled flights 1st and 2nd Freedom rights, but restricts
carriage for compensation on 3rd and 4th Freedoms to “such regulations, conditions or limitations”
as the underlying State deems desirable.
Article 6 provides that no scheduled flight may provides operate over or into the territory of a
State without its permission, and pursuant to any terms or conditions thereon.
The Chicago Conference produced two multilateral documents to exchange such rights -the
Transit Agreement (exchanging (First and Second Freedom rights)), and the Transport Agreement
(exchanging the first (Five Freedoms)).
The former has been widely adopted, while the latter has received few ratifications.
The freedoms of the air are a set of commercial aviation rights granting a country's airline(s)
the privilege to enter and land in another country's airspace. Formulated as a result of
disagreements over the extent of aviation liberalisation in the Convention on International Civil
Aviation of 1944, (known as the Chicago Convention) the United States had called for a
standardized set of separate air rights which may be negotiated between states but most of the
other countries involved were concerned that the size of the U.S. airlines would dominate all world
air travel if there were not strict rules.
As an example of bilateral agreements between countries:
The Bermuda Agreement, reached in 1946 by American and British negotiators in Bermuda,
was an early bilateral air transport agreement regulating civil air transport. It established a
precedent for the signing of approximately 3,000 other such agreements between countries.
The Agreement was expanded in 1977.
Bermuda II was a bilateral air transport agreement between the governments of the United
Kingdom and the United States signed on 23 July 1977 as a renegotiation of the original
1946Bermuda air services agreement. A new "open skies" agreement was signed by the United
States and the European Union (EU) (of which the United Kingdom is part) on 30 April 2007 and
came into effect on 30 March 2008, thus replacing Bermuda II.
The original 1946 Bermuda agreement took its name from the island
where UK and US transport officials met to negotiate a new, inter-governmental air services
agreement between Britain and the United States. That agreement, which was highly restrictive at
the insistence of the British negotiators who feared that "giving in" to US demands for a "free-forall" would lead to the then financially and operationally superior US airlines' total domination of
the global air transport industry, was the world's first bilateral air services agreement. It became a
blueprint for all subsequent air services agreements.
Bermuda II was revised several times since its signing, most recently in 1995. Although
Bermuda II was much less restrictive than the original Bermuda agreement it replaced, it was
1

Text from International Civil Aviation Conference, Final Act and related Documents, Washington 1945;
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widely regarded as a highly restrictive agreement that contrasted with the principle of "open skies"
against the background of continuing liberalization of the legal framework governing the air
transport industry in various parts of the world.
III. Air freedoms: While it was agreed that the third to fifth freedoms shall be negotiated
between states, the International Air Transport Agreement (or the "Five Freedoms Agreement")
was also opened for signatures, encompassing the first five freedoms.
Several other "freedoms" have since been added, although most are not officially recognised
under international bilateral treaties they have been agreed by a number of countries.
The „five freedoms” have become extremely important in the legal conceptualization of
international air transportation. They are as follows :
First Freedom: The civil aircraft of one country has the right to fly over the territory of
another country without landing, provided the over flown country is notified in advance and
approval is country given.
It is also known as the technical freedom. It grants the privilege to fly over the territory of a
treaty country without landing. Member states of the International Air Services Transit Agreement
grant this freedom (as well as the second freedom) to other member states, subject to the transiting
aircraft using designated air routes.
As of the summer of 2007, 129 countries were parties to this treaty, including such large ones
as the United States of America, India, and Australia. However, Brazil, Russia, Indonesia, and
China never joined, and Canada left the treaty in 1988. These large and strategically located nonIASTA-member states prefer to maintain tighter control over foreign airlines' over flight of their
airspace, and negotiate transit agreements with other countries on a case-by-case basis.
Since the end of the Cold War, first freedom rights are almost completely universal, although
most countries require prior notification before an over flight, and charge substantial fees for the
privilege.
Second Freedom A civil aircraft of one country has the right to land in another country for
technical reasons, such as refueling or maintenance, without offering any commercial service to or
from that point.
It is the right to stop in one country solely for refueling or other maintenance on the way to
another country.
The most famous example of the second freedom is Shannon Airport, which was used as a
stopping point for most North Atlantic flights until the 1960s. Anchorage was similarly used for
flights between Western Europe and East Asia, bypassing Soviet airspace, until the 1980s.
Anchorage is still used by some mainland Chinese and Taiwanese airlines for flights to the U.S.
and Toronto from mainland China and Taiwan. Also, flights between Europe and South Africa
often stopped at Isla do Sal (Sal Island), off the coast of Senegal, due to many African nations
refusing to allow South African flights to overfly their territory during the Apartheid
regime. Gander, Newfoundland was also a frequent stopping point for airlines from the USSR and
East Germany on the way to the Caribbean, Central America, Mexico and South America.
Because of longer range of modern airliners, second freedom rights are comparatively rarely
exercised by passenger carriers today, but they are widely used by air cargo carriers, and are more
or less universal between countries
Third freedom: The freedom to carry traffic from a home country to another country (A) for
purpose of commercial services.
The third freedom was the first commercial freedom.
Fourth Freedom: The freedom to pick up traffic from another country (A) to a home
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country for purpose of commercial services.
Third and Fourth Freedoms are the basis for direct commercial services, providing the rights
to load and unload passengers, mail and freight in another country. They are commonly reciprocal
agreements.
Fifth Freedom: The freedom to carry traffic between two foreign countries on a flight that
either originated in or is destined for the carrier's home country.
It enables airlines to carry passengers from a home country to another intermediate country
(A), and then fly on to third country (B) with the right to pick passengers in the intermediate
country. Also referred to as "beyond right". This freedom is divided into two categories:
Intermediate Fifth Freedom Type is the right to carry from the third country to second country.
Beyond Fifth Freedom Type is the right to carries from second country to the third country.
Since the Chicago Convention several other freedoms have been added:
Sixth Freedom: The "unofficial" freedom to carry traffic between two foreign countries via
the carrier's home country by combining third and fourth freedoms.
Not formally part of the original 1944 convention, it refers to the right to carry passengers
between two countries (A and B) through an airport in the home country. With the hubbing
function of most air transport networks, this freedom has become more common, notably in
Europe (London, Amsterdam).
Seventh Freedom: The freedom to base aircraft in a foreign country for use on international
services, establishing a de facto foreign hub. Covers the right to operate a passenger services
between two countries (A and B) outside the home country.
Eighth Freedom: The freedom to carry traffic between two domestic points in a foreign
country on a flight that either originated in or is destined for the carrier's home country. Also
referred to as "cabotage" privileges. It involves the right to move passengers on a route from a
home country to a destination country (A) that uses more than one stop along which passengers
may be loaded and unloaded.
Ninth Freedom: The freedom to carry traffic between two domestic points in a foreign
country. Also referred to as "full cabotage" or "open-skies" privileges. It involves the right of a
home country to move passengers within another country (A).
IV. “ Air Freedoms “ – Restrictions
Air transportation is different to most other forms of commerce, not only because of its
international components but also because of its governmental participation and the fact that many
national airlines or 'flag carriers' are either in large part government owned, or, even if not, are felt
by the government to reflect the prestige of their nation.
In addition, nations often feel that they can only rely on their locally owned carriers to have a
commitment to providing service to their own country. This is unimportant if you're a small
country in Europe with excellent road and rail service to other countries, but if you're a remote
island in the Pacific, air service is essential.
And so, for reasons variously good or bad, international air travel has long been subjected to
all manner of complicated restrictions and bilateral treaties between nations. One of the main
treaties that sets out the fundamental building blocks of air transportation regulation - the 'rules of
the road' - is the Chicago Convention in 1944.
These 'building blocks' are widely referred to as the "freedoms of the air", and they are
fundamental to the international route network we have today. Despite their name they are actually
restrictions. Including The Chicago Convention prohibit cabotage and the States want to limit
traffic to grow its own economy, it is about commercial interests.=
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As an example here we have the following “Arbitration of the United States and France air
traffic rights dispute. In February 22, 1964 , the day the arbitration tribunal announced its decision
in the United States –France air traffic rights dispute may be considered a landmark date in
international arbitration. It was the first time in the history of bilateral air transport agreements that
rights granted under an agreement became the object of arbitration.
The United States –France case is characterized by general agreement between the parties on
arbitral procedure, accomplished by a tight pre-arbitration agreement, and willingness of the
parties to arbitrate . While compulsion to settle dispute exists in most bilateral air transport
agreements, including the United States –France Air Transport Services Agreement of 1964,
attempting the method is a different matter. Although many air transport disputes are suitable for
arbitration , not until the United States –France case did two parties prove that it can be an
effective means of settlement. Thorough study of the issues by a component tribunal contributes
toward making this a model for later arbitrations. The issues expose practices which , in the light
of the award, will be worth study by governments and carries.
A curious feature is that the contracting governments pleaded the case, although the
airlines whose traffic rights are concerned were the real parties.”1
Another example is France v. United States in Air Service Agreement Case :
“ By a 1946 bilateral Agreement, France and the US provided for civil air flights
between their two countries. A 1960 Exchange of Notes between them relating to the
1946 Agreement authorized designated American carriers to fly to Paris from the US
west coast via London. In 1978, Pan American Airlines, a designated carrier, announced
its resumption of a west coast-London-Paris service, but with a change of gauge in
London, passengers transferring from a larger to a smaller plane. France objected that
this change of gauge was contrary to the 1946 Agreement, which prohibited changes of
gauge within the territory of the two parties, but contained no provision on changes of
1
30
J.
Air
L.
&
Com.
Arbitration of the United States - France Air Traffic Rights Dispute; Larsen, Paul B.
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(1964)
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gauge in the territory of a third state. When, on May 3, 1978, despite further French
objection and diplomatic exchanges between the two states, Pan American sought to
operate the service, passengers were not allowed to disembark in Paris. Thereafter Pan
American suspended its flights. On May 4, the U.S. proposed that the dispute be referred
to arbitration. On May 13, France agreed in principle and in July a compromise was
signed. In the meantime, the US, acting contrary to the 1946 Agreement, had on May 9
taken the first steps in a procedure which led on May 31 to the issue of an order under its
C.A.B. Economic Regulations prohibiting flights by French designated carriers to the US
west coast from Paris via Montreal so long as the French ban on Pan American flights
continued. However, following the signing of the compromise, the US ban was not
implemented.
The Tribunal decided that US carriers were entitled under the 1946 Agreement to
operate with a change of gauge in London. The following extract concerns a second
question put to the Tribunal, viz. whether in international law the US was entitled to take
the action that it took immediately prior to the signing of the compromise. Neither state
was a party to the 1969 Vienna Convention on the Law of Treaties.”1
Conclusions
Finally, the study of air freedoms and air law in general is relevant for a number of important
reasons. Aviation is still the process of achieving its next phase development and arouses interest
in ever larger circle. For many persons and organizations it is a matter of practical importance to
gather at least some basic knowledge of the subject .
Air law offers a striking example of how existing legal rules can be swiftly adapted to the
impressive technological progress achieved in recent years2 .
Referințe bibliografice:
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• Public International Air Law , Paul Stephen Dempsey ;
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CĂTRE UN SISTEM POLICENTRIC DE DREPT UN DEMERS
TEORETIC PRIVIND PRIVATIZAREA SERVICIILOR DE JUSTIȚIE
Daniel-Gabriel SECARĂ∗

Abstract
The effectiveness of law depends largely on how the system is organized. The current legal
system has many shortcomings that make it disadvantageous for all stakeholders in the judicial
process. Citizens and lawyers alike are forced to struggle through the difficult bureaucratic
process, hoping that justice will be done under the rule of law -- law often misunderstood or
completely unknown to the laymen. The current system of law has frequently proved to be hulky,
very expensive and plagued by corruption, therefore we could admit that a reform is required.
This paper aims to highlight the benefits of a polycentric legal system. I chose this theme in
an effort to bring into the public discussion an alternative to the current system of law -- that is a
system of private law. This system could be implemented gradually, as I argued in the examples
submitted in the paper, and can offer both viable solutions for the problems that society is facing,
but also for the legal profession.
The study is based on a multi-disciplinary analysis (law, political science, history, biology,
psychology, anthropology), both premise and conclusion emerging from liberal economic
reasoning, supported by theoretical arguments and aided by empirical evidence.
Cuvinte cheie: sistem policentric de drept, privatizare, servicii de justiție, piață liberă,
evoluționism juridic
Introducere
Pornind de la ideea că nu există sistem de drept perfect, vom încerca să descoperim acea
modalitate prin care atât dreptul, ca manifestare a voinței statale, cât și procesul juridic ar putea fi
îmbunătățite.
Istoria recentă ne-a demonstrat că eficiența pozitivismului legal este cel puțin îndoielnică, iar
autoritatea statului, pe post de creator și executor al legii, ar trebui contestată cel puțin la nivel
doctrinar. Acest lucru a fost posibil odată cu apariția unor școli de economie (Școala Austriacă,
Teoria Alegerii Publice), care au oferit fundamentul teoretic în analiza dreptului. În paralel,
cercetători din domeniul antropologiei și biologiei evoluționiste au ajuns la răspunsuri similare,
urmând căi diferite.
Sintetizând cunoștințele unei bogate palete de domenii de cercetare, lucrarea de față propune
trecerea serviciilor de drept din atribuția statului în domeniul concurențial al pieței libere,
executând concomitent și modificări în puterea legislativă a statului.
Lucrarea are ca punct de plecare rațiunile care justifică necesitatea reformei. În număr de trei,
acestea se pot clasifica în: motivații de ordin economic, motivații de ordin moral și motivații de
ordin sociobiologic. Justificând prin argumente teoretice și exemple necesitatea implementării un
sistem policentric de drept, lucrarea valorifică informații din variate câmpuri de cercetare și
răspunde punctual la criticile des invocate, lansând provocarea unei dezbateri viitoare mai ample.
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Scurtă introducere în sistemul policentric de drept
Termenul „sistem policentric de drept” (system of polycentric law) apare pentru prima oară în
literatura libertariană la începutul anilor ’90, în eseurile premergătoare lucrării The Structure of
Liberty1 a teoreticianului american Randy E. Barnett, chiar dacă acest concept fusese utilizat în
mod extensiv și de către alți academicieni, precum Bruce L. Benson, David D. Friedman sau Tom
W. Bell.
Din punct de vedere semantic, termenul denotă caracterul non-monopolist de care ar trebui să
beneficieze dreptul, în înțelesul judecării litigiilor. Spre deosebire de sistemul actual, în care Statul
deține practic un monopol coercitiv asupra rezolvării litigiilor, sistemul policentric de drept
propune, după cum sugerează numele, remiterea acestei atribuțiuni în competența pieței libere,
unde va putea fi exercitată nu de către un singur agent statal, ci de o multitudine de agenți privați
aflați în competiție.
Bineînțeles, o reformă atât de amplă nu poate fi antrenată fără a opera modificări în structura,
forma și competențele statului. Cu alte cuvinte, statul cedează puterea judiciară, iar ca o consecință
inerentă, îi este limitată și puterea legislativă, din rațiuni care urmează a fi prezentate.
Rațiuni care justifică reforma sistemului de justiție
Orice reformă a statului, și cu atât mai mult o reformă în domeniul judiciar, nu se poate
realiza fără justificări bine fundamentate, dată fiind complexitatea sistemului și a numeroaselor
consecințe.
Raționamentele care justifică necesitatea reformei pot fi grupate în: motivații de ordin
economic, motivații de ordin moral și motivații de ordin sociobiologic. În acest sens, am recurs la
analiza economică a dreptului, bazată pe concepția libertariană a modului de funcționare a pieței în
opoziție cu statul și aparatul său birocratic, cercetarea modelului evoluționist în paralel cu analiza
critică a sistemului pozitivist și scurta prezentare a psihologiei evoluționiste din care putem deduce
adevăruri contra-intuitive legate de acțiunea umană și optima organizare a sistemului juridic.
Motivații de ordin economic
Motivațiile economice se bazează pe filosofia libertariană emergentă curentelor individualiste
de sec. al XX-lea. Libertarianismul reprezintă o formă emancipată a liberalismului american care,
de pe la începutul secolului trecut, de când președintele Franklin D. Roosevelt a pus în aplicare
programul economic New Deal, căpătase puternice valențe social-democrate. Pentru a elimina
confuzia2 dintre liberalismul clasic, de sorginte anglo-saxonă, și „liberalismul” social-democrat, de
origine americană recentă, în discuțiile academice s-a înfiripat termenul de „libertarianism”.
Ca esenŃă doctrinară, pivotul libertarianismului îl reprezintă proprietatea privată, sub toate
formele pe care le poate îmbrăca, altfel spus: toate posesiunile unui individ, cât și propria sa viață.
Imperativul legitim al libertarianismul rezidă în axioma non-agresiunii, principiu conform căruia
prin lege, fiecare ar trebui să fie liber să acționeze după cum îi dictează conștiința, după cum
consideră de cuviință, atâta timp cât nu inițiază sau nu amenință cu violența împotriva unei
persoane, sau a proprietății dobândite legitim a unei persoane3. Așadar, libertarienii militează
pentru maximizarea libertății individuale și minimizarea puterii guvernamentale.
Primele lucrări teoretice cu caracter libertarian apar în secolul al XIX-lea, însă desăvârșirea
curentului avea să vină pe la sfârșitul sec. al XIX-lea și începutul sec. al XX-lea, odată cu fondarea
1
Randy E. Barnett, The structure of liberty: justice and the rule of law, (Oxford: Oxford University Press,
1998), 6.
2
Murray N. Rothbard, Left, right and the prospects of liberty, (Auburn: Ludwig von Mises Institute, 2010),
12.
3
Walter Block, Reconstrucția libertății, (București: Libertas Publishing, 2008), 131.
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Școlii Austriece de Economie și apariția unor opere monumentale, precum Acțiunea umană1
(1949) sau Principiile economiei2 (1871). Ludwig von Mises, autorul Acțiunii umane și cel mai
important reprezentat al Școlii de la Viena, a fost un redutabil apărător al capitalismului de tip
laissez-faire3. Prin operele de maturitate ale Școlii Austriece, Mises a demonstrat4 că abolind
proprietatea privată asupra factorilor de producție, calculul economic devine imposibil și, prin
urmare, alocarea resurselor se va face într-o manieră haotică. Regimul socialist duce inevitabil la
instituirea unui corp birocratic de planificatori centrali care, în absența oricărei logici
antreprenoriale, instaurează „haosul planificat”, un regim discreționar în care drepturile
individuale sunt strivite de puterea guvernamentală.
Analiza economică a dreptului din perspectiva Școlii Austriece de Economie
Urmând raționamentul misesian, putem deduce ineficiența economică a aparatului de justiție,
dat fiind că operează în regim socialist. Deoarece serviciile de justiție sunt garantate de art. 21 din
Constituția României, Statul se obligă să ofere părților implicate în litigiu un proces echitabil și
soluționarea cauzelor într-un termen rezonabil. Însă liberul acces la justiție, în absența unor
mecanisme tarifare, duce la ceea ce economiștii numesc tragedia comunelor.
Tragedia comunelor ilustrează cum un bun aflat în proprietate colectivă duce automat la
supraexploatarea sa, din cauza intereselor individuale contrastante. Urmând exemplul clasic5, al
unei pășuni comunale unde mai mulți fermieri își duc animalele să pască, analiza economică relevă
că fiecare fermier va fi stimulat să obțină maxim de productivitate cu minim de efort. În teoria
economică clasică, acest fenomen este denumit premisa economică fundamentală6: raționalitatea,
privită din perspectiva alegerii, înseamnă capacitatea oamenilor de a-și stabili obiective și de a
acționa într-o astfel de manieră încât să se îndeplinească aceste obiective în condiții de eficiență
maximă.
Însă, stimulentul fiecărui fermier de a obține maximul de productivitate de pe urma
animalelor care pasc pe pășunea comună are numeroase efecte adverse. În primul rând, dat fiind că
toți fermierii vor angaja același tip de comportament, rezultanta inerentă va fi supraexploatarea
pășunii. În al doilea rând, stimulentul fiecărui fermier de a reface pășunea va scădea, dat fiind că
oricare alt fermier ar putea beneficia în titlu gratuit de pe urma efortului depus.
Întorcându-ne la problema de fond, putem observa că sistemul de justiție se confruntă cu
probleme similare, cauzate tocmai de socializarea costurilor care conferă iluzia gratuității și
liberului acces. Aparenta gratuitate se datorează faptului că serviciile sunt plătite ex ante
evenimentului litigios, prin intermediul taxelor și impozitelor. În majoritatea covârșitoare a
cazurilor, contribuabilii își achită contribuția fără a apela propriu-zis la serviciile care, de altfel, le
sunt îndreptățite prin lege.
Numărul prea mare7 de taxe și impozite și lipsa de transparență din sistemul fiscal fac practic
imposibilă misiunea de a descoperi principalele categorii sociale care suportă costurile justiției.
1

Ludwig von Mises, Human action: a treatise on economics, (Auburn: Ludwig von Mises Institute, 1963).
Carl Menger, Principles of economics, (New York: New York University Press, 1981).
3
Doctrină economică conform căreia tranzacțiile dintre entitățile private ar trebui scutite de ingerințele
guvernamentale. Numele derivă de la dictonul scandat de negustorii francezi în timpul unui miting din 1680,
organizat împotriva ministrului de Finanțe de la acea vreme, Jean-Baptiste Colbert.
4
Ludwig von Mises, Socialism: an economic and sociological analysis, (New Haven Yale University Press,
1951), 116-119.
5
Garrett Hardin, ”The tragedy of the commons”, Science, Decembrie 13,1968, accesat în Ianuarie 20, 2012,
http://www.garretthardinsociety.org/articles/art_tragedy_of_the_commons.html
6
Gheorghe Crețoiu, Viorel Cornescu și Ion Bucur, Economie, (București: C.H. Beck, 2011), 43.
7
Comunicat Guvernul României, „Câte taxe și impozite sunt în România: 558”, Juridice.ro, Martie 12, 2009,
accesat în Ianuarie 15, 2012, http://www.juridice.ro/39347/cate-taxe-si-impozite-sunt-in-romania-558.html
2
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Prin urmare, suntem obligați să considerăm că acestea sunt suportate oarecum similar de toate
categoriile sociale, chiar și de cele defavorizate. Diverși economiști libertarieni susțin că, de fapt,
costurile sunt suportate mai ales de către categoriile sociale defavorizate și clasa de mijloc,
deoarece persoanele cu venituri superioare au la dispoziție instrumente de optimizare fiscală, sau
își pot angaja experți contabili pentru a eluda, în mod legal, plata anumitor taxe și impozite.
Socializarea costurilor sistemului de justiție conduce la apariția pasagerului clandestin, sau
așa-numitul free-rider, după cum l-a denumit Mancur Olson în lucrarea1 sa, Logica acțiunii
colective. Pasagerul clandestin reprezintă o situație de fapt, caracteristică oricărei acțiuni colective,
în care indivizii vor dori să beneficieze de avantajele bunurilor publice (definit ca acel bun sau
serviciu de la care niciun membru nu poate fi exclus), fără a contribui la crearea acestora.
Acest comportament, specific tututor bunurilor și serviciilor suplimentate de stat, se manifestă
cu precădere în grupurile mari, unde costurile de monitorizare ale fiecărui membru depășesc
beneficiile. Concluzia la care ajunge autorul e că sistemele restrânse au o dinamică mai bună, iar
strategia optimă de combatere a pasagerului clandestin presupune o alocare eficientă a drepturilor
de proprietate, astfel încât costurile să fie individual determinate și ușor de observat.
Un argument suplimentar împotriva regimului socialist în care funcționează sistemul juridic îl
reprezintă „geografia intereselor publice”. Astfel că personalitățile marcante ale societății, fie că
sunt oameni de cultură, politicieni sau vedete din lumea mondenă, au întâietate în rezolvarea
litigiilor, acest lucru fiind în detrimentul cetățenilor de rând, care totuși contribuie financiar în
aceeași măsură la bunăstarea sistemului.
O altă consecință, semnalată de numeroși juriști, este supra-aglomerarea instanțelor de
judecată. Numărul foarte mare de cauze aflate pe rol, aproximativ 2,5 milioane pe an2, reprezintă
consecința predictibilă a oricărui sistem lipsit de mecanismul prețului.
În economia de piață, prețul joacă un rol crucial, acesta având scopul de a informa
antreprenorul cu privire la rentabilitatea acțiunii pe care o desfășoară, de a aloca cât mai eficient
resursele și de a stimula actorii implicați în tranzacție3. Astfel că, în eventualitatea în care o curte
privată de arbitraj s-ar confrunta cu o cerere prea mare de servicii, antreprenorul ar crește prețurile.
Această operație economică ar duce la ordonarea cazurilor aflate pe rol, în funcție de importanța
acestora. Un astfel de mecanism ar fi imposibil de pus în practică în sistemul actual, dat fiind că
serviciile nu beneficiază de prețuri.
Supra-aglomerarea instanțelor de judecată mai prezintă un detaliu interesant al planificării
centrale. Deoarece curțile de judecată au fost instituite într-o manieră geografic-administrativă, ce
s-a dezis complet de imperativul economic, la nivel național ne confruntăm fie cu instanțe supraaglomerate, în disperată nevoie de resurse suplimentare, fie cu instanțe goale, care consumă inutil
resurse. Realitatea sistemului juridic românesc reprezintă încă o dovadă incontestabilă a
ineficienței planificării centrale.
Un bun indicator privind risipa de resurse din sistem îl reprezintă bugetul Ministerului
Justiției și ale instituțiilor de resort. Conform Monitorului Oficial4, bugetul Ministerului de Justiție
pe 2010 s-a ridicat la circa 600 milioane de euro, 90% dintre fonduri fiind alocate către întreținerea
sectorului judecătoresc. Ministerul Public a avut la dispoziție 150 de milioane de euro, iar Înalta
1
Mancur Olson, The logic of collective action: public goods and theory of groups, (Cambridge: Harvard
University Press, 1971), 76.
2
Nicolae Popa, Teoria generală a dreptului, (București: C.H. Beck, 2008), 83.
3
Milton Friedman și Rose Friedman., Libertatea de a alege: o declarație personală, (București: Publica,
2009), 38-53.
4
Monitorul Oficial al României, Partea I nr. 60, Ianuarie 27, 2010, accesat în Ianuarie 20, 2012,
http://www.dreptonline.ro/legislatie/legea_bugetul_stat_anul_2010_11_2010.php , apud. Solib, Mai 1, 2011,
”Costul controlul statului asupra sectoarelor publice. Cazul sistemului judecătoresc”, accesat în Ianuarie 20, 2012,
http://www.solib.ro/blog/costul-controlul-statului-asupra-sectoarelor-publice-cazul-sistemului-judecatoresc
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Curte de Casație și Justiție aproximativ două milioane de euro și Curtea Constituțională în jur de
400 de mii de euro. Per total, bugetul aparatului judiciar pe 2010 a însumat peste 700 de milioane
de euro, bani percepuți prin taxe și impozite de la populația contribuabilă care beneficiază de
servicii juridice „gratuite”.
Suma nominală de 700 de milioane de euro pare uriașă, dacă ținem cont de numărul foarte
mare de sesizări la CEDO care au obligat statul la plata unor importante sume de bani, a percepției
generale asupra justiției și a numeroaselor semnale de alarmă trase atât de societatea civilă, cât și
de ONG-urile străine sau forurile internaționale care monitorizează reforma din justiția
românească. Însă pentru a înțelege costurile reale cu justiția, avem nevoie de un reper, iar singurul
disponibil este piața de avocatură, o componentă privată a sistemului de drept. Cifra de afaceri a
acestui segment reprezintă circa o treime din bugetul justiției, adică 250 de milioane de euro,
conform unei estimări neoficiale1.
Așadar, putem conchide că sistemul de justiție este supradimensionat, chiar dacă necesarul
optim de servicii nu poate fi suplimentat. Mai mult decât atât, în ultimii ani s-a putut observa o
creștere2 constantă a bugetului Ministerului Justiției, în ciuda faptului că eficiența și calitatea
serviciilor nu au beneficiat de îmbunătățiri.
Analiza economică a dreptului din perspectiva Școlii Alegerii Publice
Tradiția liberalismului clasic este continuată prin operele unor gânditori de primă mărime,
precum Friedrich A. Hayek, care extinde filosofia libertariană și către tărâmul juridicului. Din
fructele operei hayekiene aveau să apară, câteva decenii mai târziu, economiștii Școlii Alegerii
Publice (SAP sau TAP – Teoria Alegerii Publice).
Împreună cu James Buchanan3, Gordon Tullock dezvoltă o teorie4, pornind de la premisa
economică fundamentală, conform căreia politicienii sunt indivizi care-și urmăresc interesele
proprii, încercând să maximize profitul și să minimizeze pierderile. Însă, spre deosebire de
cetățeni, guvernanții sunt supuși unor presiuni din partea grupurilor de interese. Prin urmare,
stimulentul corupției se manifestă într-o formă exacerbată în cazul clasei politice. Pentru a
contracara acest fenomen, economiștii SAP au propus metode constituționale de reducere a puterii
guvernamentale.
În spiritul alegerii publice, putem deduce că un sistem de drept scos de sub influența clasei
politice, sau cel puțin apărat de ingerințele sferei politice, ar fi mult mai eficient și, evident, mai
ferit de corupție. În sprijinul acestei ipoteze vin numeroase argumente, chiar și din arii de cercetare
complet separate de economie, cum ar fi biologia5 sau psihologia evoluționistă6, însă pentru a
putea da curs analizei trebuie mai întâi să renunțăm la ceea ce James Buchanan numea
„perspectiva romantică asupra politicii” și anume că politicienii și-ar exercita puterea spre binele
public, și nu cel individual.
Deoarece, în paradigma pozitivismul legal, orice raport social poate fi reglementat dacă
1

Cristi Moga, ”Avocatura de business”, Ziarul Financiar, Martie 16, 2011, accesat în Ianuarie 20, 2012,
http://www.bizlawyer.ro/stiri/piata-avocaturii/zf-avocatura-de-business--zece-firme-fac-86-mileuro, apud. Solib,
”Costul controlului statului asupra sectoarelor publice”.
2
Ministerul de Justiție, Departamentul de Comunicare, Precizări referitoare la necesitatea creșterii
cheltuielilor de personal în 2010, Ianuarie 7, 2010, accesat în Ianuarie 20, 2012,
http://www.just.ro/Sections/Comunicate/Comunicate2010/07Ianuarie2010/tabid/1257/Default.aspx
3
James Buchanan, The calculus of consent: logical foundations of constitutional democracy, (Indianapolis:
Liberty Fund, 1999), 296.
4
Gordon Tullock, The rent-seeking society, (Indianapolis: Liberty Fund, 2005), 231.
5
Richard Dawkins, The selfish gene, (Oxford: Oxford University Press, 1989), 341.
6
Jerome H. Barkow, Leda Cosmides, John Tooby, The adapted mind: evolutionary psychology and the
generation of culture (Oxford: Oxford University Press, 1992), 173.
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legiuitorul consideră necesar, n-ar trebui să ne surprindă viteza cu care aparatul birocratic
guvernamental se dezvoltă și capătă, de la an la an, tot mai multe atribuțiuni. Aceasta este
consecința firească grupurilor de presiune care solicită crearea de legi preferențiale pentru a
elimina sau limita de pe piață concurența.
O consecință extrem de nefastă a acestui fenomen constă în transformarea antreprenoriatului
economic într-unul politic, adică ceea ce Gordon Tullock numea rent-seeking. Teoria obținerii de
rente reprezintă un proces prin care agenții economici abat resursele de la procesul productiv al
pieței și le îndreaptă către sfera politică, unde sunt irosite în activități de mită, șantaj sau lobby.
Pe lângă caracterul profund imoral al acestei practici, acțiunea de rent seeking este contraproductivă și, pe termen lung, falimentară pentru întreaga economie deoarece atrage în joc tot mai
mulți agenți economici care preferă să obțină profit de pe urma lobby-ului, nu a pieței.
Ca urmare a transformării antreprenoriatului dintr-unul economic într-unul politic,
stimulentul agenților economici va fi să satisfacă cerințele și capriciile clasei politice, nu ale
consumatorilor. Prin urmare, preferințele cumpărătorilor vor fi ignorate, ceea ce duce la blocarea
schimburilor de pe piață. În viziunea legiuitorului, astfel de situații sunt catalogate drept market
failures, eșecuri ale pieței, care trebuie tratate printr-o și mai dură reglementare.
Însă, după cum era de așteptat, noile reglementări sunt concepute astfel încât să satisfacă
solicitările grupurilor de interese, ignorând nevoile reale ale consumatorilor. Așadar, fiecare
intervenție guvernamentală creează premisele altei intervenții, în detrimentul consumatorilor și a
agenților economici care fie au preferat să joace cinstit, fie n-au avut resursele necesare pentru a se
angaja în manevre de lobby.
Astfel se dezvoltă un sistem legislativ care se abate de la principiile clasice ale statului de
drept, legiuitorul distorsionând actul normativ în favoarea celui mai bogat ofertant. Aceleași critici
sunt imputabile și sistemului juridic, deoarece stimulentul corupției se manifestă într-o manieră
similară.
O altă problemă majoră cu care se confruntă întreg sectorul bugetar îl reprezintă stimulentele
privind eficiența. Contrar logicii antreprenoriale, o instituție a statului care înregistrează eșecuri
solicită automat mai multe fonduri, în loc să fie sancționată prin limitarea finanțării. Astfel că în
cadrul sistemului public apare un stimulent cu efecte adverse prin care managerii incompetenți
sunt răsplătiți să devină chiar mai incompetenți. Într-o piață liberă, unde antreprenorii mizează pe
baza capitalului propriu, asemenea situații ar fi practic imposibile. În opoziție cu mecanismul de
finanțare al statului, piața recunoaște și recompensează profesionalismul.
Deoarece sistemul de justiție reprezintă un monopol coercitiv, întreținut în mod artificial de
către stat, în care factorii de presiune ai competiției sunt absenți, stimulentul inovației și autoperfecționării lipsește aproape cu desăvârșire. În plus, faptul că în sectorul public salariile nu se
negociază individual, conform competențelor fiecărui angajat și cerințelor postului, ci se dictează
de la centru și se distribuie în părți egale, generează stimulente contra-productive.
Într-un astfel de sistem salarial, angajații sârguincioși vor beneficia de aceeași retribuție ca și
angajații mai puțin dedicați slujbei. Ca o consecință, stimulentul angajaților publici va fi să depună
un efort din ce în ce mai mic, nivelul profesional plafonându-se. La toate acestea se adaugă și
siguranța locului de muncă, beneficiu care în mediul privat e practic inexistent, iar în sistemul
public duce la apariția sinecurilor.
Dat fiind că magistrații se bucură de inamovibilitate, nu-i de mirare că justiția se confruntă cu
numeroase scandaluri de corupție și abuzuri în serviciu. Funcția pe viață reprezintă un privilegiu
de care niciun angajat public al Statului n-ar trebui să bucure, pentru a nu vicia răspunderea și
responsabilitatea pe care o are față de cetățeanul contribuabil și în fața legii, în cazul magistraților.
Mai mult decât atât, deoarece Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), ca garant al
independenței justiție, s-a opus în numeroase rânduri inițiativei de restructurare, ridică semne de
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întrebare cu privire la dorința magistraților cu privire la reformarea sistemului de justiție.
Cazul1 judecătoarei Turcu, din județul Dâmbovița, este un excelent caz care ilustrează puterea
CSM, ca organ de apărare al magistraților, și nu al ordinii de drept. O dovadă suplimentară în acest
sens reprezintă tentativa ministrului Cătălin Predoiu, care dorind să responsabilizeze angajații din
sistemul de justiție, a lansat un proiect de lege2 privind tragerea la răspundere a magistraților.
Intervenția promptă3 a CSM a amânat discuțiile pe marginea proiectului, ca până la urmă acesta să
fie anulat.
Motivații de ordin moral
Numeroși juriști consideră că sec. al XX-lea a fost martorul unei renașteri a dreptului natural,
ca urmare a Declarației Universale a Drepturilor Omului, a Cartei Națiunilor Unite, sau a altor
convenții și tratate similare. Cu toate acestea, considerăm că secolul XX nu a fost tributar dreptului
natural, cât mai degrabă a dovedit ineficiența și injustețea pe care le poate genera un sistem de
drept în care puterea aparține Statului. Ororile nazismului trebuiesc, în mod obligatoriu, corelate
cu pozitivismul legal, un sistem de drept ce a permis și facilitat apariția Holocaustului pentru
simplul fapt că moralitatea nu reprezenta un imperativ în actul de creație legislativă.
O dovadă suplimentară a eșecului pozitivismului legal o reprezintă verdictul procesului de la
Nürnberg. Pentru a putea condamna oficialii naziști din funcțiile cheie de conducere, completul de
judecată a recurs la ficțiunea juridică a crimelor împotriva umanității deoarece, în sistemul de drept
al celui de-al treilea Reich, demnitarii nu se făceau cu nimic vinovați. Prin urmare, pozitivismul
are capacitatea de a genera instituții de drept care exonerează chiar și cei mai odioși criminali. În
cadrul procesului de la Nürnberg au fost invocate principii universale, drepturi fundamentale ale
omului recunoscute de jusnaturalism, deoarece crimele nazismului depășeau competențele
sistemului pozitivist.
Se pune așadar problema cum ar trebui construit sistemul de drept, astfel încât abuzurile să fie
eliminate, sau cel puțin menținute într-o arie de control pentru a nu degenera în acte abominabile
precum crimele totalitarismului? Iar răspunsul e că sistemul de drept n-ar trebui construit, conform
unui design predefinit de agenți politici, ci ar trebui să evolueze în mod natural pe cale de
precedent.
Evoluționismul a avut trei abordări4 distincte: în primă instanță prin filosofii iluminismului
scoțian (David Hume, Adam Smith și David Ferguson), apoi prin Școala Istorică Germană (Carl
Friedrich von Savigny) și nu în ultimul rând prin gândirea jurisprudențială americană (John Henry
Wigmore și Oliver Wendell Holmes). În paralel, membri ai Societății Mont Pelerin, precum
economistul Friedrich Hayek și juristul Bruno Leoni, au impulsionat și revigorat studiul
evoluționismului juridic.
Contrar opiniei populare, evoluționismul juridic nu este o formă a jusnaturalismului și nu ar
trebui confundate. Evoluționismul, o teză preluată din biologie, reprezintă din punct de vedere
juridic selecția naturală a legilor care deservesc cel mai bine societatea. Evoluționismul juridic nu
1
„Judecătoarea prinsă beată la volan a fost repusă în funcție: Dumnezeu a făcut dreptate!”, Crime Time,
Martie 13, 2011, accesat Ianuarie 20, 2012 http://www.crimetime.ro/justitie/judecatoarea-prinsa-beata-la-volandupa-ce-a-fost-repusa-in-functie-dumnezeu-a-facut-dreptate.html.
2
„Ministerul Justiției va propune un proiect privind răspunderea disciplinară a magistraților”, Ziare.com, Iunie
9, 2011, accesat Ianuarie 20, 2012 http://www.ziare.com/predoiu/ministrul-justitiei/ministerul-justitiei-va-propuneun-proiect-privind-raspunderea-disciplinara-a-magistratilor-1100190.
3
„CSM: răspunderea personală a magistraților nu trebuie să fie o formă de presiune asupra lor”, Ziare.com,
Iunie 16, 2011, accesat Ianurie 20, 2012 http://www.ziare.com/stiri/justitie/csm-raspunderea-personala-amagistratilor-nu-trebuie-sa-fie-o-forma-de-presiune-asupra-lor-1101584.
4
Ionuț Sterpan, Dragoș Paul Aligică, Dreapta intelectuală. Teorii și școli de gândire ale dreptei
contemporane occidentale, (București: Humanitas, 2011), 244
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are nimic în comun cu darwinismul social, deoarece nu oamenii sunt supuși selecției naturale, ci
actele normative. În acest sens, legile nu sunt produsul edictării, precum în cazul pozitivismului, ci
sunt rezultatul unei îndelungate cizelări și adaptări la necesitățile societății, pe cale procedurală.
În ciuda faptului că evoluționismul juridic se prezintă ca un curent distinct de jusnaturalism,
acestea au și elemente comune, la nivelul principiilor de drept. Însă acest lucru nu înseamnă că
evoluționismul juridic este dirijat. Evoluționismul rămâne în continuare un sistem descentralizat,
în care legile se formează de jos în sus, principiile de drept încorporând spiritul legilor, nu litera
lor.
Un reprezentat de seamă al evoluționismului juridic a fost Friedrich Hayek, laureat al
Premiului Nobel pentru Economie și discipol al Școlii Austriece de Economie. Acesta considera că
există două tipuri tipuri de ordine socială: cea planificată, ca rezultat al unui design social întocmit
de un agent guvernamental, și cea spontană, ordinea generată din interacțiunile liber-consimțite
dintre indivizi. Un exemplu de ordine spontană este piața liberă, adică totalitatea schimburilor
umane care conduc la apariția economiei, fără a exista un planificator central care dirijează
interacțiunile indivizilor. În registru juridic, un exemplu de ordine spontană îl reprezintă sistemul
de common-law.
În concepția hayekiană1, evoluționismul juridic reprezintă cea mai sigură cale către o
societate liberală în care legea poate fi cunoscută și prevăzută, întrucât indivizii să se poată
conforma și acționa în consecință. Hayek consideră că ordinea planificată conduce inerent la
instaurarea dictaturii nu doar prin faptul că legiuitorul este rău-intenționat, premisă validată de-a
lungul istoriei, ci și prin faptul că legiuitorul nu are cum să cunoască în întregime complexitatea
fenomenului social. Din acest motiv, legea trebuie să devină consecința indirectă a actului juridic,
adaptându-se la circumstanțele externe aflate în continuă schimbare.
Pe baza principiilor de drept, judecătorii, în mod individual, emit sentințe care, dacă se
dovedesc utile pentru societate, sunt preluate și transformate de-a lungul timpului în norme de
drept. Funcția judecătorească joacă un rol extrem de important, însă rolul fiecărui judecător în
parte este mult prea mic pentru a genera abuzuri, precum cele sesizate în sistemul de drept
pozitivist.
Pentru a explica mai bine flagelul hiper-legiferării, Hayek operează distincția dintre
„comandă”2 și „lege”. Pentru Hayek, legea reprezintă regula generală, abstractă și impersonală
care guvernează societatea. Comanda, pe de altă parte, are un caracter particular și concret, vizează
binele unui individ, sau anumitor grupuri de interese, nu binele general al societății și este prin
natura sa arbitrară. Sistemul nostru de drept cunoaște foarte bine comenzile deoarece, așa cum
avertiza Dimitrie Gusti, Parlamentul s-a transformat într-o „fabrică de legi”.
Domnia legii a fost înlocuită cu „domnia comenzii” prin care aproape orice proiect legislativ
poate fi promulgat, atâta timp cât însumează numărul suficient de voturi. Datorită puterii
legislative ce nu s-a dorit a fi ținută în frâu, legea s-a transformat treptat într-o armă politică
utilizată la discreție. În acest sens avem numeroase exemple, de la ordonanțele de urgență menite
să satisfacă mofturile anumitor clienți politici și până la ridicole proiecte legislative precum
etichetele moi care nu zgârie, dublarea filmelor în limba română sau reclamele publicitare fără
colinde3.
Situația nu e izolată doar la nivel național, aceeași tendință fiind întâlnită și la nivel european.
Uniunea Europeană, spre exemplu, a emis la sfârșitul anului trecut o directivă4 conform căreia
1

Edward Fesser, The Cambridge companion to Hayek, (Cambridge: Cambridge University Press, 2007), 194.
F. A. Hayek, Constituția libertății, (Iași: Institutul European, 1998), 168.
3
„Năstrușnicii legislative moșite de aleși, la bilanț: de la închisoarea pentru ziariști la etichetele care zgârie”,
Evenimentul Zilei, Ianuarie 1, 2012, accesat Ianuarie 20, 2012 http://www.evz.ro/detalii/stiri/nastrusniciilegislative-mosite-de-alesi-la-bilant-de-la-inchisoarea-pentru-ziaristi-la-95.html
4
Diana Petrescu, „Directivă UE: apa îmbuteliată nu combate deshidratarea”, 9AM.ro, Noiembrie 19, 2011,
2
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„apa îmbuteliată nu combate deshidratarea”. Directiva s-a bazat pe studiul realizat în cadrul
comisiei de expertiză a UE. O lege1 și mai ridicolă a fost emisă în Statele Unite unde pizza a fost
decretată legumă deoarece conține ketchup. Se poate observa deci o tendință de vulgarizare și
banalizare a legii care știrbește din credibilitatea puterii legiuitoare și ridică numeroase semne de
întrebare privind eficiența reală a sistemului de drept pozitivist.
În sprijinul ideii că legea nu trebuie decretată vine și opera lui Bruno Leoni. Juristul și
filosoful italian considera că, spre deosebire de pozitivismul legal, evoluționismul juridic nu emite
legi, ci le descoperă. Concepția lui Leoni asupra legii amintește oarecum de teza jusnaturalistă,
conform căreia legea e veșnică, imuabilă și universală. Pornind de la analiza dreptului roman,
Leoni conchide2, în primul rând, că legea nu poate fi rezultatul politicului, iar în al doilea rând, că
obstacolul din calea domniei legii îl reprezintă „hiper-legiferarea”. Tributar dreptului roman, Leoni
concluzionează că legea este ceva ce trebui descoperit, mai degrabă decât ceva ce trebui decretat.
În același spirit s-a afirmat și filosoful Lon L. Fuller care prin opera sa a prezentat conexiunile
dintre lege și moralitate. În cea mai importantă lucrare3 a sa, Fuller descrie, prin intermediul unor
exemple revelatoare, cele opt reguli pe care orice sistem de drept trebuie să le respecte pentru a
avea o societate guvernată prin domnia legii. Cele opt reguli, sau principii, reprezintă în opinia lui
Fuller moralitatea intrinsecă a legii.
Cele opt principii sunt:
1) Generalitatea;
2) Promulgarea;
3) Neretroactivitatea;
4) Claritatea;
5) Consecvența;
6) Conformarea;
7) Constanța;
8) Congruența.
Prin urmare, o societate e guvernată în baza domniei legii dacă sistemul de drept prevede acte
normative cu caracter general (1), aduse la cunoștința publicului (2), ce nu sunt aplicate retroactiv
(3), nu sunt obscure sau ambigue (4), nu au contradicții interne sau sistemice (5), pe care indivizii
le pot respecta (6), care nu se schimbă atât de des încât să producă instabilitate și incertitudine (7)
și nu creează divergențe între spiritul și litera legii (8).
Respectarea celor opt principii nu reprezintă o condiție suficientă pentru domnia legii, după
cum unii juriști au demonstrat și exemplificat prin regimul segregaționist desfășurat în Africa de
Sud. Un regim poate deveni dictatorial chiar și respectând întru totul cele opt cerințe, însă tocmai
din acest motiv puterea n-ar trebui acumulată în mâinile conducătorului, sau grupului politic aflat
la guvernare, ci ar trebui dispersată, pe cât de mult posibil, la nivelul întregii societății, astfel încât
abuzurile de putere să poată fi supravegheate și respinse.
Motivații de ordin sociobiologic
Pentru a descoperi care anume legi ar trebui să guverneze societatea, trebuie mai întâi revelată
natura umană. Dat fiind că fenomenul juridic este prin excelență un fenomen social, cunoașterea
naturii umane prezintă o importanță primordială pentru legiuitor.
accesat Ianuarie 20, 2012 http://www.9am.ro/stiri-revista-presei/Social/220361/directiva-ue-apa-imbuteliata-nucombate-deshidratarea.html
1
Mary Clare Jalonick, „Pizza is a vegetable? Congress says yes”, MSNBC.com, Noiembrie 15, 2011, accesat
Ianuarie 20, 2012, http://www.msnbc.msn.com/id/45306416/ns/health-diet_and_nutrition/t/pizza-vegetablecongress-says-yes/#.Tz1I7oePN2A
2
Bruno Leoni, Freedom and the Law, (Los Angeles: Nash Publishing, 1972), 97.
3
Lon L. Fuller, The morality of law, (New Haven: Yale University Press, 1964), 33-91.
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Despre existența unei naturi umane s-a speculat încă din zorii filosofiei, iar cercetările
continuă și astăzi sub spectrul noilor științe sociale ce s-au cristalizat pe la jumătatea secolului al
XX-lea. Una dintre aceste științe este sociobiologia, un câmp de cercetare înrudit cu etologia care,
pornind de la premisa veridicității evoluționismului, studiază comportamentul social. Având ca
fundament sociobiologia, la începutul anilor ’80 în America apar primele studii în ceea ce astăzi
numim psihologie evoluționistă. Această nouă știință îmbină două câmpuri de cercetare, pe de-o
parte psihologia cognitivă, iar pe de altă parte biologia evoluționistă.
Născută prin volumul-manifest1 coordonat de antropologii Leda Cosmides și John Tooby,
psihologia evoluționistă consideră că organul cerebral este produsul unei îndelungate selecții
naturale. Ipoteza de lucru a cercetărilor din acest domeniu este că mintea, rezultanta proceselor
cerebrale, a evoluat pentru a rezolva probleme complexe cu care omul s-a confruntat în postura sa
de vânător-culegător, în cadrul societăților primitive. Dat fiind că Homo sapiens a trăit2 pentru
câteva sute de mii de ani în grupuri restrânse, formate din câțiva zeci de membri, strămoșii noștri
s-au adaptat la acele condiții specifice de viață.
Altfel spus, omul modern a moștenit modulele cognitive care au favorizat supraviețuirea
strămoșilor noștri din epoca de piatră. Și deoarece evoluția prin selecție naturală se produce3 foarte
lent, omul modern încă mai utilizează acel set de procese cognitive adaptate la viața în societăți
restrânse. Așadar, pentru o eficientă legiferare, legiuitorul trebuie să cunoască acele adaptări care
în trecut prezentau beneficii pentru strămoșii noștri, dată fiind viața în comunități restrânse, dar
care astăzi nu mai prezintă nicio importanță, ba chiar sunt o piedică în calea dezvoltării, având în
vedere societatea complexă, post-industrială și globalizată în care trăim.
În acest sens, economistul Bryan Caplan a studiat4 prejudecățile oamenilor cu privire la
imigrație, comerț, creștere economică și multe altele prin care a dovedit că până și statele
democratice pot adopta politici eronate, contrare binelui social. Aceste eșecuri se datorează în
primul rând faptului că lideriii politici dețin o putere de acțiune prea mare, prin care pot afecta
indirect bunăstarea societății. În al doilea rând, eșecurile se datorează faptului că numeroase
politici de stat au efecte contra-intuitive. Din perspectiva psihologiei evoluționiste, acest lucru era
oarecum previzibil, dat fiind că indivizii aflați în funcții de conducere posedă și ei același set de
module cognitive selectate pentru viața în trib, nu în societăți complexe.
Unul din exemplele oferite de Caplan ține de natura contra-intuitivă a pieței în comparație cu
Statul. Conform lui Caplan, indivizii subestimează eficiența mecanismelor pieței și supraestimează
capacitatea Statului ca furnizor de bunuri și servicii. Însă, atât teoria economică liberală, cât și
experiența recentă a statelor socialiste ne demonstrează că adevărul e fix invers: statul e un
incapabil manager și un slab furnizor de bunuri și servicii, pe când antreprenoriatul privat
excelează în satisfacerea cerințelor consumatorilor.
Concluzie preliminară
Prin urmare, un sistem de drept optim se va baza pe acele principii care vor lua în considerare
chiar și tiparele de comportament contra-intuitive și vor genera cele mai eficiente reguli de
conduită în societate. Însă, după cum am demonstrat în capitolele precedente, organizarea în regim
socialist prezintă numeroase deficiențe insurmontabile în toate sectoarele statului, inclusiv în
domeniul juridic. Așadar, se poate justifica fără drept de apel necesitatea reformei sistemului de
justiție prin tranziția acestuia către antreprenoriatul privat.
1

Barkow, Cosmides, Tooby, The adapted mind, 19.
Dylan Evans, Oscar Zarate, Introducing evolutionary psychology, (Cambridge: Totem Books, 1999), 46.
Richard Dawkins, The selfish gene, (Oxford: Oxford University Press, 1989), 115.
4
Bryan Caplan, The myth of the rational voter: why democracies choose bad policies, (Princeton: Princeton
University Press, 2006), 23.
2
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Cum s-ar prezenta un sistem policentric de drept?
Dificultatea prezentării unui model de funcționare a sistemului policentric de drept rezidă
tocmai în faptul că nu putem cunoaște cu certitudine cum se va dezvolta. Dacă am fi știut, atunci
autoritățile competente ar fi putut pune în aplicare măsurile necesare astfel încât reforma către
piața liberă să nu fie necesară. Predicția modelului policentric generează o contradicție
performativă, deoarece validează teza planificării centrale. Așadar, orice tentativă de modelizare a
unui viitor sistem policentric transformă autorul într-un planificator social.
Chiar dacă nu putem stabili cu certitudine cum va arăta un sistem policentric, putem totuși să
speculăm pe marginea acestui subiect, pornind de la premisele teoretice și inspirându-ne din alte
sectoare importante care în trecut au fost sub apanajul Statului, iar acum se află în regim privat în
piețe competitive.
Critici frecvent întâlnite
Piața serviciilor de justiție nu va fi diferită de oricare alta, dat fiind că mecanismele cererii și
ofertei vor fi aceleași, iar legile economice sunt imuabile. Prin urmare, antreprenorii din sistemul
de justiție vor suplimenta un serviciu indispensabil societății, însă spre deosebire de orânduirea
actuală, aceștia vor avea acces la mecanismul prețurilor, pentru o cât mai eficientă alocare a
resurselor, fiind în același timp și stimulați să presteze servicii mai bune din punct de vedere
calitativ, conform așteptărilor pieței și cerinței clienților.
Totuși, de unde știm că serviciile de justiție nu vor fi scumpe? Nu știm care va prețul
serviciilor, însă cert e că, pe o piață liberă, prețul unui bun/serviciu se formează în funcție de
cerere și ofertă. Prin urmare, dacă va există o cerere de servicii de justiție prea mare pentru a putea
fi absorbită, serviciile se vor scumpi, dar în același timp alți antreprenori vor fi stimulați să intre pe
piață. Așadar, chiar și într-un ipotetic scenariu în care serviciile sunt foarte scumpe, situația va fi
temporară deoarece orice profit pe care-l înregistrează antreprenorii va fi un semnal către
competiție că acea piață poate absorbi noi oferte de servicii de justiție.
Însă nu avem niciun motiv să credem că se va ajunge în situația ipotetică descrisă, deoarece
logica antreprenorului vizează maximizarea profitului, iar contrar opiniei populare, acest lucru nu
înseamnă să scumpească prețul serviciilor, ci din contră, să-l situeze la acea valoare mediană (ca
raport între cerere și ofertă) astfel încât să aibă cât mai mulți clienți.
De asemenea, nu avem niciun motiv de îngrijorare privind creșterea cererii de servicii de
justiție, care altminteri ar fi putut antrena o scumpire a prețului. Din contră, suntem înclinați a
crede că privatizarea serviciilor va reduce cererea prin prisma faptului că nu vor mai fi socializate
costurile. După cum am demonstrat în capitolul anterior, sistemul actual stimulează indivizii să
apeleze la serviciile de justiție deoarece costul acestora e dispersat la nivelul întregii mase de
contribuabili. O privatizare a serviciilor ar duce la individualizarea costurilor și, prin urmare,
stimulentul de a lansa procese va fi mai mic. Părțile implicate în litigiu vor fi astfel îndemnate să
caute mai întâi soluții de mediere a conflictului, iar în eventualitatea în care acestea nu vor da
roade, mai apoi să apeleze la serviciile de justiție.
O critică des invocată la adresa sistemului policentric de drept vizează persoanele
defavorizate: oare vor avea oamenii săraci acces la serviciile de justiție? Pentru a răspunde la
această critică trebuie să avem în vedere că la ora actuală accesul persoanelor cu venituri mici la
serviciile de justiție e limitat, în ciuda faptului că acestea oricum contribuie, prin plata taxelor și
impozitelor, la bunăstarea justiției. Un sistem policentric nu se va baza pe contribuțiile obligatorii
ale cetățenilor, prin urmare persoanele defavorizate vor fi avantajate prin faptul că vor fi scutite de
la plata unor taxe și impozite de pe urmă cărora nu aveau de câștigat.
Cu toate acestea, să ne imaginăm un scenariu în care persoanele cu venituri mici nu vor avea
acces la justiție, iar serviciile vor fi foarte scumpe. Piața a reușit să depășească până și acest
obstacol, iar sistemul de justiție al Islandei medievale reprezintă un exemplu elocvent. David D.
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Friedman menționează1 că islandezii au găsit, cu câteva sute de ani în urmă, o soluție elegantă la
această problemă spinoasă. Conform dreptul cutumiar islandez, dacă partea vătămată nu putea să
ajungă în instanță din motive pecuniare, aceasta putea să vândă dreptul de a da în judecată
infractorul. Firește că păgubitul nu putea obține mai mult decât despăgubirea pe care ar fi obținut-o
dacă s-ar fi prezentat în instanță, însă partea vătămată obținea totuși o compensație.
Dincolo de metoda din dreptul islandez medieval, persoanele defavorizate vor putea avea
acces la serviciile de justiție prin intermediul carității private sau a avocaților pro-bono. Mai mult
decât atât, datorită calităților intrinseci sistemului policentric prin care inovația e răsplătită, piața
va putea dezvolta noi modalități de ajutorare a categoriilor defavorizate.
Alte întrebări care se impun vizează structura sistemului judecătoresc: câte curți de justiție
vor exista sau care va fi componența autorității judecătorești? La astfel de întrebări se poate
răspunde fie speculativ, dacă sistemul de justiție va fi complet liberalizat și privatizat, fie după un
model predefinit, dacă Statul dorește să-și mențină unele atribute judecătorești.
În cazul în care vom avea de-a face cu un sistem în regim de piață liberă, numărul de instanțe
nu va putea fi cunoscut dinainte deoarece apariția acestora pe piață se va face conform cererii
publicului. Dacă autoritățile Statului ar fi putut prezice viitorul și cunoaște în avans modul în care
se va comporta cererea pe piața de servicii de justiție, ar fi putut institui numărul optim de instanțe.
Însă, dat fiind că acest lucru e imposibil, ne confrumtăm astăzi fie cu cazuri în care numărul
instanțelor e prea mic, fie cu cazuri în care instanțele cheltuie inutil banii contribuabililor. Prin
urmare, e imposibil de preconizat câte curți de judecată vor exista într-un sistem policentric.
În ceea ce privește componența autorității judecătorești, opiniile libertarienilor din mediul
academic sunt împărțite. Pe de-o parte avem juriști care susțin eficientizarea serviciilor de justiție
prin implementarea unei analize economice a legii, iar pe de altă parte sunt teoreticienii care susțin
liberalizarea și privatizarea, fie în baza unui model consituțional, fie în sistem de piață liberă. Cei
din urmă consideră că ingerințele Statului în sistemul de justiție ar trebui complet eliminate, pe
când cei dintâi preferă restrângerea puterii Statului și menținerea unei instanțe supreme care va
avea autoritate asupra celor private și va emite sentințe definitive și irevocabile.
O critică des invocată la adresa sistemului de justiție în regim privat pornește de la
presupunerea că agenții prestatori de servicii vor intra în conflict, dat fiind că instanțele nu se mai
găsesc sub tutela Statului. Chiar dacă aparent validă, această critică nu ia în considerare un aspect
fundamental: natura și proveniența resurselor implicate în presupusele conflicte. Dat fiind că
instanțele se vor auto-finanța din surse proprii și dat fiind că un conflict este întotdeuna mai scump
decât negocierea, stimulentul agenților care vor activa pe piața de servicii de justiție va fi să evite
conflictele. Faptul că agenții prestatori de servicii depind în ultimă măsură de publicul consumator
reprezintă un stimulent suplimentar pentru a reduce pe cât de mult posibil situațiile conflictuale.
Este de la sine înțeles că un agent care intră deseori în conflict cu ceilalți actori de pe piață va
rămâne în scurt timp fără clienți, deoarece nu ne putem aștepta ca publicul să apeleze de bună voie
la un prestator de servicii care nu este de bună credință.
Pe termen lung, prestigiul va juca un rol extrem de important, iar modalitatea în care
prestatorii de servicii se vor raporta față de clienți va fi de maximă importanță. Prin urmare, va fi
în interesul instanțelor să coopereze, nu să intre în conflict. Însă, pe lângă stimulentul pe care-l
generează o piață competițională există și Statul, ca garant al respectării și aplicării unitare a legii.
Sub ce formă se vor prezenta serviciile de justiție și ce se va întâmpla dacă părțile implicate în
litigiu nu se pun de acord cu privire la instanța de judecată? După cum nu putem prevedea
serviciile pe care le-ar putea oferi o piață de telefonie mobilă sau de asigurări de sănătate, similar
n-avem cum să știm sub ce formă se vor prezenta serviciile de justiție. Totuși, e lesne de închipuit
1
David Friedman, The machinery of freedom: guide to radical capitalism, (Chicago: Open Court Publishing,
1989), 204.
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ca unii agenți să-și ofere serviciile în schimbul unei sume fixe lunare sau anuale, adică sub forma
unui abonament. De asemenea, unele instanțe ar putea solicita plata în funcție de numărul
cazurilor, a dificultății sau conform altor criterii.
În eventualitatea în care părțile implicate în litigiu nu pică de acord cu privire la instanța de
judecată, Statul ar putea alege în locul lor, însă există și alte variante. Părțile ar putea stabili
instanța, sau instanțele, ex ante evenimentului litigios. De altfel ne putem aștepta ca aceasta să
devină o uzanță în materia contractuală.
În mod firesc se impune întrebarea: care mai e rolul Statului dacă puterea jurisdicțională va fi
dispersată la nivelul pieței și absorbită de instanțele private? Rolul Statului va fi cel de garant al
proprietății, libertății și legii. Altfel spus, conform doctrinei liberale moderne, Statul va îndeplini
funcția paznicului de noapte1.
Cu siguranță că se pot formula multe alte critici la adresa privatizării serviciilor de justiție,
însă această scurtă lucrare nu face decât să introducă în spațiul academic conceptul de sistem
policentric de drept. Similar, nu ne putem aștepta ca o simplă expunere de argumente să poată
convinge, motiv pentru care sperăm ca aceast demers teoretic să fie începutul unei dezbateri mai
ample.
Concluzii
În acest scurt demers teoretic am demonstrat necesitatea reformării sistemului de justiție din
trei unghiuri diferite. Întâi am prezentat ineficiența serviciilor de justiție în regim socialist, după
care am subliniat eșecul pozitivismului legal, ca în final să valorificăm informațiile dobândite
relativ recent de cercetătorii din științele sociobiologiei pentru a dovedi prejudecățile antiprivatizare/liberalizare a serviciilor pe care Statul le furnizează la ora actuală.
După expunerea motivelor de reformare a sistemului de justiție, am prezentat o scurtă
imagine de ansamblu, pur speculativă, asupra unui posibil sistem policentric de drept. În încheiere
am răspuns la cele mai frecvent întâlnite critici care se pot aduce privatizării serviciilor de justiție.
Prezentând și analizând eficacitatea sistemului policentric de drept, lucrarea nu are nici pe
departe pretenția să antreneze acei factori de decizie necesari derulării unei reforme, ci mai
degrabă dorește să lanseze spre dezbatere tema privatizării și liberalizării serviciilor de justiție în
spațiul academic.
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• ***. „Ministerul Justiției va propune un proiect privind răspunderea disciplinară a
magistraților”.
Ziare.com,
Iunie
9,
2011,
accesat
Ianuarie
20,
2012,
http://www.ziare.com/predoiu/ministrul-justitiei/ministerul-justitiei-va-propune-un-proiectprivind-raspunderea-disciplinara-a-magistratilor-1100190.
• ***. „CSM: răspunderea personală a magistraților nu trebuie să fie o formă de presiune
asupra
lor”.
Ziare.com,
Iunie
16,
2011,
accesat
Ianuarie
20,
2012,
http://www.ziare.com/stiri/justitie/csm-raspunderea-personala-a-magistratilor-nu-trebuie-sa-fie-oforma-de-presiune-asupra-lor-1101584.
• Comunicat Guvernul României. „Câte taxe și impozite sunt în România: 558”.
Juridice.ro, Martie 12, 2009, accesat Ianuarie 20, 2012, http://www.juridice.ro/39347/cate-taxe-si-
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ONE AIRCRAFT, TWO COUNTRIES , THREE POSSIBILITIES
Mirela ROGOJINARU1

Abstract:
Aviation is a force for good that has generated tremendous wealth—both material and of the
human spirit. Aviation changed our planet into a global community and plays a major role in the
world economy facing new challenges on a daily basis, generating new rules and inevitably, new
disputes.
The study will focus on one of the most important aspects of the aviation industry - aircraft
registration . General principle of air law, laid down by the Chicago Convention, creates
international issues when it comes to "common use" of the aircraft. An aircraft can only be
registered in one State, but can be leased. The paper will analyze the rights and obligations of
States with regard to aircraft registration, focusing on those issues that enter the field of
application of art. 83bis of the Chicago Convention, comparing it with European regulations.
It will also provide recommendations for possible solutions to State disputes generated by
aircraft registration.
Key words: aircraft, registration, Chicago Convention2, air law, aircraft lease.
1. Introduction
Civil aviation, associated with rapid progress of technology and continuos changes and
innovations , has become a mirror reflecting the general standard of society. The level of
involvement in air transport has often been used as a yardstick of strength, energy and dynamism
of a nation for the purposes of comparison with other States. 3
Aviation played a major role in the development of world economy in the last century , but
the first step in its development was made by the experience of the two world wars ,as once wars
were ended , the fleets and pilots needed to be used in the states economy. Also , this dramatic
experience requested that same regulation had to be laid down in order to avoid any future similar
problems, so the base of the air law were drown.
The study drew one of the most important aspects of air law – aircraft registration – that has
always been an issue of critical importance, due to the nature of conditions for registration, to the
international standardization and the States policies.
2. Legal instruments
2.1 Priciples of Air Law
As Professor John Cobb Cooper4 identified , there are four principles that are governing the
international air law :
4. Territorial Sovereignty – every state has the unilateral and absolute right to permit or
deny entry into the area recognized as its territory and similar to control all movements within its
territory.
1Student , “Nicolae Titulescu” University Bucharest (email: rogomirela@yahoo.com). The study is
elaborated under the supervision of Phd. Sorana Alina Catinca Pop (email: sorana.pop@gmail.com).
2
The Convention on international civil aviation signed at Chicago in 1944, considered the fundamental source
of air law
3
Annals of air and space law Vol. XIX-I , Nationality of airlines, 1994
4
Former Director, Institute of International Air Law and Professor Emeritus, McGill University
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5. National Airspace – the territory of a sovereign state includes: the airspace above, its
national lands and its internal and territorial waters.
6. Freedom of the Seas – navigation on the surface of the high seas and flight above such
seas are free for use of all.
7. Nationality of Aircraft – aircraft have the characteristic of nationality similar to that
developed in maritime law aplicabile to ships.Thus aircraft have normally a special relationship to
a particular state which is entitled to make effective the privileges to which such aircraft may be
entitled and such state is also reciprocally responsible for the international good conduct of such
aircraft. 1
2.2 The Convention relating to the regulation of aerial navigation (Paris Convention of
1919)
Paris Convention is the first legal instrument of air law that formulated some basic concepts,
helped the contracting states to formulate the principles of the domestic law, also aspects about
aircraft registration were mentioned . Was adopted by 32 states.
2.3 The Convention on international civil aviation ( The Chicago Convention of 1944)
The Convention on international civil aviation is the most successful multinational agreement
which is up to present the fundamental source of air law , also called “ the Bible “. As Paris
Convention needed to be upgraded , the President of United States for the first time were laid
down the principles of international air law. The Convention addresses a wide range of topics;
articles 31 and 33, dealing with Certificates of Airworthiness, being of most interest to
maintenance personnel. The Convention itself is supported by several Annexes, containing
Standards And Recommended Practices (SARPs), Annexe 1 (Personnel Licensing), Annexe 6
(Operation of Aircraft), and Annexe 8 (Airworthiness). Under the Convention, the signatory states
agree to establish regulations that meet the minimum requirements outlined in the Standards And
Recommended Practices( SARPs), and to permit each other's aircraft to operate in their domestic
airspace.
One of the fundamental principles of the Convention is that while the state of operation (that
is, the state that issued the Air Operator Certificate, and in whose airspace the operation takes
place) is responsible for the operating rules, the state of registry is responsible for the aircraft's
airworthiness.
2.4 The European Civil Aviation Convention 1955 ( ECAC)
The Consultative Assembly of the Council of Europe has decided in 1955, after receiving
several proposals in 1951 for creating a European air transport body, to hold a conference. The
main goal was to facilitate and unify the European air traffic in a strong cooperation with ICAO .
19 States attended the conference. The main objectives were : a development of intra- European
air traffic, to promote the coordination and organized and unified development of European air
traffic and in the meantime a settlement approach for the future problems that might be caused by
the globalization. In matter of air law ,the regulations and resolutions in the European Union are
taken by the European Council at the recommendation of the European Civil Aviation Conference
(ECAC).
3. Aircraft nationality
The first academic suggestion or „ the first definite statement”
1
2

2

that aircraft should have

John Cobb Cooper, Backgrounds of International Public Law , 1 Yearbook of air and space law (1967)
Language used by Professor John Cobb Cooper, supra note 35 at 11
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nationality was made in 1901 by the French lawyer P. Fauchille who considered that the States in
their exercise of „right of self- prevention”1 shall link the aircraft nationality with their right to
control flights.
Nationality of aircraft , as an early concept in the history of modern civil aviation , was
related as the control of States over their airspace and access to the airspace by foreign aircraft.
Nationality was viewed as a symbolic convenience to denote specific relationships between
governments and subjects, active in national civil aviation. Such specific linkages might exist , or
be modified, or disappear regardless of what may happen with respect to the concept of nationality
in civil aviation.
Professor John Cobb Cooper described nationality as “ in some respects, the most important
principle in aeronautical law” 2, he considered the possession of nationality is the basis for the
intervention and protection by a state , it is also a protection for other States for the redress of
wrongs committed by those on board against their nationals”.
The Paris Convention in 1919 had provided that “ aircraft possess the nationality of the State
of registry “3 and that “ no aircraft shall be entered on the register of one of the contracting States
unless it belongs wholly to nationals of such state “ 4and the aircraft could not validly registered in
more than one State”5
The nationality is linked with the registration of the aircraft and as it can be seen, the owner
could only register the aircraft in the state of whose nationality he holds. Later , in 1929 the
Convention was amended to allow each State to decide on its own the criteria for the aircraft
registration.
The Chicago Convention in 1944 maintained the provisions of the Paris Convention of 1919
, that the “ aircraft may not be registered in more than one State, though registration may be
changed from one state to another” 6 and also didn’t had any specific rules linking the national
registration if aircraft to ownership by nationals of the State of registration. The nature of
responsibilities of a State of registry of aircraft in the operation of international flights seemed to
justify conditions related to the ability of owners to ensure the required operational performance
of the aircraft , rather than conditions referring to the owner’s nationality.
The nature of responsibilities of a State of registry of aircraft in the operation of international
flights seemed to justify conditions related to the ability of owners to ensure the required
operational performance of the aircraft , rather than conditions refering to the owner’s nationality
The notion if nationality of aircraft has exercised an indirect influence on who can actually
operate the flights and on the nationality if air carriers as well.
More open and direct regulatory mechanisms have also been developed to enable
governments to control the ownership of carriers based or operating in their national territory. A
great importance was the modification introduced in two agreements adopted by the Chicago
Convention, the International Air Transport Agreement and the International Air Services Transit
Agreement, “ substantial ownership and effective control “ by nationals of either contracting
Party, which wasn’t an absolute rule but in connection with discretionary power given to States.
As a result of formulations of this type in bilateral air agreements , States have been
discouraged from letting their airlines get involved in joint ventures or in selling shares to foreign
interests , if such initiatives had the risk of the airlines not being permitted to operate services
under the agreements. In addition , the linkage to the conditions for nationals registration of
1

P. Fauchille, Le domaine aerien et le regime juridique des aerostats (1901)
John Cobb Cooper, Backgrounds of International Public Air Law
3
Article 6, Paris Convention 1919
4
Article 7, Paris Convention 1919
5
Article 8, Paris Convention 1919
6
Article 18, Chicago Convention 1944
2

Mirela Rogojinaru

1125

aircraft has been another important factor to discourage or to prevent a wider occurrence of
transnational ownership and airline control.
Some of the factors initially supporting the acceptance of the concept of nationality of
aircraft seemed to have later lost all or much if their relevance and the economic interests of States
started to prevail.
For example, in 1994 , in a wider economic context it was expressed a desirability to
repudiate the notion of “ nationality “ in civil aviation. The magazine “ The Economist” included
the airline industry in its call for “ ditching” the notion that “ a country needs a national car
industry , or a national anything else”1, also stated that the “ politicians and pundits are outdated
about the industries they choose to make objects of national virility “,2 that “ Europe has too many
airlines charging too much and flying to wrong places” and that the “ governments have poured $
3 billion into them over the past three years for no return “ 3The article conclusion was that rather
than giving the airlines State aid, Europe’s governments should open their skies to outsiders.4
Aircraft leasing become a real need , creating several problems regarding the aircraft
registration ; so the provisions of Chicago Convention - the Article 83 bis, introduced in 1983came into force only in 1997, due to required number of states to ratify the agreement.
4. Article 83bis
Introducing the Article 83 bis, ICAO , not only decided to add the Amendment Protocol in
order to avoid the modification of the Chicago Convention, but also kept the basic principles of the
Convention untouched. As some aircraft are leased to carries that do not fly to the State of
registration , making it difficult for the registering State to monitor the aircraft’s airworthness, the
Article 83 bis allows “ when an aircraft registered in a contracting State is operated pursuant to an
agreement for the lease, charter or interchange of the aircraft or any similar arrangement , the State
of registry may, by agreement with such other State, to transfer to it all or part of its functions and
duties as State of registry “ Nota article 83 bis
Mentioning those three contracts by names : lease, charter , inter-charge – indicates same
recognition in the sense that they are on their way typified within positive law and well accepted
in the social –economical sphere. Although the text doesn’t clarify the meaning of “ other similar
arrangements” , it is obviously that the drafters tried to avoid all limitations.
The States functions and duties that can be transferred are those mentioned in the Chicago
Convention:
d) to adopt measures to insure that every aircraft overflying their territory and bearing their
registration marks, to comply with the regulations in force in air traffic 5
e) must issue licenses for the radio equipment 6,certificates of airworthiness7, certificates of
competency and licenses for the pilots and the members of operating crew8
Article 83 bis (b)“ The transfer shall not have effect in respect of other contracting States
before either the agreement between States in which is embodied has been registered with the
Council and made public, or the existence and scope of the agreement have been directly
communicated to the authorities of the other contracting State party to agreement” is a clear
1

“ Too late for Champions”(1994) The Economist
Ibid
3
Ibid
4
Annals of air and space law, Nationality if airlines
5
Article 12, Chicago Convention 1944
6
Article 30, Chicago Convention 1944
7
Article 31, Chicago Convention 1944
8
Article 32, Chicago Convention 1944
2
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demonstration of the need for publicity and for unity.
Article 83bis (c) states that the provisions of the two previous paragraphs will also be
applicable “to pool operating agencies and multinational companies”1constitutes an appropriate
means to solve problems raised as the one of Air Afrique in the past , regarding the nationality of
aircraft.
The introduction of Article 83 bis in the Amendment Protocol of Chicago Convention
constituted a positive step which solved a problem of legal security, of an unquestionable practical
significance, and improved the nationality system established for aircraft in the Convention.
5. European regulations
The European regulations are provided by the Council of the European Communities at the
recommandations of ECAC and the main goal is to achieve a common air transport policy and
also a flexibility in the registration and leasing of aircraft between the Member States. 2
In the dry leasing matter , “for the purpose of commercial air transportation, between a
Community operator and any operator of a State which is signatory to the Chicago Convention’’
are the following :
(A) The Authority exempted the operator from the relevant provisions of OPS Part 13 and,
after the foreign regulatory authority has accepted responsibility in writing for surveillance of the
maintenance and operation ofthe aeroplane(s), has removed the aeroplane from its Air Operator
Certificate; and
(B) The aeroplane is maintained according to an approved maintenance programme4
6. Registration issues – aircraft leasing
Aircraft registration has an important role , as aircraft nationality is tightly bound with this
operation and mainly because of the rights and obligations of the State in which the aircraft is
registered.
The State’s obligations , as per Chicago Convention provisions, are : to adopt measures to
insure that every aircraft overflying their territory and bearing their registration marks, to comply
with the regulations in force in air traffic 5, must issue licenses for the radio equipment6,
certificates of airworthiness7 , certificates of competency and licenses for the pilots and the
members of operating crew8.
Any aircraft used in international transportation must hold on board an air operator
certificate ( AOC), issued by the State in which the aircraft is registered.
The air operator certificate has to comply with ICAO international standards (Table 1)
Professor Cooper mentioned :’’ aicraft registration doesn’t constitutes the aircraft nationality
,but is a prove of the nationality’’and although the aircraft nationality and the registration raised
issues both political and legal along the time, the proffesor was right.

1

Article 77, Chicago Convention 1944
Robert Ricketts, John Balfour, Aircraft Use, Registration and Leasing in the EC
3
OPS Part 1 prescribes requirements applicable to the operation of any civil aeroplane for the purpose of
commercial air transportation by any operator whose principal place of business and, if any, registered office is in a
Member State, hereafter called operator
4
EEC, Council Regulation nr. 3922/1991, Annex III, art. OPS 1.165. (c) (3),
5
Article 12, Chicago Convention 1944
6
Article 30 ,Chicago Convention 1944
7
Article 31 ,Chicago Convention ,1944
8
Article 32, Chicago Convention ,1944
2
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For example, in 1964, the Union Africaine sent a letter to ICAO asking if Air Afrique 1is a
joint operating organization or an international operating agency and if it respects the Chicago
Convention provisions.
ICAO established as per Article 77 2 and Article 79 3that Air Afrique is a joint operationg
organization and that :
AIR OPERATOR CERTIFICATE4
3

State of the Operator 1

3

Issuing Authority2
AOC #4:

Operator Name6

Operational Points of Contact:8

1
Air Afrique was a Pan-African airline, that was mainly owned by many West African countries for most of
its history. It was established as the official transnational carrier for francophone West and Central Africa, because
many of these countries did not have the capability to create and maintain a national airline. It was headquartered in
Abidjan, Côte d'Ivoire.
2
Article 77 , Chicago Convention 1944, “Nothing in this Convention shall prevent two or more contracting
States from constituting joint air transport operating agencies and from pooling their air services on any routes or
any regions, but such organizations or agencies and such pooled services shall be subject to all provisions of this
Convention, including those relating to the registration of agreements with the Council.The Council shall determine
in what manner the provisions of this Convention relating to nationality of aircraft shall apply to aircraft overstated
by international operating agencies”
3
Article 79, Chicago Convention 1944, ” A state may participate in joint operating organizations or in pooling
arrangements, either through its government or through an airline company or companies designated by its
government. The companies may, at the sole discretion of the State concerned, be state-owned or partly state-owned
or privately owned”
4
Notes: 1. Replaced by the name of the State of the Operator.
2. Replaced by the identification of the issuing Authority of the State of the Operator.
3. For use of the State of the Operator.
4. Unique AOC number, as issued by the State of the Operator.
5. Date after which the AOC ceases being valid (dd-mm-yyyy).
6. Replaced by the operator registered name.
7. Operator trading name, if different. Insert “Dba” before the trading name (for “Doing
business as”).
8. The contact details include the telephone and fax numbers, including the country code, and
the e-mail address (if available) at which operational management can be contacted without
undue delay for issues related to flight operations, airworthiness, flight and cabin crew
competency, dangerous goods and other matters as appropriate.
9. Operator principal place of business address.
10. Operator principal place of business telephone and fax details, including the country code.
E-mail to be provided if available.
11. Insertion of the controlled document, carried on board, in which the contact details are
listed, with the appropriate paragraph or page reference. E.g.: “Contact details … are listed
in the Operations Manual, Gen/Basic, Chapter 1, 1.1”; or “… are listed in the Operations
Specifications, page 1”; or “… are listed in an attachment to this document”.
12. Operator registered name.
13. Insertion of reference to the appropriate Civil Aviation Regulations.
14. Issuance date of the AOC (dd-mm-yyyy).
15. Title, name and signature of the Authority representative. In addition, an official stamp may
be applied on the AOC.
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Dba Trading Name7
Operator address9:
Expiry Date5:
Telephone10:
Fax:
E-mail:

Contact details, at which
operational management can be
contacted without undue delay,
are listed in ......................... 11.

This certificate certifies that ……………………..11 is authorized to perform commercial air
operations, as defined in the attached operations specifications, in accordance with the
Operations Manual and the
……………13 .
Date of issue14:

Name and Signature15:
Title:

a.
The states involved shall create a joint register
b.
This register shall consist of as many sections as there are participating states
c.
Aircraft shall always be registered in a section allotted to a particular state
d.
Instead of national markings, the registered aircraft shall display a “communal”
marking
e.
The state, designated as the state of registration, shall carry out all the registration
procedures imposed by the Chicago Convention , and
f.
The states involved are jointly and severally liable
In matter of air law, the leasing is understood as“ a contractual arrangement whereby a
properly aircraft gains commercial control of an entire aircraft without transfer ownership “. The
common terms of leasing have the following definition:
Lessor – means the party from which the is leased
Lessee- means the party to which the aircraft is leased
Dry lease – when the aircraft leased is operated under the Air Operator Certificate of
the lessee – the aircraft is leased without crew
Wet lease- when the aircraft leased is operated under the Air Operator’s Certificate of
the lessor – the aircraft is leased with crew
Damp Lease - wet lease with partial crew
The legal provisions regarding leasing acquired a high importance due to the fast growth of
this type of contracts, nowadays , 2/3 of the aircraft's internationally operated worldwide are
leased.
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Source: ICAO, jp airline – fleets international
The general factors for the increase of the leased aircraft in international air transport are the
following :
a. The high economic difference between States
b. The high cost of a new aircraft
c. Established air carries see leasing aircraft as a means of reducing costs and gaining tax
benefits
d. The sale and lease-back of its own aircraft by an air carrier can reduce its debt level, but
only in certain circumstances
e. Air carriers can meet seasonal demands for additional capacity without incurring large
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capital outlays or debt from purchasing aircraft
f. Leasing can permit air carriers, particularly smaller ones from developing countries, to
operate unused traffic rights
g. Air carriers with excess or under-utilized aircraft and/or crew s can employ them through
leasing to other air carriers
h. Leased aircraft can be used to serve routes for which the air carrier does not own the
appropriate equipment.

When ICAO added Article 83 bis in the Amendment Protocol of Chicago Convention , a
question was raised : if the state to which safety responsibilities are to be transferred has the
capability to fulfill all the safety oversight responsibilities . The answer came from ICAO’s Safety
Oversight Audit Programme that establishes which are the states that are reaching that
determination, thus full implementation of 83 bis may require some states to change their
regulations, for example, there are states where a foreign aircraft operated by a national operator
must meet all the same maintenance requirements as a aircraft that holds its nationality. This
means that for an international lease to take place, the aircraft must comply with two sets of
regulations. That may well be possible, but it is not particularly convenient. On occasion, the
different national requirements could be in direct conflict, which would actually prevent operation
of the leased aircraft and it can be said that ““ we have to give something to get something “1
Apart from its advantages , leasing creates also issues concerning the aircraft registration
because “an aircraft cannot be validly registered in more than one state” 2
For example the European Regulations brought supplementary requirements , that any aircraft
leased to a third non European party shall maintain the aircraft according to an approved
maintenance programme, that means that the lessee State must fulfill the ICAO standards and also
European regulations.
Beside this issue, European regulations established that an aircraft used by an air carrier from
the European Community must be registered in a Member State , that means that the aircraft shall
1
2

Brian Whitehead, Article 83 Bis, ICAO Amendment requires give and take, 2000
Article 18, Chicago Convention1944
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enjoy dual registration , which is prohibited by the Chicago Convention.
There is an exception from this rule:” that the State may permit short term leases of aircraft
not to register , but only for temporary needs of the air carrier or otherwise in exceptional
circumstances”. 1
In matter of leasing, ECAC also recommended that should be established a list of air carriers
approved by national aeronautical authorities from which an air carrier may lease an aircraft at
short notice to meet an unforeseen need for a short period.
Another interesting point in the European regulation is concerning that “ a Member State
must accept , without discrimination or delay , aircraft owned by nationals of other Member State”
that might create a new opportunity , financial speaking, for an airline to operate an aircraft
registered in another Member State register , where the legal system is more favorable. 2
7. Conclusions
Beside of the basic knowledge of the air law principles and instruments , the paper drew one
of the issue that the air law doctrine is dealing with , an issue that once solved , probably it won’t
be able to bring advantages for all the States.
Certainly the current legal provisions need an uniform approach and States needs assistance
in formulating clear, effective and transparent policies on aircraft leasing in international air
transport .
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MONARH VERSUS PREŞEDINTE
Daniela IVANA*

Abstract
Prezenta lucrare, explică existenŃa monarhie şi a republicii conduse de preşedinte , urmărind
organizarea celor două instituŃii, de-a lungul timpului, diferenŃele de formă ale activităŃilor
desfăsurate de acestea şi importanŃa lor. Lucrarea dezbate pe larg, situaŃia monarhiei în
România, de la instaurarea regimului monarhic, cuprinzând abdicarea Regelui, şi situaŃia
prezentă a CurŃii Regale, prin evidenŃierea preeminenŃei monarhiei faŃă de preşedinŃie în decursul
istoriei, ca factor de identitate naŃională.
Cuvinte cheie : Monarh, Preşedinte, abdicare, Parlament, România.
I. Introducere
ExistenŃa monarhiei, ridică probleme în ceea ce priveşte originile acesteia, neputându-se fixa
cu exactitate o primă formă a instituŃiei, repere referitoare la existenŃa ei putând fi regăsite în
Biblie şi în vechile epopee: Ramayana sau Iliada, texte care aduc în lumina lor regi şi caracterul
monarhiilor prezente în vremurile respective.
Acest aspect, al nedeterminarii exacte a originii, nu schimbă faptul că monarhia reprezintă
forma originară a statului, formă care prezintă însă, diferenŃe în modul de concepere a acesteia de
către civilizaŃiile orientale şi cele occidentale. Se remarcă astfel că în orient, monarhia este
înŃeleasă, ca o formă de conducere învăluita în magie şi misticism. Conducătorul oriental, îşi
găseşte legitimitatea în concepŃia reîncarnării zeului protector al statului, considerându-se că cel ce
cunoaşte misterele şi incantaŃiile lumii supranaturale, are puterea organismului social.
În occident însă, legitimitatea monarhului izvorăşte din faptele eroice ale acestuia, din
întemeierea cetăŃilor sau din triumful în război. Deşi se păstrează legătura intimă a politicului cu
divinul, în occident, personalitatea monarhului nu este anihilată de supranatural, ca în orient,
autoritatea politică nefiind subordonată celei religioase, sfera zeităŃilor fiind concepută eroic.
Monarhia absolută îşi găseşte originea în trecut, mai exact în Egipt, unde zeul soarelui: Re,
este considerat centrul universului, zeu absolut, transformând astfel şeful politic în monarh
absolut1.
Republica, la origini, vine ca o formă de atac asupra monarhiei absolute, care îşi concentrase
întreaga putere în mâinile unui singur om. Despre geneza acestei forme de conducere, se poate
vorbi exemplificând situaŃia FranŃei, şi a revoluŃiei franceze între 1789 şi 1799, această perioadă
reprezentând începutul declinului monarhic. Monarhia absolută cunoaşte astfel forma monarhiei
parlamentare, formă ce limitează puterea decizională a monarhului. Astfel, ia naştere principiul
separaŃiei puterilor în stat, principiu promovat de Montesquieu, prin care puterea absolută a
monarhului este transferată poporului, popor ce îşi deleagă reprezentanŃii prin vot, rezultând astfel
un ansamblu politic, organizat trihotomic : Preşedinte, Guvern şi Parlament.

* Student, Facultatea de Drept, Universitatea „Nicolae Titulescu” din Bucureşti; (e-mail:
ivana.daniela87@hotmail.com). Acest studiu a fost efectuat sub coordonarea asist. univ. drd. Elena Ştefan
(stefanelena@gmail.com).
1
Fărcăşanu M., Monarhia socială, Editura FundaŃiei pentru Literatură şi Artă „Regele Carol II”, Bucureşti,
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II. Monarhul şi Preşedintele în România
Printr-o succintă evaluare istorică, se observă, legătura poporului român cu divinitatea, încă
din antichitate, când geto-daci credeau în zeul timpului frumos şi al cerului senin: Zalmoxis,
credinŃă ce îi faceau viteji în lupte şi bucuroşi la gândul că atunci când vor muri, se vor duce în
împaraŃia promisă de zeu. Drohimede, Burebista şi Decebal sunt primii regi ai antichităŃii,
reprezentativi pentru istoria statului românesc. Se observă, astfel, că deşi vitejia luptelor, avea la
bază credinŃa în zeul protector, statutul de rege, se câstiga în urma faptelor eroice, nu în baza
misticului sau a reîncarnării. După ocuparea, apoi retragerea romană, urmată de migraŃiile
popoarelor, forma de conducere în Evul Mediu, a capătat denumirea de juzi sau judici, după
termenul latin, moştenit de judex1. Până la formarea statului naŃional şi a sistemului de drept
modern, łările Române au cunoscut ca formă de conducere şi protectoratul, din partea Rusiei,
protectorat care a dus la un abuz extrem de putere din partea acestora. Astfel, funcŃia externă a
statului fiind puternic diminuată.
În 1866, se hotărăşte, asupra guvernării sub forma monarhiei constituŃionale, hotărârea fiind
însă pregătită începând cu anul 1857. Această formă de conducere a adus României acelor timpuri,
în primul rând câştigarea libertăŃii faŃă de Poarta otomană şi crearea unui guvernământ
constituŃional.
Proiectul de ConstituŃie a fost elaborat de Consiliul de Stat şi aprobat de Guvern după care la
1 mai 1866 a fost înaintat Adunării Elective. Textul constituŃional are la bază ConstituŃia belgiană
din 1831, care reprezenta una dintre cele mai liberale constituŃii ale acelei vremi. Aceasta este
votată şi adoptată la data de 29 iunie 1866, cu o unanimitate de 91 de voturi, umând apoi
sancŃionarea şi promulgarea acesteia la 30 iunie. În data de 1 iulie 1866 noua ConstituŃie este
publicată în Monitorul Oficial.
Potrivit prevederilor constituŃionale, puterea legislativă era exercitată de ReprezentaŃiunea
naŃională - Adunarea DeputaŃilor şi Senatul – împreună cu Regele. orice lege, cere acordul de
voinŃă a celor trei ramuri ale puterii, legile neputând fi supuse sancŃiuni sau promulgării decât după
momentul dezbaterii şi votării, de un număr majoritar al ambelori Adunări. IniŃiativa legislativă
aparŃinea oricărei ramuri a aparatului legislative, cu excepŃia legilor care priveau veniturile, armata
şi cheltuielile statului, aceste tipuri de legi fiind votate în primul rând de Adunarea DeputaŃilor. În
timp de război, sau alte circumstanŃe extraordinare şi excepŃionale, regele poate legifera prin
sistemul decretelor-legi. În timpul monarhiei se păstrează sistemul bicameral, introdus în timpul
domniei lui A.I. Cuza. Până în 1923 Senatul se diferenŃia de Adunarea DeputaŃilor, acesta având o
durată de funcŃionare de 8 ani cu înnoire la patru ani. După 1923, ambele corpuri sunt alese pe o
durată de 4 ani. Oricare dintre adunări are dreptul de a verifica titlurile membrilor săi şi de a judeca
contestaŃiile care s-ar ridica în această privinŃă. Pentru apărare împotriva presiunilor executivului,
este proclamată inviolabilitatea localurilor Adunării DeputaŃilor şi Senatului. Fiecare Adunare are
dreptul de a exercita propria poliŃie prin intermediul preşedintelui desemnat pentru respectiva
Adunare. IdependenŃa faŃă de executiv este întărită prin prerogativa atribuită Corpurilor legiuitoare
de a-şi reglementa singure modul de exercitare al atribuŃiilor. Sistemul controlului parlamentar
prin interpelări se regăseşte şi în reglementările constituŃionale din 1866. La 15 noiembrie,
respectiv 15 octombrie a fiecărui an, Parlamentul se întruneşte fără convocare, dacă Regele nu a
convocat cele două Adunări înainte. Sesiunea ordinară avea o durată de 3 luni, respectiv 5 luni,
începând cu anul 1923. Sesiunea Corpurilor legiuitoare se deschidea printr-un Mesaj Regal, la care
Adunările răspundeau, fiecare în parte. În mod tradiŃional, mesajele de deschidere a Parlamentului
sunt citite de suveran, iar cele de închidere de Preşedintele Consiliului de Miniştri. Mesajele
Regale se citeau în şedinŃă publică, acestea neputând fi supuse discuŃiei sau votului, cu excepŃia în
care acestea cuprind vre-o propunere care trebuie urmată.
1

Chiş I., Istoria statului şi dreptului romanesc; ed. Wolters Kluwer Romania; 2010. p: 59.
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AtribuŃiile Rgelui sunt consacrate în CostituŃie. Din acestea amintim: numea şi revoca
miniştri, desemna persoana însărcinată cu formarea guvernului. SancŃionarea purta forma unui act
legislativ iar promulgarea legilor, forma actului administrativ. Regele se bucura de două principii
monarhice: inviolabilitatea şi irevocabilitatea. Prin inviolabilitate se înŃelege că miniştrii săi sunt
răspunzători, nici un act al regelui nu are putere dacă nu este contrasemnat de un ministru, care
prin aceasta, devine răspunzător. Irevocabilitatea se referă la faptul că Regele este irevocabil, nu
poate fi revocat, puterile sale fiind pe viaŃă şi ereditare.1
III. Genealogia regalităŃii în România
Domnitorul Carol I, a întâmpinat o serie de dificultăŃi, adaptându-se destul de greu la viaŃa
politică a Principatelor Unite, în anul 1870, acesta fiind la un pas de abdicare. Însă la 10 Mai 1877
este semnată de către acesta, DeclaraŃia de independenŃă a României. Suveranul declară la această
dată că “România intră în vechea sa independenŃă, ca naŃiune liberă, ca stat de sine stătător, ca
membru util, pacificator şi civilizator al marii familii a statelor europene”.2 O dată cu afirmarea
independenŃei, România a devenit principat urmând ca în anul 1881 Carol I să primeasca titlul de
Rege, iar România să devină Regat. România a parcurs, sub conducerea Regelui o perioadă de
dezvoltare atât economică cât si culturală. În 1914, Regele Carol I moare, lăsând urmaş al tronului
pe nepotul său Ferdinand.
Istoria domniei lui Ferdinand este marcată de decizia acestuia de a lupta împotriva Ńării
natale, Germania, fapt urmat de renegare, din partea familiei. Deşi situaŃia pe câmpul de luptă nu
era favorabilă, o mare parte din teritoriul României fiind ocupat de trupele Puterilor Centrale,
Ferdinand a refuzat să ratifice pacea separată cu Puterile Centrale, fapt ce nu i-a cauzat, în
ansamblu, în anul 1918 luând naştere România Mare. După o domnie de 13 ani, Ferdinand moare
lăsând în urmă, reuşite memorabile, ca de exemplu: reforma agrară, prin împărŃirea pământului
Ńăranilor şi promulgarea ConstituŃiei de la 1923.
La tron a urmat fiul Regelui Ferdinand care, faŃă de predecesorii săi, a schimbat sensul
monarhiei, acesta creând o dictatură personală. Acesta a domnit timp de 10 ani, perioada de
domnie fiind marcată de destrămarea vieŃii politice democratice. Carol a dizolvat partidele politice
şi a abolit constituŃia democratică din 1923, rupând astfel pactul fundamental dintre naŃiune şi
monarhie, pact stabilit, prin jurământul lui Carol I pe ConstituŃie3, asumându-şi astfel,
responsabilităŃi extinse şi creând partidul unic „Frontul Renaşterii NaŃionale”. Destrămarea
României Mari, prin ocuparea Basarabiei de către ruşi, şi a Transilvaniei de nord-vest de către
Ungaria, fără să existe o luptă în acest sens, a fost considerată o ruşine naŃională ajungându-se
astfel la retragerea completă a spijinului pentru regimul lui Carol al II-lea. Acesta este nevoit să
abdice în luna septembrie a anului 1940, lăsând tronul fiului său Mihai, dar puterile dictatoriale
generalului Antonescu, pe care l-a numit ministru. AtribuŃiile monarhice, au rămas din ce în ce mai
puŃine, scăzând sub limita minimă a constituŃiilor democratice anterioare constituŃiei lui Carol al
II-lea.
Mihai devine rege la vârsta de 19 ani pentru a doua oară, însă un rege cu prerogative limitate,
întreaga putere executivă aflându-se în mâinile generalului Antonescu şi a guvernului compus în
mare parte din membrii mişcării legionare.
Generalul a fost propulsat la putere de către legionari, astfel că primul decret dat sub domnia
Regelui Mihai a fost o consfinŃire a acestei stări de fapt. În esenŃă prin conŃinutul decretului se
1

2000

2

Ion Mamina, Monarhia constituŃională în România: Enciclopedie politică, 1866-1938, ed. Enciclopedică;

Sorin Liviu Damean, România şi Congresul de Pace de la Berlin (1878), Editura Mica Valahie, Bucuresti
2011, p. 35, apud A.N.I.C., fond Casa Regală, dosar nr 36/1877, f. 1-2.
3
Ion Manina, op.cit. pp. 69-118
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stipulează transformarea statului român în stat naŃional legionar, recunoaşterea mişcării legionare,
ca unică mişcare recunoscută, conducerea statului şi a regimului legionar de către generalul
Antonescu,iar domnului Horia Sima, postul de conducător al mişcării legionare.
Pentru a înŃelege de ce situaŃia dată defavoriza situaŃia României, este imperios să se explice
conŃinutul mişcării legionare. Aşadar, mişcarea legionară reprezenta o mişcare ce folosea violenŃa
pentru a-şi impune voinŃa. Însă, asasinatele politice comise de legionari au condus la conflictul
dintre Mareşal şi conducătorul mişcării legionare, făcând astfel posibilă rebeliunea armată din luna
ianuarie a anului 1941, rebeliune ce avea drept scop înlăturarea Mareşalului şi concentrarea puterii
în mâinile legionarilor. Rezultatul nu a putut fi unul pozitiv pentru legionari, mareşalul dispunând
de suport din partea Germaniei.
Astfel, deşi Regele, purta titulatura de şef al Armatei şi suveran al României, acesta era
împiedicat să participe la deciziile luate în domeniul politic sau militar de către Mareşalul
Antonescu, acesta din urmă constituind în 1941 un guvern militar, din care legionarii au fost
eliminaŃi. Ion Antonescu visa la o societate guvernată de sobrietate, religiozitate, rigoare, ordine,
eficienŃă, după modelul militar.1 Pentru a-şi legitima puterea, Antonescu a organizat primul
plebiscit în martie 1941, plebiscit prin care cetăŃenii trebuiau să se pronunŃe prin vot asupra
politicilor duse de acesta. AlianŃa sa cu Germania urmărea reîntregirea României, alianŃă pe care
însă poporul nu o susŃinea întru totul. Însă, în februarie 1942 Mareşalul se destăinuia lui Joachim
von Ribbentrop: “…Singur şi numai cu sprijinul domnului Mihai Antonescu am declarat, fără a
întreba poporul, că politica ce trebuie să o duc este alături de Axă2”. Însă, planurile cu privire la
Ńară, nu erau aceleaşi ca cele ale lui Hitler. În final, este de precizat că dacă recucerirea Basarabiei
şi Bucovinei au fost acŃiuni bine venite, trecerea peste Nistru, mişcare la care Regele s-a opus, a
fost rezultatul constrângerii Germaniei. Acestă decizie luată de Mareşal, în urma constrângerilor
naziste, a deteriorat situaŃia României.
În urma conflictului de la Stalingrad, activitatea regelui începe să fie stimulată de partidele
din opoziŃie şi cercurile de la Palat, acesta implicându-se în găsirea unei soluŃii pentru ieşirea
României din războiul purtat de România alături de Germania.
Pentru pregătirea acestuia, a fost chemat la Palat generalul Constantin Sănătescu, alegere pe
care Mareşalul nu a contestat-o. Însă generalul a declarat: „Regina m-a pus la curent cu tensiunea
ce există între rege şi mareşal, întrucât sunt terorizaŃi de el şi ameninşaŃi să fie expulzaŃi. Regele
este lăsat cu totul la o parte şi tratat ca o cantitate neglijabilă, luându-i-se toate prerogativele; nu ia mai rămas decât dreptul de a conferi decoraŃii şi a acorda graŃieri de pedepse, şi acestea, natural,
după indicaŃia mareşalului3.” Generalul constată următoarele: pe lângă faptul că regele este foarte
tânăr, acesta având doar 21 de ani, acesta nu este la curent cu treburile statului, sarcină ce ar fi
trebuit sa îi revină mareşalului. În consecinŃă, regele a început să poarte discuŃii cu privire la
înlăturarea mareşalului, cu liderii partidelor politice, iar la 23 august 1944, regele Mihai a folosit
prerogativa potrivit căreia “regele numeşte preşedintele Consiliului de Miniştri însărcinat cu
depline puteri”, astfel rezultând că tot în a sa putere stă şi destituirea acestuia. Doar că la acestă
dată prşedintele Consiliului de Miniştri, nu-şi semnase demisia, şi nu desemnase un nou primministru, care ar fi fost numit prin decretul-lege, în consecinŃă, acŃiunea regelui luând forma unei
lovituri de stat. În locul mareşalului a fost numit prim ministru Constantin Sănătescu, care nu
dispunea însă de deplinele puteri ca predecesorul său.
La această dată nu a avut loc doar o simplă înlocuire a şefului guvernului, ci a avut loc o nouă
1
Coordonator Gh. Buzatu, autor Cristian Sandache, Trecutul la judecata istoriei: Mareşalul Antonescu pro şi
contra, ed. Mica Valahie,Bucureşti, 2011, p.28
2
Ibidem, p. 138, apud “Procesul Marii Trădări naŃionale”, Bucureşti, 1946, p.13
3
Suciu I., Istoria Românilor de la Carol I la Nicolae Ceauşescu, ed. Mica Valahie, 2011, p.92, apud.
Constantin Sănătescu, Jurnal, cu o prefaŃă de Simona GhiŃescu-Sănătescu, Bucureşti, ed. Humanitas, 1993, p. 123
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democratizare a României, însă, fără o bază constituŃională. Abia peste o săptămână, a fost semnat
decretul regal şi publicat la 2 septemprie, decret prin care se desfinŃa funcŃia de Conducător al
Statului, iar puterea se exercita în conformitate cu normele prevăzute de ConstituŃia din 1923.
De precizat este că, la 12 septembrie 1944, România semnează armistiŃiul cu NaŃiunile Unite,
care stabilea noul statul al Ńării noastre: ieşirea din războiul antisovietic şi angajarea în lupta
împotriva Germaniei hitleriste, plata unor însemnate despăgubiri de război, anularea dictatului de
la Viena, stabilirea graniŃei româno-sovietice din 28 iunie 1940. Textul acestui armistiŃiu nu a
corespuns, însă, condiŃiilor negociate la Cairo, iar zona neutră promisă de Molotov nu mai exista.
Astfel, România intra sub influenŃă sovietică în proporŃie de 90% , după realizarea acordului de
procentaj dintre Stalin si Churchill.
A urmat o perioadă plină de greve regale, diversiuni, comploturi, abuzuri ale guvernului
dictate şi susŃinute de URSS, perioadă în care regele nu putea acŃiona în direcŃia independenŃei, o
asemenea mişcare putând avea drept urmări, sfârşitul instituŃiei monarhice din România. În timpul
ultimei deplasări regele Mihai s-a logodit neoficial, cerând încuviinŃarea guvernului român, guvern
care i-a răspuns după zece zile, negativ, o căsătorie în acel moment fiind neoportună. În acest timp,
la Moscova se organiza procedura abdicării regelui de către Stalin si ministrul Apărării NaŃionale.
IV. Abdicarea Regelui
Episodul abdicării începe în seara de 29 decembrie când regele este informat cu privire la
audierea cerută de Petru Groza pentru data de 30 decembrie. Astfel, în următoarea zi, regele
împreună cu regina-mamă, s-au întâlnit cu acesta şi Gheorghe Gheoghiu-Dej. DiscuŃia purtată,
conform declaraŃiilor ulterioare, a fost următoarea:
Groza:”Ei bine, Majestate, a sosit timpul să aranjăm o despărŃire prietenească”, surprins
regele, a întrebat ce ar trebui să înŃeleagă prin aceste cuvinte. “Problema de a pune capăt
monarhiei. L-a urma urmei v-am avertizat că trebuie să vă pregătiŃi pentru aşa ceva. Trebuie să
înŃelegeŃi că nu mai există în România loc pentru un rege”, a declarat Groza. Rgele a replicat: ”Nu
dumneavoastră sunteŃi cel care puteŃi să-mi spuneŃi să plec. Această chestiune trebuie să hotărască
poporul ”. Groza precizează că guvernu va aranja problemele materiale, astfel încât familia regală
să ducă o viaŃă confortabilă. De asemenea Dej a făcut aluzie la un posibil proces ce ar putea fi
intentat "MajestăŃii sale". În acel moment, Mihai a declarat că “propunerea dumneavoastră ridică
grele probleme constituŃionale”. ”Ne-am gândit la toate”, replică Groza, scoŃând o coală de hârtie
din pergament alb, din dosarul pe care îl Ńinuse în mână de când începuse audienŃa. “Voi studia
această hârtie”, declară regele, în speranŃa că va mai câştiga timp. Groza preciză “trebuie să citiŃi
acum. Nu părăsim acestă casă până când hârtia nu va fi semnată, chiar dacă va trebui să stăm aici
până diseară. Poporul nostru aşteaptă ştirea abdicării. Dacă nu vom avea semnătura
dumneavoastră se vor ivi neplăceri”. În acel moment regele a mers în camera alăturată, unde
mareşalul palatului l-a informat că garda fusese schimbată, palatul era înconjurat de trupe, iar
legăturile telefonice erau întrerupte. Când a revenit în cameră şi a întrebat de ce s-au luat aceste
măsuri, Groza a răspuns: „Poporul este impacientat Sire, suntem aici de un timp destul de lung”.
„Şi dacă refuz să semnez?”, a întrebat regele. Groza a recurs la o ultimă ameninŃare:
„Dumeavoastră aŃi văzut, totul a fost prevăzut. Se poate ivi un război civil. Noi nu putem răspunde
de securitatea nimănui. Şi dumneavoastră veŃi purta răspunderea.1”2 Această discuŃie a fost urmată
de semnarea actului de abdicare, instaurarea noii forme de stat: Republica Populară, şi parăsirea
Ńării în data de 3 ianuarie a regelui împreună cu regina-mamă şi odată cu ei 33 de persoane din
1
http//:www.enciclopediaromaniei.ro, apud Arthur Gould Lee, Coroana contra secera şi ciocanul, Ed.
Humanitas, Bucureşti, 2001, pp.235-247
2
Ibidem, apud Nicolette Franck, O înfrângere în victorie (1944-1947), Bucureşti, Ed. Humanitas, 1992, pp.
233-236
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serviciul Casei Regale, urmând să se stabilească în ElveŃia. Retragere cetăŃeniei a venit din partea
guvernului comunist ca răspuns la declaraŃia regelui prin care afirma că abdicarea i-a fost impusă
prin forŃă.
V. Republica în România
Republica, reprezintă acea formă de guvernământ, în care, cetăŃenii se guvernează singuri,
alegând sau desemnând un şef de stat, denumit de regulă preşedinte. În republică, şeful de stat este
ales fie de parlament, fie direct prin vot universal.
Republica parlamentară se caracterizează, prin alegerea şefului de stat de către parlament,
singur sau completat de către delegaŃi. Astfel, poziŃia legală a şefului de stat este inferioară
parlamentului.
Republica prezidenŃială, se caracterizează prin alegerea şefului de stat de către cetăŃeni fie
direct prin vot universal, liber exprimat, egal, secret, fie direct prin intermediul colegiilor
electorale. Acest sistem de desemnare, îl situează, pe şeful de stat din punct de vedere legal, pe o
poziŃie de egalitate cu parlamentul. În republica prezidenŃială, prerogativele şefului de stat sunt
puternice, iar în unele Ńări preşedintele de republică este şi şef al guvernului.
În România, republica îşi are geneza în anul 1947, când a înlocuită forma monarhică prin
Legea nr. 363 din 30 decembrie 1947. Republica a fost consacrată în dispoziŃiile constituŃiilor din
1948, 1952, 1965. După revoluŃia din decembrie 1989, prin Decretul-lege nr.2 s-a reafirmat forma
de guvernământ republicană, iar potrivit legislaŃiei, s-a instituit funcŃia de Preşedinte al României.
Actuala ConstituŃie a României, prin articolu 1, stabileşte că forma de guvernământ a statului
român este republica. Preşedintele, este ales prin vot egal, direct, secret şi liber exprimat şi nu este
subordonat parlamentului.1
VI. Concluzii
Ideile desprinse, după toată acestă istorie a Şefului de Stat, reflectă asupra monarhiei o lumină
pozitivă. Astfel, după un calcul al timpului, România a cunoscut instituŃia monarhică o perioadă
mult mai îndelungată, în comparaŃie cu republica. În concret, din anul 1324, primul an de domnie
al lui Basarab I şi până la 30 decembrie 1947, monarhia, a durat 635 de ani. Republica în schimb,
este o formă “verde” de guvernământ în România, urmănd ca în acest an să se împlinească 65 de
ani de la instaurare. O altă concluzie o reprezintă însăşi formarea fiecărei forme de guvernământ:
Monarhia a fost formată ca o consecinŃă firească a dezvoltării economico-sociale şi chiar culturale,
în schimb republica a apărut ca o formă impusă.
O altă rezultantă, indică faptul că forma corupŃiei atinge cel mai înalt nivel în sistemul de
guvernământ republican, datorită puterii atinse în scurt timp de reprezentanŃii săi, pe când, în
monarhie, Regele considerând că este predestinat funcŃiei de conducere, refuză mai uşor ideea
coruperii.
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INSTITUłIA ŞEFULUI STATULUI- ACTUALITĂłI ŞI PERSPECTIVE
Sandra Sophie-Elise OLĂNESCU ∗
Alexandru Vladimir OLĂNESCU∗
Abstract
The authors provide an insight into the general peculiarities of the head of state as the
individual that serves as the chief public representative of a monarchy, republic, federation,
commonwealth or other kinds of state, emphasizing on the different political systems established
by particular state constitutions. In protocolary terms, states are distinguished as monarchy or
republic, depending on the mode of accession of their head of state but as such, this is not defining
for the actual political system.
Moreover, this comment examines the roles of the head of state, taking into account the
specific features provided by the various political systems such as parliamentary systems, semipresidential systems, single party states, distinguishing the main functions defined by the symbolic
role, chief diplomatic officer, chief executive officer, chief appointments officer, legislative roles,
military role, summoning and dissolving the legislature and many other prerogatives.
The authors hold forth a debate of the issues currently posed by the states where the head of
state assumes sole and absolute power, sometimes with military control, analyzing different types
of dictatorships around the world, with a highlight on the Middle East Policy and the former
Romanian communist regime, as well as the circumstances that lead to their apparition.
Moreover, a thorough description of the lately events which happened in this area is made
with the aim of clearly trace the consequences of autocratic regimes affecting populations and
international relations.
Cuvinte cheie: stat, președinte, regim politic, dictatură, revoluție.
1. Introducere
În cadrul oricărei societăŃi, o componentă importantă a sistemului politic o constituie
instituŃiile politice. Ele asigură derularea şi realizarea efectivă a vieŃii şi practicii politice.
Principala lor caracteristică o constituie faptul că au ca obiect de activitate puterea politică,
organizarea, transmiterea, exercitarea, conducerea şi legitimarea ei.
La nivelul oricărui sistem politic se întâlnesc două tipuri distincte de instituŃii politice1:
a) instituŃii politice statale care au în centrul lor statul, cea mai importantă şi cea mai veche
instituŃie a societăŃii, ce se împart, în funcŃie de natura puterii exercitate, în: instituția politică
executivă - Guvernul; instituția legislativă - Parlamentul; instituția şefului statului.
b) instituŃii politice extrastatale din care fac parte partidele politice.
Cea mai importantă şi mai eficientă instituŃie în exercitarea puterii politice a fost, şi rămâne,
statul. Ea este, în acelaşi timp, şi prima instituŃie politică structurală, organizată şi institutionalizată
de deŃinere, exercitare şi legitimare a puterii politice. Acest fapt a făcut ca, nu de puŃine ori, statul
să fie identificat cu puterea politică, iar aceasta din urmă, să fie definită prin stat, ca putere de stat.
Şi într-un caz şi în altul, avem de-a face nu numai cu o suprapunere de termeni, ci şi cu o lipsă de
Student, Facultatea de Drept, Universitatea “Nicolae Titulescu” din Bucuresti; (e-mail:
hellsandramanson@gmail.com ). Acest studiu a fost elaborat sub coordonarea Lect.univ.dr. Marta Claudia Cliza;
∗
Student, Facultatea de Drept, Universitatea “Nicolae Titulescu” din Bucuresti; (e-mail:
avogaga2011@gmail.com). Acest studiu a fost elaborat sub coordonarea Lect.univ.dr. Marta Claudia Cliza;
1
Gabriel Almond, Comparative Political Systems, in Jurnal of Politics, vol. XVIII, 1956, p.2;
∗
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rigoare, o identificare de conținuturi şi semnificaŃii.
Pentru întâia oară, noŃiunea de stat - "statio" este folosită de N.Machiavelli, în scrierea sa,
„Principele”1 (1513), când se referea la ideea unităŃii.
Începând cu secolul al XVIII- lea, termenul de stat, în sens de putere şi instituŃie politică, cu
rol major în organizarea şi conducerea societăŃii, se impune, treptat, în limbile moderne.
Aşa cum precizează şi L.Dauguit, "statul este, pur şi simplu, produsul unei diferenŃieri
naturale, uneori prea simple, alteori prea complexe, între oameni, unii aparŃinând aceluiaşi grup
social, de unde rezultă ceea ce se numeşte puterea politică"2.
De-a lungul istoriei, societatea a fost confruntată cu mai multe tipuri şi forme pe care le-a
îmbrăcat statul în existența şi funcŃionalitatea sa. Raportat la cetățeni, la modul cum respectă și
promovează interesele și voința acestora, la principiile pe care se întemeiază, de-a lungul istoriei sau conturat două tipuri de state3: democratice si dictatoriale.
Statele democratice au apărut, încă din Antichitate, în special în Grecia Antică şi, în anumite
perioade, şi în Roma, în perioada sa republicană, întemeindu- se pe principii şi valori democratice
cum precum principiul separaŃiei puterii, al reprezentativităŃii si eligibilității, al democratismului
politic, conferind şi asigurând transpunerea în practică a unor largi drepturi şi libertăŃi socialpolitice.
Statele dictatoriale, nedemocratice, sunt primele forme statale ce s-au manifestat, de-a lungul
timpului, dominând sclavagismul şi feudalismul, într-o mare măsură şi epoca modernă, și
promovând interesul de grup sau de clasă, care, în raport cu societatea, sunt în minoritate,
excluzând opțiunile şi voința majorităŃii, interesele şi aspiraŃiile acestora.
Statul de drept este un nou model de concepere a raportului şi relaŃiilor dintre instituŃii, dintre
acestea şi cetăŃean, dintre societatea civilă şi politică. El constituie o garanŃie suplimentară pentru
drepturile şi libertăŃile cetăŃeneşti.
În Romania, dupa 1989, se poate aprecia că se înfăptuieşte un stat de drept, fundamentat pe
supremaŃia legii, a ConstituŃiei. ConstituŃia din 1991 se bazează pe principii şi valori care
garantează existenŃa statului de drept în Romania, pe care, de altfel, o şi menŃionează expres.
2. Instituția șefului statului
2.1. Concept
InstituŃia şefului statului constituie una dintre cele mai vechi autorităŃi politice, ea apărând
odată cu statul, cunoscând o evoluŃie continuă, atât în ceea ce priveşte forma, structura, cât şi
preorgativele şi atribuŃiile. Orice colectivitate, indiferent de mărimea ei, de nivelul său de
organizare şi dezvoltare, a avut în fruntea sa un şef, fie ales, fie impus. Astăzi această instituŃie,
sub diferite forme, structuri, atribute şi prerogative este prezentă în societate.
Analiza instituŃiei şefului statului impune precizarea categoriei de putere căreia îi aparŃine.
Includerea acestei instituŃii în cadrul puterii executive sau legislative Ńine, în mare măsură de
principiul pe care aceasta se fundamentează, al separaŃiei ei sau al unicităŃii.
Dacă puterea se fundamentează pe principiul separaŃiei, instituŃia şefului statului aparŃine
sferei executivului, de aceea ea apare sub numele de "şeful puterii executive" sau "şeful
executivului". Acolo unde, însă, statul este întemeiat pe principiul unicităŃii, aceeaşi instituŃie este
aparŃinătoare categoriei de putere similară cu cea a Parlamentului, adică a legislativului.
În decursul vremii, instituŃia şefului statului a îmbrăcat două forme de organizare şi
manifestare4: uni-personală (rege, împărat, sultan, domn, principe sau preşedinte), de regulă
1

Charles Debbasch, Jean Marie Portier, Introduction à la politique, 3ème édition, Dalloy, Paris, 1991, p.25;
L.Duguit, Traité de droit constitutionnel, vol. I, Paris, p. VII-VII;
3
Thomas Fleiner Gerster, Théorie générale de l'Etat, Presse Universitaire de France, Paris, 1986, p. 209;
4
M.Duverger, Institutions politiques et droit constitutionnel, Paris, 1966, p. 230;
2
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numită, dar, în vremurile moderne, şi aleasă; colegială - aceasta a purtat şi poartă diverse denumiri:
Prezidiu, Consiliul de stat, Consiliul prezidenŃial.
2.2. InstituŃia şefului statului în România. Scurte considerații
În România, încă din cele mai vechi timpuri, a existat şi funcŃionat instituŃia şefului statului.
De-a lungul vremii, ea a îmbrăcat diferite forme, de la cea monarhică absolutistă din timpul getodacilor, domn în perioada feudală, principe şi rege în cea modernă şi contemporană, până la forma
colegială 1947-1974 şi preşedinte, astăzi1.
În prezent, şeful statului în România este ales pe baza votului universal, egal, direct, secret şi
liber exprimat al cetăŃenilor, în baza unor reguli constituŃionale.
Poate candida la funcŃia de preşedinte orice cetăŃean care are domiciliul în România, are
cetăŃenia română şi dispune de toate drepturile electorale. În alegerile din 2000, pentru a se putea
înscrie în cursa prezidenŃială, candidaŃii trebuiau să dovedească susŃinerea prin cel puŃin 300.000
de adeziuni.
Pentru desemnarea preşedintelui este nevoie de un tur de scrutin, dacă se îndeplinesc regulile
constituționale, sau de două tururi de scrutin. În primul tur de scrutin, este declarat căştigător
candidatul care a îndeplinit următoarele condiŃii:
- la alegeri au participat minim 50,1% dintre cetăŃeni cu drept de vot înscrişi pe listele
electorale;
- este declarat câştigător candidatul care a obŃinut minim 50,1% din voturile valabil
exprimate.
În cazul în care niciunul dintre candidaŃi nu a întrunit condiŃiile constituŃionale, urmează să se
desfăşoare, în termen de 15 zile, un nou tur de scrutin la care participă primii doi candidaŃi clasaŃi,
în ordinea voturilor obŃinute.
După desfăşurarea celui de-al doilea tur de scrutin, este declarat câştigător candidatul care a
obŃinut cele mai multe sufragii universale, indiferent de rata participării la vot. Validarea alegerilor
se face de către Comisia Centrală Electorală şi Curtea ConstituŃională.
Intrarea efectivă în funcŃie are loc dupa depunerea jurământului de credinŃă, de către
preşedinte, în faŃa Parlamentului. Durata mandatului este de 6 ani. În situaŃii excepŃionale, printr-o
lege a Parlamentului, durata mandatului poate fi prelungita.
Atributele şi prerogativele şefului statului din Romania îl plasează în cadrul sistemelor
constituŃionale semiprezidenŃiale atenuate sau parlamentarizate. El dispune de unele prerogative
executive şi legislative, cum ar fi: desemnează formal primul-ministru, după consultări cu liderii
formaŃiunilor parlamentare şi acceptul, propunerii forŃei politice care deŃine majoritatea
parlamentară; în colaborare cu Parlamentul şi Guvernul, poate propune demnitari şi ambasadori;
este comandantul suprem al forŃelor armate, în calitate de preşedinte al Consiliului Suprem de
Apărare a łării; din cei nouă membrii ai CurŃii ConstituŃionale, alături de Parlament şi Guvern,
preşedintele numeşte 3 judecători; poate prezida şedinŃe ale Guvernului; primeşte ambasadori şi
scrisorile de acreditare; reprezintă statul în relaŃiile publice şi internaŃionale.
În plan legislativ, preşedintele poate exercita următoarele atribute: promulgă legeile în
termen de 20 de zile, poate refuza promulgarea lor, face sugestii şi le poate returna spre discuŃii
Parlamentului. Parlamentul poate sau nu să Ńină cont de sugestiile, propunerile preşedintelui. În
situaŃia în care legea este din nou votată de către Parlament, chiar dacă preşedintele refuză
promulgarea ei, aceasta se promulgă automat după 10 zile; poate sugera legislativului sau
executivului anumite proiecte legislative, fără a avea, însă, inițiativă legislativă; poate media
disensiuni, conflicte între Guvern şi sindicate sau sindicate și Parlament.
Pentru faptele şi actele sale, preşedintele României poartă răspundere şi responsabilitate.
Răspunderea este, în primul rând, una politică, întrucât, prin excelenŃă, această instituŃie este
1
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politică.
Pentru incălcarea prevederilor constituŃionale, preşedintele răspunde civil şi penal. Imunitatea
preşedintelui nu echivalează cu lipsa de răspundere a acestuia.
Pentru faptele şi actele ce i se impută, preşedintele poate da explicaŃii în fața
Parlamentului. În cazul unor fapte grave, Parlamentul poate lua în discuŃie propunerea de
suspendare a preşedintelui; pentru aceasta este necesară o initiaŃivă a cel puŃin o treime din
numărul deputaŃilor şi senatorilor, este nevoie, deci,
de o majoritate simplă.
Parlamentul nu poate să decidă demiterea sau revocarea preşedintelui, pentru că nu el l-a
numit, ci acesta a fost ales prin vot universal. În această situaŃie, dacă Parlamentul a votat
suspendarea preşedintelui, în timp de 30 de zile, urmează a se desfăşura un referendum naŃional. În
funcŃie şi pe baza rezultatului referendumului, Curtea ConstituŃională decide întrucât ea este
instituŃia ce a validat numirea sa.
Sistemul democratic românesc permite preşedintelui ca, în cadrul legal-constituŃional, să
desfăşoare şi să exercite un rol important în viața politică a societăŃii, fără că acesta să diminueze
statutul legislativului sau executivului.
3. Studiu de caz. Instituția șefului statului în regimurile politice dictatoriale
3.1. Conceptul de dictatură
NoŃiunea de dictatură provine din latinescul "dictatura" , înseamnând a porunci, a domina
nelimitat o persoană sau un grup de persoane. În strânsă legătură cu această noŃiune, s-a format şi
cea de dictator (tot de la latinescu "dictator"), exprimând conducerea exercitată de o persoană
nesupusă controlului statului sau a altei instituŃii politice, cu puteri nelimitate, discreŃionare. Sub
această semnificaŃie, noŃiunile de "dictatura" şi "dictator" s-au manifestat încă din antichitate şi
feudalism1.
În politiologie, termenul de dictatură este identic cu cel de totalitarism, absolutism,
despotism, autocraŃie. Deşi, în literatura de specialitate, există o diversitate de păreri cu privire la
trăsaturile definitorii ale dictaturii, politologul francez Raymond Aron a sintetizat esenŃialitatea
totalitarismului prin monopolul unui singur partid, ideologia oficială de stat, monopolul statului
asupra întregii puteri, caracterul absolut al autorităŃii suverane2.
Putem aprecia că, în regimurile politice nedemocratice, dictatoriale, se individualizeă ca
trăsătură specifică a instituŃiei şeful statului deŃinerea şi exercitarea puterii de stat, în mod absolut,
crearea prin mijloacele propagandei şi a ideologiei partidului un cult al personalităŃii3, aşa cum s-a
întâmplat în cazul lui A.Hitler, B.Mussolini, V.Stalin, I.B.Tito, Mao Tzedun, N.Ceausescu, Kim Ir
Sen etc.
Sub pretextul luptei de clasă contra burgheziei şi a chiaburimii, teroarea, violenŃa, au fost
legitimate ca politică de stat, iar formele şi mijloacele folosite s-au apropiat de cele fasciste. A avut
loc distrugerea societăŃii civile şi politice democratice şi instaurarea dictaturii grupului sau şefului
partidului comunist. ConştiinŃa, cultura, ideologia, au fost deturnate de la rolul lor social, fiind
puse să legitimeze noua putere, să realizeze cultul personalităŃii şefului partidului, să promoveze
interesele acestora.
Socialismul a fost, încă din geneză, o societate alienată. Nicio societate socialistă nu a fost
socialistă, ci a purtat o falsă etichetare de socialism. Deşi unii lideri comunişti precum I.B.Tito și
N.Ceausescu au pretins originalitatea socialismului pe care-l construiau, tot ceea ce a fost
"socialism" a fost după modelul stalinist. Stalinismul a fost alternativa cea mai rea a
comunismului, ea fiind urmată, într-o formă sau alta, şi după moartea lui Stalin, sub forma
1

M.Lesage, Les regimes politiques de laURSS et de laEurope de LaEst, paris, p. 59;
R.Aron, Democratie et totalitarisme, t.IV, Paris, 1952, p. 89;
3
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neostalinismului. Criza stalinismului s-a manifestat încă din perioada interbelică dar a fost negată
şi pusă pe seama efectelor crizei capitalismului, pe iradierea acestora în socialism.
Intrarea U.R.S.S. în combinaŃiile politice din preajma celui de-al II-lea Război Mondial
(pactul Ribbentrop-Molotov cu Germania fascistă, atacarea Poloniei, anexarea republicilor Baltice,
a Basarabiei şi Bucovinei aparŃinând României), a adâncit criza stalinismului.
În 1956, N.S.Hrusciov va dezvăluit public criza stalinismului sub forma cultului
personalităŃii lui Stalin. Revoluțiile anticomuniste din anii 1986-1990 au dus la înlăturarea
regimurilor totalitare comuniste din Ńările europene.
3.2. România în timpul regimului lui Nicolae Ceauşescu
În România, în timpul regimului Ceauşescu, instituŃia şefului statului prezintă toate
elementele specifice unui regim dictatorial. Totuşi, profilul politic al lui N. Ceauşescu se prezintă
diferit pe cele două planuri: intern şi extern.
Pe plan intern, începând cu anii ’70, Nicolae Ceaușescu devine obiectul unui cult al
personalităŃii tot mai accentuat, nemaiîntâlnit în Europa de la moartea lui Stalin. În acest context,
poeții proletcultiști joacă un rol important 1. Titulatura completă, sub care era pomenit de presa
vremii era „tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român,
președintele Republicii Socialiste România, comandant suprem al forțelor armate”2. Deseori se
adăugau și apelative precum „genialul cârmaci”, „cel mai iubit fiu al poporului român”,
„personalitate excepțională a lumii contemporane”, „luptător pentru cauza dreptății, păcii, și
socialismului”, „geniul Carpaților”, „marele conducător”. Activiștii culturali merg până într-acolo
încât descoperă în apropierea Scorniceștilor, satul prezidențial, rămășițele primului homo sapiens
european, pompos intitulat Australanthropus Olteniensis.
Elena Ceauşescu, consoarta sa, era denumită „savant de renume mondial” și „mamă
iubitoare” a poporului. Cu toate acestea, ea avea dreptul de a semna cu dr.h.c.mult. Elena
Ceaușescu, deoarece primise mai multe titluri dr.h.c. de la diverse universități din lume.
Deoarece acest titlu se poate acorda pentru merite politice, titlul său dr.h.c.mult. nu era o
înșelătorie: prin acordarea acestui titlu i se recunoșteau meritele politice ale soțului ei și se
urmăreau avantaje politice și comerciale reale. Astfel, acordarea acestor titluri era o monedă de
schimb pentru autoritățile anumitor țări, dar titlurile erau cât se poate de reale.
Cultul personalității lui Ceaușescu își are originea în cel comunist oriental practicat în China
și Coreea de Nord de unde a şi fost copiat, după vizitele efectuate în respectivele țări3. El este
particularizat şi de un complex cultural, care face din familia conducătoare nu numai depozitara
înțelepciunii politice, dar și a valorilor culturale și științifice ale umanității. Președintele „scrie”
cărți de filosofie, economie politică, istorie, este proclamat drept „mare gânditor al
contemporaneității”. Soția sa a devenit membră a Academiei R.S.R. și a multor altor academii,
doctor în științe chimice, „savant de renume mondial”, autoare de cărți publicate în foarte multe
limbi. La o ședință de deschidere a Marii Adunări Naționale, Ceaușescu își face apariția purtând un
sceptru, similar cu cele folosite de monarhi. Astfel de excese îl determină pe pictorul Salvador Dali
să-i trimită dictatorului o telegramă de felicitare.
Pe plan extern, pe parcursul „Epocii Ceaușescu”, România devine al patrulea mare exportator
european de armament. Relativa sa independență față de Moscova are drept rezultat o atitudine
binevoitoare (deși departe de a fi dezinteresată sau neprofitabilă) din partea statelor occidentale.
Regimul Ceaușescu beneficiază de unele împrumuturi pentru finanțarea programelor sale
economice.
1

ViaŃa lui N. Ceausescu, Revista “ NaŃional Geographic, februarie 2010, pg.3;
Ibidem, p.2;
3
Georgescu, V., “Istoria românilor de la inceputuri şi până în zilele noastre,”, Editura Humanitas, Bucureşti,
1992, p. 297;
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În anii „Epocii Ceaușescu” se construiesc Metroul din București, Canalul Dunăre-Marea
Neagră, zeci de mii de noi blocuri de locuințe. Principiul „neamestecului în treburile interne” este
intens promovat de către Ceauşescu care dorea ca nimeni să nu se amestece în treburile interne ale
Ńării. Ceaușescu obține statutul de mediator în conflictul israeliano-palestinian (România fiind
singura țară în contact oficial cu ambii beligeranți). Nicolae Ceaușescu este primit cu fast în toate
marile capitale ale lumii.
Creditele contractate pentru dezvoltarea Ńării, s-au dovedit extrem de împovărătoare. În ultimă
instanță, datoria creată a devenit o povară pentru economia românească, între 1971-1982, datoria
externă crescând de la 1,2 miliarde $ la aproape 13 miliarde $. În 1982, veniturile comerțului
exterior al României au scăzut cu 17% față de anul precedent astfel încât, Ceaușescu s-a văzut pus
în situația de a nu-și putea plăti creditorii occidentali, țara fiind declarată în incapacitate de plată.
Ceaușescu a dispus achitarea rapidă a datoriilor externe, fără a mai lua noi credite. În acest
scop, o mare parte a producției agricole și industriale a țării ia calea exportului, privând astfel
populația până și de cele mai elementare alimente și bunuri de consum. Începând cu anii 19861987 se instituie raționalizarea produselor de bază, iar benzina și alimente ca pâinea, uleiul,
zahărul, făina, orezul au început să fie distribuite pe bonuri sau cartele. Bunurile destinate
exportului au standarde de calitate ridicată și sunt vândute de obicei în pierdere, la prețuri de
dumping. Bunurile destinate consumului intern sunt de calitate inferioară, așa că oamenii de rând
sunt bucuroși atunci când pot cumpăra bunuri refuzate la export din motive calitative. Plata întregii
datorii externe, în valoare nominală de 60 miliarde lei (10 milioane dolari) se achita în primăvara
anului 1989, România devenind astfel prima Ńară din lume fără datorie externă, precedent periculos
pentru institutiile financiare mondiale1.
Ceaușescu urmărea inclusiv organizarea unui referendum prin care să se introducă, în
constituția României, interdicția de a contracta împrumuturi externe. Pentru a evita deprecierea
leului, Ceaușescu a continuat exporturile excesive, acumulând aur în Banca Națională. Ceaușescu
avea de gând să facă leul convertibil încă de prin anii '70, deci cu aproximativ 30 de ani mai
devreme față de când acest lucru s-a înfăptuit.
Eforturile depuse în vederea achitării datoriei externe au determinat, pe plan intern, o criză
alimentară făra precedent. Oamenii se hrăneau în mod obișnuit cu legume, fructe și pește, toate
autohtone. Carnea de pui, porc, vită, oaie, laptele, brânza, untul, smântâna și ouăle, fructele de
import, cafeaua, orezul și făina lipseau în mod curent din magazine. Curentul şi apa calda pentru
populaŃie sunt raŃionalizate. SituaŃia populaŃiei, la nivelul anului 1989, era făra precedent în
întreaga istorie a României.
Pe de alta parte, Ceauşescu devine tot mai izolat în cadrul blocului comunist datorită faptului
că nu a manifestat deeschidere, aşa cum s-a intâmplat în cazul altor state comuniste.
Evenimentele ce aveau să ducă la căderea lui Ceausescu sunt declansade de către pastorul
reformat László Tıkés, din Timişoara, care s-a baricadat în parohia sa acuzând faptul ca se dorea
mutarea lui într-o alta parohie. Acest fapt întâmpină rezistență din partea enoriașilor, care
înconjoară casa parohială într-o demonstrație de sprijin. Lor li se alătură și români, iar
demonstrația capătă, în scurtă vreme, un caracter mai larg, de protest împotriva regimului
comunist. Trupe ale armatei, miliției și Securității apar la fața locului la 17 decembrie 1989 și
deschid focul asupra manifestanților.
La data de 18 decembrie 1989, Ceaușescu pleacă într-o vizită oficială în Iran, lăsându-i soției
sale, Elena, și altor colaboratori apropiați, misiunea de a înăbuși revolta de la Timișoara. Revolta
continuă să ia amploare. După revenirea sa în țară, la 20 decembrie 1989, Ceaușescu ține o
cuvântare televizată dintr-un studio de televiziune amenajat în incinta clădirii CC al PCR, în care
califică evenimentele de la Timișoara drept o încercare din afară de imixtiune în afacerile interne și
1
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de subminare a suveranității României.
Este organizată o "adunare populară" în sprijinul regimului pentru ziua următoare, 21
decembrie, în fața sediului CC al PCR, într-un loc care, în urma evenimentelor acelei zile, poartă
azi numele de Piața Revoluției. Demonstrația degenerează în mișcare de răsturnare a regimului.
Soții Ceaușescu, surprinși de această turnură a lucrurilor, se dovedesc incapabili de a păstra
controlul asupra maselor, populația capitalei se adună în Piața Revoluției, unde se confruntă cu
unități ale miliției și armatei.
Nicolae Ceaușescu și soția sa au fugit din capitală pe 22 decembrie, cu cu doi colaboratori
loiali, Emil Bobu și Manea Mănescu, într-un elicopter pilotat de Vasile Maluțan.
La 24 decembrie 1989, printr-un decret al CFSN semnat de Ion Iliescu, a fost constituit
Tribunalul Militar Excepțional. Decretul a fost scris de mână într-un WC al Ministerului Apărării
Naționale. Completul de judecată a fost format din doi judecători militari, coloneii Gică Popa
(președinte) și Ion Nistor, și trei asesori populari, căpitanul Corneliu Sorescu, locotenentul-major
Daniel Candrea și locotenentul Ion Zamfir. Grefierul era plutonierul-major Jan Tănase. Acuzarea a
fost reprezentată de procurorul militar Dan Voinea, iar apărarea a fost asigurată de avocații din
oficiu Constantin Lucescu (avocat) și Nicolae Teodorescu.
Procesul a început pe 25 decembrie ora 13:20 și s-a terminat în jurul orei 14:40. Capetele de
acuzare erau: genocid - peste 60.000 victime; subminarea puterii de stat prin organizarea de acțiuni
armate împotriva poporului și a puterii de stat. Infracțiunea de distrugere a bunurilor obștești, prin
distrugerea și avarierea unor clădiri, explozii în orașe etc.; subminarea economiei naționale;
încercarea de a fugi din țară pe baza unor fonduri de peste un miliard de dolari depuse la bănci în
străinătate.
Aceste acuzații nu au fost dovedite, ci doar numite de acuzatori împreună cu menționarea
descrierilor făcute de presă ale unor infracțiuni atribuite de jurnaliști Ceaușeștilor. Avocații impuși
cuplului i-au acuzat în loc să-i apere.
3.3. Spațiul arab
În pofida unor similitudini şi trăsături specifice, la nivelul perimetrului arab actual, situaŃia
este mult diferită comparativ cu cea întâlnită în România lui Ceausescu.
Hotărâtor şi decisiv pentru spaŃiul arab este elementul religios, unitatea indestructibilă la
nivelul comunitătii, umma ce işi pune amprenta pe întreaga viaŃă politică din acest spaŃiu.
Cuvântul arab ūmma este pus uneori în asociere cu umm, care înseamnă mamă şi de aici, înŃelesul
de "comunitate matrice". În Coran, ūmma înseamnă popor, comunitate1.
ÎnŃelegerea
mișcărilor şi schimbărilor din spaŃiul arab nu poate fi realizată decât analizând istoria modernă a
acestei zone.
Ultima jumătate a secolului al XX - lea a fost marcată de începutul şi ascensiunea mişcărilor
islamiste2. La începutul anilor `50, "lumea modernă", reprezentată de civilizaŃia occidentală, părea
să fi câştigat definitiv pariul cu Islamul tradiŃional. Grupările religioase dar şi politice ce-şi
recrutau simpatizanŃii din rândul populaŃiei sărace a oraşelor şi care militau pentru proclamarea
statului islamic aveau, la acea vreme, să fie respinse cu oroare.
În contextul universului multicultural al sfarşitului mileniului II şi în pofida ostilităŃii
mediului exterior, vocile din ce în ce mai numeroase ale celor care anunŃau revenirea la Islamul
autentic, au adus la cunoştiinŃă lumii întregi un adevăr incontestabil al unei civilizaŃii ce a marcat
evoluŃia omenirii: revolta împotriva atacului asupra simbolurilor proprii3.
Mişcările islamiste au suscitat numeroase dezbateri şi polemici aprinse, concretizate în
numeroase articole şi cărŃi. Este partea vizibilă, din perspectiva occidentală, a fenomenului, fără a
1
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se încerca o judecată şi o analiză profundă a realităŃii în toată complexitatea ei .
De-a lungul timpului, naŃionalismul arab a cunoscut o scindare în două câmpuri antagoniste:
progresist, reprezentat de adepŃii lui Nasser din Egipt sau bassiştii din Siria şi Irak şi conservator,
al monarhiilor din Golf şi Iordania. Acest "război rece" arab avea să aibă un singur obiectiv
comun: războiul contra Israelului1.
Dacă la începutul anilor `70, discursul religios avea ecou cu precădere în rândul populaŃiei
sărace a oraşelor, zece ani mai târziu el impresionează şi se regăseşte în rândul burgheziei şi păturii
de mijloc pioase, a intelectualilor sau oamenilor de afaceri, care activau în Ńările islamice petroliere
conservatoare.
Astfel, la începutul anilor `80, purtătorii de stindard ai curentului islamist se regăseau pe
scena politică a majorităŃii Ńărilor musulmane, plasându-se între cei doi poli extremi- Arabia
Saudită şi Iranul lui Khomeini. Prima jumătate a anilor `80 este marcată de dezbateri aprinse cu
privire la viitorul societăŃii în Ńările musulmane, dezbateri desfăşurate sub semnul curentului
islamist 2.
La scară internaŃională, anii `80 sunt dominaŃi de lupta dintre monarhia saudită şi Iranul lui
Khomeini. Exportul de revoluŃie gândit de Teheranul lui Khomeini după modelul francez şi
sovietic se lovea de opoziŃia fermă a Riyadului care aplica modelul american din timpul
"Războiului Rece". Războiul declanşat contra Iranului revoluŃionar în anii `80 de Saddam Hussein
cu acordul monarhiilor din Golf şi bunăvoinŃa Occidentului a reprezentat un moment esenŃial
pentru evoluŃia ulterioară a evenimentelor din zonă: dintr-o dată, şeful unui partid laic reuşea să
aducă de partea sa religia, mai exact, polul sunnit al lumii islamice în vederea stopării răspândirii
ideilor revoluŃiei de la Teheran, care începeau să ameninŃe stabilitatea monarhiilor din Golf. De
cealaltă parte, Teheranul utiliza metoda luării de ostatici prin intermediul Hizballah-ului libanez,
pentru a echilibra raportul de forŃe şi a înclina balanŃa în favoarea sa.
3.3.1.
Afganistan
Principala "arenă" de conflict avea să fie, insă, Afganistanul. Jihadul, finanŃat de petromonarhiile din Golf şi CIA, avea drept scop final atragerea Uniunii Sovietice intrată în Kaboul, în
decembrie 1979, într-un fel de "Vietman" care să-i grăbească sfârşitul. 33
La scară mondială, jihadul afgan se va dovedi de o importanŃa cardinală în evoluŃia miscărilor
islamiste, stricând " jocul" de pe tabla de şah. Occidentul ar fi trebuit să înŃeleagă mesajul de fond
al jihadului afagan - el a devenit cauza prin excelenŃă cu care s-au identificat militanŃii islamişti,
fie ei radicali sau moderați. În faŃa lumii arabe, el suplinea cauza palestiniană şi simboliza trecerea
de la naŃionalism la islamism. Alături de mūjahedinii afgani se vor regăsi luptători pentru cauza
Islamului, veniŃi din Egipt, Algeria, Peninsula Arabă, precum şi din Asia Centrală şi de Sud-Est,
care vor forma " brigăzile internaŃionale".
Contrar aşteptărilor unora sau previziunilor altora, ultimul deceniu al mileniului II avea să
răstoarne planurile anilor `80. Realitatea câmpului de luptă şi nu cea a "gânditorilor de strategii",
avea să aducă în prim-planul scenei internaŃionale atât Grupul pentru IndependenŃă Algerian –
GIA , cât şi talibanii din Afganistan.
La finele lunii august a anului 1966, Sayyd Qotb era declarat indezirabil în Egiptul lui
Nasser. Evenimentul, tratat cu superficialitate în paginile ziarelor internaŃionale, avea, pe termen
lung, să determine schimbarea raportului de forŃe, în plan ideologic, într-una din Ńările "cheie" ale
lumii islamice. Faptul va duce la ruptura definitivă între naŃionalismul triumfător reprezentat, la
acea vreme, de Jamal Adbul Nasser şi islamismul lui Outb care va deveni, în scurt timp, o nouă
"utopie" ( termen utilizat de Gilles Kepel ) mobilizatoare. ContribuŃia lui Outb va fi decisivă,
1
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alături de cea a altor două presonalităŃi ale curentului islamist: pakistanezul Mawdūdi şi iranianul
Khomeini. Mawdūdi şi Outb îşi vor exercita influenŃa în spaŃiul sunnit, în timp ce ideologia lui
Khomeini va funcŃiona in cadrul şiit.
Acesta este contextul în care îşi fac apariŃia personaje precum Hosni Mubarak, devenind vicepreşidente al Egiptului din 1975, Muammar Gaddafi, liderul revoluŃiei din septembrie 1969, sau
Hafez al Assad conducătorul Revolutiei corective din 1970.
3.3.2.
Irak
La scară mondială se poate spune, fără exagerare, că anii `70 au marcat explozia mişcărilor
islamiste militante în majoritatea Ńărilor musulmane. Ele au culminat cu revoluŃia iraniană, în
februarie 1979, care a construit, pe ruinele statului distrus al şahului, republica islamică.
Evenimentele de la Teheran au zguduit comunitatea islamică în ansamblul ei. Politizarea Islamului
în perioada anilor `70 nu se reduce, însă, la revoluŃia iraniană, chiar dacă este produsul cel mai
spectaculos al mişcărilor islamiste.
Victoria revoluŃiei islamice la Teheran şi invazia sovietică în Afganistan, vor determina
angajarea masivă a CIA, cu sprijin saudit, alături de mūjahedini afgani. Acest dublu ajutor sauditoamerican va trece inevitabil prin Pakistanul generalului Zia ul Haqq, înfocat admirator al lui
Mawdūdi.
La data de 1 august 1990, miniştrii de externe ai Ńărilor membre ai OrganizaŃiei ConferinŃei
Islamice - OCI, reuniŃi la Cairo, vor afla că Saddam Hussein, liderul irakian, a invadat Kuweitul,
statul musulman care orgnizase ultima reuniune a OCI.
Pe durata războiului din Golf, Saddam afişează un steag ornat cu "Allahu Akbar" ce va da
invaziei Kuweitului o notă de curăŃenie "morală" şi "socială ". Familia princiară kuweitiană a
emirului Al Sabah domnea peste un stat artificial, apărut cu ajutorul colonizatorului englez, şi care
exploata resursele petroliere în mare măsură în interes propriu. Prin anexarea Kuweitului, Irakul
dorea restabilirea unei ordini fireşti în zonă şi cea de-a 19 provincie irakiană. 37 Datorită "aurului
negru" kuweitian, Irakul devenea o mare putere arabă, " eroul ", în faŃa Ńărilor musulmane
sărace, care luptă impotriva "agresiunii americane a locurilor sfinte" 38 .
Trupele irakiene, după ce au ocupat teritoriul kuweitian, aveau să ajungă la frontiera saudită
unde vor efectua câteva incursiuni în zona Hasa, locul unde sunt concentrate puŃurile petroliere. În
trei zile, trupele irakeine puteau cuceri Arabia Saudită în totalitate. În această situaŃie, la data de 7
august, regele Fahd, apărătorul "locurilor sfinte ale Islamului", făcea apel la „ajutorul trupelor
americane”. 1
Prin intermediul OrganizaŃiei ConferinŃei Islamice, Arabia Saudită îşi asigura susŃinerea
pentru acŃiunile sale, din partea Ńărilor membre. Liga Islamică InternaŃională, OrganizaŃia
ConferinŃei Islamice sau alte organizaŃii transnaŃionale, înfiinŃate cu acelaşi scop, serveau drept
mediu de propagare a ideologiei wahhabite.
Contrar lui Khomeini, Saddam Hussein nu avea în faŃa lumii sunnite, dreptul de a se preleva
de religie, pentru a-şi justifica legitimitatea deciziilor sale: partidul Baath, prin intermediul căruia
ajunsese la putere, se declara laic ca doctrină.2
În timpul războiului contra Iranului, Saddam Hussein va "recupera" discursul religios. pentru
a contracara discursul lui Khomeini. În spatele discursului religios se afla, însă, învariabil mesajul
care făcea referire al unitatea arabă, comparativ cu persanii-nearabi: Irakul ducea un război, în
numele Islamului, împortiva persanilor care nu erau arabi.
În 1993, prin războiul din Golf, Irakului i s-au impus o serie de sancțiuni din partea Națiunilor
37
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Unite care stabileau, printre altele, un embargou și obligația ca toate armele de distrugere în masă
să fie distruse. Regimul președintelui irakian s-a opus colaborării cu inspectorii ONU, în ciuda
consecințelor embargoului asupra populației, și a tuturor atacurilor la care era supusă țara de către
forțele britanice și americane.
În 2003, Irakul este atacat, președintele american George W. Bush a situând Irakul pe o așanumită axă a răului și acuzând regimul lui Saddam Hussein de a deține cantități mari de arme de
distrugere în masă, de a avea legături cu Al-Qaida, și de a fi un pericol iminent pentru Umanitate,
bazându-se pe presupuse informații secrete.
În întreg procesul de inspecție al ONU, grupul de inspectori condus de Hans Blix nu a găsit
arme de distrugere în masă. Inspectorii au acuzat cu diverse ocazii Irakul, pentru că nu colaborau
cu aceștia, deși nu considerau că există motive să se gândească la existența unor arme interzise.
Acest argument a fost folosit de Bush, care a afirmat că irakienii îi mințeau pe inspectori. Surse din
Consiliul de Securitate al ONU au afirmat mai târziu că dacă Statele Unite nu ar fi atacat, în scurt
timp s-ar fi demonstrat că Irakul nu avea nici o armă de distrugere în masă.
După ce timp de luni întregi a presat Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite ca să aprobe o
rezoluție care să sprijine invazia, lucru care nu a reușit să îl facă datorită lipsei de sprijin, Bush a
făcut o reuniune cu așa-numitul Trio al Azorelor (cu toate că se referea la patru personalități),
format de el însuși, de Tony Blair, prim-ministrul Regatului Unit, José María Aznar, președintele
spaniol și prim-ministrul portughez Durão Barroso, pentru a anunța crearea unei alianțe care avea
scopul de a invada Irakul și de a-l detrona pe Hussein. Reacția opiniei publice mondiale a fost în
general ostilă, în special prin realizarea unor manifestații mondiale contra războiului din Irak, dar
acestea nu au fost băgate în seamă de alianță.
„Irak”, spunea liderul irakian, "nu are interes în război. Nici un funcționar irakian, nici un
cetățean irakian nu și-a exprimat cea mai mică dorință de a intra în război. Întrebarea se adresează
celeilalte părți: Oare nu încercați să găsiți un pretext pentru a justifica un război în Irak?".
Armata americană începe bombardarea Irakului, trupele americane intră pe teritoriul irakian,
Saddam Hussein este prins şi judecat în 2004, la un an după ce a fost capturat. Saddam a fost
judecat de către tribunalului penal irakian care l-a condamnat pe 5 noiembrie 2006 la moarte iar pe
26 decembrie 2006 verdictul a fost confirmat. Sentința a fost executată pe 29 decembrie 2006 în
timpul nopții prin spânzurare.
1.1.1.
Egipt
Excesele dictatoriale din Egipt sau Siria au fost tolerate si acceptate de populaŃie permanent
datorită acelei ameninŃări permanente reprezentată de către Israel. La aceasta se adaugă şi
susŃinerea cercurilor politice occidentale pentru care liderii Hosni Mubarak sau Hafez al Assad
reprezentau stabilitatea în zonă.
Pentru Egipt, anul 1977 marchează sfârşitul tandemului Sadat - gama`at islamiyya,
organizație a studenților musulmani radicali.
Hosni Moubarak este adsea implicat, în conflictul palestiniano-israerlian, în negocierile
dintre cele doua părți, poziŃie considerară, în ultima perioadă, ca fiind pro-israeliană. Luările de
poziŃie nepopulare, la nivelul lumii arabe, atrăgeau repetat condamnarea cercurilor musulmane ce
au atins un punct culminant în 2009.
Pierderea a popularităŃii lui Hosni Moubarak s-a datorat unui proiect de construire a unei
bariere metalice, subterane, demarat in ianuarie 2010, în vederea reducerii afluxului de alimente de
contrabandă spre fâsia Gaza. Analiştii descriu acest proiect ca fiind realizat în acord cu Statele
Unite şi Israel, făcând parte dintr-o operaŃiune mai amplă de anihilare a grupărilor Fatah, contrare
reconcilierii palestiniene, în favoarea Hamas.
Actele de corupŃie ale lui Alaa, fiul lui Moubarak, au dat lovitura de graŃie popularităŃii sale.
În noaptea de 31 decembrie 2010 are loc un atentat, la Alexandria, care a marcat practic începutul
sfârşitului.
Începând cu data de 25 ianuarie 2011 încep amplele manifestari de protest. Acestea erau în
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strânsă legătură și influențate de către mișcările din Tunisia, ce au dus la căderea regimului în
această Ńară.
Într-un discurs pronunŃat în 10 februarie 2011, Moubarak îşi manifestă intenția de a-şi
menŃine funcŃia pănă la viitoarele alegeri. Acest fapt a determinat ample manifestări de stradă, ce
au culminat cu retragerea preşedintelui egipeaan la Charm el Cheikh, în 10 februarie 2011.
Bunurile îi sunt puse sub sechestru, iar președintele, împreună cu fiul său sunt judecaŃi, riscând
pedeapsa cu moartea.
1.1.2.
Libia
În țara vecină, Libia, ecourile „primăverii arabe” se fac simțite.
Mouammar Gaddhafi, care s-a dorit a fi continuatorul socialismului arab al lui Gamal
Abdel Nasser şi continuatorul panarabismului, precum şi declanșatorul „revoluției populare
interne”, din 1977, este amenințat de contaminarea populaŃiei cu mesajele radicale venite de la
vecini, atât din est, cât şi din vest (Tunisia şi Egipt). Acest fapt se produce pe fondul unei
înrăutăŃiri a situatiei interne începând din 1980. În 1984 are loc chiar o tentativă de lovitura de stat
care eşueză si toŃi militarii participanti sunt executaŃi. Numarul deŃinutilor politici, creşte.
La începutul anului 2000, în urma vizitei unor reprezentanți ai unor ONG-uri, sunt eliberaŃi o
parte dintre detinuŃii politici.
În 22 februarie 2011, Mouammar Gaddafi pronunŃă un discurs televizat în care anunŃă
reprimarea contestatarilor pe care îi cataloghează drept « mercenari », « bande criminale » şi
« drogaŃi ». În pofida acestui discurs si a represaliilor masive, manifestaŃiile continuă. Curtea
penala internaŃională condamna represaliile sângeroase şi deschide o anchetă în 3 martie 2011.
La data de 17 martie 2011, Consiliul de Securitate al ONU autorizează recurgerea la fortă
contra trupelor guvernului libian. Trupele rebele câştigă din ce în ce mai mult teren.
Liderul libian se retrage în satul să natal Syrte de unde va fi ulterior capturat şi omorât de
mase.
1.1.3.
Siria
De cealaltă parte, în Siria, Bassar al Assad a beneficiat de capitalul de susŃinere al tatălui său
din perioada în care Siria era oponentul forte în confruntările din Liban, împotriva Israelului.
Ajuns preşedinte în 2000 după moartea tatălui său, la numai 34 de ani, în urma unei
modificări la nivelul constituŃiei referitoare al vârsta minimă a unui presedinte, Bassar al Assad se
bucură de o popularitate ridicata ca urmare a unor anunŃate reforme economice şi politice. Sunt
eliberaŃi deŃinuŃi politici, este abolita starea de urgenŃă de se mentinea din 1963. Liberalizarea
economică a Ńării este redusă.
Pe plan extern, începe o campanie de negocieri în vederea restituirii, de către Israel, a
Platoului Golan ocupat, încă, din 1967. În mai 2001, îl primeşte, la Damasc, pe Papa Ioan Paul II,
prilej cu care rosteşte un sidcurs vehement împotriva Israelului. Îşi întăreşte poziția în Liban, fapt
resimŃit ca o puternică amenințare de către Israel. În 2003, în timpul mandatului Siriei la
președinția Consiliului de Securitate al ONU, condamna invazia trupelor americane in Irak. În
martie 2011 încep manifestarile de stradă impotriva regimului său, manifestări ce sunt în
desfăşurare, reprimate cu forŃa.

2. Concluzii
Prin prezentul studiu am tratat instituția șefului statului pe care am susprins-o, pe de o parte,
sub aspect juridic și istoric, iar pe de altă parte, am insistat asupra specificului acesteia în cazul
regimurilor dictatoriale. Astfel, am realizat o incursiune în lumea arabă, prezentând câteva
elemente ale instituției șefului statului din timpul regimurilor dictatoriale, și anume, din țările:
Afganistan, Irak, Egipt, Libia și Siria, dar studiul nostru a tratat, în același timp, și regimului lui
Nicolae Ceaușescu din România, căruia i-am dedicat o secțiune, limitându-ne așadar, numai la
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țările din spațiul arab.
Prin urmare, această analiză comparativă a instituŃiei sefului statului, în context dictatorial,
dovedește că, în pofida multor elemente comune, situațiile sunt diferite de la o zonă la alta, de la o
țară la alta, fiind dependente de elementele definitorii ale pieței politice: factori interni, context
internațional, factori culturali şi religioşi, istorici, legislativi, sociali, demografici şi de media.
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ANALIZA COMPARATIVA INTRE ASIGURARILE DE VIATA UNITLINKED SI ASIGURARILE DE VIATA TRADITIONALE IN
CONTEXTUL CRIZEI ECONOMICE GLOBALE
Elena ROTARU (ICHIM)1

Abstract
The necessity of buying a life insurance is resulting from the need of human protection.
Besides the assets owned, the life and the health of a person, the work capacity and physical
integrity are invaluable and may be affected by uncertain future events that leads to the
impossibility of carrying out an activity. Unit-linked policies are life insurance which are placeing
most of the money paid by the client in investment funds and the investment risk is being assumed
by the client. Unit-linked life insurance differs from traditional life insurance especially in the
mechanism of fructification but also by in a new method of distribution of benefits and that
transfers the investment risk to the insured. In 2010 – 2011 the life insurance market has had a
slight increase after the decrease generated by the crisis from previous years. Thus, with a volume
of 1.1 billion lei subscriptions, increasing with 8.2% over the first three quarters of 2010, the
share of this category in the total subscriptions on the market has increased from 19.8% to 22.5%.
The good results recorded by the life insurance segment were especially due to the sale of policies
with guaranteed yield (63% of total), while the insurance with investment component ( unit linked
) represented about 37% of member companies UNSAR2 portfolios.
Cuvinte cheie: asigurări, prime, despăgubiri, invesŃii, criză.
1. Introducere
Asigurările unit-linked sunt produse care combină caracteristicile asigurărilor de viaŃă cu cele
ale unor produse de investiŃie, respectiv protecŃia oferită de o poliŃă de asigurare de viaŃă cu
beneficiile unor investiŃii administrate în scopul exclusiv al asigurării. Clientul are posibilitatea de
a alege între programe de investiŃii cu grade diferite de risc: de la programe de investiŃii cu grad
scăzut de risc (bonuri de tezaur, titluri cu venit fix) până la cele cu grad ridicat de risc (care au în
componenŃă titluri cu venituri variabile sau investitii pe pieŃe de capital). Asigurarea de viaŃă unitlinked diferă de asigurările de viaŃă clasice, în special în ce priveşte mecanismul de fructificare,
dar şi prin o nouă metodă de distribuire a beneficiilor şi prin faptul că transferă riscul investiŃional
asupra asiguratului.
TurbulenŃele de pe piaŃa financiară,cum ar fi scăderea veniturilor populaŃiei, creşterea ratei
somajului, creditarea scăzută, modificările legislative, incertitudinea sectorului financiar au marcat
mediul economic şi au dus la scăderi în cadrul asigurărilor de viaŃă,în special la asigurările unitlinked. În 2009, primul an în care s-au făcut simțite efectele crizei, valoarea cumulată a primelor
brute subscrise pentru asigurări generale şi asigurări de viaŃă, au atins o valoare de 8.869.746.957
lei, nivel mai redus cu 66.539.548 lei, comparativ cu 2008 ceea ce reprezintă o scădere reală de
5,24%. În anul 2010 s-a înregistrat un volum de prime de 1,7 mld în creştere nominală cu 2,3% dar
au avut o scădere reală cu 5,2%. Trendul pozitiv se menține și în 2011, asigurările de viață
înregistrând o creștere a primelor brute subscrise cu 5.38% față de perioada similară a anului 2010.
1
Masterand, Facultatea de StiinŃe Economice, Universitatea “Nicolae Titulescu” din Bucuresti (e-mail:
elena_alina1989@yahoo.com). Acest studiu a fost elaborat sub coordonarea prof. univ. dr. Mărgulescu Serghei
(margulescu@univnt.ro).
2
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Având în vedere puterea de cumpărare afectată de criză, tot mai mulți consumatori înțeleg că
asigurările de viață reprezintă o alternativă bună la produsele clasice de economisire oferite de
piața bancară sau de capital.
2. ParticularităŃile asigurărilor de viaŃă tradiŃionale şi a celor unit linked. Analiza
comparativă între asigurările de viaŃă unit linked şi asigurările de viaŃă tradiŃionale.
Asigurările de viaŃă au ca obiect garantarea plăŃii unei sume de bani de către asigurător, în
cazul producerii unui eveniment legat de persoana fizică a asiguratului, şi anume: vătămarea
corporală, îmbolnăvirea, decesul sau supravieŃuirea acestuia. Activitatea de asigurare apare în
societate ca un proces economico-social necesar şi obiectiv. Necesitatea cumpărării unei asigurari
de viaŃă rezultă din nevoia de protecŃie a oamenilor. Pe lângă bunurile deŃinute, viaŃa şi sănătatea
unei persoane, capacitatea de muncă şi integritatea fizică sunt cele mai de preŃ şi pot fi afectate de
diverse evenimente viitoare nesigure ce duc la imposibilitatea desfăşurării unei activităŃi şi implicit
la imposibilitatea obŃinerii unui venit. Pe lângă protecŃie, asigurarea de viaŃă este şi un mod sigur
de economisire în condiŃiile unei bune capitalizări şi a protecŃiei la inflaŃie.
Asigurarea de viaŃă are la bază un contract ce poartă denumirea de poliŃă de asigurare. Cele
două părŃi contractante sunt:
-asiguratorul, care se obligă să plătească sumele asigurate în cazul împlinirii riscurilor
aferente;
-contractantul sau asiguratul, care se obligă să plătească primele de asigurare pentru preluarea
anumitor riscuri.
Suma ce va fi plătită de asigurator la producerea riscului asigurat se numeşte sumă asigurată.
Pe baza sumei asigurate se va calcula prima de asigurare care reprezintă “preŃul” protecŃiei oferite
de asigurator. Riscurile acoperite de asigurările de viaŃă sunt :
• riscul de supravieŃuire - prin crearea unui capital sau/şi a unei pensii suplimentare;
• riscul de deces - prin plata către beneficiar a sumelor asigurate;
Primele de asigurare sunt fixate în urma evaluării riscului. Această evaluare se face Ńinânduse cont de mai mulŃi factori:
• vârsta şi sexul asiguratului;
• starea de sănătate a asiguratului;
• valoarea sumelor asigurate;
• durata contractului;
• cheltuieli legate de emiterea contractului de asigurare, de administrarea poliŃei şi de alte
cheltuieli administrative.
PoliŃele unit-linked sunt asigurări de viaŃă care plasează cea mai mare parte din banii plătiŃi de
client în fonduri de investiŃii, riscul investiŃional fiind asumat de client. Asiguratul are dreptul de a
alege fondurile şi structura în care se vor investi banii de asemenea având posibilitatea să schimbe
aceasta structură pe parcursul derulării asigurării. În schimbul primei de asigurare, asiguratul va
primi o cotă parte din investiŃiile făcute, "unit-uri" la fondul de investiŃii respectiv. Acesta are în
structura sa componenta de protecŃie, componenta investiŃională şi componenta rentelor.
Componenta de protecŃie este reprezentată de o asigurarea de viaŃă pe termen nelimitat,
pentru care plata primelor eşalonate se face până la împlinirea vârstei de pensionare. Pe perioada
protecŃiei, suma asigurată aleasă de client este garantată de asigurător. În caz de deces, oricând pe
durata contractului, beneficiarul desemnat va încasa maximul dintre valoarea sumei asigurate
corespunzătoare asigurării de viaŃă şi valoarea contului său la momentul respectiv. Nivelul sumei
asigurate este stabilit de către client între o limită minimă şi una maximă, în funcŃie de vârsta sa şi
de prima plătită. Contul contractantului reprezintă echivalentul valoric al unit-urilor deŃinute în
fondurile financiare ale asigurătorului.
Componenta investiŃională constă în cumpărarea de unităŃi de cont (unit-uri) în fondurile
financiare constituite de asigurător. Aceste fonduri sunt fonduri interne, închise, reprezentând un
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portofoliu de diverse tipuri de active financiare administrate de asigurător exclusiv în scopul
asigurării. Contractantul asigurării va avea acces la aceste fonduri doar prin intermediul
asigurărilor de viaŃă unit-linked, iar prima de asigurare platită va fi destinată în întregime
achiziŃionării de unit-uri în fondurile financiare. Plata primelor se poate face anual, semestrial,
trimestrial, lunar, dar şi în orice moment atunci când se doreşte mărirea părŃii de investiŃie.
Contractantul poate alege procentul în care prima se va aloca între diferitele fonduri şi poate la
orice moment să schimbe gratuit aceste procente de alocare. Valoarea unui unit se stabileşte
săptămânal, la momentul evaluării fondurilor, regăsindu-se în mărimea preŃului de vânzare, preŃ
care este folosit în evaluarea costului asigurării de viaŃă, în momentul în care clientul doreşte
retragerea de lichidităŃi sau atunci când întrerupe contractul şi doreşte să obŃină echivalentul
valoric al contului său.
Componenta rentelor apare doar în cazul asigurărilor unit-linked la care există posibilitatea
transformării contului şi constă în transformarea la sfârşitul perioadei de plată a primelor (la vârsta
pensionării) a valorii contului contractantului în rente lunare, plătibile atât timp cât asiguratul este
în viaŃă. Unele societăŃi plătesc rentele pe o perioadă garantată indiferent dacă asiguratul
decedează sau nu în acest interval.
Asigurarea unit-linked este şi asigurare, dar aduce şi profit cu alte cuvinte, clientul are
asigurare de viaŃă, dar banii săi nu merg doar în acoperirea riscului. Compania de asigurare care a
vândut produsul pune o parte din aceşti bani şi îi administrează, cu randamente cât mai mari în
comparaŃie cu asigurările de viaŃă tradiŃionale având posibilitatea ca pe parcursul derulării
asigurării să schimbe această structură, să investească suplimentar. CondiŃia pentru a putea
participa la aceste fonduri de investiŃii este de a cumpăra o asigurare de viaŃă.
Produsele unit linked se diferenŃiază în mod esenŃial de asigurările tradiŃionale prin modul de
gestionare a riscului investiŃional şi prin posbilitatea pe care o oferă asiguratului de a-şi construi o
strategie financiară personală care să asigure o creştere optimă pe termen mediu şi lung a sumelor
investite conform performanŃelor aşteptate.
Un unit reprezintă o diviziune a acestora, asigurând dreptul clientului de a participa la
performanŃa fondurilor financiare. Valoarea unui unit se stabileşte săptămânal, la momentul
evaluării fondurilor, regăsindu-se în valoarea preŃului de vânzare. Acest preŃ este folosit în
evaluarea costului asigurării de viaŃă, în momentul în care clientul optează pentru retragerea de
lichidităŃi sau atunci când întrerupe contractul şi doreşte să obŃină echivalentul valoric al contului
său.
În cazul asigurării unit-linked în care, la expirarea contractului, există posibilitatea
transformării valorii contului, există şi o a treia componentă, cea a rentelor, care constă în
transformarea valorii contului contractantului asigurării la sfârşitul perioadei de plată a primelor în
rente lunare, plătibile atâta timp cât asiguratul este în viaŃă.
Odată cu exprirarea perioadei de plată a primelor (la vârsta de pensionare), va începe plata
rentelor lunare viagere. Unele societăŃi plătesc rentele pe o perioadă garantată, indiferent dacă
asiguratul decedează în primul an după începerea plăŃii rentelor, beneficiarilor desemnaŃi li se va
continua plata rentelor lunare pe perioada garantată rămasă. În mod deosebit pentru asigurarea tip
unit-linked cu componentă de pensie, trebuie menŃionat că nivelul rentelor depinde de performanŃa
fondurilor de investiŃii, renta va fi stabilită în funcŃie de numărul de unit-uri din contul
contractantului la vârsta de pensionare.
PreŃul de cumpărare reprezintă preŃul la care clientul poate cumpăra unit-uri în fondurile
financiare menŃionate. Aşadar, banii plătiŃi de client sub forma primelor de asigurare sunt
convertiŃi în unit-uri, pe baza preŃului de cumpărare.
Asigurările de viaŃă tradiŃionale şi cele cu componentă investiŃională prezintă anumite
deosebiri. Asigurările de viaŃă tradiŃionale sunt asigurări care oferă un beneficiu garantat.
Asiguratorul trebuie să acorde aceste beneficii indiferent de costurile pe care le implică şi trebuie
să rămână solvabil, ca cerinŃă a clientului şi a Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor.
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În acest caz asiguratorul trebuie să investească primele primite de la asiguraŃi cu precauŃie
sporită, în special în obligaŃiuni guvernamentale sau alte instrumente de plasament sigure. Astfel
de plasamente aduc randamente mult mai mici decât acŃiunile, dar exclude pierderile. Avantajul
unei asigurări de tip unit-linked constă în faptul că profitul aşteptat este mai mare decît în cazul
unei asigurări tradiŃionale.
Astfel, la sfîrşitul perioadei de economisire, banii investiŃi se vor putea întoarce fie toŃi
deodată, fie sub forma unei pensii private. Dacă în cazul asigurărilor tradiŃionale riscul
investiŃional aparŃine companiei de asigurări, în cazul asigurărilor unit-linked riscul de a obŃine
profit sau pierdere de pe urma plasamentelor efectuate este al asiguratului.
Pe lângă componenta investiŃională, asigurările unit-linked au şi o componentă de protecŃie,
o parte redusă a primei de asigurare este destinată acoperirii riscului asigurat. În general asigurările
unit-linked sunt cumpărate pentru componenta lor investiŃională şi nu pentru cea de protecŃie. Cele
mai căutate fonduri de investiŃii sunt cele cu risc ridicat, dar care aduc un randament mai mare.
Asigurările unit-linked au o transparenŃă mai mare vizavi de modul în care sunt investite primele
asiguraŃilor.
Avantajul transparenŃei elimină o serie de elemente ale asimetriei informaŃionale dintre
asigurat şi asigurător duce la creşterea încrederii asigurare. Pentru a fi rentabile, asigurările unitlinked trebuie încheiate pentru o perioadă de cel puŃin 10 ani. În cazul în care clientul cumpără o
asigurare de tipul unit-linked pe termen scurt, cheltuielile sunt atât de mari, încât produsul devine
neatractiv. În perioadele de scădere, este important că asiguraŃii să nu intre în panică şi să nu îşi
răscumpere poliŃa pentru că vor primi mai puŃini bani decât au investit. Perioada crizei ar putea fi,
pe de altă parte, cel mai bun moment pentru a cumpăra unităŃi de fond la asigurările unit-linked,
deoarece preŃul acestora este la nivel redus.
De-a lungul anilor, în Ńările cu tradiŃie în asigurări s-a observat că ponderea asigurărilor unitlinked în totalul pieŃei asigurărilor de viaŃă variază în funcŃie de evoluŃia pieŃei de capital şi de
mediul economic. Dacă piaŃa de capital scade, lumea se refugiază către produsele cu garanŃie
(asigurările tradiŃionale), iar atunci când piaŃă de capital creşte, oamenii cumpără mai multe
asigurări unit-linked.
PiaŃa românească a asigurărilor de viaŃă, deşi nu se află în faza de maturitate este o piaŃă
competitivă. România reprezintă un caz deosebit, deoarece nu este o Ńară cu tradiŃie în domeniul
asigurărilor, aşa cum sunt ele concepute şi practicate în Ńările dezvoltate. Pentru o înŃelegere
corectă a pieŃei trebuie analizate cele două componente cererea şi oferta. Oferta este lansată de
asiguratori organizaŃi în societăŃi comerciale cu personalitate juridică şi capacitate financiară,
criterii ce sunt reglementate de legislaŃia în vigoare. Cererea efectivă este redusă din cauza lipsei
de bani şi de cunoaştere a tuturor avantajelor oferite de asigurări. Cererea este dispersată şi nu are
un caracter uniform sub aspectul categoriilor de asigurări solicitate, sub aspectul distribuŃiei
geografice, al nivelului de dezvoltare a regiunii sau a zonei respectiv şi al nivelului veniturilor.
Grafic nr.1 EvoluŃia gradului de penetrare a asigurărilor în România1
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În perioada 2009 - 2010, foarte mulŃi clienŃi au renunŃat la poliŃele de asigurare şi au solicitat
valorile de răscumpărare. Motiv pentru care piaŃa este mai jos în 2011, ca venituri, faŃă de nivelul
din perioada 2006 - 2008. Pe piaŃa românească gradul de penetrare al asigurărilor (exprimat ca un
raport între primele brute subscrise şi PIB) este de circa 1,8%, menŃinându-se la un nivel apropiat
de cel înregistrat în ultimii trei ani anteriori. În Ńările Uniunii Europene, media se situează în jurul
a 7%, din care 8% pentru Ńările Europei de Vest. În Ńările din Europa Centrală şi de Est, media este
de 2,8%, ceea ce arată că România este încă în urmă, este o piaŃă subasigurată, dar cu reale
oportunităŃi de dezvoltare în viitor. La sfârşitul anului 2010 , structura pe categorii de asigurare a
volumului total al primelor brute subscrise se prezenta astfel:
• pentru asigurări generale, suma de 6.639.733.598 lei (79,94% din total);
• pentru asigurări de viaŃă, suma de 1.665.668.554 lei (20,06% din total) în creştere
nominală cu 2,30% faŃă de anul 2009, ceea ce reprezintă o scădere reală cu 5,24%.
Tabel nr.1 Dinamica primelor brute subscrise pentru asigurările de viaŃă în perioada 200620101

1

Raport anual CSA, 2010
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În perioada 2006 - 2008 creşterile nominale înregistrate de primele subscrise în sectorul
asigurărilor de viaŃă au fost cuprinse între 9,66% şi 28,92%, în anul 2009 subscrierile au scăzut cu
12,84%, fiind resimțite efectele crizei economice, concretizate în creșterea șomajului, scăderea
veniturilor disponibile ale populației pentru consum și așteptări pesimiste cu privire la siguranța
financiară, dar și scăderea încrederii populației în instrumentele pieŃei de capital şi de economisire.
În anul 2010 asigurările de viață și-au revenit, reintrând pe un trend de creștere. PiaŃa asigurărilor
de viaŃă înregistrează o evoluŃie pozitivă în perioada 2010-2011 în sensul creşterii volumului de
prime brute subscrise datorită modificarii pieŃei de la o societate orientată către consum la una
orientată către economisire. Deși în contextul economic actual populația prioritizează cu mai mare
atenție deciziile de consum și de economisire, având în vedere puterea de cumpărare afectată de
criză, tot mai mulți consumatori înțeleg că asigurările de viață reprezintă o alternativă bună la
produsele clasice de economisire oferite de piața bancară sau de capital.
Asigurările de tipul unit-linked analizate separat de asigurările de viață tradiționale
evidenŃiează evoluții diferite ale structurii activelor admise să acopere rezervele tehnice brute.
Astfel, în cazul asigurărilor de tip unit-linked, s-a înregistrat o creştere cu 26% a valorii
obligaŃiunilor, acŃiunilor si unităŃilor de fond emise de organismele de plasament colectiv, ceea ce
a făcut ca ponderea lor în total să crească la 80% (faŃă de 76% în aceeasi perioadă a anului 2010 şi
respectiv 56% în trimestrul 1 din 2009). Valoarea totală a activelor aferente asigurărilor unitlinked era de 2.016,24 milioane lei la sfârșitul primului trimestru din 2011, în creștere cu 20% față
de aceeași perioadă din 2010, aceasta reprezentând practic valoarea unităților de cont ale
asiguraților.
Tabel nr.2 Prime brute subscrise ale asigurărilor de viaŃă1

1

Buletin trimestrial CSA, trim III 2011

Elena Rotaru (Ichim)

1157

Societățile de asigurare au subscris prime brute în valoare de 1.289.347.140 lei (21,20% din
totalul aferent celor două categorii de asigurări), în creștere nominală cu 5,38% faŃă de 30.09.2011.
Ritmul de creștere de 5,38% este mai mare decât cel de la semestrul I 2011 (de 3,81%), ceea ce
înseamnă că în cursul celui de-al treilea trimestru asigurările de viață și-au continuat evoluția
pozitivă din trimestrele anterioare. Creșterea la nivelul primelor 9 luni din 2011 a fost influențată
în principal de primele subscrise pentru clasa I - asigurări de viață, anuități și asigurări de viață
suplimentare (asigurări tradiționale) care s-au majorat cu 7,57% față de perioada similară din 2010.
Această evoluție a condus la o creştere ușoară a ponderii lor în total asigurări de viață, de la 60,1%
la 30.09.2010, la 61,3% la 30.09.2011. Primele subscrise pentru clasa III - asigurări de viață și
anuități legate de fonduri de investiții (asigurări de tip unit-linked) au înregistrat o creștere mult
mai redusă, de numai 0,83%, însă cu toate acestea ponderea lor în total asigurări de viață rămâne
ridicată, adică de 36,1% la 30.09.2011.
Criza financiară internaŃională a lovit puternic piaŃa de capital şi instrumentele financiare care
se bazau pe plasamente la bursă precum fondurile mutuale în acŃiuni. În 2009, aşa cum rezultă şi
din studiul Comisiei de Supraveghere a Asigurărilor, per total piaŃă, ponderea produselor de tip
unit linked a scăzut comparativ cu cele tradiŃionale.

Sursa: Buletin trimestrial 2010 CSA
În primele nouă luni din 2009, primele brute subscrise din asigurări de viaŃă au scăzut cu
9,65% faŃă de perioada similară din 2008, la 1,18 miliarde de lei, segmentul poliŃelor tradiŃionale
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consemnând o diminuare cu 12,33%. Răscumpărările totale şi parŃiale au fost în valoare totală de
321,14 milioane de lei, peste 62% din totalul plăŃilor efectuate de asiguratori, de 512,12 milioane
de lei, valoare cu 55% mai mare decât în primele trei trimestre din 2008. Efectul crizei financiare
şi al neîncrederii populaŃiei în segmental financiar a fost : aproape 60.000 de români şi-au reziliat
de la începutul anului 2009 poliŃele de asigurare de viaŃă de tip unit-linked, după ce sumele
acumulate în conturile lor au scăzut considerabil din cauza prăbuşirii burselor, în timp ce alte
câteva mii de persoane şi-au retras numai o parte din banii din poliŃele de asigurare, răscumpărările
totale plătite de asiguratori în primele şapte luni fiind de 62 mil. euro, potrivit datelor Comisiei de
Supraveghere a Asigurărilor (CSA). În anul 2010 şi primele 3 trimestre din 2011 sectorul
asigurărilor de viaŃă a înregistrat o evoluŃie pozitivă în raport cu asigurările generale. Din
trimestrul IV 2011 primele brute subscrise au intrat pe un trend descrescător. În anul 2012 experŃii
estimează ca piaŃa asigurarilor va înregistra scăderi semnificative datorită crizei economice
prelungite şi a diminuării veniturilor populaŃiei, segmentul asigurărilor de viaŃă vor avea un trend
pozitiv în special datorită reformării sistemului de sănătate.
3. Concluzii
Industria asigurărilor de viaŃă este un domeniu deosebit de dinamic şi complex, foarte sensibil
la modificările mediului socio-economic. Deşi piaŃa asigurărilor de viaŃă din România este încă în
formare, asigurătorii sunt pe deplin conştienŃi de potenŃialul oferit de acest sector. Atât operatorii
de pe această piaŃă, cât şi experŃii în domeniu prevăd un viitor favorabil pentru piaŃa asigurărilor de
viaŃă din România, în sensul continuării trendului ascendent pe care l-a înregistrat în ultimii doi
ani. Armonizarea legislaŃiei la cerinŃele europene va determina o creştere calitativă a pieŃei
asigurărilor de viaŃă, iar concurenŃa între companiile de asigurări se va manifesta prin
diversificarea produselor oferite şi, evident, prin calitatea serviciilor. Vor avea de câştigat în
această competiŃie pe termen scurt, dar mai ales pe termen lung, companiile care vor anticipa şi se
vor adapta la aceste schimbări.
În ultimul timp, companiile se întrec în oferte de poliŃe de asigurare de viaŃă cu fonduri de
investiŃii ataşate.
Aceste produse, numite asigurări unit-linked, investesc o mare parte din prima platită de
asigurat în fonduri administrate de compania de asigurări sau de un administrator extern, o parte
mai redusă a primei fiind destinată acoperirii riscului asigurat. Unul dintre cele mai importante
aspecte pe care trebuie să le cunoască cineva care vrea să investească într-o asigurare de viată unitlinked este faptul că, riscul investiŃional aparŃine clientului, deoarece el este cel care decide în care
dintre fondurile administrate de asigurator îşi va investi banii. Asiguratul poate cumpăra unităŃi din
unul sau mai multe fonduri, având dreptul să vandă după o anumită perioadă.
De asemenea, clientul companiei de asigurări are dreptul să îşi schimbe programul de
investiŃii sau să combine mai multe programe. De obicei, companiile de asigurări administrează
mai multe programe de investiŃii, cu diferite grade de risc. Prima de asigurare pentru o poliŃă unitlinked poate fi chiar de zece ori mai mare decât cea plătită în cazul unei asigurări de viaŃă
tradiŃională, fără componenta investiŃională.
ExperŃii de pe piaŃa asigurărilor de viaŃă sunt de părere că, treptat, asigurările unit-linked le
vor înlocui pe cele tradiŃionale. Ei spun că acest lucru se datorează scăderii randamentului
plasamentelor în depozite bancare şi gradului mare de risc al plasamentelor pe bursă, ceea ce
determină căutarea altor oportunităŃi de investiŃii. Fondurile mutuale clasice, sunt obligate de
regulamentul pieŃei la o mai mare transparenŃă în legatură cu numărul de investitori şi volumul
activelor nete. În cazul asigurărilor de tip unit-linked, aceste date sunt mai greu de aflat.
Aşadar, există premisele necesare pentru dezvoltarea armonioasă a asigurărilor de viaŃă din
România. Rezultatele şi performanŃele obŃinute vor depinde de modul în care asigurătorii şi ceilalŃi
participanŃi vor înŃelege să fructifice potenŃialul oferit de acest sector dinamic al economiei
româneşti. PiaŃa asigurărilor de viaŃă din România poate fi considerată o provocare, o oportunitate
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sau un potenŃial. Însă, rămâne, cu certitudine, o frontieră demnă de atins.
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IMPACTUL CRIZEI ECONOMICE ASUPRA ECONOMIEI MONDIALE
Radu Vlad ŞTEFAN1

Abstract
In this paperwork we addressed the issue of the economic crisis considering this subject
being on pipeline and in the same time an element with strong impacts on the society evolution
and into the global economy. The economic crisis that broke out in the United States of America în
2007 continues to influence the normal way of working of the emerging economies like it has been
expected since the outbreak. Aş experts says, the economic crisis results from lots of factors, such
aş: the first one represents errors of monetary policy and the second one it relates the rules and
regulations of the financial and banking sector. Today we face the most serious crisis since the
last 80 years, and if you lend credit to those who are saying on the media, the situation won’t get
better not even în the next 2 years (add 2012-2013).
Keywords: crisis, economy, factors, investment errors.
Introducere
Lucrarea de fata reprezintă o scurtă incursiune în ceea ce a reprezentat criză economică şi
încă mai reprezintă. Am ales această temă deoarece sunt de părere că aceasta recesiune cu care ne
confruntăm în acest moment este cea mai gravă din istorie, iar urmările ce se preconizează că le va
avea sunt îngrijorătoare. Am studiat acest subiect şi am ajuns la concluzia că ceea ce se întâmplă
astăzi pe piaŃa financiară pare a fi un joc de domino: economiile Ńărilor active pe piaŃa financiară
înregistrează scăderi după scăderi, ratingurile Ńărilor scad de asemenea reducând astfel şansele
acestora de a atrage ajutoare de salvare de la FMI şi Uniunea Europeană
Acest subiect este de o complexitate deosebită, şi se poate afirma faptul că impactul pe care
actuala criză economică îl are asupra economiei mondiale este devastator: zona euro este pe cale să
se destrame, multe Ńări se afla în prag de faliment şi de asemenea moneda unică şi-a pierdut din
credibilitatea pe care a reuşit să o obŃină încă de la introducerea acesteia.
ConŃinutul propriu-zis al lucrarii
Potrivit economiştilor, criză economică izbucnită în Statele Unite ale Americii în data de 13
Iunie 2007 poate fi definită ca fiind una dintre cele mai mari crize economice cu care s-a
confruntat omenirea până în prezent.Se pare că prin această criză economică fără precedent
încrederea în nivelul sectorului de afaceri este într-o continuă scădere cât şi nivelul consumului
ambele concretizându-se prin restrângerea cheltuielilor. Societatea contemporană în momentul de
fată încearcă să îşi schimbe cursul, îndreptându-se către o perioadă în care rolul statului va fi mai
important va fi mai importantă în comparaŃie cu rolul sectorului privat care va fi mai mic, aceasta
fiind una dintre cele mai importante consecinŃe ale crizei economice actuale.
Dacă ar fi să identificăm cauzele declanşării acestei crize am putea afirma faptul că, cauzele
fundamentale ale acestei crize economice sunt atât de natură macroeconomică cât şi
microeconomică lucru menŃionat şi de mulŃi analişti: Altman (2009), Buiter (2008), Blanchard(
2009). Elementul declanşator al crizei financiare a fost şi lichiditatea abundentă, create de
principalele bănci centrale ale lumii şi deasemenea de dorinŃa Ńărilor exportatoare de petrol şi gaze
1
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de a limita aprecierea monedei.
Printre efectele acestei crize economice putem menŃiona şi reducerea substanŃială a
exporturilor din cadrul Ńărilor în curs de dezvoltare pe măsură ce ritmul rapid al expansiunii
comerciale înregistrat în acest deceniu se reduce drastic. Prognozele economice susŃin faptul că
actuala criză va avea un efect negativ major asupra investiŃiilor în pieŃele emergente. Fenomenul
de criză economică a depăşit granite dintre domeniul public şi cel privat dat fiind că lovitură
primită de situaŃiile financiare ale firmelor private a impus, actualmente, noi cerinŃe împovărătoare
asupra finanŃelor din sectorul public. Cu alte cuvinte, ea a depăşit şi graniŃele naŃionale din cadrul
universului Ńărilor dezvoltate aşa cum a simŃit-o şi din plin poporul islandez, iar acum sunt motive
bine întemeiate de temere că aceasta v-a ruină şi economia pieŃelor emergente şi alte Ńări în curs de
dezvoltare, reducând dezvoltarea lor economică substanŃială din ultimii ani. Pe de altă parte
specialiştii în domeniu au afirmat faptul că pierderile importante, generate de criză de pe piața
creditării, i-au determinat pe miniștrii de finanțe din UE încă în toamna anului 2007 să examineze
introducerea unor noi reguli de raporate a indicatorilor de expunere a băncilor la risc.
Totodată absența unor informații precise asupra expunerilor la riscul de credit a constituit un
factor cheie pentru pierderea generalizată a încrederii investitorilor în piețele financiare. Se
consideră că această criză pe piața creditelor va determina guvernele să efectueze schimbări
importante în proiectele bugetare naționale, fiindcă problemele date nu țin doar de sectorul
financiar dar și de nivelul venitiului și cheltuielilor publice.
Comisia Europeană a declarat deja că majorarea costurilor creditării va încetini ascendenta
economică a UE, iar incertitudinea aferentă pierderilor din creditare nu permite scăderea
dobânzilor.
S-a putut constata de-alungul timpului faptul că actuala criză financiară internațională a avut
efecte în special asupra burselor și economiilor americane, europene și din Asia de Sud-Est.
Economiştii au explicat acest fenomen astfel: “multe căderi ale burselor, care adesea au la
bază factori emoționali, sunt urmate de faza în care investitorii încep să analizeze rațional
evenimentele petrecute, precum și viitoarele efecte ale acestora”.Teoria economică îi determină pe
investitori să înŃeleagă că, spre deosebire de alte piețe emergente, Europa de Est nu este foarte
dependentă de economia americană.Totodată adăugând acestui factor o mai bună diversificare a
portofoliului și mizând pe investiții pe termen lung, viitorul fondurilor axate pe țările Europei de
Est ar putea fi mai optimist.
Criză economică declanșată în SUA și naționalizarea instituțiilor
financiare au destabilizat, cel puțin temporar, eficacitatea promovării globale a modelului
economic capitalist de tip american, considerat, în trecut, ca cel mai capabil de a crea progres
economic și prosperitate.
În trecut, Statele Unite și Europa Occidentală erau principalele surse de capital privat pentru
restul omenirii, ceea ce acordă democrațiilor euro-atlantice o influență deosebită în străinătate.
Datorită deficitelor bugetare și a deteriorării instituțiilor financiare, această influență s-a redus
simŃitor. În viitor, guvernele comunității euro-atlantice au ezitat să se implice în acțiuni costisitoare
în străinătate.Se poate anticipa faptul că, cu toate eforturile guvernanților, piețele de capital
occidentale nu își vor recupera vitalitatea anterioară pentru mai mulți ani.
Băncile, afectate de pierderile din neplatirea împrumuturilor și din devalorizarea investițiilor,
sunt obligate să-și reducă numărul de angajați, astfel crescând numărul disponibilizărilor şi indirect
rata şomajului.
Băncile în această situaŃie, acorda împrumuturi numai clienților care pot dovedi că își vor
achita ratele respective. Din nefericire populația este obligată să plătească impozite apreciabile, ca
să acopere datoriile făcute de guverne cu intenția de a reduce daunele recesiunii economice
internaŃionale.
Intervențiile financiare ale statelor asigura supraviețuirea nu numai a întreprinderilor viabile,
dar și a altor entități mai puŃin performante sau ineficiente care, de fapt, ar merita să fie eliminate
sau să dea faliment.
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La nivel general aspectele crizei economice mondiale sunt foarte bine cunoscute, creşterile
anuale de două cifre ale preŃurilor bunurilor imobiliare din SUA s-au dovedit a nu fi sustenabile şi
bineînŃeles raporturile pret-chirie şi pret-venit care înregistraseră creşteri rapide nu aveau cum să
nu se prăbuşească.1
Cu toate că această criză a izbucnit mai întâi în Statele Unite ale Americii, este vizibil faptul
că acestea nu au fost singurele afectate de locurile şi prăbuşirea încrederii consumatorului.
Din declaraŃiile specialiştilor Multe Ńări care sunt atât pieŃe dezvoltate cât şi pieŃe emergente,
au înregistrat de curând creşteri nerealiste în pieŃele activelor.2 PiaŃa imobiliară a cunoscut
modificări concretizate prin oscilaŃii în sensul creşterii preŃurilor bunurilor imobiliare , creşteri
datorate de lucruri care nu au avut la bază numai principiile de bază ale unor Ńări ca Irlanda,
Regatul Unit şi Australia, în timp ce alte Ńări precum China şi Rusia au înregistrat înainte de Criză
nivele ameŃitoare pe piaŃa acŃiunilor generate de înmulŃirea operaŃiunilor speculative.
Pierderea locurilor de muncă şi alte indicii sugerează că Statele Unite ale Americii au intrat
deja în recesiune iar FMI şi Banca Mondială prognozau o creştere de 0,1 până la 0,2 % pentru
2009 în SUA. Previziunile mai recente legate de sectorul privat sunt cel puŃin sumbre iar în mai
multe cazuri pesimiste.
Deşi criză economică îşi are originile în Europa şi Statele Unite ale Americii iar atenŃia
globală s-a concentrat pe măsurile politice ale administraŃiilor acestora, toŃi actorii principali din
sistemul internaŃional trebuie să ia măsuri urgente.
Aceasta normă este valabilă şi pentru Ńările în curs de dezvoltare, care deŃin actualmente o
pondere importantă din economia globală şi fluxurile commercial precum şi pentru institutele
financiare internaŃionale care îşi aduc aportul la uşurarea funcŃionării sistemului international şi
promiveaza dezvoltarea tuturor sectoarelor.Majoritatea Ńărilor în curs de dezvoltare au intrat în
această criză cu avantajul că nu au fost afectate de locurile din anii 1980-1990.
Bună constituire a politicilor macroeconomice, inclusive a poziŃiilor lor fiscale şi externe în
unele cazuri le-a făcut mai puŃin vulnerabile. Prioritatea Ńărilor în curs de dezvoltare a fost şi încă
se consideră a fi dorinŃa de a împiedica propagarea crizei financiare din sectorul bancar şi
sectoarele financiare nebancare afectate în alte sectoare. La fel ca şi în cazul ca şi în cazul Ńărilor
dezvoltate, este extrem de important ca Ńările în curs de dezvoltare să adopte măsuri hotărâte şi
pragmatice pentru a asigura evitarea consumului rapid al creditelor şi colapsurile bancare la nivel
local
Aceste Ńări au fost nevoite să ia anumite măsuri financiare şi să facă ajustări mai ample, având
în vedere faptul că propriile lor conturi curente au înregistrat oscilaŃii ample de la deficit la balantă
pe măsură ce capitalul a fost consumat. Acest lucru tensionează situaŃiile financiare ale firmelor şi
băncilor naŃionale, putând duce la o cascadă de falimente în rândul acestora.3 Pe lângă Statele
Unite ale Americii şi Europa a înregistrat pierderi massive datorate crizei economice. În acest
moment (2012) criză economică pare să se adâncească mai mult decât s-a preconizat la
începuturile ei.
łările din Uniunea Europeană au intrat în colaps iar unele dintre ele sunt ameninŃate de
faliment-cum ar fi cazul Greciei şi al Italiei. Pe de altă parte zona Euro este din ce în ce mai
afectată de recesiunea economică şi în ultimul timp se vehiculează că aceasta va fi destrămată.
Deficitele bugetare ale statelor member a Uniunii Europene au atins cote greu de imaginat iar rata
datoriei externe a atins cele mai mari cote din istorie.
1
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Potrivit datelor emise de către Banca Mondială statele cu cel mai mare grad de îndatorare
înregistrat în trimestrul 3 al anului 2011 sunt1:
1. Irlanda - datorie externă ca pondere din PIB de 1.305%, ceea ce înseamnă 2.250 de
miliarde de dolari. Valoarea PIB în 2009 a fost de 172,5 miliarde de dolari iar datoria externă pe
cap de locuitor a depăşit 535 de mii de dolari.
2. Marea Britanie - datorie externă ca pondere din PIB de 428,8%, ceea ce înseamnă 9.120
miliarde de dolari . Valoarea PIB în 2009 a fost de 2.128 de miliarde de dolari, iar datoria externă
pe cap de locuitor a depăşit 149 de mii de dolari
3. ElveŃia- datorie externă ca pondere din PIB de 378,6%, ceea ce înseamnă 1.191 miliarde
de dolari. Valoarea PIB în 2009 a fost de 314,7 miliarde de dolari, iar datoria externă pe cap de
locuitor este una cu o valoare de peste 156 de mii de dolari.
4. Olanda- datorie externă ca pondere din PIB de 369,6%, ceea ce înseamnă 2.440 miliarde
de dolari. Valoarea PIB în 2009 este de 660 miliarde de dolari, iar datoria externă pe cap de
locuitor este de 145 de mii de dolari.
5. Belgia- datorie externă ca pondere din PIB de 326,7%, ceea ce înseamnă 1.253 de
miliarde de dolari. Valoarea PIB estimată în 2009 este de 383,4 miliarde de dolari, iar datoria
externă pe cap de locuitor este de peste 120 de mii de dolari.
6. Danemarca- datorie externă ca pondere din PIB de 307,3%, ceea ce înseamnă 607
miliarde de dolari. Valoarea PIB în 2009 este de 197,8 miliarde de dolari iar datoria esterna pe cap
de locuitor este de peste 110 mii de dolari.
7. Suedia- datorie externă ca pondere din PIB de 269,7%, ceea ce înseamnă 893 miliarde de
dolari. Valoarea PIB estimată în 2009 este de 331,4 miliarde de dolari, iar datoria externă pe cap
de locuitor este de 98 de mii de dolari.
8. Austria- datorie externă ca pondere din PIB de 251,4%, ceea ce înseamnă 809 miliarde
de dolari. Valoarea PIB estimată în 2009 este de 321,8 miliarde de dolari iar datoria externă pe cap
de locuitor este de peste 98 de mii de dolari.
9. FranŃa- datorie externă ca pondere din PIB de 244,3%, ceea ce înseamnă 5230 miliarde de
dolari. Valoarea PIB estimată în 2009 este de 2090 de miliarde de dolari, iar datoria externă pe cap
de locuitor este de peste 79 mii de dolari.
10. Portugalia- datorie externă ca pondere din PIB de 231,2%, ceea ce înseamnă 535
miliarde de dolari. Valoarea PIB estimată în 2009 este de 232,6 miliarde de dolari, iar datoria
esterna pe cap de locuitor este de peste 50 de mii de dolari.
11. Hong Kong- datorie externă ca pondere din PIB de 224,7%, ceea ce înseamnă 678
miliarde de dolari. Valoarea PIB estimată în 2009 este de 301,8 miliarde de dolari, iar datoria
externă pe cap de locuitor este de peste 96 mii de dolari.
12. Finlanda- datorie externă ca pondere din PIB de 215%, ceea ce înseamnă 383,7 miliarde
de dolari. Valoarea PIB estimată în 2009 este de 178,8 miliarde de dolari, iar datoria esterna pe cap
de locuitor este de peste 73 de mii de dolari.
13. Norvegia- datorie externă ca pondere din PIB de 208,8%, ceea ce înseamnă 558,4
miliarde de dolari. Valoarea PIB estimată în 2009 este de 267,4 miliarde de dolari, iar datoria
externă pe cap de locuitor de peste 119 mii de dolari.
14. Spania- datorie externă ca pondere din PIB de 176,9%, ceea ce înseamnă 2400 de
miliarde de dolari. Valoarea PIB estimată în 2009 este de 1360 miliarde de dolari, iar datoria
externă pe cap de locuitor este de peste 59 de mii de dolari.
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15. Germania- datorie externă ca pondere din PIB de 176,8%, ceea ce înseamnă 4970
miliarde de dolari. Valoarea PIB estimată în 2009 este de 2810 miliarde de dolari, iar datoria
externă pe cap de locuitor este de peste 60 de mii de dolari.
16. Grecia- datorie externă ca pondere din PIB de 167,2%, ceea ce înseamnă 557,4 miliarde
de dolari. Valoarea PIB estimată în 2009 este de 33,4 miliarde de dolari iar datoria externă pe cap
de locuitor de peste 51 de mii de dolari.
17. Italia- datorie externă ca pondere din PIB de 141,3%. ceea ce înseamnă 2456 miliarde de
dolari. Valoarea PIB estimată în 2009 este de 1740 miliarde de dolari, iar datoria externă pe cap de
locuitor de peste 42 de mii de dolari.
18. Australia- datorie externă ca pondere din PIB de 121,9%, ceea ce înseamnă 1037
miliarde de dolari. Valoarea PIB estimată în 2009 este de 851,1 miliarde de dolari, iar datoria
externă pe cap de locuitor de peste 48 de mii de dolari.
19. Ungaria- datorie externă ca pondere din PIB de 120,6%, ceea ce înseamnă 224 miliarde
de dolari. Valoarea PIB estimată în 2009 este de 186 miliarde de dolari iar datoria externă pe cap
de locuitor de peste 22 de mii de dolari.
20. Statele Unite ale Americii- datorie externă ca pondere din PIB de 98,4%, ceea ce
înseamnă 13920 de miliarde de dolari. Valoarea PIB estimată în 2009 este de 14140 miliarde de
dolari, iar datoria externă pe cap de locuitor este de peste 45 de mii de dolari.
În ceea ce priveşte nivelul datoriei externe a României, acesta este de 73.7 miliarde de euro,
ceea ce înseamnă o pondere de aproximativ 59% din PIB respectiv de aproximativ 3400 de euro
pe cap locuitor (circa 5.000 de dolari la cursul euro/dolar actual), conform datelor BNR.
Concluzii
Astfel, în ciuda acŃiunilor recente întreprinse pentru salvarea sectorului bancar, riscurile unei
grave recesiuni sunt încă reale.
Scenariul cel mai pesimist, o profundă recesiune globală, nu este departe de a fi o previziune
absurdă.1 łinând cont de creşterea rapidă care a fost înregistrată în acest deceniu în Ńările în curs
de dezvoltare, care a fost generată de investiŃii, dar şi investiŃiile excesive în domeniul imobiliar
care au stat la baza crizei în economiile dezvoltate, economia globală are o mare capacitate
excedentară pe care trebuie să o gestioneze, lucru pe care îl face şi în prezent într-un mod
influenŃat de actuala criză economică în sensul încetinirii procesului de gestionare.
Economiştii continua să afirme că dacă declinurile drastice ale valorilor activelor vor avea
efecte semnificative asupra avuŃiei, scăderea cererii care va rezulta din acest fenomen ar putea
duce la o deflaŃie la nivel mondial.
Concluzionând, Ńările cu poziŃii fiscale puternice deŃin instrumente cum ar fi investiŃiile în
infrastructură şi în sectorul social pe care le pot folosi în scopul combaterii deflaŃiei, însă pe de altă
parte, se vor confrunta cu probleme mult mai mari.Un sfat pertinent şi de luat în considerare
totodată venit din partea economiştilor: “înainte de a ne confrunta cu acest scenariu pesimist, este
important să începem să ne punem mintea la contribuŃie pentru a găsi soluŃii pentru reacŃii mai
concertate care să poată revigora cererea la nivel global”.
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CRIZA GLOBALA FINANCIARA SI CICLURILE ECONOMICE
Alexandra PÎNZARU1

Abstract
The theory of the Cycle of the market supports the idea of pattern to the alternation between
the periods of economical growth and the periods of economical decrease which is sort of
“normal“. The effects of the crisis where felt also in the plan of investments , of production and
aggregate demand. The National Bureau of Economic Research (NBER) defines the crisis as been
: “ a significant decrease of the economical activity reflected in the reducing of the PIB , which
reflects the decrease of the PIB , the decrease of individual incomes , reduced workforce
occupation level, decrease of industrial production and consumption.
Cuvinte cheie: teoria ciclurilor economice , rădăcinile crizei economice, creştere economică
1. Introducere
După anii 1980 , crizele economice au crescut cu o rată destul de mare . Criza petrolului in
1973 şi 1979 , criza datoriei în 1982 , recesiunea americană în 1991 şi apoi explozia bulei
internetului în 2001 .
Criza economică este un proces de reîntoarcere a ciclurilor economice la punctul lor cel mai
înalt , care întrerupe faza de expansiune şi grabeşte economia către depresiune . Criza actuală este
una din cele mai grave după cea din 1929 , pentru unii autori se pune problema duratei sistemului
capitalist . Criza financiară actuală este un simplu « moment » în ciclul lung al capitalismului ?
După ce vă voi prezenta în ceea ce consistă această criză , vom cauta sa o inŃelegem în raport cu
teoria ciclurilor economice .
2. ConŃinutul propriu-zis al lucrării
Componentele unei crize economice :
• Rădăcinile unei crize financiare
• Rădăcinile obiective
Totul începe înainte de 2008 , pentru că anii 2000 au fost anii apariŃiei în forŃă a titrizării pe
pieŃele financiare . Creditele imobiliare , numite « subprime » au fost distribuite într-o mare
măsură . In 2006 , aceste credite reprezentau aproape 40% din noile credite ipotecare . Atunci când
clasica clientelă a acetor împrumuturi a început să se usuce , creditorii au promovat o clientelă mai
puŃin solvabilă . Practici uimitoare au fost puse în aplicare , cum ar fi aceea de a îi propune
împrumutatului , în primii doi ani , sa nu-şi ramburseze datoria , dar să poată continua să se
îndatoreze . Menajele au sperat prin acest mijloc , în ciuda exploziei datoriilor lor , să aspire la
proprietate , să renegocieze creditul lor sau să îşi revândă casa.
Responsabilitatea intermediarilor financiari : Intermediarii nu aveau la momentul respectiv ,
ca unic obiectiv să acumuleze cifre . Meseria lor nu mai constă în a propune credite ci în a
organiza convertirea lor în titluri financiare ; titrizarea permite transferul riscului şi deci să îl
neglijeze . Dovada aceste neglijări este în primul rând faptul că împrumuturile subprime au
continuat să fie propuse deci amânarea plăŃilor a urmat curba creşterii exponenŃiale .
1
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Toată magia mecanismului , dacă putem spune aşa , reiese din masca creată de aceste titluri .
Băncile de investiŃii au creat astfel societăŃi speciale , numite SPV ( mecanisme cu scop special ) ,
care sunt veritabile cutii negre , elaborând titrizarea produselor financiare mai mult sau mai puŃin
complexe . SocietăŃile cumpără active , cum sunt creditele imobiliare , sau alte creanŃe .
La final , ele cumpără produse structurate , adică bucăŃi , care prezintă remunerări şi riscuri
diferite . Aceste cutii negre sunt utilizate după modele matematice de o rară complexitate , care
permit numai protagoniştilor afacerii să înŃeleagă montajul financiar care se află la originea acestor
titluri .
Eroare fatală :
Indicele preŃurilor caselor în Statele Unite au crescut în fiecare an , si toată lumea a crezut că
bula va continua să crească , fără se explodeze într-o zi . Eroare fatală , pentru că în teoria
economică noi am învăŃat că bulele explodează când deconexiunea fundamentelor devine evidentă
.
Rolul dezastruos al agenŃiilor de rating : pe piaŃele financiare , titlurile sunt cotate , după o
cotaŃie particulară cele AAA sunt cele mai bune titluri , iar cele CCC sunt cele mai riscante titluri ,
care oferă o remuneraŃie atragătoare , dar au un risc mare . Pentru a da un exemplu concret ,
bonurile trezoreriei franceze sunt cotate ca fiind AAA . AgenŃiile de rating au dat tranşe superioare
CDO – ului pentru notaŃii apropriate plasamentelor fără risc ( acele tranşe conŃinând subprime ).
Băncile : şi-au creat propria clientelă , creând societăŃile ex nihilo , mijloace speciale de
investiŃie (SPV) care au cumpărat masiv creanŃe titrizate .
Avantajul acestor structuri este că ele nu sunt legate de regulile care reglează activitatea
băncilor trandiŃionale , deci nu pot fi controlate . Titrizarea favorizează sistemul bancar alternativ
şi fantomă . Fondurile speculative au cumpărat masiv acest tip de titluri . Aceste instituŃii au
promovat sistemul profitabil cu efect de levier .
Aceste efect permite unui operator sa genereze profituri mari pornind de la un capital limitat .
OperaŃiunea constă în mobilizarea capitalului său dar sumele să fie egale pentru a fructifica
capitalul , investind în operaŃiuni foarte rentabile dar cu riscuri mari . Suma care trebuie
rambursată fiind inferioară câştigului , în funcŃie de rata dobânzii . Riscul acestui efect este
bineînteles , când nu apare profit , rambursarea devine rapid imposibilă .
Băncile de investiŃii generează efecte uriaşe de levier , reprezentând de 30 sau 50 de ori
fondurile lor proprii . Deci ele beneficiază , prin aceste mijloace de un profit net mai crescut decât
prin acŃiunile lor trandiŃionale .
Rădăcini psihologice. Trebuie luate în calcul în mod egal şi elementele psihologice care stau
la originea crizei . Cum ne arată economistul Minsky , bulele speculative nu se formează niciodată
pe timp de criză . Cum numim în economie paradoxul liniştii . Numai după câŃiva ani după ce
criza a trecut , oamenii încep să se detaşeze şi încep progresiv să uite de criză . Este momentul
când bulele se formează şi crizele pot demara . Putem observa că o medie de 6, 7 ani separă crizele
la care putem asista .
Ultima criză pe care am trait-o a fost in 2001 , din cauza exploziei bulei internetului . Un
element determinant care a fost pus în evidenŃă de către JM Keynes a fost caracterul profund de
turmă a speculării şi a mecanismului crizei . Ca efect , Keynes a spus că nu este un individ cel care
afirmă care este titlul cel mai volant , dar sunt ceilalŃi care judecă titlul care ar fi cel mai volant .
Este acelaşi mecanism care stă la originea constituirii acelui tip de criză , conjugată mecanismului
de paradox al liniştii .
Propagarea asupra economiei reale. Imposibilitatea plaŃii celor care împrumută subprime a
luat proporŃii mari destul de repede. Aceştia au fost prinşi de gât de rambursarea sumelor , şi prin
scăderea valorii proprietăŃilor lor, i-au împins sa le vândă . Numărul celor împrumtaŃi şi fără
posibilitate de rambursare , vedeau casa ca o ultimă soluŃie . Fapt care a antrenat o scădere a
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valorii imobiliare , de asemenea şi a titlurilor care erau înclinate către credite şi-au pierdut
valoarea , de unde şi falimentul a două bănci de afaceri Bear Stearns in iunie 2007 , care a tras un
semnal de alarmă . Din acel moment ,reacŃia în lanŃ : băncile imitente socităŃilor lor de investiŃii
speculative , devenind ameninŃate de riscurile apărute .
Din acel moment a început efectul de domino : neîncrederea s-a generalizat , o criză de
încredere s-a declanşat . Băncile nu şi-au mai acordat credite între ele , fapt care a blocat complet
piaŃa interbancară . Băncile centrale intervenind masiv pentru a acorda lichidităŃi băncilor , pe 9
august 2007 băncile au sesizat ca sunt înŃepenite de sistemul de subprime . Băncile europeene
având acest impediment au sesizat ca anumite PDG-uri sunt licenŃiate sau au demisionat , dar au
avut parte de investiŃii ca Merril Lynch ( 161 milioane de dolari ) . În septembrie 2007 , prima
naŃionalizare a Băncii Northem Rock în iulie 2008 : doi mastodonŃi ai sistemului financiar s-au
înfundat : Frannie Mac si Freddie Mac , în septembrie 2008 falimentul FraŃilor Lehman .
ConsecinŃele economiei reale. Economia reală desemnează tot ceea ce nu este de domeniul
finanŃelor sau monezii sau ceea ce înseamna consum , şomaj , investiŃii , este intr-un mod simplist
unica economie unde oamenii trăiesc ! Prima consecinŃă majoră este înainte de toate ceea ce
numim credite crunch : este un termen anglosaxon care descrie faptul că băncile atinse de
premizele unei crize de încredere încetează brusc să mai facă credite particularilor şi să-şi
împrumute bani între ele , este ceea ce s-a şi întamplat in al 3-lea trimestru al anului 2008 .
ConsecinŃa acelei practice a fost una dramatică .
Creditul în economia noastră este singura sursa de creaŃie monetară . Este cel care permite
investiŃiile şi consumul deci antrenează o creştere a cererii deci o creştere economică . John
Maynard Keynes a arătat cu brio în teoria general a angajării , dobânzii si monedei in 1936 ,
importanŃa determinantă a cererii în cercul creşterii economice .
ConsecinŃa stopajului creditelor este foarte simplă : efectul direct constă în o scădere netă a
investiŃiilor de asemenea şi a creşterii economice . Scăderea investiŃiilor împing companiile să se
dezvolte în dezavantaj , să-şi mărească capacităŃile productive si deci să angajeze . Acest efect ,
conjugat unei scăderi a consumului , antrenează o scădere a profiturilor companiilor , lucru care
are ca şi consecinŃă antrenarea unui şomaj masiv . Acest lucru s-a întamplat după criza din 1929 şi
e o consecinŃă destul de probabilă şi în cazul crizei actuale . Prin acest mecanism vedem clar
legăturile dintre acŃiunile realizate in sfera financiară şi consecinŃele asupra economiei reale .
2. Ciclurile economice
DefiniŃie : Un ciclu economic este descris ca fiind o succesiune a fazelor crescătoare si
descrescătoare a activităŃii economice ( nivel de creştere economic , a producŃiei sau a angajrii) .
2.1. Diferitele faze ale ciclului economic
Este dificil să stabileşti perioada de timp a unui ciclu economic , dar putem determina fazele
acestuia . MulŃi economişti au numărat patru faze: prosperitate , recesiune , criză şi recuperare ,
utilizând conceptele iniŃiale dezvoltate de economistul American Wesley Mitchell , care şi-a
dedicate majoritatea muncii sale ciclurilor economice. Faza de prosperitate ( boom-ul ) este
marcată de o creştere a productiŃiei , angajarea a crescut de asemenea , salariile şi beneficiile .
Antreprenorii au exprimat optimism în ceea ce priveşte natura ciclică a investiŃiilor destinate
sa ridice nivelul viitoarei producŃii . Întretimp , recuperarea a fost confirmată , sunt nişte obstacole
care stau in calea noii expansiuni cum ar fi creşterea costurilor de producŃie , deficienŃa materiilor
prime , creşterea ratei dobânzii , creşterea preŃurilor şi scăderea consumului în legătură cu preŃurile
mari .
Consumul nu urmează producŃia , stock-urile continuă să se acumuleze ca şi rezultat preŃurile
continuă să crească din ce in ce mai mult . Industrialii şi-au redus cheltuielile şi au continuat
concedierile . Aceste elemente , împreună duc la o faza de recesiune . Asistăm la o scădere a
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producŃie , lipsa angajării continuă să se dezvolte , aceste efecte pot duce la lansarea unei crize .
Mai mulŃi factori pot acum diminua o nouă fază de expasiune : printre ele putem observa “
remediul Keynesian “ centrat pe recuperarea consumului , stimulat de acŃiunile autorităŃile publice
. Deşi la încep se va produce într-u mod încet şi inegal , lansarea va accelera. PreŃurile vor creşte
mai repede decât costurile , angajarea va participa la îmbunataŃirea puterii de cumpărare , care vor
premite companiilor să aibă oportunitatea de a creşte şi după optimism va aparea un nou ciclu . În
realitate , ciclurile economice rar urmăresc un tipar ideal : amplitudinea fenomenelor şi perioada
lor in timp diferă de la un ciclu la altul .
Tipuri de faze ale ciclului economic

Politica
Epoca de
aur
Recuperare
+ Deflatie
Futurism
preturi mici
Criza

Profit

Stat

Salarii

Populatie

Perioada

9

Inovatii
Oportunitat
i
Liberalism

Speculare

Externalitate

Mobilitate

Pensionari

Revolutie

Putere

Drepturi

Lovitura

Expansiune

Regularizare

Generatie
boom-ul
nou
nascutilor

Productivit
ate

Consum

Imigratie

Prosperitat
e
Crestere
economica
+inflatie
Simbolism
Realism
Cantitate
mare
Stagnare si
inflatie
Stagnare+
inflatie
Clasicism

Prevederea
Statului
Conservatori
sm
Protectionis
m
Izolare
culturala

preturi mari
Bula
imobiliarel
or

Monetarism

Protectie
sociala

20
Casa

Populatie
crescuta

Venit
garantat

Razboi

Statut

Reducerea
costurilor

Reducerea
taxelor

Dualitate

7

Imbatranire

9
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Individualis
m

Imobiliare

Snobism
dotorii
mari
Krach

Speculare

Depresiune
Recesiune
+ deflatie

Consultare
Concentrati
i

Romantism
Cantitate
redusa

Lux
Liberalism,
globalizare

Privatizare

Reducerea
salariilor
Deregulariz
are

merit

Somaj

Suprapopul
are

Servicii
Nesiguran
ta

Rasism
Solidaritate
familiala
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Ciclul natural şi temporar
Printre mulŃimea de cicluri indentificate de economişti , există unele particularităŃi legate de
activitatea unor anumite industrii . Aceste cicluri , catalogate drept temporare , se află la marginea
teoriei ciclurilor economice , datorită faptului că sunt determinate , într-o mare măsură de
evenimentele exterioare activităŃilor economice . Toate activităŃile economice sunt afectate de
anotimpuri , cum ar fi activităŃile desfaşurate de fermieri sau turismul . ExistenŃa acestor cicluri ca
fiind “ pure “ nu este încadrată într-o perioadă scurtă de timp . ActivităŃile in construcŃii de
exemplu , urmează 18 cicluri de o perioadă lungă care urmăresc un tipar mai mult sau mai puŃin
sigur .
Cicluri economice de scurtă sau lungă perioadă
Studiile economice care aparŃin economistului rus Nikolaï Kondratieff au avut ca obiectiv
caracterizarea fazelor mari care au marcat paşii dezvoltării natiunilor care au participat la revoluŃia
industrială . În opinia lui Kondratieff , elementele care au fost adunate şi analizate au demonstrate
existenŃa unor cicluri economice lungi . Valul de expansiune şi contracŃie e împarŃit în trei mari
perioade : 1792-1850, 1850-1896 şi 1896-1940. În cadrul fiecăreia , Kondratieff a observant o
fază de scădere a preŃurilor şi a producŃiei , urmată de o perioadă de recesiune .
În cadrul acetor cicluri lungi economice, unii oameni au tendinŃa de izolare a unor anumitor
perioade care reprezintă ele însele cicluri importante de creştere economic sau depresiune : acesta
este rezultatul muncii care aparŃin lui Kitchin sau Clément Juglar , amandoi gasinâd cicluri
economice care au o periodicitate diferită ( de la 40 de luni primul ciclu până la 8 – 11 ani al doilea
ciclu economic) . Pluraritatea fiecarei perioade în parte nu exclude varianta interacŃiunii uneia cu
cealaltă .
Efecte multiplicatoare şi acceleratoare
Bazată pe toate teoriile fluctuaŃiilor şi cauzelor ciclului economic , se găseşte relaŃia dintre
investiŃii şi consum . Noi investiŃii cauzează un efect multiplicator : permite o relansare a
producŃiei , a angajării , lucru care permite să fie distribuite noi venituri , care odată ce sunt
consummate , permit în schimb să renască o altă creştere a producŃiei . Efectul additional joacă de
această dată un rol în favoarea creşterii economice .
Aceste politici anti-ciclice sunt create datorită cheltuielilor , în inima mecanismului
Keynesian pentru a putea ieşi din criză . În aceeaşi măsură , creşterea cheltuielilor de consum are
un efect accelerator asupra investiŃiilor . O cerere foarte mare încurajează o creştere deasemenea
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mare a investiŃiilor în producŃie pentru a putea satisface cererea . Aceşti doi factori pot acŃiona şi în
sens invers : puŃine investiŃii reduc venitul global şi se produce o diminuare a cererii în consum
care reduce cheltuielile în investiŃii .
2.2. Măsuri pentru ajusta ciclurile economice
După criza din 1929 , Ńările vestice erau echipate cu instrumente create pentru a preveni
eventualele scăderi bruşte ale activităŃilor economice. IntervenŃia autorităŃilor publice se află in
centrul acestor măsuri de reglare pentru a compensa efectele recesive ale ciclurilor economice .
Instrumentele monetare şi bugetare sunt folosite pentru a controla balanŃa economică a unui stat .
PreferinŃele unor anumiŃi oameni printre care şi MiltonFriedman , la care se mai adaugă şi alŃi
avocaŃi ai monetarismului care aparŃin şcolii din Chicago ,ar fi politica monetară , care constă în
controlul Băncii Centrale asupra progresului monetary şi a ratei dobânzii .
Acestea două arată cantitatea valabilă de monedă dar de asemenea şi costurile creditelor care
sunt probabile a fi date companiilor . ContracŃia monetară face posibilă stoparea inflaŃiei. Când
există simultan atât inflaŃie cât şi recesiune , este foarte dificil de ştiut ce politică monetară trebuie
aplicată . Economia Keynesiană este înfavoarea variabilei bugetului naŃional şi recomandă o
creştere a cheltuielilor în cazul unei recesiuni pentru a beneficiade efectul multiplicator al
economiei.
SoluŃii pentru a lupta împotriva crizei economice ( pentru o economie puternică ) :
• Reglementare şi îmbunataŃire
• Intensificarea guvernării companiilor
• Încurajarea schimburilor , investiŃiilor şi concurenŃei
• Politici necesare pentru menŃinerea creşsterii economice .
• SoluŃii pentru o economie sănătoasă :
• Deschidere către transparenŃă şi integritate
• Luptă împotriva corupŃiei şi splălării banilor
• Luptă împotriva fraudei în ceea ce privesc taxele şi impozitele
• A face faŃa schimbărilor de climat .
• SoluŃii pentru o economie corectă :
• Creşterea angajării şi îmbunătăŃirea incluziunii sociale
• A acŃiona către dezvoltare
• A asigura educaŃie şi asigurări de sănătate .
3. Concluzii
Imposibilitatea de a lăsa pieŃele să se autoregleze
A – Marx
Scăderea tendenŃială a taxei pe profit ar aduce cu sine o criză finală care ar pune sfârşit
capitalismului şi ar aduce socialismul . Polanyi ar fi afirmat un secol mai târziu , că piaŃa separată
de contextul economic , aduce cu sine o criză economică , violenŃă politică .
B – Keynes
Economia de piaŃă nu se poate autoregla prin lipsă de cerere ( piaŃă de bunuri ) , din cauza
comportamentului de turmă a operatorilor ( piaŃa financiară ) sau prin absenŃa mecanismului
autoreglator ( salariul real nu rezolvă problema şomajului ba din contra îl agravează ) .
C – Neoclasicii
PiaŃa este incapabilă să aloce foarte bine resursele când concurenŃa nu este pură şi perfectă ,
care este lucrul cel mai des întalnit . Ca în cazul bunurilor colective , monopolurile .
ImportanŃa intervenŃiei statului în economie .
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RELATIILE ROMANIEI CU BANCA MONDIALA
Constantin CHITICARU∗

Abstract
Prezenta lucrare îşi propune să prezinte Grupul Băncii Mondiale, cel mai important creditor
al României, şi totodată să analizeze o parte din operaŃiunile sale desfăşurate în Ńara noastră, în
încercarea de a contura o imagine cât mai transparentă a rolului pe care această instituŃie
internaŃională îl ocupă în evoluŃia procesului de reformă economică din România.
Cuvinte cheie: Romania, Banca Mondiala, B.I.R.D, Credite , F.M.I. .
1. Introducere
În primele pagini mi-am îndreptat atenŃia asupra structurii Băncii Mondiale, mai precis asupra
celor două organe de conducere, Consiliul Guvernatorilor şi Consiliul Directorilor Executivi,
organe care o guvernează şi care adoptă toate deciziile privind formularea obiectivelor şi a
politicilor Băncii. Această instituŃie internaŃională s-a remarcat printr-o activitate concretă pe
planul reconstrucŃiei şi dezvoltării economice a tuturor Ńărilor membre, acordând credite cu
dobânzi reduse Ńărilor foarte sărace care nu au acces la alt mod de finanŃare de pe piaŃa
internaŃională, încurajând investiŃiile directe în Ńările în curs de dezvoltare, acestea constituind în
fapt obiectivele generale ale agendei sale de lucru.
Un alt aspect esenŃial abordat în aceasta lucrare îl reprezintă prezentarea piesei principale a
Băncii Mondiale, B.IR.D, care împreună cu cele patru organisme afiliate deŃine o mare capacitate
de intervenŃie şi un câmp vast de acŃiune pentru promovarea dezvoltării prin investiŃii productive,
pentru participarea din punct de vedere financiar la selectarea celor mai utile şi mai urgente
proiecte şi totodată pentru optimizarea efectelor economice globale a investiŃiei realizate.
Portofoliul activ al Băncii Mondiale în România, cuprinde în prezent 25 de operaŃiuni, dintre
care 22 de operaŃiuni de creditare şi trei granturi. Este al doilea în regiune din punct de vedere al
numărului de proiecte şi al treilea din punct de vedere al valorii.
Potrivit statisticilor şi a ultimelor rapoarte efectuate de Banca Mondială, România a
înregistrat succese marcabile în îmbunătăŃirea semnificativă a macrostabilităŃii economice, precum
şi progrese în programele de reformă structurală. Astfel, perioada de faŃă se declară a fi cea mai
favorabilă din ultimii zece ani pentru instituirea unei perioade de creştere economică viabilă.
2. Conținutul propriu-zis al lucrării
În perioada de după cel de al doilea război mondial, SUA s-a angajat într-un vast proces de
refacere a instituŃiilor financiare. Această agendă postbelică a vizat nu numai crearea de instituŃii
precum ONU şi NATO, ci şi organisme financiare internaŃionale proiectate să promoveze
reconstrucŃia economică, dezvoltarea si prosperitatea.
Pentru a realiza aceste obiective ambiŃioase, în vara anului 1944, din iniŃiativa O.N.U., s-a
organizat conferinŃa financiară şi monetară de la Bretton Woods ( din statul american New
Hampshire) la care au fost invitaŃi miniştrii de finanŃe din 44 de Ńări. Rezultatul acestei conferinŃe a
fost înfiinŃarea Fondului Monetar InternaŃional şi a Băncii Mondiale, organizaŃii cunoscute şi sub
Student, Facultatea de Stiinte Economice, Universitatea “Nicolae Titulescu” din Bucuresti (e-mail:
chiticaruconstantin@yahoo.com). Acest studiu a fost elaborat sub coordonarea prof.univ.dr. Mărgulescu Serghei
(margulescu@univnt.ro).
∗
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denumirea de “InstituŃiile Bretton Woods”.
Aşadar, cele două instituŃii surori, create sub egida SUA şi Marii Britanii, au fost concepute
să se completeze una pe cealaltă în implementarea unei economii liberale în lume, care să fie
favorabilă expansiunii comerŃului şi creşterii economice.
Atât FMI, cât şi Banca Mondială au constituit un răspuns la prăbuşirea economiei
internaŃionale în anii ‘30, dar nici una dintre ele nu se aştepta să ajungă la rolul global pe care îl
deŃine astăzi. La sfirsitul anilor ‘30, în Statele Unite şi Marea Britanie, au început să se schiŃeze
principiile care au stat la baza constituirii F.M.I. Acest proces a durat 5 ani, scopul iniŃial declarat
fiind obŃinerea stabilităŃii monetare. Crearea FMI a fost grăbită de depresia mondială din anii ‘30
şi de şomaj, iar scopurile sale primare erau de a promova cooperarea monetară multilaterală,
monede naŃionale stabile şi convertibile, precum şi comerŃul şi investiŃiile internaŃionale. În
general se vorbeşte despre FMI ca despre un organism care asigură finanŃare pe termen scurt cu
toate că acesta adaptându-se cerinŃelor economiei mondiale, realizează o finanŃare chiar pe termen
mediu( > 10 ani) . În acordarea sprijinului său, FMI se preocupă de politicile financiare ale statului
care solicită împrumutul.
Banca Mondială a fost proiectată tot de Statele Unite şi Marea Britanie, iar scopul ei principal
era să acorde împrumuturi pentru reconstrucŃie şi restaurare, să promoveze investiŃiile şi
dezvoltarea, în primul rând în Ńările Europei distruse de al doilea război mondial. De la început s-a
decis ca obiectivul său să fie mai degrabă reconstrucŃia decât dezvoltarea. Primele împrumuturi au
fost acordate în 1947 FranŃei, răvăşită de război, iar primele împrumuturi către Ńări mai puŃin
dezvoltate au fost atribuite Americii Latine, în 1948.
Banca Mondială, cu sediul la Washington, este condusă de către reprezentanŃi ai tuturor
membrilor săi. Cele două grupuri care o guvernează şi adoptă toate deciziile majore privind
formularea politicilor Băncii sunt Consiliul Guvernatorilor şi Consiliul Directorilor Executivi.
Autoritatea cea mai înaltă a Băncii Mondiale este Consiliul Guvernatorilor. Fiecare Ńară
membră a Băncii, numeşte un guvernator şi un membru supleant în acest Consiliu, deobicei
ministrul de finanŃe, ministrul planificării şi conducătorul Băncii Centrale. Consililul se întruneşte
o dată pe an, în general în lunile septembrie sau octombrie, când are loc o şedinŃă comună cu
Consiliul Guvernatorilor.
Conducerea efectivă a Băncii Mondiale se află în mâinile Consiliului Directorilor Executivi
( Consiliul de AdministraŃie) care conduce toate instituŃiile membre ale Grupului: B.I.R.D., I.D.A.,
I.F.C.. În prezent îşi desfăşoară activitatea 24 de Directori Executivi. Articolele hotărârilor
stipulează faptul că cinci dintre aceştia reprezintă statele membre cu cel mai mare număr de
acŃiuni, acestea fiind: FranŃa, Germania, Japonia, Regatul Unit al Marii Britanii şi Statele Unite ale
Americii. CeilalŃi 19 Directori Executivi reprezintă statele rămase, fiecare director fiind ales de o
Ńară sau de către un grup de Ńări o dată la doi ani. La fel ca şi la F.M.I., drepturile de vot sunt
proporŃionale cu capitalul investit.
Consiliul Directorilor Executivi este condus de un Preşedinte, numit pe cinci ani, care este
totodată şi şeful întregului personal. PreşedenŃia Băncii Mondiale este rezervată, prin tradiŃie, unui
american. Consiliul Directorilor Executivi se întruneşte, deobicei, de două ori pe săptămână.
PoziŃia acestui Consiliu în probleme de politică monetară este mai puŃin fermă în comparaŃie cu
cea a Consiliului F.M.I., în principal din cauza sferei de acŃiune a Băncii Mondiale, constând din
zone microeconomice specializate, al căror management este deseori departe de domeniul ei
tehnic de lucru.
Majoritatea funcŃionarilor aparŃinând Grupului Băncii Mondiale lucrează la Washington, dar
există şi alte 40 de reprezentanŃe în întreaga lume unde lucrează aproximativ 5% din personalul
Băncii Mondiale. FuncŃionarii au o pregătire diversă; de la agronomi la manageri şi de la experŃi în
telecomunicaŃii la specialişti în medicină.
Mărimea Băncii Mondiale şi diversitatea activităŃilor sale impun standarde ridicate în ceea ce
priveşte managementul.
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Banca Mondială, ca instituŃie internaŃională, s-a remarcat printr-o activitate concretă pe planul
reconstrucŃiei şi dezvoltării economice a tuturor Ńărilor membre, iar mai apoi în exclusivitate, a
Ńărilor în curs de dezvoltare; paradoxul polarizării activităŃii Băncii Mondiale în jurul procesului de
dezvoltare a Ńărilor din lumea a treia se explică prin faptul că aceste Ńări nu au fost reprezentate la
ConferinŃa de la Bretton Woods. Astfel, a crescut numărul statelor care au considerat necesar să
intre în rândul membrilor Băncii, sporindu-i capitalul, consolidându-i forŃa economică şi prestigiul
mondial de instituŃie internaŃională de ajutor financiar. Aceasta funcŃionează ca o bancă de
investiŃii, deşi criteriile sale sunt într-un fel mai blânde şi în unele cazuri amânările sunt similare
celor practicate de băncile comerciale.
În principal, Banca oferă valuta necesară proiectului, cu condiŃia ca, Ńara respectivă să
finanŃeze din resurse proprii componenta internă a proiectului1. Pot exista şi excepŃii de la acest
principiu, dar în general, banca nu poate fi unicul finanŃator al proiectului. De aceea este difícil să
se găsească proiecte corespunzătoare acestor cerinŃe, în Ńările în care lipsesc mijloacele financiare
interne de susŃinere a proiectului.
Toate împrumuturile Băncii Mondiale sunt acordate guvernelor sau instituŃiilor care prezintă
garanŃii guvernamentale.
Principala instituŃie a Băncii Mondiale este B.I.R.D. Aceasta a fost creată la ConferinŃa
Monetară şi Financiară a NaŃiunilor Unite de la Bretton Woods din anul 1944 şi a început să
funcŃioneze la 25 Iunie 1946. Prin acordurile de la Bretton Woods s-au stabilit condiŃiile conform
cărora o Ńară putea deveni membră B.I.R.D. Astfel un stat poate deveni membru al B.I.R.D. când
acceptă regulile de conduită în materie de finanŃe internaŃionale, respectiv aderă, mai întâi, la
Fondul Monetar InternaŃional. O altă condiŃie necesară pentru ca o Ńară să devină membru al
Băncii o reprezintă subscrierea unei contribuŃii la fondul statutar. SubscripŃia fixată unei Ńări
doritoare de a deveni membru al BIRD se negociază, nivelul ei depinzând de situaŃia economică şi
financiară a Ńării solicitante, care intră în corelaŃie şi cu participarea la FMI.
Capitalul autorizat al Băncii la înfiinŃare a fost de 10 miliarde dolari , divizat în 100.000 de
acŃiuni cu o valoare nominală de 100.000 dolari fiecare. Decizia de suplimentare a capitalului e
condiŃionată de un minim de ¾ din totalul voturilor. Numărul părŃilor subscrise a crescut treptat,
ajungând în 1988 la 786. 500 cu o valoare totală de aproximativ 98,88 mld dolari, în 1994 valoarea
capitalului ridicându-se la aproximativ 170 miliarde dolari, iar în 1997 la 182,426 miliarde dolari
(97% din capitalul autorizat de 188 miliarde dolari), în timpul anului fiscal 1997, subscripŃiile la
mărirea de capital din 1988 fiind închise. 27 de Ńări au subscris împreună în acest an 1,8 miliarde
dolari. SubscripŃiile totale la majorarea de capital din 1988 au fost de 79,1 miliarde dolari.
Până în prezent au fost consemnate trei mari majorări de capital: în 1959 dublarea capitalului
de la 10 miliarde la 20 miliarde dolari; în 1979 mărirea cu 97,5% de la 41 la 81 miliarde dolari şi
ultima în 1989, ca urmare a acordului semnat în primăvara anului 1988. Principalii acŃionari ai
BIRD sunt: SUA cu 162.773 părŃi ce reprezintă 17% din fondurile subscrise, Japonia cu 94.020
părŃi (9,8%), Germania (7,29%), Marea Britanie (6,99%), FranŃa (4,76%), Canada (2,78%), Italia
(2,55%). România a aderat la Banca Mondiala în 1972, cu o subscripŃie de 162,1 milioane dolari
(1.621 părŃi), aceasta reprezentând, în 1982, 0,41% din totalul fondurilor Băncii, respectiv 0,43%
din voturi. În prezent România deŃine acŃiuni în valoare de 401.1 milioane de dolari. În funcŃie de
mărimea fondurilor subscrise, Ńara noastră se plasează între primele cincizeci de state membre ale
BI Întrucât BIRD, potrivit statutelor de organizare şi funcŃionare, nu-şi poate angaja fondurile în
operaŃiuni cu întreprinderile din sectorul privat al statelor membre, în 1956 s-a înfiinŃat, pentru a
acoperi această deficienŃă, CorporaŃia Financiară InternaŃională (International Finance
Corporation).
Primul articol al statutului său precizează scopul IFC ca fiind acela de “ a stimula
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expansiunea economică, încurajând dezvoltarea întreprinderilor particulare cu caracter productiv…
în special cele din regiunile mai puŃin dezvoltate, completând astfel operaŃiunile BIRD “.
În vederea realizării acestui scop, Corporatia Financiară InternaŃională acordă asistenŃa în
asociaŃie cu investitori particulari, pentru finanŃarea înfiinŃării, îmbunătăŃirii şi dezvoltării
întreprinderilor private care contribuie la dezvoltarea Ńărilor membre prin investiŃii, fără garantarea
rambursării de către guvern, mobilizarea capitalului intern şi străin, promovarea unei conduceri
competente, stimularea fluxului de capital în investiŃii productive în Ńările membre.
Pentru ca o Ńară să fie membră a CorporaŃiei trebuie în prealabil să fie membră a B.I.R.D.
CorporaŃia are personal juridic şi de execuŃie propriu, fiind din acest punct de vedere independentă
de B.I.R.D. Directorul Băncii este şi directorul CorporaŃiei. Activitatea I.F.C. este condusă de
acelaşi Consiliu Executiv ca şi Banca Mondială. CondiŃiile de finanŃare impuse de I.F.C. sunt
corelate cu condiŃiile de piaŃă şi de aceea sunt mai dure decât cele ale Băncii Mondiale.
CorporaŃia este organizată ca şi societate pe acŃiuni, Ńara membră trebuie să subscrie un număr
minim de acŃiuni stabilit de conducerea CorporaŃiei în funcŃie de diverse criterii, din care e
obligată să verse doar 10 %. Capitalul acesteia de 11.000.000 USD a fost majorat în anii 1977 şi
1985, ajungând la 300.000.000 USD. Capitalul de bază poate fi majorat de Consiliul
Guvernatorilor cu o anumită majoritate de voturi. În cazul unei majorări autorizate în conformitate
cu prevederile statutului, fiecare Ńară membră poate să subscrie la creşterea capitalului în funcŃie de
ponderea capitalului subscris faŃă de capitalul total al CorporaŃiei Financiare InternaŃionale
I.F.C. acŃionează în următoarele direcŃii:
 acordă sprijin în vederea finanŃării dezvoltării întreprinderilor productive particulare prin
investiŃii fără garantarea rambursării de către guvern;
 stimulează investiŃiile proprii, participarea capitalului străin şi promovarea competenŃei în
economia naŃională;
 acordă asistenŃă tehnică în fundamentarea planurilor de afaceri, identificarea pieŃelor
produselor şi mobilizarea fondurilor necesare investiŃiilor în sectorul privat;
 sprijină procesul de privatizare prin investiŃii şi prin asistenŃă tehnică şi urmăreşte
impactul asupra economiei Ńărilor membre şi asupra mediului.
Împrumuturile acordate de I.F.C sunt pe termen lung1 în principalele devize şi în moneda
naŃională, iar dobânzile sunt fixate pe baza condiŃiilor existente pe pieŃele monetare internaŃionale
pe termen lung, în strânsă legătură cu volumul investiŃiilor, tipul proiectului şi riscurile pe care le
implică. Împrumuturile respective pot fi utilizate în Ńările membre sau în ElveŃia, pentru
achiziŃionări de echipamente, acoperirea operaŃiunilor de schimb, cheltuieli locale, fonduri de
rulment sau pentru oricare alte operaŃiuni comerciale legitime; având în vedere toate acestea,
CorporaŃia funcŃionează ca o bancă de investiŃii, participând la riscurile întreprinderilor în care s-a
angajat.
Totodată CorporaŃia Financiară InternaŃională este împuternicită să acŃioneze în următoarele
direcŃii:

să contracteze împrumuturi, să furnizeze garanŃii colaterale sau alte garanŃii
necesare, dacă înainte de a face o vânzare publică a obligaŃiunilor pe piaŃa unei Ńări membre a
obŃinut aprobarea Ńării respective în a cărei monedă se exprimă obligaŃiile;

să investească fondurile care nu sunt necesare operaŃiunilor de finanŃare în
obligaŃiuni şi alte titluri uşor negociabile şi fără restricŃii;

furnizează servicii de consiliere, asistenŃă tehnică şi informare, respectiv baze de
date privind pieŃele noi, sugestii în materie de privatizare, consiliere în elaborarea proiectelor, în
dezvoltarea competenŃei, în formarea climatului pentru investiŃii străine.
Referitor la Ńara noastră, putem spune că aceasta a fost admisă în calitate de membru al
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CorporaŃiei Financiare InternaŃionale prin rezoluŃia Consiliului Guvernatorilor din 4 septembrie
1990 şi a subscris 1.504 acŃiuni, acestea având o valoare nominală de 1.000 USD.
AsociaŃia InternaŃională pentru Dezvoltare (I.D.A.)
I.D.A. (International Development Association), înfiinŃată în 1960, este o agenŃie
internaŃională care acordă împrumuturi preferenŃiale Ńărilor membre mai puŃin dezvoltate din punct
de vedere economic, capabile să realizeze proiecte productive de mare prioritate, bine
fundamentate din punct de vedere tehnic şi economic, Ńări care nu au mijloace să obŃină
împrumuturi în condiŃii clasice, similare celor acordate de către BIRD sau alte instituŃii
internaŃionale de credit.
Asociatia nu are capital propriu, fondurile fiind formate din: subscripŃiile iniŃiale ale
membrilor, reconstituiri periodice (subvenŃii) furnizate de Ńările membre dezvoltate, contribuŃii
speciale sau voluntare, transfer de venit net de la B.I.R.D., venitul net cumulat rezultat din
activitatea agenŃiei.
łările membre se împart în două grupe:
•
grupa I este formată din Ńările dezvoltate din punct de vedere economic,
obligate să efectueze vărsaminte în cote dinainte stabilite, proporŃional cu cele depuse la B.I.R.D.
în valute convertibile ;
•
grupa II reprezintă Ńările în curs de dezvoltare obligate să verse 10 % din cota
de participare în moneda liber convertibilă, iar diferenŃa de 90 % în moneda naŃională. Depunerile
efectuate de aceste Ńări nu pot fi utilizate decât pentru proiectele realizate pe teritoriul respectivei
Ńări.
Creditele pentru dezvoltare acordate de IDA sunt rambursabile în termen de 40 de ani, pentru
Ńările mai puŃin dezvoltate şi respectiv, în termen de 35 de ani, pentru celelalte Ńări beneficiare,
conform clasificării O.N.U. În timp ce împrumuturile BIRD se acordă în condiŃii de piaŃă,
percepându-se dobânzi corespunzătoare conjuncturii de pe pieŃele financiare, creditele IDA sunt
acordate în condiŃii de favoare şi cu un mare grad concesional sau procent de donaŃie (subvenŃie),
ajungând până la 80% ; mai mult decât atât, aceste credite nu sunt purtătoare de dobânzi, ci doar
de un comision de serviciu de 0,75% şi unul de angajare de 0,50%, ceea ce face din IDA instituŃia
financiară internaŃională cu cel mai ridicat grad de imobilizare a fondurilor sale, care incumbă şi
posibilele riscuri legate de necunoscut, de insuficienŃă previziune, etc.
Acest grad sporit de imobilizare a fondurilor IDA este generat şi de acordarea unei perioade
de graŃie de 10 ani, urmată de o altă perioadă de 10 ani, în care se rambursează câte 1% din
datorie anual, în timp ce, în următorii ani se vor rambursa câte 3% anual.
Împrumuturile de la AsociaŃia InternaŃională pentru Dezvoltare se obŃin pe baza următoarelor
criterii:

nivelul de dezvoltare economică scazut, reflectat de produsul intern brut pe
locuitor;

Ńara să se confrunte cu dezechilibre în balanŃa de plăŃi;

Ńara să se angajeze într-un proces de dezvoltare economică prin politicile
promovate;

Ńara să înregistreze o stabilitate din punct de vedere economic, financiar şi politic
pentru a justifica acordarea de împrumuturi destinate dezvoltării pe termen lung.
La baza selecŃionării furnizorilor şi antreprenorilor pentru realizarea proiectelor de investiŃii
stă licitaŃia. Acordarea de credite către Ńările cele mai sărace se realizează din resurse de care
societatea dispune, pentru completarea lor, AsociaŃia neapelând la piaŃa financiară. Activitatea
AsociaŃiei stă sub semnul întrebării în condiŃiile în care nu se obŃine aprobarea Ńărilor din grupa I,
de suplimentare a fondurilor pentru ca activitatea să poată continua. România nu este membră a
I.D.A. având un venit pe cap de locuitor mult mai mare decât limita necesară.
AgenŃia de Garantare Multilaterală a InvestiŃiilor (M.I.G.A)
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M.I.G.A a fost înfiinŃată în 12 aprilie 1988 în vederea încurajării investiŃiilor de capital străin,
a completării programelor naŃionale şi regionale de garantare a investiŃiilor, a atenuării riscurilor
necomerciale, a impulsionării fluxurilor de capital către Ńările în curs de dezvoltare şi a extinderii
cooperării internaŃionale. Aceasta s-a constituit ca entitate distinctă a Băncii, având proprii ei
operatori şi jurişti. În prezent are 157 de Ńări membre, calitatea de membru fiind deschisă tuturor
membrilor B.I.R.D.
Capitalul autorizat al M.I.G.A. este de 1 miliard DST, divizat in 100.000 acŃiuni, fiecare
în valoare de 10.000 DST care au fost disponibile spre a fi subscrise de membri. Consiliul
Guvernatorilor cu majoritate specială poate să majoreze capitalul de bază al agenŃiei.
Capitalul iniŃial subscris de fiecare membru se plăteşte în termen de 90 de zile de la data
intrării în vigoare a convenŃiei de aderare, respectiv 10 % din valoarea fiecărei acŃiuni vor fi plătite
în numerar şi încă 10 % sub forma de bilete la ordin nenegociabile, nepurtătoare de dobânzi sau
obligaŃiuni similare, iar diferenŃa se solicită la nevoie. SubscripŃiile la acŃiuni se plătesc în monede
liber utilizabile, cu excepŃia Ńărilor în curs de dezvoltare care pot plăti în moneda naŃională până la
25 % din contribuŃia stabilită.
AgenŃia Multilaterală de Garantare a InvestiŃiilor urmăreşte anumite obiective cu ocazia
angajării în garantarea investiŃiilor:

fundamentarea economică a investiŃiilor şi impactul lor asupra
dezvoltării economice a Ńării;

conformitatea investiŃiei cu legislaŃia şi reglementările Ńării gazdă;

concordanŃa investiŃiilor cu obiectivele de dezvoltare declarate şi cu
priorităŃile Ńării beneficiare;

condiŃiile de investiŃii asigurate de Ńara beneficiară, inclusiv tratamentul
echitabil, corect şi protecŃia legală a investitorilor.
M.I.G.A. şi-a propus atingerea acestor obiective prin acoperirea a patru mari categorii de
riscuri necomerciale:
- riscul transferurilor – ce rezultă din restricŃiile create de guvernul Ńării – gazdă la primirea
conversiunii şi la transferurile de devize;
- riscul pierderilor ce rezultă din măsuri legislative, administrative sau de omisiune a
guvernului de primire;
- denunŃarea de către un guvern a unui contract care îl leagă pe investitor, acesta neavând
acces la instanŃe competente;
riscurile datorate conflictelor armate şi tulburărilor civile.
În ceea ce priveste membrii M.I.G.A., aceştia sunt împartiti în două grupe:

Ńări exportatoare de capital care participă cu 60% la fondul AgenŃiei;

Ńări importatoare de capital care participă cu 40% la fondul AgenŃiei.
Sistemul de votare în cadrul M.I.G.A. combină sistemul de votare proporŃional cu cel de
egală reprezentare, pentru cele două grupuri de Ńări.
ALTE INSTITUłII AFILIATE B.I.R.D
a). Institutul pentru Dezvoltare Economică (I.E.D.)
Acesta a fost înfiinŃat cu scopul de a desfăşura o activitate cu caracter permanent de
pregătire, formare şi reciclare a unor specialişti coordonatori şi conducători pentru activitaŃile
industriale, agricole, financiare.
b). Centrul InternaŃional de Reglementare a Conflictelor din domeniul InvestiŃiilor
(I.C.S.I.D.)
I.C.S.I.D. a fost fondat în 14 octombrie 1966 în urma “ConvenŃiei asupra rezolvării
disputelor privind investiŃiile”. Scopul înfiinŃării a fost acela de a oferi facilităŃi pentru
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soluŃionarea, prin acord sau arbitraj, a litigiilor privind investiŃiile care apar între Ńări membre şi
reprezentanŃi ai altor Ńări membre. Aşadar I.C.S.I.D. contribuie la promovarea investiŃiilor străine
oferind cadre internaŃionale de conciliere şi arbitraj pentru conflicte din domeniul investiŃiilor,
ajutând astfel la crearea unui climat de încredere reciprocă între state şi investitorii străini.
RD
Obiectivele B.I.R.D.
Potrivit statutului sau (art. 7), B.I.R.D.are următoarele obiective :
• să contribuie la reconstrucŃia şi dezvoltarea Ńărilor membre ;
• să promoveze investiŃiile străine private prin garanŃii sau participaŃii la împrumuturi şi
alte investiŃii efectuate de furnizorii de capitaluri private. În situaŃia în care nu sunt disponibile
capitaluri private în condiŃii rezonabile, banca este chemată să completeze investiŃia privată,
furnizând în scopuri productive şi în condiŃii convenabile, mijloace financiare din capitalul său
propriu, din fondurile procurate şi din alte surse ;
• să promoveze dezvoltarea echilibrată, pe termen lung, a comerŃului internaŃional şi
echilibrul balanŃelor de plăŃi, prin încurajarea investiŃiilor destinate dezvoltării resurselor
productive ale statelor membre;
• să coordoneze împrumuturile acordate sau garantate de aceasta cu împrumuturile
internaŃionale de altă provenienŃă, astfel încât să se dea prioritate celor mai utile si mai urgente
proiecte, indiferent de dimensiunile lor;
• să conducă operaŃiunile sale Ńinând seama de efectele investiŃiilor internaŃionale asupra
condiŃiilor economice din teritoriile statelor membre şi să se faciliteze tranziŃia de la economia de
război la cea de pace.
Conducerea B.I.R.D.
Organul superior de conducere al B.I.R.D. îl reprezintă Adunarea anuală a Consiliului
Guvernatorilor, care reuneşte câte un guvernator (ministrul de finanŃe) şi câte un supleant1 din
fiecare Ńară membră. Ei sunt numiŃi pe o perioadă de 5 ani, cu posibilitatea de a fi realeşi.
Supleantul are drept de vot doar în lipsa guvernatorului.
AtribuŃiile Consiliului Guvernatorilor :
• aprobă sporirea sau diminuarea capitalului ;
• încheie acorduri de colaborare, respectiv cooperare cu alte organisme internaŃionale;
• determină modul de distribuire a venitului net al băncii;
• decide asupra încetarii operaŃiunilor B.I.R.D.;
• adoptă regulile şi reglementările de funcŃionare a băncii.
Consiliul se întruneşte odată pe an, când are loc şi o şedinŃă comună cu Consiliul
Guvernatorilor FMI, analizând Raportul anual prezentat de administratori şi alte probleme legate
de desfăşurarea activităŃii viitoare a Băncii Mondiale. Conform statutului Băncii, guvernatorii
deleagă conducerea activităŃii Consiliul Directorilor Executivi, obligat să conducă toate instituŃiile
membre ale Grupului Băncii Mondiale. Fiecare guvernator dispune de un număr de voturi
echivalent cu mărimea cotei subscrisă la capitalul social.
Consiliul Directorilor Executivi sau Consiliul de AdministraŃie este format din 24 de
administratori numiŃi sau aleşi pe o perioadă de maximum 2 ani. Ei numesc câte un supleant care
are puteri depline în lipsa administratorului. Primii 5 acŃionari (S.U.A., Japonia, Anglia, FranŃa si
Germania) numesc câte un director executiv, iar ceilalŃi 19 reprezintă fiecare câte un grup de Ńări
(în total 175 de Ńări, Banca având în prezent peste 180 de membri). Drepturile de vot sunt
distribuite proporŃional cu capitalul investit, administratorii aleşi având un număr de voturi rezultat
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din numărul părŃilor subscrise. România, alături de alte 11 state, aparŃine grupului reprezentat de
administratorul ales de Olanda.
Consiliul Directorilor Executivi se întruneşte de două ori pe săptămână, luând hotărâri în
prezenŃa unei majorităŃi a directorilor, cu cel puŃin o jumătate din totalul voturilor. Membrii acestui
consiliu trebuie să apere interesele Băncii şi ale celor pe care îi reprezintă. În subordinea
Consiliului Administratorilor se găsesc mai multe comitete de specialitate permanente sau
constituite ad-hoc în vederea studierii unei anumite probleme a Băncii (Comitetul mixt de control
al gestiunii, Comitetul pentru politica de personal, Comitetul pentru studierea costurilor şi
eficacităŃii practicilor bugetare, Comitetul special pentru determinarea valorii capitalului Băncii,
Comitetul mixt Bancă-FMI, Comitetul special pentru studierea atribuirii echitabile a numărului de
voturi etc.).
Consiliul de AdministraŃie alege Preşedintele Băncii pe o perioadă de 5 ani, care trebuie să
fie o persoană neutră. Prin convenŃie, preşedintele Băncii este cetăŃean american. El prezidează
şedinŃa Consiliului de AdministraŃie, este şeful personalului Băncii şi conduce afacerile curente ale
instituŃiei în conformitate cu directivele Consiliului.
Consiliul Consultativ este format din cel puŃin 7 consilieri B.I.R.D., desemnaŃi de către
Consiliul Guvernatorilor dintre reprezentanŃii de seamă ai cercurilor bancare, industriale,
comerciale, a serviciilor, a agriculturii cu o reprezentare cât mai largă pe Ńări, respectiv pe zone
geografice.
Comitetele de Împrumuturi sunt formate din experŃi aparŃinând Ńărilor membre şi tehnicieni
ai B.I.R.D. Sarcina lor este de a analiza proiectele propuse de solicitanŃii de împrumuturi şi de a
elabora rapoarte prin care proiectele aprobate sunt recomandate spre realizare. În cadrul fiecarui
comitet, guvernatorul care reprezintă Ńara pe teritoriul căreia urmează să fie realizat proiectul,
alege expertul, în timp ce personalul tehnic provine din personalul B.I.R.D.
łările cele mai industrializate ale lumii deŃin aproximativ 45% din acŃiunile Băncii Mondiale
şi au în general cea mai mare pondere în afacerile economice internaŃionale. S.U.A. este cel mai
mare acŃionar, aproximativ 17%, ceea ce-i conferă dreptul de veto asupra oricaror schimbări în
capitalul de bază al Băncii sau în statut. Toate celelalte probleme, inclusiv aprobarea
împrumuturilor se decid cu majoritatea voturilor tuturor membrilor Băncii.
Banca poate înfiinŃa agenŃii sau oficii regionale pe teritoriul oricărui stat membru. Fiecare
Ńară trebuie sa-şi desemneze Banca Centrală care este depozitar al tuturor disponibilităŃilor
B.I.R.D. România a devenit membră a Băncii Mondiale în anul 1972, acceptând RezoluŃia
Consiliului Guvernatorilor nr.280/28.11.1972 care stabileşte termenii şi condiŃiile de aderare. În
prezent România deŃine 4011 acŃiuni din capitalul Băncii, iar valoarea subscripŃiei vărsate este de
30.5 mil. USD. Banca şi-a deschis birou pentru relaŃiile cu România în Bucureşti.
3. Concluzii
Banca Mondială este una din importantele instituŃii financiare internaŃionale, înfiinŃată pentru
a răspunde dezideratelor Ńărilor membre în procurarea de fonduri băneşti, pe care nu le puteau
obŃine decât în foarte mică măsură pe plan intern. Aceasta este capabilă să colecteze şi să
redistribuie importante fonduri, participând astfel la strategia globală şi armonioasa de dezvoltare
cu orizonturi pe termen mediu şi lung.
Activitatea Băncii Mondiale în România se derulează prin intermediul Biroului acesteia la
Bucureşti, a cărui personal este format, în principal, din specialişti care au sarcina de a oferi
asistenŃa agenŃiilor, care implementează operaŃiunile Băncii în România.
Rolul principal al Biroului Băncii Mondiale este de a reprezenta Banca Mondială în România
şi de a asigura comunicarea şi dialogul dintre Banca Mondială şi Guvernul României, cât şi cu cei
implicaŃi în procesul de dezvoltare economică a Ńării. Una dintre sarcinile importante ale acestui
Birou este de a se oferi publicului acces la baza de informaŃii a Băncii. Având o experienŃă de mai
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bine de 50 de ani în domeniul asistenŃei pentru dezvoltare, Banca Mondială, este, probabil, cel mai
mare deŃinător de informaŃii în domeniu.
Beneficiarii resurselor financiare externe îşi insoŃesc cererile adresate Băncii, cu
argumente de natură economică, socială, politică, etc. Banca are propriile criterii de selecŃionare şi
de aprobare a cererilor: stabilitate politică şi economică, echilibru financiar şi monetar, situaŃia
balanŃei de plăŃi externe şi gradul de îndatorare faŃă de străinatate, eficacitatea şi oportunitatea
obiectivelor pentru care se solicită finanŃarea. Nu în ultimul rând, interesează natura regimului
politic din Ńara importatoare de capital, ataşamentul acestuia pentru valorile democraŃiei, respectul
faŃă de drepturile omului şi ale minorităŃilor naŃionale.
În cazul României, Banca Mondială s-a implicat tot mai mult în viaŃa economică şi
socială prin intermediul Strategiei de AsistenŃă pentru România. Guvernul României a întreprins o
serie de acŃiuni, care conduc la accelerarea ritmului reformei comparativ cu guvernele care l-au
precedat. Înscrierea pe drumul reformei accelerate spre o economie de piaŃă viabilă şi durabilă,
realizarea unui progres semnificativ şi susŃinut în cadrul reformei structurale şi de management
financiar, mai ales în domeniul privatizării, presupune adoptarea unui program care poate întruni
sprijinul venit din partea Băncii Mondiale. Plasarea României în scenariul de asistenŃă maximă,
această plasare fiind generată de ritmul reformei, conduce la realizarea cu succes a programelor
Guvernului la care Banca participă într-o pondere semnificativă privind finanŃarea.
Grupul Băncii Mondiale sprijină eforturile Guvernului de a depăşi punctele critice ale
procesului de reformă, asigurând îmbunătăŃirea serviciilor esenŃiale furnizate celor săraci,
întreprinderea unor paşi esenŃiali şi ireversibili în cadrul programului de privatizare şi ajungând la
crearea fundamentelor instituŃiilor cheie din sectorul public.
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EVOLUTII ALE LEGISLATIEI MUNCII SI ALE POLITICILOR DE
OCUPARE IN CADRUL UNIUNII EUROPENE
Vasilica Mariana BIGEA1

Abstract
Based on the strategic objective of the European Union (EU) by 2010, which consists of
"Sustainable growth, balanced, respecting the environment, a high degree of labor employment
and social protection, a higher level and quality of life and a greater economic and social
cohesion "and continuing with the second objective of the EU for 2020," Smart, sustainable and
favor inclusion growth, - an economy with a high rate of employment, providing economic, social
and territorial cohesion", this paper tries to present the evolution of unemployment in the last
decade in the EU but also present the evolution of labor law and employment policy in the EU.
Cuvinte cheie:reglementari,politici de ocupare,somaj,legislatia muncii,protectie sociala
Introducere
Lucrarea propune un studiu al evolutiei politicilor de ocupare si ale legislatiei muncii in
Uniunea Europeana ,incercand sa puna in evidenta permanenta preocupare a comunitatii europene
pentru reducerea somajului respectiv pentru aspectele de politica sociala ,in ultimul deceniu.
Obiecivul studiului este de a determina in ca masura toate aceste strategii, politici de ocupare
, politici sociale si modificari ale legislatiei muncii ,in si ale Uniunii Europene au reusit in
perioada ultimului deceniu sa faca fata provocarilor determinate de o succesiune de crize
economice cu repercursiuni majore asupra gradului de ocupare pe piata fortei de munca.
Autorul va incerca sa raspunda obiectivului asumat realizand o trecere in revista , un istoric
,al tuturor preocuparilor Uniunii Europene in domeniul somajului , in incercarea Uniunii de a
raspunde la problemele identificate pe piata muncii intre anii 2000 si 2010.
In contextul unei crize economice majore ,luand in calcul toate statele membre ale Uniunii
Europene dar si crizele politice care au existat la un anume moment in diverse state , problema
ocuparii este departe de a-si fi gasit rezolvarea desi, prin strategii repetate cu obiective primordiale
bine definite , antrnand un numar mare de specialisti,Uniunea Europeana , a facut si face eforturi
majore de a gasi calea catre o absorbtie a fortei de munca cat mai ridicata.
Continutul propriu-zis al lucrarii
Daca intre anii 1957 si 1971 instrumentul utilizat a fost Fondul Social European , mai tarziu
apar si alte acte normative, strategii, programe, instrumente care isi pun amprenta asupra directiei
de dezvoltare a acestei politici.Constructia modelului social European a fost marcata astfel de
evenimente care au contribuit la definirea si dezvoltarea unei politici sociale si de ocupare
europene ,a strategiilor adecvate , a unor noi instrumente si parteneriate pentru atingerea
obiectivelor acestora.
Toate statele member cu exceptia Marii Britanii, au adoptat in 1989 printr-o declaratie ,Carta
Drepturilor Sociale Fundamentale ale Angajatilor cunoscuta sub numele de Carta Sociala. Aceasta
este un instrument politic care contine “obligatii morale “ al caror obiect este acela de a garanta ca
intr-o anumita tara sunt respectate anumite drepturi sociale.Acestea se refera mai ales la piata
muncii, formarea profesionala ,egalitatea de sanse, mediul de lucru.Deasemenea Carta contine o
1
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cerere adresata Comisiei Europene , de a inainta propuneri pentru a transpune continutul Cartei
Sociale in legislatie. Carta Sociala a fost urmata de programe de actiune sociala
Acordul de Politica Sociala este un alt instrument politic care este anexat la Protocolul de
Politica Sociala ,anexat si el la Tratatul asupra Uniunii Europene, este semnat de 14 state ( mai
putin Marea Britanie ) si stabileste obiectivele de politica sociala trasate si in Carta Sociala din
1989:promovarea ocuparii fortei de munca,imbunatatirea conditiilor de viata si de munca
,combaterea excluderii sociale,dezvoltarea resurselor umane.
Acordul de Politica Sociala stabileste procedura pentru adoptarea masurilor de politica sociala
si recunoaste rolul important pe care il are dialogul dintre conducere si angajati in politica
sociala.Carta Verde din 1993 ce stabileste directiile de actiune si apoi Carta Alba din 1994 pune
accent pe rolul pregatirii si formarii profesionale unde regasim doua coordpnate:” una verticala si
alta orizontala.
Pe directia verticala, care trebuie sa asigure coeziune economica si sociala regasim politicile
active de ocupare ,egalitate de sanse,educatie si training in meserii,forta de munca calificata care
sa corespunda unor cerinte mereu in schimbare , care sa permita accesul femeilor pe piata
muncii.In timp ce in plan orizontal este vorba de angajare pe plan local,egalitate de sanse si
societatea bazata pe servicii,parteneriate locale care sa asigure climatul favorabil spiritului
antrprenorial, al unor poli de cunoastere care este transferat spre sectoare noi.
Acentuarea componentei sociale a Uniunii Europene a fost o tendinta vizilbila,incepand cu
Tratatul de la Amserdam si reiterata in cadrul unor documente adoptate in ultimii ani . In acest fel
,deplina ocupare a devenit un obiectiv fundamental al institutiilor comunitare.
Totodata,s-a aratat cu aceste prilejuri ca ridicarea gradului de ocupare trebuie corelata cu
ameliorarea calitatii acestuia, considerata ca fiind un obiectiv major al strategiei europene a
ocuparii.Tratatul de la Amsterdam (1997) a introdus prevederi referitoare la politica de ocupare si
protectie sociala .Astfel, „statele membre trebuie sa colaboreze pentru dezvoltarea unei strategii
comune in domeniul ocuparii, in vederea promovarii unei forte de munca bine pregatite
profesional si adaptabile si a unei piete a muncii receptive la schimbarile economice.
Politicile statelor membre in domeniul ocuparii trebuie sa contribuie la atingerea obiectivelor
privind dezvoltarea durabila a economiei, un grad inalt de ocupare si de protectie sociala ,egalitate
de sanse intre barbati si femei, un grad inalt al competitivitatii economice, cresterea calitatii vietii ,
precum si coeziunea economica si sociala.Politicile in domeniul ocuparii, trebuie sa fie in
concordanta cu liniile directoare ale politicilor economice facandu-se astfel o legatura intre
economie si ocupare”
In urma introducerii in cadrul Tratatului de la Amsterdam a acestor prevederi privind
ocuparea ,statele membre au organizat in Luxemburg (1997-Procesul Luxemburg) o intalnire
dedicata exclusiv ocuparii in cadrul careia a fost initiata Strategia pentru Ocupare care a consacrat
principiul colaborarii intre statele membre in acest domeniu.Strategia europena pentru ocupare a
fost raspunsul Uniunii Europene la problemele identificate pe piata muncii in Europa, la jumatatea
anilor 1990. In urma discutiilor s-a stabilit de comun acord ca „somajul reprezinta o problema la
nivel european, o problema ce ar putea fi abordata prin elaborarea unei strategii si prin interventii
comune din partea tuturor Statelor Membre.”
Dupa prima intalnire de la Luxembutg au fost organizate si alte reuniuni in care s-au stabilit
orientarile de baza ale Strategiei Europene pemtru Ocupare si relatia dintre politicile de ocupare si
alte politici comunitare.Dintre aceste intalniri, cele mai importante pentru evolutia Strategiei
Europene pentru Ocupare , sunt cele de la Cardiff (1998-procesul Cardiff –reforma economica si
piata interna ),Lisabona si Stokholm (2000 ), Barcelona (2002).
Pentru a veni in intampinarea problemelor cu care se confrunta Uniunea Europeana ,statele
membre ale uniunii au lansat cu prilejul Consiliului European din 23-24 martie 2000, Strategia
Lisabona.Scopul declarat a fost acela de a revigora politicile comunitare, pe fondul a doua
provocari majore care afectau economia si societatea :globalizarea si dezvoltarea cu repeziciune a
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societatii informationale.Dezvoltarea societatii informationale a presupus o reforma radicala a
sistemului de educatie din Europa si asigurarea invatarii pe tot parcursul vietii pentru cetatenii
europeni.Intalnirea de la Lisabona a avut o importanta deosebita pentru ca a stabilit obiectivul
strategic pentru urmatorul deceniu: Uniunea Europeana sa devina cel mai dinamic si competitiv
spatiu economic din lume,bazat pe cunoastere , capabil sa realizeze o crestere economica durabila
cu locuri de munca mai multe si mai bune si o coeziune sociala sporita.
Atunci s-au stabilit ca obiective la nivel european atingerea unei rate medii generale de
ocupare de 70% si a ratei de ocupare in randul femeilor de 60% ,pana in anul 2010. Strategia de la
Lisabona a fost creata pentru a ajuta Uniunea Europeana sa-si recapete conditia de ocupare totala a
fortei de munca si de a intari coeziunea sociala pana in anul 2010.
Obiectivele strategiei de la Lisabona in ce priveste politica de ocupare a foreti de munca au
fost:
-cresterea calitativa si cantitativa a locurilor de munca
-anticiparea si capitalizarea schimbarilor pietei muncii prin crearea unui nou echilibru intre
flexibilitate si securitate
-lupta impotriva saraciei si tuturor formelor de excludere sociala si discriminare
-modernizarea serviciilor de securitate sociala
-promovarea egalitatii intre sexe
-sporirea importantei aspectelor sociale a extinderiisi a relatiilor externe ale Uiumii
EuropeneTot in anul 2000, a fost adoptata si Agenda Politicii Sociale, agenda care preia acele
obiective specifice si elemente ale strategiei ce tin de politica sociala si le converteste intr-un
program de actiune pe 5 ani.
Mai tarziu, la reuniunea de la Stokholm din martie 2001, s-au stabilit doua obiective
intermediare :atingerea pana in anul 2005 a unei rate medii generale de ocupare de 67% si a unei
rate de ocupare in randul femeilor de 57% si , respectiv a unui obiectiv suplimentar : atingerea
unei rate de ocupare de 50% in randul fortei de munca cu varsta cuprinsa intre 55 si 64 de ani.
Orientarile strategice stabilite la Lisabona au determinat reforme politice care au dus la
crearea a aproximativ 5 milioane de noi locuri de munca incepand cu anul 2000 ,din care 500.000
din anul 2002, in conditiile in care economia a avut un trend descendent.Deasemenea , reuniunea
de la Lisabona a adus o noutate in modul de abordare a Strategiei Europene de Ocupare , in sensul
ca problematica ocuparii fortei de munca incepe sa fie tratata regional, considerandu-se ca la acest
nivel se pot elabora strategii si se pot gasi solutii care sa tina cont de particularitatile locale.
In urma evaluarii eficientei Strategiei Europene pentru Ocupare , in cadrul intalnirii la nivel
european de la Barcelona s-a solicitat o intarire a acestei strategii care sa se dezvolte in cadrul creat
de rezultatele obtinute si sa se acorde in totalitate cu obiectivele stabilite la Lisabona; solicitadulise Consiliului si Comisiei Europene actiuni in scopul simplificarii diferitelor procesee de
coordonare in plan european.In 14 ianuarie 2003, in cadrul comunicarii Comisiei Europene a fost
prezentat cadrul pentru o strategie revizuita stabilindu-se si obiectivele concrete in acest sens:
*Ocuparea deplina:
-rata generala de ocupare de 67% in 2005 si 70% in 2010
-rata de ocupare pentru femei de 57% in 2005 si 60% in 2010
-rata de ocupare de 50% pentru muncitorii varstnici (55-64 ani ) in 2010
* Cresterea calitatii muncii:
Cresterea calitatii muncii este interdependenta cu progresul realizat in construirea unei
economii competitive, bazate pe cunoastere si trebuie urmarita mai ales prin intermediul
dialogului social.Conceptul de calitate a muncii este unul multidimensional care se adreseaza atat
caracteristicilor locului de munca cat si pietei muncii in sens larg.Acest concept cuprinde calitatea
intrinseca a locului de munca ,calificarile, invatarea pe tot parcursul vietii si dezvoltarea carierei,
egalitatea de gen, sanatatea si protectia muncii,flexibilitatea si securitatea , incluziunea si accesul
pe piata muncii , organizarea muncii si realizarea unui echilibru intre munca si viata particulara
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,dialogul social si implicarea angajatilor ,divesitatea si eliminarea discriminarii, precum si
performanta generala a muncii.
* Intarirea coeziunii si incluziunii sociale
Ocuparea este vitala pentru asigurarea incluziunii sociale.Politicile de ocupare trebuie sa
permita participarea la ocupare prin:promovarea accesului la o ocupare de calitate pentru toate
persoanele ( femei si barbati ) apte de munca, combatrea discriminarii pe piata muncii , prevenirea
marginalizarii persoanelor pe piata muncii .
In cadrul Consiliului de Primavara au fost structurate 4 prioritati de actiune:
1.Cresterea adaptabilitatii lucratorilor si a intreprinderilor prin :
-Promovarea flexibilitatii combinata cu securitatea pe piata muncii-adaptarea timpului de
lucru este folosita pentru a reflecta mai bine nevoile individului si ale companiei.Conform
Raportului privind „Evolutia politicii europene in domeniul ocuparii fortei de munca „( August
2007) ,” problematica segmentarii pe piata muncii nu este abordata pe deplin in UE.” Existau inca
diferente majore intre tipurile de contracte,statutul profesional si pe grupele de varsta, munca parttime era privita din ce in ce mai mult ca o prioritate dar era putin utilizata.Au fost realizate
progrese in privinta stabilirii tintelor nationale pentru sanatatea si securitatea la locul de munca si
in ceea ce priveste reducerea accidentelor la locul de munca de catre Danemarca, Cipru, Grecia,
Franta, Luxemburg, Marea Britanie
.-Facilitarea dezvoltarii afacerilor -dezvoltarea birourilor unice, a serviciilor on-line si a
sprijinului prin consultanta acordat afacerilor a progresat insa a ramas in continuare un acces redus
la finantare iar investitiile in inovare si cercetare-dezvoltare au fost deasemenea reduse. De aceea
,chiar daca majoritatea statelor au adoptat masuri de promovare a antreprenoriatului si a ocuparii
pe cont propriu , rezultatele au ramas insuficiente.In plus s-a pus problema prioritatii reducerii
impovararii administrative.
-Asigurarea de salarii corelate cu costurile muncii-in 2003/2004 cresterile generale ale
salariilor a fost in concordanta cu cresterile productivitatii si cu stabilitatea preturilor pe termen
mediu, iar eforturile s-au concentrat pe reducerea costurilor ne-salariale ale muncii, insa progresul
a ramas scazut in majoritatea statelor membre.
-Transformarea muncii nedeclarate in ocupare reglementata –eforturile de transformare a
muncii nedeclarate in ocupare reglementata a fost neuniform, Franta s-a distins prin eforturi
majore pentru a inregistra natura muncii nedeclarate.
2. Atragerea cat mai multor persoane pentru a intra si a ramane pe piata muncii;
transformarea muncii intr-o optiune reala pentru toti, prin:
-Intarirea politicilor active pe piata muncii-11 state membre au indeplinit tinta de 25% in
ceea ce priveste activarea somerilor pe termen
lung:Belgia, Grecia,Spania,
Finlanda,Irlanda,Italia,Luxemburg,Letonia,Suedia si Franta (pe baza datelor raportate in 2002 )
desi in Danemarca, Grecia ,Franta si Slovenia s-a inregistrat o proportie mai mica a participarii la
o masura activa.
-Valorizarea muncii-a existat un angajament vizibil pentru a rezolva problema muncii slab
platite prin beneficii la locul de munca si prin cresterea salariilor minime
-Cresterea participarii femeilor –rata de ocupare a femeilor a fost in crestere iar serviciile de
ingrijire a copilului s-au imbunatatit dar a ramas ridicata diferenta dintre venituri pe criterii de gen
existand putine actiuni intreprinse si tinte concrete pentru rezolvarea acestui aspect, impartirea
egala a responsabilitatilor intre femei si barbati este in continuare omisa.
-Strategii cuprinzatoare pentru imbatranirea activa-la momentul rapotului , Uniunea Europena
era departe de a-si atinge tinta pentru 2010 a ratei ocuparii pentru persoanele varstnice, iar
politicile erau sub asteptari ,rata ocuparii in UE era peste 60% dar era foarte scazuta in multe State
Membre mai ales in randul femeilor.
S-au facut eforturi pentru a definii strategiile nationale pentru imbatranirea activa in
Cipru,Cehia,Estonia,Finlanda,FrantA,Letonia,Olanda, Marea Britanie dar actiunile au fost
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concentrate pe masuri adoptate treptat in domeniul reducerii de taxe si al reformei pensiilor mai
mult descurajand pensionarile timpurii decat incurajarea cresterii ocuparii inclusiv pentru
persoanele tinere.
-Promovarea integrarii emigrantilor si a grupurilor dezavantajate-potentialul emigrantilor si al
grupuriloe dezavantajate a fost insuficient recunoscut si excluziunea de pe piata muncii a ramas o
problema.
3. Cresterea nivelului si al efectivitaii investitiei in capitalul uman si invatarea pe
parcursul intregii vieti ,prin :
-Elaborarea de strategii privind invatarea pe parcursul intregii vieti si investitia in capitalul
uman-investitiile publice in acest domeniu au fost reduse (5,1% din PIB in UE15 –conform
raportului din 2007 ) acestea au variat intre 8,55 in Danemarca si 3,9% in Grecia si Luxemburg.
-Participare pe scara larga si furnizare de educatie si formare profesionala-tinta UE pentru
2010 ca 85% dintre persoanele de 22 ani sa fi absolvit ciclul superior al liceului a reprezentat o
provocare majora.Au continuat sa existe mari diferente , cu rate cuprinse intre 94,1% in Slovacia si
43% in Malta , ratele de absolvire au fost foarte scazute si in Spania si Italia .Desi obiectivul
pentru 2010 era ca rata de participare a adultilor la invatarea pe tot parcursul vietii sa fie de 12,5%,
participarea acestora ramanea scazuta in Cehia,Grecia,Italia,Lituania,Malta si Slovacia „Lipseste
un angajament sistematic pentru rezolvarea situatiei persoanelor dezavantajate.Cazul Suediei este
o exceptie remarcabila , in care municipalitatile sunt obligate sa ofere invatamant secundar
superior tuturor tinerilor sub 20 de ani.
Dupa aceasta varsta, ei pot obtine calificari in invatamantul pentru adulti , alaturi de toti
angajatii care sunt indrepatititi sa participe la studii ‚(Raport-Evolutia politicii europene in
domeniul ocuparii fortei de munca –Romania ,2007)
-Reducerea numarului de elevi care abandoneaza timpuriu scoala-in 2003, procentul celor
care au abandonat timpuriu scoala a fost de 15,9% , peste tinta din 2010 ,10%.In Belgia, Cehia,
Cipru ,Grecia,Danemarca si Spania , abandonul a crescut incepand cu 2002
4.Asigurarea implementarii efective a reformelor printr-o mai buna coordonare, prin:
-Constituirea de parteneriate
-Definirea tintelor si angajamentelor nationale
-Proportionalitate,transparenta si efectivitate in alocarea resurselor financiare
-Dezvoltarea invatarii reciproce
La cinci ani de la lansarea Strategiei Lisabona,s-a desfasurat „reuniunea de primavara” a
sefilor de stat/guvern ai tarilor UE, reuniune care a avut un rol deosebit de important pentru
constructia europeana , avand ca misiune principala revigorarea proiectului de crestere a
competitivitatii economiei europene , lansat in anul 2000, cunoscut sub denumirea Procesul
Lisabona.
A fost nevoie de relansarea Strategiei Lisabona si re-orientarea prioritatilor in directia
promovarii dezvoltarii economice si a locurilor de munca „mai multe si mai bune „dar si conditii
obligatorii pentru consolidarea Modelului Social European, coeziunii sociale si dezvoltarii
durabile.Astfel, era nevoie ca Europa sa actualizezebaza pentru competitivitate , sa creasca
potentialul pentru dezvoltare si sa consolideze coeziunea sociala , punand accentul pe
cunoastere,inovare si optimizare a capitalului uman.
Relansarea Strategiei se realizeaza in jurul a doua mari obiective:realizarea cresterii
economice si crearea de noi locuri de munca si, a trei mari axe:cunoasterea si inovatia,crearea unui
spatiu atractiv pentru investitii si forta de munca , realizarea coeziunii sociale prin intermediul
cresterii economice si ocuparii fortei de munca.
In noua forma a Agendei Lisabona , s-a pus un accent mai mare pe sprijinirea IMMurilor, inclusiv prin facilitati financiare,desavarsirea Pietei Interne si ameliorarea cadrului
legislativ astfel incat acesta sa nu reprezinte o povara pentru companii.Mai mult, Consiuliul
European a luat si o decizie in legatura cu Directiva privind serviciile: a fost modificata pentru a
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respecta „modelul social european „ si „anumite sensibilitati si convingeri ale statelor
membre”.Directiva a avut ca scop stimularea liberei circulatii a seviciilor intre statele membre prin
simplificarea la maximum a conditiilor de stabilire a prestatorilor de servicii, in baza principiului
tarilor de origine.Ea a fost puternic contestata de tari ca Franta si Suedia care s-au temut de
dumpingul social ce urma sa se exercite de catre firmele din statele membre noi , unde salariile si
protectia sociala erau mai reduse.
Protectia sociala nu a mai fost un scop in sine (fara a fi neglijata), incercandu-se o
abordare proactiva: urma sa se incerce atragerea mai multr persoane pe piata muncii urmarindudse flexibilizarea aranjamentelor contractuale si punandu-se accent sporit pe educatie.O atentie
deosebita a fost acordata schimbarilor demografice din Uniune, prin incurajarea imbatranirii
active.
Consiliul European din martie 2005 a relansat Strategia Lisabona prin reorientarea pe
dezvoltare si ocupare in Europa.In legatura cu ocuparea fortei de munca,Uniunea Europeana si
fiecare Stat Membru si-au concentrat atentia pe trei prioritati fundamentale de actiune:
-atragerea si mentinerea a cat mai multor oameni pe piata fortei de munca , cresterea locurilor
de munca si modernizarea sistemelor de protectie sociala
-imbunatatirea adaptabilitatii lucratorilor si companiilor
-cresterea investitiei in capitalul umanprin sisteme mai bune de educare si formare
Liniile integrate au fost structurate pe trei planuri care urmau sa se influenteze si sa se
consolideze reciproc:macroeconomic, microeconomic si ocuparea fortei de munca.Acestea au fost
promovate prin doua documente legislative:Linii directoare extinse de politica economica
(componentele macro si micro-economice ) si Linii directoare pentru ocupare fortei de munca.
Liniile directoare pentru ocupare :
-Implementarea politicilor de ocupare care au scop ocuparea deplina, imbunatatirea calitatii
si productivitatii muncii si consolidarea coeziunii sociale si teritoriale
-Promovarea unei abordari a muncii pe tot parcursul vietii
-Asigurarea unei piete incluzive ale muncii, cresterea atractivitatii muncii si valorizarea
muncii pentru persoanele aflate in cautarea unui loc de munca, inclusiv grupurile dezavantajate si
persoanele inactive
-Imbunatatirea corelarii cu nevoile pietei muncii
-Promovarea flexibilitatii combinata cu siguranta ocuparii si reducerea segmentarii pe piata
muncii, luand in considerare si rolul partenerilor sociali
-Asigurarea unor dezvoltari favorabile ocuparii , ale costurilor muncii si ale mecanismelor de
stabilire a salariilor
-Extinderea si imbunatatirea investitiei in capitalul uman
-Adaptarea sistemelor de educatie si formare la noile cerinte de competente
Statele Membre au relizat programe nationale de reforme 2005-2008,elaborate in
concordanta cu propriile necesitati nationale si cu situatia specifica , dupa o consultare cu toate
organismele implicate la nivel national si regional.Astfel:
BELGIA ( la momentul anului 2005)
Politici/provocari: crearea de locuri de munca mai multe pentru tineri si lucratorii in varsta
Masuri-contributiile sociale ale angajatorilor vor fi reduse pentru stimularea ocuparii
tinerilor;rute profesionale personalizate pentru integrarea pe piata muncii a tinerilor someri
stabilite intr-o perioada mai mica de 6 luni;incurajarea ocuparii temporare a tinerilor;crearea de noi
oportunitati pentru tineri sa lucreze in proiecte care vin in intampinarea nevoilor sociale; campanii
de constientizare pentru a accentua productivitatea economica si experienta lucratorilor in
varsta;incepand cu anul 2006, toate companiile vor aloca o cota de 1.9% din fondul de salarii
pentru formare;pana in anul 2010, se preconiza ca unul din doi angajati vor beneficia de formare ,
indiferent de varsta;persoanele care vor continua sa lucreze dupa varsta de 60 ani, vor primi un
bonus la pensie;cresterea varstei de pensionare anticipata de la 58 ani la 60 ani, pana in 2008

1188

ConferinŃa StudenŃească Anuală „Nicolae Titulescu”. ŞtiinŃe economice

Politici/provocari: promovarea opoeunitatilor pentru grupurile dezavantajate
Masuri:-servicii de ocupare care garanteaza oportunitati egale de acces,in special pentru
persoanele in cautarea unui loc de munca care sunt greu de plasat pe piata muncii:persoane cu
dizabilitati,persoane necalificate,someri de lunga durata,migranti;toti somerii , in special cei de
lunga durata , vor beneficia de consiliere ,indrumare si formare profesionala, in primul an de
somaj.
Politici/provocari: promovarea flexibilitatii combinata cu securitatea pe piata
muncii;anticiparea si rezolvarea problemelor datorate restructurarii economice
Masuri:-salariatii care se reangajeaza dupa ce sunt afectati de restructurare si noul
angajator vor primi suport financiar pentru incurajarea antreprenoriatului ,persoanele aflate in
cautarea unui loc de munca vor avea posibilitatea sa probeze propriul proiect,in conditiile in care
vor continua sa beneficieze de drepturile de securitate sociala;antrprenoriatul va face parte din
curiculum scolar;antreprenoriatul in randul femeilor va fi incurajat prin actiuni de constientizare si
cursuri speciale de formare.
SPANIA ( la momentul anului 2005 )
Politicile stabilite prin Planul National de Reforma –Sectiunea Ocupare-incearca sa raspunda
dublei probleme a pietei muncii: ocuparea insuficienta in special in randul femeilor si ponderea
mare a ocuparii temporare .
Masurile adoptate au rolul de a reduce segmentarea pe piata muncii, de a creste investitia in
Cercetare si Dezvoltare si de imbunatatii investitia in capitatul uman si competitivitatea
intreprinderilor .Obiectivele din Planul National de Reforma al Spaniei sunt:rata ocuparii 66% in
2010 si rata ocuparii pentru femei 57% in 2010 in conditiile in care piata muncii era caracterizata
de somaj ridicat in randul tinerilor, disponibilitate redusa a ocuparii in regim part-time,nivel scazut
al mobilitatii fortei de munca, frecventa mare a accidentelor de munca
AUSTRIA ( la momentul anului 2005)
Politicile Austriei privind ocuparea se concentraza pe integrarea pe piata muncii a grupurilor
speciale formate din lucratori in varsta, femei, tineri.
Masurile adoptate de Austria pentru lucratorii in varsta constau in extinderea sistemului de
stimulare/penalizare,exinderea regimului part-time,promovarea programului de calificare/formare,
masuri de prevenirea a somajului pentru mentinerea pe piata muncii,programe specifice ale
Serviciului Public de Ocupare pentru angajatii peste 40 de ani si persoanele in cautarea unui loc
de munca peste 50 de ani.
Masuri pentru tineri: programe speciale pentru tinerii someri cu varste intre 19-24 de ani si
lansarea programului de formare integrat.
Masuri pentru femei (programul in 5 pasi , pentru ocuparea femeilor) : masuri de calificare
pentru femeile care lucreaza part-time,cursuri de limba pentru femeile migrante,recocilierea vietii
de familie cu viata profesionala,reprezentarea femeilor in pozitii de conducere,actiuni de
constientizare
CEHIA (la momentul anului 2005)
Principalele provocari ale pietei muncii :insuficienta motivare a persoanelor cu nivel scazut
de calificare pentru a accepta un loc de munca in care sa se mentina;insuficienta oferta a serviciilor
sociale pentru integrarea persoanelor expuse riscului excluziunii sociale;integrarea dificila pe piata
muncii a femeilor –mame, a persoanelor varstnice,a persoanelor cu nivel scazut de calificare, a
persoanelor cu handicap;
Masuri adoptate de Cehia:modalitati flexibile de angajare in munca , nivel scazut al taxelor
pentru venituri scazute,promovarea invatarii pe tot parcursul vietii in cadrul companiilor,intarirea
si imbunatatirea investitiei in capitalul uman,adaptarea sistemelor de educatie si pregatire
profesionala la noile cerinte de calificare,utilizarea corespunzatoarea sumelor alocate din Fondul
Social European.
O noua Agenda Sociala 2006-2010 a fost adoptata pentru a insoti strategia revizuita de la
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Lisabona dar si pentru a promova dimensiunea sociala a cresterii economice , agenda care s-a axat
pe doua domenii prioritare:orientarea catre imbunatatirea cantitativa si calitativa a locurilor de
munca ( prin intermediul dialogului social si al modernizarii legislatiei comunitare in domeniile
informarii si consultarii angajatilor,securitatii sociale si sanatatii si securitatii la locul de munca) si
realizarea unei societati mai coezive (prin combatrerea excluziunii sociale,promovarea
diversitatii,lupta impotriva discriminarii).Pentru perioada 2007-2013, s-a stabilit un program
comunitar pentru ocuparea fortei de munca si solidaritate sociala, numit Progress, program care
vizeaza :ocuparea fortei de munca,incluziunea si protectia sociala,conditiile de munca,lupta
impotriva discriminarii,egalitatea intre sexe,cu o suma totala de 743,25 milioane de EUR pentru
perioada respectiva.Mai mult, in 2007 a fost creat un Fond european de ajustare la globalizare in
vederea sustinerii lucratorilor care au fost concediati din cauza modelelor comerciale schimbatoare
la nivel global.Acest fond cofinanta masurile active de ocupare a fortei de munca (cautarea de
locuri de munca,alocatiile de mobilitate,consilierea,pregatirea si sustinerea infiintari de activitati
independente sau de afaceri).
Anul 2007 a fost celebrat drept „Anul european al egalitatii de sanse pentru toti.”
În iulie 2008, Comisia Europeană a publicat o propunere de reînnoire a Agendei Sociale
pentru perioada 2008-2010, „OportunităŃi, acces şi solidaritate în Europa secolului 21.Sunt
identificate şapte domenii prioritare în care este necesară revizuirea mijloacelor de acŃiune
comunitară: copiii şi tinerii, în special în ceea ce priveşte educaŃia şi protecŃia împotriva riscului de
sărăcie; promovarea ocupării forŃei de muncă într-un context internaŃional global; mobilitatea;
accesul egal la serviciile medicale de calitate pentru populaŃia în vârstă; combaterea sărăciei şi a
excluziunii sociale prin intermediul măsurilor active; lupta împotriva discriminării şi promovarea
egalităŃii între sexe; apărarea valorilor europene pe scena internaŃională. Comunicarea a fost
însoŃită de o propunere de directivă a Consiliului privind punerea în practică a principiului
egalităŃii de tratament între bărbaŃi şi femei indiferent de religie sau convingere, handicap, vârstă
sau orientare sexuală în afara domeniului ocupării forŃei de muncă şi de o propunere de directivă
privind aplicarea drepturilor pacienŃilor în sistemul medical transfrontalier.
„Criza economica a cauzat o diminuare importanta a activitatii economice in UE, insotita de
pierderea a milioane de locuri de munca si de un cost uman ridicat.Deficientele structurale
anterioare crizei care nu au fost corectate in mod corespunzator au devenit vizibile”Cu toate ca
Uniunea Europeana a fost si este o zona prospera,in ultimii zeze ani,cresterea sa economica a fost
slaba ,conform standardelor internationale.
“ Anul 2010 trebuie să marcheze un nou început. Îmi doresc ca Europa să isă mai puternică
din criza economică și financiară.In ultimii doi ani,doua milioane de oameni si-au pierdut locul de
munca. Prioritatea noastră pe termen scurt este ieșirea cu succes din criză.
Pentru a asigura un viitor durabil, trebuie să privim deja dincolo de prioritățile pe termen
scurt. Europa trebuie să se redreseze și, apoi, să se mențină pe poziție. Acesta este obiectivul
strategiei Europa 2020, care își propune să creeze mai multe locuri de muncă și să asigure condiții
de viață mai bune. Strategia ne arată că Europa este în măsură să asigure o creștere inteligentă,
durabilă și favorabilă incluziunii, să găsească mijloace pentru a crea noi locuri de muncă și să
imprime o direcție clară societăților noastre.”(Jose Manuel Barroso-prefata Europa 2020,Bruxelles
,2010).
Strategia Europa 2020 este un document strategic al Uniunii Europene cu privire la domeniul
economic si sociala , in contextual modelului European care are o economie de piata , un
document care proiecteaza directiile fundamentale de dezvoltare economica si sociala a Europei in
urmatorul deceniu dupa 2010.Strategia Europa 2020 se constituie in continuatoarea Agendei
Lisabona 2010 , care a functionat cu acelasi scop pentru perioada 2000-2010.
Strategia Europa 2020 isi propune trei prioritati fundamentale realizabile cu ajutorul a sapte
tinte emblematice grupate pe cinci obiective la finele anului 2020.Dintre cele cinci obiective,
retinem obiectivul economic respective rata de ocupare 75% (in grupa de varsta de 20-64 ani )
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realizabil prin: participarea sporita a tinerilor,participarea lucratorilor in varsta si mai putin
calificati,mai buna integrare a migrantilor legali,iar dintre cele sapte tinte retinem “o agenda pentru
noi competente si noi locuri de munca”( Strategia Europa 2020-pg.27) cu scopul de a crea
conditiile de modernizare a pietei muncii, care sa asigure cresterea ocuparii si a sustenabilitatii
modelelor sociale.Directiile la nivelul UE sunt:
“_ definirea si implementarea etapei a doua a agendei flexicuritatii, împreuna cu partenerii
sociali europeni
_ adaptarea cadrului legislativ, în acord cu principiile reglementarii inteligente, care sa
produca noi modele ale muncii
_ facilitarea si promovarea mobilitatii intra-europene a fortei de
munca, si întâlnirea mai buna dintre cererea si oferta de munca (inclusiv cu privire la
migrarea fortei de munca)
_ întarirea capacitatii partenerilor sociali si utilizarea deplina a potentialului de solutionare a
problemelor pe care-l detine dialogul la toate nivelurile
_ impulsionarea puternica a cadrului strategic de cooperare în
educatie si training, implicând pe toti cei interesati (implementarea principiilor învatarii
continue si vocationale)
_ dezvoltarea cadrului european de competente, calificari si ocupatii”(Institutul European din
Romania –Proiect SPOS 2010, studiul nr.2).
Concluzii
Criza economica a cauzat o diminuare importanta a activitatii economice in UE,insotita de
pierderea a milioane de locuri de munca si de un cost uman foarte ridicat, deficientele structurale
anterioare crizei care nu au fost corelate in mod corespunzator devenind vizibile.
Conform Raportului Comisiei Europene din 2011,inainte de declansarea crizei economice
(2001-2007), in UE, „productivitatea muncii era principalul factor de crestere,in timp ce utilizarea
fortei de munca si sporirea numarului de persoane cu varsta activa au reprezentat doar un sfert din
cresterea totala; in special scaderea participarii tinerilor si a barbatilor cu varsta cuprinsa intre 2554 de ani la piata fortei de munca si reducerea numarului de ore au diminuat cresterea in UE27.”Potrivit datelor EUROSTAT,in primul trimestru al anului 2009,rata somajului in randul
tinerilor UE a crescut cu 3,7p.p. comparativ cu aceeasi perioada a anului anterior , in conditiile in
care rata generala a somajului a urcat doar cu 1,2p.p ajungand la 8,2%.
Perioada crizei financiare a antrenat o crestere mai accentuata a somajului în rândul tinerilor,
cresterea economica si de creare de locuri de munca inregistrate in ultimii zece ani a fost anulata –
PIB-ul European a scazut cu 4% in 2009, productia industriala a scazut la nivelul anilor 1990,iar
23 milioane de oameni (10% din populatia activa a UE ) nu mai avea un loc de munca .La
jumatatea anului 2009 se înregistra o rata a somajului tinerilor de 19,6%, in Spania, Letonia si
Italia se situa între 25 si 34%, iar în Polonia, putin peste 18% .”Pierderile in materie de productie
din 2008 si 2009 au redus PIB-ul UE la nivelul anului 2006, preconizandu-se ca UE va recupera
nivelul de productie din primul trimestru al anului 2008 (inainte de inceperea crizei ) doar in al-2lea trimestru al anului 2012.
Criza a avut un cost social ridicat în Europa, cu o creștere puternică a șomajului. În 2008,
șomerii reprezentau 7 % din forța de muncă a UE-27. În 2010, numărul acestora era de aproape 10
%, cu perspectiva ca rata șomajului să rămână mai mare de 9 % în 2012. Rata șomajului este
deosebit de ridicată, depășind 12 %, în Estonia, Irlanda, Grecia, Slovacia, Letonia, Lituania și
Spania.
Șomajul pe termen lung – persoanele care nu au avut un loc de muncă de peste un an – a
crescut în mod considerabil și în prezent reprezintă aproximativ 40 % din șomajul total în UE.
Acest fapt evidențiază riscul unei excluderi durabile de pe piața forței de muncă. Rata șomajului
este deosebit de ridicată în rândul persoanelor cu un nivel scăzut de calificare, al migranților și al

Vasilica Mariana Bigea

1191

tinerilor. Rata șomajului în rândul tinerilor depășește 20 % în mai mult de jumătate din statele
membre ale UE și ajunge la 42 % într-o țară (Spania).”(Comisia Europeana-Analiza anuala a
cresterii, raport macroeconomic,2011,pg.7).
In octombrie 2011 Eurostat anunta ca rata somajului din zona euro, corectata de variatiile
sezoniere, a crescut in septembrie la 10,2%, fata de de 10,1% in august. Prin comparatie, in aceeasi
luna din 2010 se inregistra o rata a somajului de 10,1.Eurostat a calculat ca numarul somerilor din
UE a fost de 23,264 milioane de persoane in septembrie, din care 16,198 milioane in zona euro.
Fata de luna anterioara, numarul somerilor a crescut cu 174.000 in UE si cu 188.000 in zona
euro.Comparativ cu septembrie 2010, numarul de persoane fara loc de munca a sporit cu 215.000
in UE si cu 329.000 in zona euro. Dintre statele membre, cele mai scazute rate ale somajului au
fost inregistrate in Austria (3,9%), Olanda (4,5%) si Luxemburg (4,8%), in timp ce Spania, Grecia
si Letonia au inregistrat cele mai mari rate ale somajului, de 22,6%, respectiv 17,6% si 16,1%.
Cifra pentru Letonia este aferenta celui de-al doilea trimestru din 2011.In perioada septembrie
2010 - septembrie 2011, rata somajului la barbati a ramas stabila la 9,9% in zona euro si a scazut
de la 9,6% la 9,5% pe ansamblul blocului comunitar. Rata somajului la femei a crescut de la
10,4% la 10,6% in zona euro si de la 9,7% la 9,9% in UE.In randul tinerilor sub 25 de ani , rata
somajului a fost de 21,2 % in zona euro si de 21,4 % in ansamblul blocului comunitar, cea mai
scazuta rata a somajului in randul tinerilor a fost inregistrata in Austria ,de 7,1 % si cea mai
ridicata in Spania , de 48 %.
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MACROECONOMIC OUTLOOK
Mihail Iulian IACOBESCU1

Abstract
Lucrarea prezinta aspecte privind perspective macroeconomice in sectorul public si privat.
Sectoarele vizate sunt legate de import export, productivitatea muncii, populatie ocupata, somaj si
perspectiva privind inflatia.
Cuvinte cheie: macroeconomie, export, import, productivitate,somaj.
1. Introducere
EvoluŃia creşterii economice şi eforturile pentru reechilibrarea economiei. TendinŃe în
sectorul consumului privat şi public, in sectorul economisirii public şi privat, sectorul investiŃiilor
publice şi private (rezidenŃiale şi nerezidenŃiale), modificarea stocurilor, exportul şi importul.
Analiza ipotezelor care stau la baza previziunilor. Capacitatea guvernului de a răspunde la şocurile
economice şi domeniul de aplicare pentru un răspuns politic coordonat.
Analiza sectorială: analiza sectoarelor cheie: manufacturier, construcŃii şi imobiliare, servicii
şi aşteptările pentru preŃurile materiilor prime. EvoluŃia în sectoarele cheie, şi care din acestea vor
conduce cel mai probabil la creşterea economică în următorii ani. Modificări în componenŃa
producŃiei, tendintele productivităŃii muncii, crearea de noi locuri de muncă, investiŃii, politicile
guvernamentale (inclusiv schimbările potenŃiale), competitivitatea la export. Detalii posibile
privind defalcarea sectorială a intrărilor ISD şi performanŃa exporturilor.
EvoluŃia pieŃei forŃei de muncă: forŃa de muncă, ocuparea, şomajul şi tendinŃele
productivităŃii incluzând diferenŃele sectoriale (public versus privat, şi industriile cheie, daca este
posibil). De asemenea, trebuie avut în vedere şi ratele de participare pe entităŃi. RigidităŃile cheie
de pe piaŃa forŃei de muncă şi politicile instituite pentru a le aborda pe acestea. Competitivitatea
salarială în raport cu alte Ńări ECE. EvoluŃiile privind ocuparea forŃei de muncă din sectorul public.
InflaŃia, costul forŃei de muncă: evaluarea perspectivelor inflaŃiei până în 2013. Obiectivele
inflaŃiei pe termen scurt şi mediu. Impactul preŃurilor globale ale energiei şi bunurilor. Impactul
ajustărilor preŃurilor administrate, precum şi informaŃii privind ajustările planificate în funcŃie de
planurile propuse pentru a liberaliza preŃurile în sectoarele energiei şi transporturilor. TendinŃele
salariale şi a costurilor salariale în economie luate ca întreg şi în sectoarele cheie (inclusiv sectorul
public). IniŃiativele Guvernului să conŃină inflaŃia (mediu inflaŃionist
2. Continutul Propriu-zis
A. Agregate macroeconomice: evoluŃia creşterii economice şi eforturile pentru reechilibrarea
economiei. TendinŃe în sectorul consumului privat şi public, in sectorul economisirii public şi
privat, sectorul investiŃiilor publice şi private (rezidenŃiale şi nerezidenŃiale), modificarea
stocurilor, exportul şi importul. Analiza ipotezelor care stau la baza previziunilor. Capacitatea
guvernului de a răspunde la şocurile economice şi domeniul de aplicare pentru un răspuns politic
coordonat
Efectele crizei economice şi financiare globale s-au simŃit pregnant în anul 2009, când
produsul intern brut s-a redus cu 7,1% în condiŃiile unei ajustări semnificative a deficitului de cont
1

*Student, Master Finante si Asigurări, Universitatea Nicolae Titulescu, Bucuresti
(E-mail: iacobescumihail@yahoo.com). Acest studiu a fost elaborat sub coordonarea Profesorului univ.dr.
Nicoleta Jula(nicoletajula@yahoo.com).

Mihail Iulian Iacobescu

1193

curent (4,2% din PIB de la 11,6% în 2008) şi a unui deficit bugetar în creştere.
Pe fondul menŃinerii tendinŃei de reducere a cererii interne, declinul economic creştere.
A continuat şi în anul 2010 când produsul intern brut s-a diminuat cu 1,3%, ceea ce a
reprezentat o evoluŃie mai bună decât se anticipase prin prognoza de toamnă. Pozitiv a fost faptul
că s-a înregistrat concomitent şi ajustarea deficitului bugetar de la 8,5% din PIB în anul 2009 la
6,4% (conform SEC 95) şi menŃinerea deficitului de cont curent în zona de sustenabilitate,
respectiv 4,1% din PIB. Anul 2010 poate fi considerat ca anul relansării producŃiei industriale care
s-a majorat cu 5,5%, recuperând în totalitate scăderea din anul 2009, dar având o structură adaptată
mai bine la cerinŃele pieŃei externe şi interne, precum şi anul cu cele mai mari exporturi de bunuri,
depăşind chiar nivelul de dinainte de criză.
Componentele cererii interne au înregistrat scăderi faŃă de anul 2009, în special formarea
brută de capital fix, care a fost afectată de lipsa surselor de finanŃare şi de neîncrederea sectorului
privat în evoluŃia economică. O mare parte din cerere a fost acoperită din importurile de bunuri şi
servicii, care s-au majorat cu 11,6%, în condiŃiile majorării exporturilor de bunuri şi servicii cu
13,1%.
Oferta internă a fost susŃinută de valoarea adăugată brută din industrie, care s-a majorat cu
5,1%. Celelalte sectoare au înregistrat scăderi, cea mai amplă fiind în sectorul construcŃiilor,
respectiv 10,7%.
Urmărind evoluŃia trimestrială a produsului intern brut în comparaŃie cu trimestrul anterior,
modificările în dinamică au fost între -0,7% şi +0,2%, ceea ce arată o oarecare stabilitate a
economiei, care în condiŃii favorabile poate relua creşterea continuă.
În trimestrul I 2011 produsul intern brut s-a majorat, în termeni reali, cu 1,7% faŃă de
trimestrul I 2010. FaŃă de trimestrul IV 2010 creşterea a fost de 0,7%, după ce în trimestrul IV
2010 s-a înregistrat o creştere de 0,1% faŃă de trimestrul precedent, această evoluŃie evidenŃiind
tendinŃa economiei de reluare a creşterii.
Cererea internă a fost în scădere faŃă de trimestrul I 2010 cu 0,5%, pe fondul reducerii
consumului final cu 3% şi a formării brute de capital fix cu 2,2%. Consumul privat s-a redus cu
0,7%, iar consumul guvernamental, care include consumul individual şi colectiv al acestuia, s-a
diminuat cu 10,5%. Exporturile de bunuri şi servicii au fost superioare importurilor (23,6% faŃă de
15,4%), contribuind la creşterea PIB cu 2,2 procente.
Pe la latura ofertei, este de remarcat creşterea cu 10,1% a valorii adăugate brute din industrie.
Ramura „comerŃ, hoteluri, restaurante, transporturi şi telecomunicaŃii” a înregistrat o majorare de
1,1%. În celelalte domenii s-au înregistrat reduceri ale volumului de activitate, ceea ce a contribuit
la diminuarea amplitudinii de creştere a PIB, respectiv valoarea adăugată din construcŃii s-a redus
cu 2,4%, din servicii cu 2,0% şi din agricultură cu 0,4%.
Conform datelor statistice, trimestrul II 2011 este al treilea trimestru de creştere a produsului
intern brut, comparativ cu trimestrul precedent, respectiv cu 0,2% (ca serie ajustată), faŃă de
trimestrul II 2010 creşterea fiind de 1,4% (ca serie brută). Astfel, în semestrul I 2011 creşterea
economică a fost de 1,6% faŃă de semestrul I 2010, în condiŃiile în care în această perioadă au
continuat să se manifeste efectele măsurilor de austeritate.
Având în vedere presiunile la nivel mondial şi, în special, cele din economiile statelor
membre ale UE, cadrul macroeconomic pentru anul 2011 s-a menŃinut corespunzător unei majorări
a produsului intern brut cu 1,5%. Cererea internă va reprezenta motorul creşterii economice, în
condiŃiile în care formarea brută de capital fix va înregistra o dinamică superioară celei a
consumului final. După scăderile puternice din 2009 şi 2010, formarea brută de capital fix se
aşteaptă să crească cu 3,4%. Cheltuielile bugetare cu investiŃiile vor ocupa un loc important în
politica bugetară, în condiŃiile în care eforturile vor fi concentrate pe reducerea deficitului bugetar.
Astfel, cheltuielile bugetare cu investiŃiile vor fi de 35,2 mld. lei, în creştere cu 4,4% faŃă de anul
2010, reprezentând 6,5% din PIB.
După contracŃia severă din anii precedenŃi şi în condiŃiile majorării veniturilor disponibile,
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consumul privat îşi va relua creşterea, respectiv cu 1,9%. Cheltuielile cu consumul guvernamental
vor continua să se reducă, prin menŃinerea unor constrângeri bugetare, respectiv cu 1,1%.
Exporturile de bunuri şi servicii vor reprezenta în continuare un motor de creştere economică,
fiind prognozate să înregistreze un spor, în termeni reali, de 8,1%. Importurile de bunuri şi servicii
vor creşte cu 7,1%.
Pe partea ofertei interne, pentru anul 2011, se aşteaptă creşteri, în principal, ale ramurilor
industriale cu producŃie majoritară pentru export. În general, sunt prevăzute sporuri ale valorii
adăugate brute în toate domeniile de activitate. Industria va continua creşterea începută în 2010,
fiind principalul susŃinător al creşterii produsului intern brut, urmând să se majoreze cu 2,7%.
ConstrucŃiile vor înregistra un uşor reviriment după reducerile drastice din 2009 şi 2010, respectiv
o majorare cu 1,6%. Valoarea adăugată brută din agricultură va fi cu 1% mai mare faŃă de 2010,
această creştere fiind în mare parte o consecinŃă a efectului de bază destul de puternic al anilor
precedenŃi. Şi serviciile sunt aşteptate să aibă o contribuŃie pozitivă la creşterea produsului intern
brut, dar una modestă, ca urmare a majorării valorii adăugate brute cu 0,9%.
Pentru anul 2012, scenariul de prognoză prevede accelerarea creşterii economice cu 4,0%,
care să recupereze scăderile din anii 2009-2010 datorate crizei economico-financiare şi să asigure
reducerea decalajelor faŃă de statele membre ale UE mai dezvoltate (catching-up). Scenariul se
bazează pe îmbunătăŃirea activităŃii în toate sectoarele economiei, în special în ramurile industriale
cu potenŃial ridicat de export, precum şi în sectorul construcŃiilor, care poate fructifica necesarul de
infrastructură existent în toate domeniile.
Cererea internă va fi unul dintre motoarele acestei evoluŃii (alături de exporturi), cu un ritm
de creştere a formării brute de capital fix de 5,8%. Cheltuielile bugetare cu investiŃiile sunt
proiectate să se majoreze semnificativ, respectiv cu peste 20%, urmând să reprezinte 7,4% din
PIB.
TendinŃele, în ceea ce priveşte consumul, sunt de majorare a cheltuielilor consumului privat
cu 3,9%, în condiŃiile creşterii veniturilor disponibile şi a încrederii în climatul economic,
concomitent cu revenirea pe creştere a cheltuielilor consumului guvernamental cu 1,5%, după ce în
ultimii doi ani acestea s-au diminuat. Această evoluŃie a cheltuielilor consumului guvernamental
asigură reducerea ponderii lor în produsul intern brut şi îmbunătăŃirea eficienŃei cheltuielilor
bugetare. Exporturile şi importurile de bunuri şi servicii se vor menŃine la niveluri ridicate,
înregistrând creşteri semnificative – în termeni reali - de 9,7% şi, respectiv 8,3%, ceea ce ar
asigura o contribuŃie uşor pozitivă (0,1 procente) la creşterea reală a produsului intern brut.
Calculele CNP privind produsul intern brut potenŃial au fost făcute pe baza funcŃiei de
producŃie Cob-Douglas, utilizând, din punct de vedere metodologic, pentru prognoza ocupării
potenŃiale prognoza populaŃiei în vârstă de muncă, a ratei de activitate a populaŃiei în vârstă de
muncă (al cărei trend se determină cu ajutorul filtrului Hodrick-Prescott), precum şi trendul ratei
şomajului determinat, de asemenea, cu ajutorul filtrului menŃionat. De asemenea, s-a presupus că
în următorii 4-5 ani accesarea fondurilor structurale va fi accelerată cu efect major în creşterea
contribuŃiei capitalului şi a productivităŃii totale a factorilor (TFP). Astfel, produsul intern brut
potenŃial este estimat să se majoreze cu o medie anuală de 3,4% pe termen mediu.
În anul 2010, exporturile de bunuri au fost în creştere cu 28,2%, iar importurile de bunuri cu
20,1%, faŃă de anul 2009.
Exporturile intracomunitare, care reprezintă 72,2% din total exporturi, s-au majorat cu 24,6%,
iar cele extracomunitare cu 38,7%. Importurile intracomunitare, cu o pondere de 72,5% din totalul
importurilor, au crescut cu 19,1%, iar importurile extracomunitare cu 22,9%.
Ponderea deficitului comercial FOB-FOB în PIB s-a diminuat cu 1 punct procentual faŃă de
2009, ajungând la 4,8%.
În 2010 deficitul de cont curent a ajuns la nivelul de 5,0 mld. euro (4,1% din PIB), ca urmare
a reducerii deficitului comercial cu 14,1%, dar şi a menŃinerii contribuŃiei pozitive a excedentului
transferurilor curente.
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Deficitul contului curent, în anul 2010, s-a majorat cu 1,1% faŃă de cel din anul 2009 şi a fost
finanŃat în proporŃie de 54,3% prin investiŃii străine directe care au cumulat 2,7 mld. euro,
comparativ cu 3,5 mld. euro în anul 2009.
Exporturile realizate în semestrul I 2011 au cunoscut o creştere a valorii cu 28,2%, mai mare
cu 2 puncte procentuale decât cea realizată în aceeaşi perioadă a anului 2010. FaŃă de semestrul I
2010 s-au exportat în plus bunuri în valoare de aproape 5 miliarde euro. Media lunară a exportului
a fost de 3,7 miliarde euro comparativ cu 2,9 miliarde euro din aceeaşi perioadă a anului 2010. În
acelaşi timp, importurile s-au majorat cu 20,4% faŃă de perioada coresunzătoare a anului anterior.
Structura exporturilor prezintă o îmbunătăŃire ce s-a concretizat în faptul că 75,7% din
exporturile româneşti constau în produse manufacturate, iar produsele industriei constructoare de
maşini şi echipamente de transport reprezintă 42,1% din exporturi. În acelaşi timp importurile de
astfel de produse reprezintă 33,8%.
Ca urmare a ritmului de creştere al exportului superior cu 7,8 puncte procentuale celui
înregistrat la import, deficitul FOB-CIF s-a redus cu 7,0% în această perioadă.
Pentru anul 2011 exporturile şi importurile de bunuri se estimează că se vor majora cu 15,1%,
respectiv 11,8%, în condiŃiile în care producŃia industrială va cunoaşte o creştere cu 2,6%.
Exporturile de bunuri intracomunitare vor înregistra o creştere cu 14,6%, iar cele extracomunitare
de 16,2%. Importurile intracomunitare se vor majora cu 11,2%, iar cele extracomunitare cu 13,3%.
Deficitul comercial FOB-CIF se va menŃine cam la un nivel apropiat de cel înregistrat în anul
2010 (9,4 mld. euro), ponderea acestuia în PIB diminuându-se cu 0,6 puncte procentuale, până la
7,2%.
Deficitul contului curent al balanŃei de plăŃi externe se aşteaptă să fie în valoare de 5,6 mld.
euro, reprezentând 4,3% din PIB. FaŃă de anul precedent, acesta se va majora cu 13,4%, în
principal, ca urmare a creşterii deficitului balanŃei veniturilor concomitent cu o reducere a
deficitului comercial precum şi cu o majorare a excedentului transferurilor curente.
Pentru anul 2012 se apreciază că exporturile de bunuri româneşti se vor majora cu 14,5%
accelerarea activităŃii economice interne necesitând importuri suplimentare, în creştere cu 11,9%.
În acest context se estimează o diminuare a ponderii deficitului comercial FOB-FOB în PIB, de la
4,1% în anul 2011 la 3,5% în anul 2012.
Schimburile comerciale se vor relansa atât în spaŃiul intracomunitar, cât şi cel extracomunitar.
Astfel în anul 2012, exporturile intracomunitare şi extracomunitare de bunuri se vor majora cu
13,9% şi respectiv cu 16,1%. Importurile intracomunitare şi extracomunitare vor creşte cu 11,6%
şi respectiv cu 12,7%.
Deficitul contului curent al balanŃei de plăŃi în anul 2012 se apreciază că va ajunge la nivelul
de 6,7 mld. euro, cu o pondere de 4,8% din PIB în principal ca urmare a unei creşteri importante a
deficitului balanŃei veniturilor dar şi a majorării excedentului transferurilor curente.
Analiza sectorială: analiza sectoarelor cheie: manufacturier, construcŃii şi imobiliare, servicii
şi aşteptările pentru preŃurile materiilor prime. EvoluŃia în sectoarele cheie, şi care din acestea vor
conduce cel mai probabil la creşterea economică în următorii ani. Modificări în componenŃa
producŃiei, tendintele productivităŃii muncii, crearea de noi locuri de muncă, investiŃii, politicile
guvernamentale (inclusiv schimbările potenŃiale), competitivitatea la export. Detalii posibile
privind defalcarea sectorială a intrărilor ISD şi performanŃa exporturilor.
Industria reprezintă o activitate importantă în ansamblul economiei româneşti, având o
pondere însemnată în structura PIB. Este, de altfel, ramura care are o contribuŃie pozitivă la
evoluŃia PIB în acest an.
Pentru producŃia industrială anul 2010 arată o anumită revenire prin majorarea cu 5,5%
comparativ cu din anul anterior. Pentru anul 2010, redresarea producŃiei industriale a avut ca
principală cauză exportul. Astfel, cifra de afaceri din industrie, în termeni nominali, pe total (piaŃă
internă şi piaŃă externă) s-a majorat cu 12,0%; aceasta se datorează exclusiv evoluŃiei cifrei de
afaceri pe piaŃa externă care a crescut în aceeaşi perioadă cu 31,5% în timp ce valoarea cifrei de

1196

ConferinŃa StudenŃească Anuală „Nicolae Titulescu”. ŞtiinŃe economice

afaceri pe piaŃa internă a avut o creştere uşoară cu 0,9%.
În aceste condiŃii, creşterea producŃiei industriale a provenit în special din activităŃi
productive de bunuri intermediare şi bunuri de capital cu desfacere la export, a căror producŃie a
crescut în anul 2010 cu 10,4%, respectiv 8,9%. Se remarcă, în acest sens, ramuri precum industria
metalurgică, fabricarea autovehiculelor de transport rutier, fabricarea calculatoarelor şi a
produselor electronice, fabricarea echipamentelor electrice, în care ponderea cifrei de afaceri pe
piaŃa externă este majoritară (de la 50% până la 80% din cifra de afaceri totală).
De altfel, în structura producŃiei industriale, sunt de remarcat trei situaŃii distincte în evoluŃiile
unor ramurilor industriale:
ramuri care nu par a fi fost afectate în mod substanŃial de criza financiară şi care vor continua
trendul ascendent: fabricarea echipamentelor electrice, fabricarea autovehiculelor de transport
rutier şi prelucrarea lemnului. Aceste ramuri au înregistrat creşteri de producŃie atât în anul 2009,
cât şi 2010;
ramuri care recuperează din diminuarea producŃiei, cum ar fi: industria metalurgică,
fabricarea produselor farmaceutice de bază, fabricarea substanŃelor şi produselor chimice,
fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice, industria textilă.
Unele din aceste ramuri au recuperat o mare parte din pierderea de la sfârşitul anului 2009
redresarea fiind foarte pronunŃată. Astfel, dacă în anul 2009 producŃia industriei metalurgice a
scăzut cu 35,9%, în 2010 a crescut cu 27,3%, industria chimică a scăzut în 2009 cu 16,0%, iar în
2010 a crescut cu 9,7%.
ramuri care au înregistrat scăderi de producŃie atât în anul 2009, cât şi în 2010, nereuşind să
depăşească efectele crizei şi ale căror niveluri de producŃie rămân la valori reduse: fabricarea altor
mijloace de transport, fabricarea produselor de cocserie şi a produselor obŃinute din prelucrarea
ŃiŃeiului, fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente, industria construcŃiilor metalice şi a
produselor din metal, aceste ramuri reducându-şi ponderea în structura producŃiei industriale.
Pentru primele şase luni ale anului 2011, tendinŃa de creştere s-a menŃinut, astfel că s-a
înregistrat o creştere cu 7,5% faŃă de aceeaşi perioadă a anului anterior. Creşterea din acesta
perioada a anului 2011 s-a datorat aproape în principal industriei prelucrătoare şi industriei
extractive, care şi-au majorat volumul de activitate cu 7,8% respectiv 7,6%. Pe marile grupe
industriale, industria bunurilor intermediare, a bunurilor de folosinŃă îndelungată si a bunurilor de
capital au avut creşteri semnificative cu 14,8%, 7,7% şi 6,1%.
Pentru anii 2011 şi 2012 estimăm o continuare a evoluŃiei pozitive din industrie, în principal
în industria prelucrătoare care îşi va confirma rolul său determinant în asigurarea creşterii
producŃiei industriale.
În anul 2010, volumul lucrărilor de construcŃii s-a redus, în termeni reali, cu 13,2% (serie
brută) faŃă de anul precedent şi cu 14,8% ca serie ajustată. EvoluŃia a fost cauzată de diminuările
tuturor elementelor de structură, după cum urmează: lucrările de construcŃii noi (-18,9%), lucrările
de reparaŃii capitale (-4,1%) şi lucrările de întreŃinere şi reparaŃii curente (-0,4%). Pe tipuri de
construcŃii, segmentul rezidenŃial a avut cea mai mare contracŃie (-35,7%), urmat de clădirile
nerezidenŃiale (-13,6%) şi construcŃiile inginereşti (-3,1 %).
În corelaŃie cu evoluŃia indicilor aferenŃi clădirilor rezidenŃiale, numărul locuinŃelor finalizate
în anul 2010 a scăzut cu 22,4% faŃă de anul 2009, ajungând la 48.526 unităŃi. Analiza pe medii de
rezidenŃă a locuinŃelor terminate relevă faptul că 53,7% au fost date în folosinŃă în mediul rural.
Un indicator obiectiv pentru evoluŃia viitoare a sectorului imobiliar este numărul de
autorizaŃii acordate pentru construcŃia de clădiri rezidenŃiale. În anul 2010 a fost aprobată
începerea lucrărilor, conform proiectelor, la 42.189 clădiri rezidenŃiale, cu 13,6% mai puŃine decât
cele emise în 2009. Din totalul solicitărilor aproape 65% (27.371 cereri) vizează zona rurală.
În primul semestru al anului 2011 volumul lucrărilor de construcŃii s-a redus, ca serie brută,
comparativ cu intervalul corespunzător din anul precedent, cu 5%. EvoluŃia a fost cauzată de
scăderile înregistrate de lucrările executate la construcŃiile noi (-8,2%) şi la cele de întreŃinere şi
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reparaŃii curente (-2,2%). Totuşi, în acelaşi interval, lucrările de reparaŃii capitale şi-au majorat
volumul cu 6,1%. Pe obiecte de construcŃii, exceptând clădirile nerezidenŃiale care şi-au majorat
volumul cu 4,7%, celelalte două componente şi-au redus volumele de lucrări: clădirile rezidenŃiale
cu 26,5% şi construcŃiile inginereşti cu 1,4%. Astfel, în ceea ce priveşte sectorul imobiliar, acesta
continuă tendinŃa înregistrată în anul 2010, volumul de lucrări executat pentru construcŃiile
rezidenŃiale având cea mai mare reducere de activitate.
In
ceea
ce
priveşte
numărul
locuinŃelor
finalizate
în
intervalul
ianuarie – martie 2011, acesta s-a cifrat la 7.625 unităŃi locative, fiind în scădere cu 360 unităŃi,
respectiv cu 4,5%, faŃă de trimestrul I 2010.
In prima jumătate a lui 2011 s-au eliberat 18.938 de autorizaŃii de construire pentru clădiri
rezidenŃiale, cu 4,5% mai puŃine decât în perioada similară a anului trecut. Dintre acestea 66,8%
vizează zona rurală.
Pentru anii 2011 şi 2012 sunt prognozate reveniri la creşteri de 1,5%, respectiv 4,4%, ca
urmare a:
−
alocării fondurilor suplimentare necesare susŃinerii proiectelor de investiŃii din
domeniul infrastructurii de transport, mediu, rurale, energie;
−
construirii de locuinŃe pentru tineri şi de locuinŃe sociale şi reabilitării termice a
blocurilor de locuinŃe;
−
lucrărilor de îmbunătăŃiri funciare (combaterii eroziunii solului, excesului şi
deficitului de apă).
În anul 2010, volumul cifrei de afaceri din comerŃul cu amănuntul (cu excepŃia comerŃului cu
autovehicule şi motociclete) a scăzut faŃă de anul 2009 cu 5,3% (serie brută), singura componentă
care a înregistrat creştere fiind comerŃul cu amănuntul al carburanŃilor pentru autovehicule în
magazine specializate (3,7%).
În primele şase luni ale anului 2011 volumul cifrei de afaceri din comerŃul cu amănuntul (cu
excepŃia comerŃului cu autovehicule şi motociclete) a înregistrat o scădere de 5,8% comparativ cu
aceeaşi perioadă din anul anterior, toate componentele înregistrând reduceri.
Având în vedere tendinŃa de redresare a economiei naŃionale, manifestată încă din trimestrul
patru al anului anterior, dar şi o menŃinere relativ constantă a veniturilor reale ale populaŃiei,
estimăm pentru anul 2011 o uşoară redresare a volumul cifrei de afaceri din comerŃul cu
amănuntul, comparativ cu anul anterior (cca. 1,2%).
În ceea ce priveşte volumul cifrei de afaceri pentru comerŃul cu autovehicule şi motociclete,
în anul 2010, comparativ cu anul 2009, s-a înregistrat o scădere de 6,6%. Singura ramură care a
înregistrat creştere a fost componenta comerŃului cu piese şi accesorii pentru autovehicule (6,8%).
În primele şase luni ale anului 2011, comparativ cu perioada similară din 2010, volumul cifrei
de afaceri pentru comerŃul cu autovehicule şi motociclete a crescut cu 0,5% pe total, evoluŃie
datorată în exclusivitate majorării volumului cifrei de afaceri pentru comerŃul cu autovehicule
(2,3%).
Pentru anul 2011, având în vedere continuarea Programului de înnoire a parcului auto
naŃional şi stabilitatea cursului de schimb, estimăm o creştere a volumul cifrei de afaceri din
comerŃul cu autovehicule şi motociclete, comparativ cu anul 2010, de circa 5,5%.
Serviciile de piaŃă prestate în special întreprinderilor au înregistrat în anul 2010 o creştere de
3,1% (serie brută) a valorii cifrei de afaceri comparativ cu anul anterior.
ActivităŃile care au înregistrat creşteri semnificative în anul 2010 au fost: serviciile în
tehnologia informaŃiei (+41,8%), serviciile de închiriere şi leasing (+30,3%), serviciile privind
forŃa de muncă (+25,3%), dar şi transporturile terestre şi prin conducte (+22,2%), serviciile
informatice (21,6%).
În primul semestru al anului 2011 valoarea cifrei de afaceri pentru servicii de piaŃă prestate în
special întreprinderilor s-a majorat cu 1,9% (serie brută), comparativ cu perioada similară a anului
anterior.
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Se poate evidenŃia faptul că unele activităŃi au recuperat în primele şase luni ale acestui an o
bună parte din diminuarea suferită în anul 2010. Astfel, dacă în anul 2010 cifra de afaceri pentru
activităŃi de arhitectură şi inginerie a scăzut cu 1,2%, în primele şase luni din 2011 aceasta a
crescut cu 20,9%. De asemenea, în cazul activităŃilor de publicitate şi studiere a pieŃei si a
transportului aerian, valoarea cifrei de afaceri de la o diminuare de 15,1%, respectiv 1,5% în 2010
a crescut în primele şase luni din acest an cu 11,0%, respectiv 1,6%.
Unele servicii de piaŃă prestate în special întreprinderilor şi-au menŃinut evoluŃia pozitivă din
anul 2010 şi în primele şase luni din 2011: serviciile în tehnologia informaŃiei (+12,6%),
transporturile terestre şi prin conducte (+8,4%), serviciile privind forŃa de muncă (+4,1%), Alte
servicii, precum: activităŃile de producŃie cinematografică, video şi de programe de televiziune (31,1%), activităŃi de difuzare şi transmitere de programe (-8,0%), activităŃile de curăŃenie (-1,1%)
au continuat şi în primul semestru din acest an evoluŃia negativă din 2010.
Pentru anul 2011 se estimează continuarea trendului din primele două luni ale anului,
creşterea valorii cifrei de afaceri pentru servicii de piaŃă prestate întreprinderilor situându-se la
circa 3,5%.
Volumul total al cifrei de afaceri pentru servicii prestate populaŃiei a crescut în anul 2010 cu
13,7% (serie brută) comparativ cu anul anterior.
Serviciile prestate populaŃiei care au înregistrat creşteri în 2010 au fost: activităŃile agenŃiilor
turistice (+20,0%), activităŃile de jocuri de noroc şi alte activităŃi recreative (+18,5%), activităŃile
de hoteluri şi restaurante (+12,0%).
Diminuări ale volumului cifrei de afaceri au suferit în anul 2010 activităŃi precum: coafură şi
alte activităŃi de înfrumuseŃare (-8,7%), spălarea, curăŃarea articolelor textile şi a produselor din
blană (-7,2%).
În primele şase luni ale anului 2011 volumul total al cifrei de afaceri pentru servicii prestate
populaŃiei a continuat trendul ascendent din 2010, înregistrând o creştere de 6,8% (serie brută)
comparativ cu perioada similară a anului anterior.
Serviciile care au avut o evoluŃie pozitivă pe parcursul primelor şase luni din 2011,
comparativ cu perioada similară a anului anterior au fost jocurile de noroc şi alte activităŃi
recreative (+8,7%), activităŃile de hoteluri şi restaurante (+6,4%) şi activităŃile agenŃiilor turistice
(+4,8%),.
Serviciile de coafură şi alte activităŃi de înfrumuseŃare au înregistrat in primele şase luni ale
acestui an o revenire de la diminuarea suferită în 2010 (de la -8,7% la +3,5%).
Pentru anul 2011 se aşteaptă continuarea evoluŃiei pozitive începută în anul anterior, creşterea
volumului cifrei de afaceri pentru servicii prestate populaŃiei estimându-se a se situa la circa 9,5%.
Productivitatea muncii din industrie a continuat trendul ascendent început în luna martie
2009. Astfel, în anul 2010 productivitatea muncii a crescut cu 17,0% comparativ cu anul anterior.
Cea mai mare creştere de productivitate a fost înregistrată în industria metalurgică (+49,0%),
repararea, întreŃinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor (+40,0%) şi fabricarea
echipamentelor electrice (+34,7%).
Au fost însă şi ramuri care au înregistrat scăderi semnificative de productivitate: fabricarea
produselor din tutun (-33,6%), fabricarea altor mijloace de transport (-16,1%), ramuri în care şi
activitatea productivă s-a diminuat semnificativ.
În primul semestru al anului 2011 s-a menŃinut tendinŃa de creştere din anul anterior, astfel că
în industrie productivitatea muncii s-a majorat cu 8,0% faŃă de aceeaşi perioadă a anului anterior.
Cele mai mari creşteri s-au înregistrat la fabricarea produselor din tutun (+66,6%), repararea,
întreŃinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor (+34,3%), şi fabricarea substanŃelor şi a
produselor chimice (+26,1%). Scăderi au înregistrat doar trei ramuri: fabricarea altor mijloace de
transport (-7,9%), fabricarea produselor textile (-7,0%) şi fabricarea autovehicolelor de transport
rutier (-1,2%).
Productivitatea muncii (ca raport între PIB real şi populaŃia ocupată, conform Conturilor
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NaŃionale), a crescut cu 0,5% în anul 2010, după reducerea cu 5,4% în 2009, urmând să se
îmbunătăŃească în perioada următoare, cu 1,1% în anul 2011 şi cu 3,4% în 2012.
În semestrul I 2011 valoarea investiŃiilor străine directe a fost de 1015 milioane euro, din
care:
• -participaŃii la capital: 786 milioane euro
• creditele intra-grup: 697 milioane euro
• profit reinvestit: -468 milioane euro
Se estimează că în anul 2011 vor fi puse în funcŃiune turbine eoliene cu o putere instalată de
circa 400 MW. Punerea în funcŃiune a acestor turbine necesită o investiŃie de circa 700 mil. euro.
Printre investitori se regăsesc grupul ceh CEZ (circa 100 MW), Energias de Portugal (cca 90
MW), grupul italian Enel (140 MW), Infinite Waid Energy (50 MW), etc.
Tot pentru anul 2011 se estimează investiŃii de peste 50 mil. euro pentru explorarea
perimetrelor petrolifere din Moldova (Petrom şi Hunt Oil), a celor din zona Insulei Şerpilor
(Lukoil Overseas, Melrose Resourses, Peto Ventures şi a celor din Bazinul Panonic (Mol, Export
Petroleum).
Grupul International Automotive Component (IAC) a inaugurat lucrările de construcŃie a unei
unităŃi de producŃie greenfield (o fabrică de componente auto) situată la Balş, în judeŃul OLT cu o
valoare a investiŃiei de 58 mil. euro. În principal la Balş se vor produce planşe de bord, panouri de
portiere, capitonaje de plafon, etc
Compania americană TORO investeşte în România, lângă Ploieşti, circa 20 milioane euro în
construirea unei fabrici pentru sisteme de microirigaŃii ce se vor livra la export în scopul cultivării
legumelor, livezilor şi podgoriilor din Europa de Est. Debutul producŃiei e planificat pentru
sfârşitul verii acestui an.
Carrefour România va deschide în septembrie 2011 cel mai mare mall din Europa,
Colosseum, cu o suprafaŃă totală de 190000 mp ( centru comercial şi parc autonom, 480 magazine
şi peste 10000 locuri de parcare. LocaŃia investiŃiei se întinde de-a lungul Şoselei Chitila, sector 1
creând peste 5000 locuri de muncă şi cu o valoare totală de 350 milioane euro.
Lucrările pentru parcul de retail sunt în derulare, deschiderea acestuia fiind programată în
luna septembrie 2011. În cea de-a doua etapă a proiectului se va deschide mall-ul în anul 2013, cu
12 săli de cinema, 20 piste de bowling, numeroase restaurante şi trei bulevarde comerciale. În
octombrie 2011 va fi deschis la Botoşani cel de-al 25 hipermarket Carrefou
Jacopo Moccia, consultant pe probleme de reglementare din cadrul AsociaŃiei Europene
pentru Energie Eoliană (AEEE), organizaŃie formată din circa 600 de membri, printre care se afla
nume precum Enel, Iberdrola, Vestas sau General Electric şi care este prezentă în 60 de Ńări în
scopul sprijinirii dezvoltării industriei eoliene, a declarat în luna februarie 2011, că România
devine un candidat puternic pentru investiŃii în unităŃi de producŃie pentru echipamentele necesare
parcurilor eoliene, in contextul in care regiunea Marii Negre se transformă într-o piaŃă foarte mare
pentru astfel de proiecte.
Astfel în cele mai pesimiste scenarii se mizează că la nivelul anului 2015 în România vor fi
instalaŃi circa 3.000 MW în parcuri eoliene, respectiv circa 5 mld. euro.În cadrul raportului pe anul
2010, grupul italian ENEL menŃionează investiŃii de circa 800 mil. euro pentru perioada 20112015.MARTIFER Grup din Portugalia a demarat, în acest an, o investiŃie reprezentând o moară în
valoare de 120 mil. euro în oraşul Lehliu.
În data de 27 aprilie 2011, Banca Comercială Română (BCR) a anunŃat încheierea unui acord
de finanŃare în valoare de 23 milioane EUR cu grupul industrial multinaŃional MARTIFER pentru
dezvoltarea unui proiect de energie eoliană de 42 MW în sud-estul României.Grupul
KIRCHHOFF din Germania şi a anunŃat intenŃia de a investi 10 mil. euro într-o unitate de
componente auto pentru firma Ford în judeŃul Dolj.Comisia NaŃională de Prognoză estimează că,
intrările de investiŃii străine vor fi în anul 2011 în valoare de 3,6 mld. euro iar în 2012 de 4,4 mld.
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euro.
EvoluŃia pieŃei forŃei de muncă: forŃa de muncă, ocuparea, şomajul şi tendinŃele
productivităŃii incluzând diferenŃele sectoriale (public versus privat, şi industriile cheie, daca este
posibil). De asemenea, trebuie avut în vedere şi ratele de participare pe entităŃi. RigidităŃile cheie
de pe piaŃa forŃei de muncă şi politicile instituite pentru a le aborda pe acestea. Competitivitatea
salarială în raport cu alte Ńări ECE. EvoluŃiile privind ocuparea forŃei de muncă din sectorul public.
În anul 2010 comparativ cu anul 2009, populaŃia activă totală (conform metodologiei BIM) a
crescut cu 0,4%, iar populaŃia ocupată totală a rămas la acelaşi nivel. Atât rata de activitate cât şi
rata de ocupare a populaŃiei în vârstă de muncă (15 – 64 ani) a crescut cu 0,6 puncte procentuale
(de la 63,1% la 63,7%), respectiv 0,2 puncte procentuale (de la 58,6% la 58,8%).În trimestrul I
2011 comparativ cu trimestrul I 2010, populaŃia activă totală a crescut cu 0,9% iar populaŃia
ocupată totală a crescut cu 1,5%.
Atât rata de activitate cât şi cea de ocupare a populaŃiei în vârstă de muncă au crescut în
primul trimestru 2011 cu 0,7 puncte procentuale (de la 62,3% la 63%), rrespectiv cu 1 puncte
procentuale (de la 57% la 58%).Numărul mediu de salariaŃi a scăzut în anul 2010 cu 2,4%, scăderi
înregistrându-se atât în sectorul public (cu 1,0%), cât şi în sectorul privat (cu 2,8%).În trimestrul I
2011, numărul mediu de salariaŃi a crescut cu 2%.
Numărul şomerilor BIM a crescut în anul 2010 cu 6,7%, iar rata şomajului a fost de 7,3% faŃă
de 6,9% în anul 2009. Numărul de şomeri a scăzut în trimestrul I 2011 cu 5,9% iar rata şomajului
cu 0,5 puncte procentuale (de la 8,1% la 7,6%).Pentru anul 2011 s-au estimat creşteri atât ale
populaŃiei active, cât şi ale populaŃiei ocupate cu 0,4%, respectiv 1,3%, creşterea numărului de
salariaŃi cu 0,3% şi scăderea ratei şomajului până la 6,4%.Rata de activitate a populaŃiei în vârstă
de muncă (15 – 64 ani) va creşte cu circa 0,5 puncte procentuale, iar rata de ocupare a populaŃiei în
vârstă de muncă cu 1,1 puncte procentuale. Pentru anul 2012 se estimează că rata de activitate va
creşte ajungând la 55,5% iar rata de ocupare va fi de 52,1%. Rata de activitate a populaŃiei în
vârstă de muncă (15 – 64 ani) va creşte cu 0,6 puncte procentuale, iar rata de ocupare a populaŃiei
în vârstă de muncă cu 0,7 puncte procentuale, faŃa de anul 2011.
Începând cu anul 2011, rata şomajului BIM va înregistra o evoluŃie descendentă, estimânduse o rată de 6,2% în anul 2012.InflaŃia, costul forŃei de muncă: evaluarea perspectivelor inflaŃiei
până în 2013. Obiectivele inflaŃiei pe termen scurt şi mediu. Impactul preŃurilor globale ale
energiei şi bunurilor.
Impactul ajustărilor preŃurilor administrate, precum şi informaŃii privind ajustările planificate
în funcŃie de planurile propuse pentru a liberaliza preŃurile în sectoarele energiei şi transporturilor.
TendinŃele salariale şi a costurilor salariale în economie luate ca întreg şi în sectoarele cheie
(inclusiv sectorul public). IniŃiativele Guvernului să conŃină inflaŃia (mediu inflaŃionist).
In luna decembrie 2010, rata anuală a inflaŃiei a ajuns la 7,96%, situându-se cu 3,22 puncte
procentuale peste nivelul atins la sfârşitul anului 2009. După o relativă stabilitate a ratei anuale a
inflaŃiei din primul semestru, începând cu luna iulie 2010 s-a produs o majorare datorită creşterii
cotei standard de TVA cu 5 puncte procentuale, de la 19% la 24%.
Ca medie anuală, inflaŃia s-a situat în anul 2010 cu 0,5 puncte procentuale peste media anului
2009, ajungând la 6,09%.In ceea ce priveşte preŃurile mărfurilor alimentare, acestea s-au situat cu
1,51 puncte procentuale sub rata anuală a inflaŃiei, deşi în ultima parte a anului, acestea au
cunoscut o dinamică ascendentă datorită lipsei ofertei interne pe segmentul produselor
agroalimentare. In cazul preŃurilor mărfurilor nealimentare, creşterea acestora la sfârşitul anului
(9,76%) s-a situat cu 1,8 puncte procentuale peste indicele preŃului de consum.
În ceea ce priveşte tarifele la servicii, creşterea acestora (6,43%) a fost cu 1,53 puncte
procentuale inferioară ratei anuale a inflaŃiei.InflaŃia de bază1 a crescut în luna decembrie faŃă de
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sfârşitul anului 2009 cu 7,77%. PreŃurile mărfurilor reglementate au înregistrat creşteri superioare
nivelului general al preŃurilor de consum.
Dintre preŃurile reglementate, cele mai mari creşteri s-au înregistrat la: apă, canal, salubritate
(15,85%), transportul pe calea ferată (13,97%), energie termică (11,94%), energie electrică
(8,58%).Majorarea ratei inflaŃiei în partea a doua a anului s-a datorat, pe lângă influenŃa din
creşterea cotei TVA şi deprecierii monedei europene comparativ cu primele 6 luni ale anului.
Acest fapt a determinat o majorare de preŃ mai accentuată la produsele din import, dar şi a
produselor sau serviciilor autohtone ale căror preŃuri sunt racordate la moneda europeană, prin
suprapunerea celor doi factori de influenŃă.
Cu toate acestea, reducerea consumului a temperat în trimestrul IV tendinŃele inflaŃioniste
manifestate la jumătatea anului.În luna iulie 2011 comparativ cu decembrie 2010, creşterea
preŃurilor de consum a fost de 2,39%, cu 3,03 puncte procentuale sub cea din perioada
corespunzătoare a anului precedent. Diminuarea ratei inflaŃiei s-a datorat mărfurilor alimentare,
ale căror preŃuri s-au redus consecutiv în ultimele 2 luni cu 3,3%, ajungând la o creştere de 1,86%
faŃă de decembrie 2010, în timp ce preŃurile mărfurilor nealimentare au crescut cu 3,31% faŃă de
sfârşitul anului.
Tarifele la servicii continuă să deŃină cel mai redus nivel de creştere faŃă de sfârşitul anului
2010 (1,11%).InflaŃia anuală în iulie 2011 a atins nivelul de 4,85%, înregistrând o scădere cu 3,11
puncte procentuale faŃă de decembrie 2010. Pentru anul 2011, în domeniul inflaŃiei, se
preconizează reluarea procesului dezinflaŃionist, rata inflaŃiei la sfârşitul anului fiind prognozată să
se reducă cu peste 3 puncte procentuale, ajungând astfel la 4,8%, în timp ce media anuală se va
situa uşor peste nivelul înregistrat în 2010, respectiv 6,5%.
Diminuarea consistentă a ratei inflaŃiei la sfârşitul anului se va datora lipsei factorilor de
presiune pe partea ofertei care au acŃionat în anul 2010, cum ar fi: eliminarea influenŃei majorării
de TVA din luna iulie 2010, încheierea programului de majorare a accizelor la majoritatea
produselor accizabile, scăderea cursului de schimb lei/euro luat în calculul accizelor la un nivel cu
0,08% sub cel din anul anterior. Un impact favorabil asupra evoluŃiei inflaŃiei pe parcursul anului
2011 este aşteptat şi din partea cererii agregate, deşi ca amplitudine este estimat a fi mai redus
comparativ cu anul anterior.InfluenŃe nefavorabile asupra procesului de dezinflaŃie sunt aşteptate
din partea preŃurilor produselor agroalimentare, tensiunile pe aceste pieŃe continuând să se menŃină
şi în prima parte a anului 2011.
Tot pentru această perioadă sunt estimate atenuări ale dezinflaŃiei cauzate de evoluŃia
cotaŃiilor petrolului pe pieŃele internaŃionale, dar care este de aşteptat a se estompa spre sfârşitul
anului.Presiuni inflaŃioniste mai sunt aşteptate din partea preŃurilor de import, contribuŃia
nefavorabilă fiind mai consistentă odată cu revizuirea în creştere (+0,9 puncte procentuale) a
inflaŃiei estimate de Comisia Europeană în prognoza de primăvară.Pentru anul 2012, tendinŃa de
reducere a inflaŃiei va continua, manifestându-se atât la nivelul inflaŃiei anuale cât şi ca medie
anulă.
Reluarea procesului de reducere a inflaŃiei va fi susŃinută prin menŃinerea conduitei ferme a
politicii monetare, cât şi a celorlalte componente ale mix-ului de politici economice (fiscală, a
veniturilor). Estimările au luat în calcul un an agricol normal şi o volatilitate redusă pentru preŃul
internaŃional al petrolului. De asemenea, reducerea graduală a majorării de accize, promovarea
unei politici salariale prudente şi continuarea reformelor structurale vor menŃine procesul de
dezinflaŃie pe o traiectorie sustenabilă.
Astfel, rata inflaŃiei urmează să scadă până la nivelul de 3,0% în anul 2012, cu o medie anuală
de 3,5%. Pe parcursul anului 2010, cursul de schimb mediu anual nu a constituit un factor de
presiune asupra inflaŃiei anuale.
Astfel, moneda naŃională s-a apreciat în anul 2010, în termeni nominali faŃă de media anului
2009, cu 0,65%, aprecierea reală fiind de 6,8%.În ceea ce priveşte cursul de schimb, se estimează
pentru anul 2011 o volatilitate scăzută, cu tendinŃe de apreciere, situându-se ca medie anuală sub
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nivelul înregistrat în anul 2010, respectiv un curs de 4,18 lei/euro.In anul 2010, câştigul salarial
mediu brut (estimat de CNP pe baza anchetelor lunare ale INS) a fost 1910 lei, cu 3,5% peste cel
din anul 2009.
Câştigul salarial mediu net s-a majorat cu 2,4%, fiind de 1393 lei. In ceea ce priveşte sectorul
bugetar, câştigurile salariale medii brute au scăzut cu 13,2%, în timp ce în sectorul concurenŃial Pe
6 luni 2011, câştigul salarial mediu brut a fost cu 1,7% mai mare faŃă de cel din perioada
corespunzătoare din 2010, fiind de 2011 lei; câştigul salarial mediu net a crescut cu 1,5%.
Pentru anul 2011 se prelimină o creştere de 6,1% a câştigului salarial mediu brut lunar, acesta
urmând să ajungă la 2026 lei. Câştigul salarial mediu net va fi de 1478 lei. Câştigul salarial real va
scădea cu 0,4% comparativ cu anul 2010.
Pentru anul 2012 se prognozează, de asemenea, o creştere moderată a câştigului salarial de
4,9%, în măsura în care creşterea economică va fi mai pronunŃată şi productivitatea muncii se va
îmbunătăŃi permanent. Puterea de cumpărare, estimată pe baza câştigului salarial real, se va majora
cu 1,1%.
Competitivitatea, reflectată prin costul unitar al muncii, pe total economie, a fost
îmbunătăŃită prin ajustările salariale determinate de criza economică şi financiară, precum şi de
necesitatea restructurării cheltuielilor bugetare.
În perioada 2010-2012, costul unitar al muncii, calculat ca raport între remuneraŃia pe salariat
şi productivitatea muncii (PIB / populaŃia ocupată), este estimat să înregistreze creşteri în termeni
nominali, în timp ce în termeni reali, va înregistra reduceri.
Referente bibliografice:
1. Studies and analysis conducted by National Commission of Prognosis
2. Materials provided to rating agencies
3. Materials provided by Ministry of Public Finance
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INFLATIA SI DEZECHILIBRELE MONETARE IN EUROPA IN
PERIOADA CRIZEI ECONOMICE
Elena ROTARU (ICHIM)1
Florin Gabriel ICHIM

Abstract
Inflation is a phenomenon and a complex socio-economic process that is characterized by
relatively strong growth and cumulative depreciation of prices and monetary (reduced purchasing
power of the currency) and comes in advance the purchasing power of consumers to the amount of
goods and services available to them. Inflation is not only specific countries with market economy,
it is both a manifest imbalance in both material monetaro-market economies and centralized
economies. Anti-inflationary policies like ensuring a relative monetary stability, maintaining
reasonable prices are starting fromthe premise of economic growth and limiting the
unemployment. The global financial crisis has left its mark on inflation, resulting the instability
and its growth. Inflation between 2001 and 2007 ranged between 1.5% and 2.9%, without major
variations, this period was characterized as a period with constant inflation. From August of
2007, inflation has seen an upward trend up to the value of 4% in July 2008 decreased by a factor
of -0.6% in July 2009 and increased to 3% recorded in in November 20112. Due to the uncertain
evolution of inflation the European economy suffered by lower purchasing power of money,
redistribution of income and wealth and increasing unemployment. Therefore it is very important
that the European Union to ensure low and stable inflation rate for a sustainable economic
growth and for ending the economic crisis that still causes gaps among European citizens.
Cuvinte cheie: dezechilibre monetare, inflaŃie, deflaŃie, preŃuri, criză
I . Introducere
Inflația este un dezechilibru major prezent în economia oricărei țări, reprezentat de o creștere
generalizată a prețurilor și de scăderea simultană a puterii de cumpărare a monedei naționale.
Creşterea preŃurilor este considerată a fi inflaŃionistă atunci când costul pentru procurarea
factorilor de producŃie creşte într-o proporŃie mai mare decât productivitatea acestora. O inflaŃie
controlată de 2-3% pe an se consideră a fi benefică într-o economie de piaŃă, deoarece o creştere
aşteptată a preŃurilor stimulează activitatea agenŃilor economici în vederea obŃinerii unor profituri
mai mari. InflaŃia ridicată şi volatilă dăunează economiei, consumatorilor şi companiilor. InflaŃia
ridicată sau anticiparea unei inflaŃii ridicate poate spori reticenŃa companiilor faŃă de riscuri,
acestea fiind mai puŃin înclinate spre investiŃii pe termen lung. MenŃinerea inflaŃiei la un nivel
scăzut este un obiectiv al celor care trasează politicile economice în întreaga lume. În Uniunea
Europeană inflaŃia se măsoară prin indicele armonizat al preŃurilor de consum (IAPC). Indicele
armonizat al preŃurilor bunurilor de consum (IAPC) măsoară evoluŃia preŃurilor unui coş de
produse semnificativ pentru cheltuielile efectuate de o gospodărie reprezentativă. Prin „armonizat”
se înŃelege că toate statele membre ale UE urmează aceeaşi metodologie pentru calcularea
indicelui, garantând comparabilitatea între Ńări. Eurostat determină, prin sondaj asupra
1
Masterand, Facultatea de StiinŃe Economice, Universitatea “Nicolae Titulescu” din Bucuresti (e-mail:
elena_alina1989@yahoo.com). Acest studiu a fost elaborat sub coordonarea prof. univ. dr. Nicoleta Jula
(nicoletajula@yahoo.com). Coautor Masterand, Facultatea de StiinŃe Economice, Universitatea “Nicolae Titulescu”
din Bucuresti (e-mail: florin.ichims@yahoo.com).
2
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/inflation_dashboard/
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gospodăriilor din toate Ńările din Uniunea Europeană, componentele acestui coş şi ponderea lor în
cheltuielile totale. Ratele inflaŃiei pot fi influenŃate prin politicile monetare şi fiscale de către
Banca Centrală Europeană împreună cu băncile centrale ale fiecărui stat membru.
Criza economică din ultimii ani a influenŃat puternic deciziile de politică monetară şi fiscală
pentru menŃinerea unor rate ale inflaŃiei în jurul valorii de 2% pentru a înlătura dezechilibrele
monetare cum ar fi inflaŃia sau deflaŃia facilitând redresarea economică. Intensificarea şi
extinderea crizei a generat reducerea cererii la nivel mondial şi la nivelul zonei euro, fapt ce a
condus la încetinirea creşterii economice, având un impact major asupra procesului inflaŃionist.
II. Dezechilibrele monetare în Europa în perioada crizei: inflaŃia şi deflaŃia
Între anii 2001 şi 2007 inflaŃia a cunoscut valori cuprinse între 1,5% şi 2,9%, fără variaŃii
mari, aceasta perioadă fiind caracterizată ca o perioadă cu inflaŃie constantă. Începând cu luna
august a anului 2007, inflaŃia a avut un trend ascendent până la valoarea de 4% în iulie 2008, a
scăzut până la valoarea de -0,6% în iulie 2009, şi a crescut până la valoarea de 3% înregistrată în
noiembrie 20111. Ca urmare a acestei evoluŃii incerte a inflaŃiei, economia europeană a avut de
suferit prin scăderea puterii de cumpărare a banilor, redistribuirea veniturilor şi a avuŃiei şi
creşterea şomajului.
Accentuarea dezechilibrelor financiare în a doua jumătatea a anului 2008 a schimbat trendul
indicelui armonizat al preŃurilor de consum (IAPC) în Uniunea Europeană. În prima parte a anului
expansiunea activităŃii economice a stimulat cererea mondială şi ca urmare a determinat creşterea
preŃurilor materiilor prime, în timp ce încetinirea activităŃii economice în semestrul al II-lea a
cauzat scăderea acestor preŃuri.
Tabel nr. 1 EvoluŃia preŃurilor 2.

InflaŃia globală IAPC a crescut în 2011 ajungând la o valoare de 3%, faŃă de 1,6% în
2010. În anul 2009 rata anuală a inflaŃiei IAPC a scăzut până la 0,3% în anul 2009 comparativ cu
3,3% în anul 2008 (Tabelul 1). Această creştere indică o normalizare a evoluŃiilor preŃurilor,
valorile pozitive înregistrate de rata anuală a inflaŃiei IAPC în anul 2010 contrastând cu valorile
negative consemnate în perioada iunie-octombrie 2009. Scăderea preŃului ŃiŃeiului şi al materiilor
prime pe pieŃele internaŃionale a generat scăderea rapidă a inflaŃiei începând cu luna septembrie
2008 . Deşi, în perioada analizată, rata anuală a inflaŃiei IAPC a fost inferioară mediei de 2,0%,
1
2

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/inflation_dashboard/
Raport anual BCE 2010, http://www.ecb.int/pub/annual/html/index.en.html
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înregistrate începând cu anul 1999, aceasta s-a situat pe o traiectorie ascendentă către finele anului
2011. Majorarea considerabilă a preŃurilor materiilor prime şi a petrolului faŃă de valorile reduse
consemnate de acestea în anul 2009 a determinat trendul ascendent al inflaŃiei IAPC din anul 2010
(Graficul nr. 1). La rândul ei, dinamica preŃurilor materiilor prime a reflectat procesul de redresare
după declinul economic din anul 2009, care a determinat scăderea acestor preŃuri. ContribuŃia pe
care scumpirea materiilor prime a avut-o la inflaŃia IAPC în anul 2011 a compensat pe deplin
presiunile mai reduse exercitate asupra preŃurilor serviciilor, care au fost afectate cu întârziere de
declinul economic sever şi de deteriorarea condiŃiilor pe piaŃa forŃei de muncă în anul 2009. După
scăderea progresivă înregistrată în anul 2009, ritmul anual de creştere a preŃurilor serviciilor a
continuat să încetinească uşor la începutul anului 2010, menŃinându-se relativ neschimbat în
perioada următoare.
Grafic nr.1 InflaŃia IAPC: principalele componente1

1

Eurostat
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Trendul ascendent al preŃurilor produselor energetice şi al unor materii prime au dus la
menŃinerea ratelor inflaŃiei la niveluri relativ ridicate începând cu finele anului 2010. În economiile
unor Ńări din Uniunea Europeană, trendul ascendent a două elemente, impozitele indirecte,
respectiv preŃuri administrate, a condus la cresterea ratei inflaŃiei globale. Conform previziunilor
specialiştilor din cadrul Băncii Central Europene, este verosimil ca rata inflaŃiei să atingă valori
mai mari decât valoarea de 2%, în lunile ce vor urma. Ulterior, datorită cotaŃiilor petrolului de pe
pieŃele futures, ratele inflaŃiei ar trebuie să urmeze o traiectorie descendentă, care va atinge valori
de sub 2%, în anul 2012. ExperŃii BCE anticipează o rată anuală a inflaŃiei IAPC cuprinsă între
2,5% şi 2,7% în anul 2011 şi între 1,2% şi 2,2% în anul 2012. Riscurile la adresa evoluŃiei
anticipate a preŃurilor pe termen mediu sunt, în general, echilibrate reflectând o evoluŃie moderată
a cererii interne.
Ulterior contracŃiei puternice înregistrate în anii 2008-2009, creşterea economică în zona euro
a avut un trend pozitiv la sfârşitul anului 2009 şi a continuat să se accelereze în anul 2010.
Ritmurile trimestriale de creştere a PIB real în semestrul I 2010 au fost peste aşteptări, reflectând
parŃial sprijinul considerabil din partea stimulentelor fiscale şi a orientării acomodative a politicii
monetare, precum şi revigorarea activităŃii economice la nivel global. Conform anticipaŃiilor,
creşterea economică s-a temperat relativ în semestrul II 2010, iar în 2011 PIB real a crescut cu
0,2% în fiecare trimestru. Factorii care par să afecteze premizele creşterii economice în zona euro
sunt temperarea dinamicii cererii la nivel mondial şi efectele nefavorabile asupra condiŃiilor
generale de finanŃare şi a nivelului încrederii generate de persistenŃa tensiunilor pe pieŃele
datoriilor suverane din zona euro, precum şi procesul de ajustare bilanŃieră din sectorul financiar şi
cel nefinanciar.
Un alt dezechilibru cu care s-a confruntat zona euro în perioada crizei a fost deflaŃia. DeflaŃia
este definită ca fiind opusul inflaŃiei, şi anume scăderea generală a preŃurilor pe o perioadă
îndelungată. InflaŃia şi deflaŃia sunt fenome economice care au consecinŃe negative asupra
economiei. De aceea obiectivul principal al BCE este stabilitatea preŃurilor pentru zona euro şi
implicit protejarea puterii de cumpărare a monedei euro. Conform definiŃiei date de Consiliul
Guvernatorilor BCE, „stabilitatea preŃurilor se defineşte ca o creştere anuală mai mică de 2% a
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indicelui armonizat al preŃurilor de consum (IAPC) pentru zona euro. Stabilitatea preŃurilor trebuie
menŃinută pe termen mediu”. De asemenea, s-a precizat că ratele inflaŃiei să fie menŃinute la un
nivel inferior, dar apropiat de 2%. Stabilitatea preŃurilor este atât un scop în sine, cât şi un mijloc
pentru politica monetară, întrucât contribuie la realizarea unei creşteri economice sustenabile şi la
stabilitatea macroeconomică. Acest nivel constituie o marjă de siguranŃă împotriva deflaŃiei.
Efectele negative ale deflaŃiei asupra economiei au fost:
• reducerea consumului: consumatorii pot opta pentru amânarea consumului atunci când se
aşteaptă ca preŃurile să scadă in viior;
• creşterea datoriilor: valoarea reală a datoriilor intreprinderilor, guvernelor, populatiei
creste atunci când are loc o scădere a preŃurilor;
• creşterea costului real al imprumutului: rata reala a dobanzii creste daca nu are loc o
reducere a ratei nominale a dobanzii in conformitate cu preturile;
• scăderea marjelor de pofit: profitul companiilor este supus presiunilor cu exceptia cazului
in care costurile se incadrează in preturile finale; aceasta conduce la un somaj mai mare intrucat
firmele isi reduc costurile.
DeflaŃia descurajează producŃia deoarece agenŃii economici nu sunt avantajaŃi să producă
la un nivel scăzut al preŃurilor care ar conduce la dimiuarea profiturilor. În condiŃiile unei deflaŃiii
politica monetară nu mai stimulează suficient cererea agregată prin intermediul ratelor dobânzilor.
Reducerea ratelor nominale ale dobânzilor sub nivelul zero ar putea eşua întrucât nimeni nu este
dispus să împrumute sau să depună bani cu dobândă negativă. Agravarea deflaŃiei poate duce la o
spirală deflaŃionistă. Acest lucru se întâlneşte atunci când scăderea preŃurilor conduce la scăderea
nivelului de producŃie, care la rândul său influenŃează nivelul salariilor în sensul scăderii lor,
reducând astfel cererea agregată, ceea ce cunduce la scăderi continue ale preŃurilor. “O rată mai
mare a deflaŃiei conduce la o scădere ulterioară a creşterii economice, chiar dacă nu duce la
recesiune. Astfel, deflaŃia este un rau pentru creşterea economică, chiar dacă e întânită din ce în ce
mai rar în Ńările dezvoltate.”1
Începând cu luna martie 2009, în multe Ńări din Uniunea Europeană inflaŃia s-a diminuat
semnificativ. Rata medie anuală a inflaŃiei a fost de 0,3% în anul 2009, cel mai redus nivel de la
introducerea euro în ianuarie 1999, după nivelul record de 4 % în anul 2008. InflaŃia anuală IAPC
s-a redus de la 1,1% în luna ianuarie 2009 la -0,7% în luna iulie şi la 0,9% în luna decembrie.
Volatilitatea accentuată a preŃurilor materiilor prime, energiei, precum şi cele ale produselor
industriale şi ale mărfurilor alimentare a generat variaŃia amplă a ratei anuale a inflaŃiei IAPC în
anul 2009. PreŃurile au coborât de la nivelul maxim de 7,2% înregistrat în iulie 2008 la nivelul
minim consemnat în iarna anului 2009, reluându-şi trendul ascendent, în majoritatea cazurilor,
către finele anului 2009. Temperarea ritmului de creştere a inflaŃiei IAPC în anul 2009 a fost
afectată şi de impactul dezinflaŃionist exercitat de restrângerea activităŃii economice, o atenuare
progresivă a dinamicii fiind observată la nivelul mai multor componente IAPC (Grafic nr.2).
Grafic nr. 2 ContribuŃia principalelor componente la inflaŃia IAPC2

1
2

Guerrero, Parker, „Deflation and Recession : finding the empirical link”, 2006, p. 7
Raport anual BCE 2009 http://www.ecb.int/pub/annual/html/index.en.html
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Scăderea activităŃii economice din Uniunea Europeană a afectat şi piaŃa forŃei de muncă cu un
anumit decalaj. Reducerea PIB-ului în majoritatea statelor membre a condus la scăderea gradului
de ocupare a forŃei de muncă cu 1,9% în Ńările membre ale Uniunii Europene în trimestrul al II-lea
2009 faŃă de acelaşi trimestru al anului 2008 şi cu 1,8% în zona euro. Pentru a nu concedia foarte
mulŃi oameni, angajorii au optat pentru contractele de muncă cu timp parŃial.
Într-o perioadă caracterizată de deflaŃie şi mai ales pe fondul incertitudinii privind locul de
muncă populaŃia cheltuieşte mai puŃin şi economiseste mai mult. În trimestrul al II-lea al anului
2009 economiile populaŃiei au crescut cu 3,2% faŃă de trimestrul al III-lea al anului 2008, iar
investiŃiile corporaŃiilor au scăzut cu 3%.
Având în vedere accentuarea crizei economice şi evoluŃiile cu privire la rata inflaŃiei, Banca
Centrală Europeană a promovat o politică monetară adecvată. Una din măsurile pentru menŃinerea
unui echilibru pe piaŃa monetară, a fost reducerea ratelor dobânzilor începând cu luna octombrie
2008. BCE a luat această decizie pentru a atenua presiunile inflaŃioniste şi pentru a realiza
obiectivul său pe termen mediu şi anume dezvoltarea durabilă şi creşterea gradului de ocupare a
forŃei de muncă. Astfel, rata dobânzii de politică monetară a fost redusă la 1%, totalizând 325
puncte de bază din octombrie 2008, fiind cea mai redusă rată de dobândă din istoria monedei euro.
Reducerea ratelor dobânzii stimulează investiŃiile contribuind la creşterea economică. Pentru a
stopa deflaŃia, Banca Centrală Europeană a injectat lichiditate în piaŃă prin achiziŃia de obligaŃiuni
nonguvernamentale în valoare de 60 de milarde de euro, în vederea relansării creditării şi implicit
a consumului şi a investiŃiilor. Dinamica împrumuturilor s-a menŃinut la un nivel scăzut, ilustrând
decalajul dintre trendul activităŃii economice şi creditele acordate întreprinderilor, rata rezervelor
minime obligatorii a scăzut la 1% . După o scădere semnificativă în trimestrul I al anului 2009,
PIB a scăzut doar cu 0,3% în trimestrul a II-lea faŃă de trimestrul anterior, iar în 2011 PIB a crescut
cu 0.2% în primele 3 trimestre. Scăderea preŃurilor petrolului şi altor materii prime, precum şi
încetinirea a activităŃii economice a dus la diminuarea riscului în sensul creşterii la adresa
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stabilităŃii preŃurilor.
Măsurile de redresare economică au avut rezultate pozitive, ritmul de scădere economică a
încetinit în majoritatea Ńărilor, iar din trimestrul IV 2009 s-a înregistrat o crestere a produsului
intern brut. Astfel, Consiliul guvernatrilor a renunŃat la unele măsuri neconvenŃionale luate pe
parcursul anului 2009 în special la cele privind lichiditatea.
ProiecŃii privind evoluŃia inflaŃei
Majorările anterioare ale preŃurilor materiilor prime şi ale petrolului şi creşterea impozitelor
indirecte va determina menŃinerea ratei inflaŃiei IAPC totale în zona euro peste nivelul de 2% în
trimestrul I 2012. Ulterior, se aşteaptă ca aceasta să înregistreze o temperare considerabilă. Se
anticipează că preŃurile alimentelor vor intra pe un trend stabil începând cu jumătatea anului 2012,
odată cu disiparea presiunilor acumulate în prezent. Deasemenea se estimeză că inflaŃia IAPC,
exclusiv alimente şi energie, va creşte doar marginal, ca urmare a cererii interne relativ scăzute şi a
controlului exercitat asupra costurilor cu forŃa de muncă. Consiliul guvernatorilor apreciază că rata
medie a inflaŃiei IAPC totale se va situa între 2,6% şi 2,8% în anul 2011, între 1,5% şi 2,5% în
anul 2012 şi între 0,8% şi 2,2% în anul 2013. Stabilizarea sau scăderea preŃurilor materiilor prime
şi ale ŃiŃeiului vor diminua considerabil presiunile exercitate de preŃurile externe
Se aşteaptă ca ritmul anual de creştere a deflatorului importurilor, care a atins un nivel maxim
la începutul anului 2011, să înregistreze un trend descendent în anul 2012 şi să îşi continue uşor
scăderea şi în anul 2013, parŃial datorită temperării dinamicii consemnate de schimburile
comerciale internaŃionale şi reducerii inflaŃiei globale. Referitor la presiunile inflaŃioniste interne,
se anticipează că ritmul anual de creştere a remunerării pe salariat va creşte în prima jumătate a
anului 2012 ca urmare a impactului produs de plăŃile ocazionale în semestrul I 2011. Se apreciază
că dinamica anuală a remunerării pe salariat se va accelera în a doua jumătate a anului 2012 şi se
va stabiliza ulterior, reflectând, astfel impactul unor factori cu acŃiune contrară. Pe de o parte, este
posibilă manifestarea unor presiuni în sensul creşterii, ca urmare a accelerării anterioare a inflaŃiei
măsurate prin preŃurile de consum. Pe de altă parte, se anticipează că încetinirea creşterii
economice şi persistenŃa condiŃiilor nefavorabile pe piaŃa forŃei de muncă vor exercita presiuni în
sensul scăderii asupra salariilor. Având în vedere nivelul relativ ridicat al inflaŃiei măsurate prin
preŃurile de consum din acest an, se preconizează că remunerarea reală pe salariat va înregistra un
trend descendent în anii 2011 şi 2012 şi va consemna o relativă redresare ulterior. Se aşteaptă ca
ritmul de creştere a costurilor unitare cu forŃa de muncă să înregistreze un avans modest în anul
2012 şi să se tempereze ulterior. Această tendinŃă reflectă o decelerare ciclică a ritmului de
creştere a productivităŃii în anul 2012 – în condiŃiile unei deteriorări substanŃiale a ritmului de
creştere economică şi ale unei ajustări parŃiale a creşterii gradului de ocupare a forŃei de muncă – şi
o intensificare în anul 2013. Se prognozează că, pe parcursul anilor 2011 şi 2012, creşterea
marjelor de profit se va menŃine la un nivel redus, datorită cererii agregate scăzute şi accelerării
dinamicii costurilor unitare cu forŃa de muncă. În anul 2013, experŃii estimează că marjele de profit
se vor redresa odată cu creşterea activităŃii economice. Se anticipează că majorările preŃurilor
administrate şi ale impozitelor indirecte vor avea o contribuŃie importantă la evoluŃia inflaŃiei
IAPC în perioada 2011 şi 2012, reflectând consolidarea fiscală actuală din mai multe Ńări din zona
euro. Se aşteaptă ca în anul 2013 impactul să fie mai mic, în pofida faptului că această evoluŃie
indică parŃial lipsa unor informaŃii detaliate asupra măsurilor fiscal pentru anul respective.
Tabel nr. ProiecŃii macroeconomice pentru zona euro1

1

BCE ProiecŃii macroeconomice pentru zona euro
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PIB real din zona euro a înregistrat doar o creştere marginală în trimestrul III 2011, avansul
trimestrial de 0,2% situându-se la acelaşi nivel ca şi cel raportat în primele două trimestre. Cu toate
că o serie de factori temporari, atât internaŃionali, cât şi interni, au avut un impact negativ asupra
activităŃii economice în trimestrul II 2011, premisele nefavorabile creşterii economice în zona euro
din ultimele luni au reflectat tot mai mult impactul crizei datoriilor suverane în zona euro şi
înăsprirea implicită a conduitei fiscale în unele Ńări din zona euro. În termeni anuali, PIB real din
zona euro este prognozat să avanseze cu valori cuprinse între 1,5% şi 1,7% în anul 2011, între 0,4% şi 1,0% în anul 2012 şi între 0,3% şi 2,3% în anul 2013. Mai exact, se anticipează o creştere
relativ modestă a consumului privat în zona euro până la jumătatea anului 2012, datorită dinamicii
reduse a venitului disponibil real.
Potrivit BCE, criza actuală, declanşată în 2011 ca urmare a scăderii investiŃiilor, a avut un
impact nefavorabil asupra creşterii economice potenŃiale. Este posibil ca evoluŃiei modeste a
activităŃii economice să determine în continuare o decelerare a dinamicii PIB potenŃial. Cu toate
acestea, având în vedere perspectivele de creştere moderată, se estimează că deficitul de cerere se
va amplifica în anul 2012, îngustându-se relativ în anul 2013.
Concluzii
În perioada crizei economice inflaŃia a avut o evoluŃie dinamică, în anul 2008 a crescut până
la 4%, urmând ca la începutul anului 2009 să scadă, ajungând la valori negative în zona euro, pe
fondul reducerii activităŃii economice, iar începând cu anul 2010 rata inflaŃei a crescut, ajungând la
valoarea de 1,6% şi la 3% în 2011 . Pentru multe firme, tendinŃa generală de scădere a preŃurilor
bunurilor pe care le produc, în contextul diminuării cererii şi a consumului, dar şi ale problemelor
de lichiditate, le determină să îşi reducă activitatea pentru a supravieŃui crizei. Iar decizia se poate
observa pe de o parte într-o producŃie industrială din ce în ce mai mică şi în creşterea şomajului.
Micşorarea inflaŃiei în perioada de criză financiară a avut drept cauză principal contracŃia
economică, pe de o parte, şi scăderea consumului, pe de altă parte. Această diminuare a
consumului s-a datorat incertitudinii consumatorilor şi a restrângerii creditelor acordate.
Anul 2011 se confruntă cu o noua criză financiară diferită de cea începută in 2008. Guvernele
nu reuşesc să stimuleze economia iar companiile şi populaŃia nu mai au încredere în ele. Acest
lucru duce la stagnarea economică ce îndeamnă companiile şi cetăŃenii să-şi pună banii cash
deoparte, să stea departe de datorii, ceea ce a dus la un consum scăzut şi la investiŃii reduse.
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Intensificarea tensiunilor pe pieŃele financiare continuă să afecteze activitatea economică din zona
euro, iar perspectivele economice sunt în continuare grevate de incertitudini pronunŃate şi de
riscuri considerabile în sensul scăderii. În acest context, presiunile asupra preŃurilor, costurilor şi
salariilor în zona euro ar trebui să rămână modeste în cadrul orizontului relevant pentru politica
monetară. Coroborarea rezultatului acestei analize cu semnalele evidenŃiate de analiza monetară
confirmă această evoluŃie, în condiŃiile în care ritmul expansiunii masei monetare continuă să fie
moderat. ProiecŃiile pentru anii 2012 şi 2013 nu sunt foarte optimiste, se anticipează o rată a
inflaŃei peste 2% şi o scădere a creşterii economice datorită nivelului scăzut al consumului şi
datorită modificării preŃului petrolului şi energiei.
În concluzie inflaŃia şi deflaŃia sunt dezechilibre monetare care duc la instabilitate
economică şi financiară, scăderea investiŃiilor şi subminarea economiei.
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EVOLUTIA ZONEI EURO – FALIMENT SAU REDRESARE?
Loredana Simona BERTA1

Abstract
In this paperwork I will try to answer to some questions such aş: Will the Eurozone survive
and if it does, then în what form, and what gone be the economic cost? I chose to talk about this
topic, considering this subject to be current and also important for Romania, in terms of aiming to
continue joining the euro area, even her future is uncertain. PricewaterhouseCoopers (PwC), the
largest professional services, consultancy and auditing
în the world published on the report „What’s next for the Eurozone”; four possible scenarios
that they think represent a range of potenŃial resolution to the crisis în 2012: Monetary
expansion, Orderly defaults, Greek exit and New currency bloc. According to some economists,
Romania's accession to the euro area it’s not anymore a goal due to instability în the area and
gloomy predictions relating to her future, but on the other hand are voices that are saying the
accession is still desired. In the content of the paperwork, I will bring arguments for each version
separately, and in conclusion i will try to describe my point of view based upon the paperwork
related.
Keywords: euro area, accession, scenarios, evolution, instability.
Introducere
Am ales să vorbesc despre zona euro întrucât consider că acest subiect este de actualitate, iar
ceea ce se întâmplă în acest moment la nivel naŃional şi internaŃional ne priveşte în mod direct,
având în vedere faptul că suntem parte din Uniunea Europeană şi ne propunem să adoptăm
moneda euro în viitorul apropiat.
Modul în care evoluează zona euro influenŃează mersul economiei Ńărilor dezvoltate dar şi
economia Ńărilor în curs de dezvoltare. La momentul actual, zona euro se afla într-un adevărat
impas din cauza mai multor factori despre care voi face vorbire în această lucrare. De asemenea, în
cuprinsul lucrării voi vorbi şi despre scenariile ce au fost realizate de PricewaterhouseCoopers
(PwC), una dintre cele mai mari companii de servicii profesionale. Aceste scenarii se găsesc
cuprinse într-un raport identificat sub numele de „What next for the Eurozone – Possible scenarios
for 2012, raport ce a constituit una dintre sursele de informare pe care le-am utilizat în redactarea
lucrării de față. Acest subiect este unul incitant pentru toŃi cei care sunt pasionaŃi de economie şi
nu numai. Cu toŃii ne dorim să aflăm care va fi viitorul zonei euro, ce se va întâmpla cu moneda
unică dar şi ce se va întâmpla cu Ńările care au euro ca monedă naŃională. PricewaterhouseCoopers
a elaborat patru scenarii, cele mai pesimiste presupunând falimente controlate în zona euro, cu trei
ani de recesiune, sau formarea unui bloc monetar mai restrâns al statelor solide, cu consecinŃe
economice severe în Ńările excluse.
De evoluŃia zonei euro depinde şi viitorul economiei româneşti, având în vedere faptul că
România doreşte să adopte moneda unică europeană, eveniment programat pentru anul 2015, şi în
lucrarea de faŃă voi încerca să tratez acest subiect Ńinând cont de complexitatea sa.
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ConŃinutul Propriu-zis al lucrării
Moneda Euro a fost lansată la data de 1 ianuarie 1999, şi a devenit moneda unică a peste
300 de milioane de europeni. În primii trei ani, moneda euro a fost utilizată doar în scopuri
contabile, cum ar fi plăŃile electronice. Moneda euro a fost pusă în circulaŃie abia la data de
1 ianuarie 2002, atunci când a înlocuit, la cursuri de schimb fixate irevocabil, bancnotele şi
monedele naŃionale.
Primele eforturi pentru crearea unei monede internationale in Europa au aparut in anul 1800.1
Pe scurt, evolutia monedei euro poate fi presentata astfel2:
Faza A Lansarea UEM
Începutul fazei (începutul lui Lista participanŃilor la UEM;
Instruirea SECB şi a BCE;
1998)

Faza B Startul UEM

Începutul fazei (01.01.1999)

ProducŃia de bancnote şi
monede;
Adoptarea
cadrului
legal
complet;
Structuri
naŃionale
de
îndrumare;
Planuri de transformare a
comunităŃii
bancare
şi
financiare.
Fixarea ratelor de conversie;
Euro devine o monedă de drept
BCE conduce politica monetară
şi valutară;
PiaŃa monetară, internaŃională,
de capital şi valută în euro.
Băncile şi instituŃiile financiare
continua transformarea;

Faza C – Moneda unică
utilizată

Începutul fazei ( 01.01.2002)

Cursurile de schimb fixate irevocabil faŃă de euro3
1

Basno Cezar Dardac
Basno Cezar Dardac
3
Banca Centrală Europeană/ Eurosistem
2

Operatorii politici şi privaŃi,
alŃii decât băncile încep
transformarea când şi cum
doresc.
Se introduc bancnotele şi
monedele euro;
Băncile
au
terminat
transformările;
Sunt retrase bancnotele şi
monedele naŃionale;
Operatorii publici şi privaŃi
definitivează transformarea.
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EUR
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Monedă
40,3399 BEF (franci belgieni)
1,95583 DEM (mărci germane)
15,6466 EEK (coroane estoniene)
0,787564 IEP (lire irlandeze)
340,750 GRD (drahme greceşti)
166,386 ESP (pesete spaniole)
6,55957 FRF (franci francezi)
1936,27 ITL (lire italiene)
0,585274 CYP (lire cipriote)
40,3399 LUF (franci luxemburghezi)
0,429300 MTL (lire malteze)
2,20371 NLG (guldeni olandezi)
13,7603 ATS (şilingi austrieci)
200,482 PTE (escudo portughezi)
239,640 SIT (tolari sloveni)
30,1260 SKK (coroane slovace)
5,94573 FIM (mărci finlandeze)

După dolarul american, Euro este a doua rezervă monetară a lumii ca mărime. Aproximativ
26% din rezervele lumii se păstrează acum în euro.
Euro ocupă locul al doilea între monedele cele mai intens tranzacŃionate din lume, fiind
folosită în aproximativ 40% din tranzacŃiile zilnice de pe pieŃele valutare.
Zona euro cuprinde acele state membre UE care au adoptat moneda unică. Zona euro nu este
însă statică – conform tratatului de la Maastricht, toate statele membre UE trebuie să adere la zona
euro imediat ce îndeplinesc condiŃiile necesare, cu excepŃia Danemarcei şi a Regatului Unit, care
au negociat o „clauză de neparticipare” care le permite să rămână în afara zonei euro. La
momentul actual, bancnotele şi monedele euro reprezintă moneda oficială în 17 dintre cele
27 de state membre ale Uniunii Europene, precum şi în insulele, departamentele şi teritoriile de
peste mări, care fac parte din anumite Ńări ale zonei euro sau sunt asociate acestora. Împreună,
aceste Ńări formează zona euro.
Statele mici, respectiv Principatul Monaco, San Marino şi Cetatea Vaticanului folosesc, de
asemenea, moneda euro, în baza unui acord formal încheiat cu Comunitatea Europeană. Andorra,
Muntenegru şi Kosovo utilizează şi ele moneda euro, dar fără să fi încheiat un acord formal1.
După cum am precizat şi mai sus, în prezent(2012), zona euro este formată din : Belgia,
Germania. Irlanda, Spania, FranŃa, Italia,Luxemburg, łările de Jos, Austria, Portugalia şi Finlanda
care au intrat în zona euro în anul 1999, urmate de Grecia în anul 2001, Slovenia în anul 2007,
Cipru şi Malta în anul 2008, Slovacia în anul 2009 şi Estonia în cursul anului trecut (2011). Statele
care nu participa încă la zona euro sunt Bulgaria, Republica Cehă, Danemarca, Letonia, Lituania,
Ungaria, Polonia, România, Suedia şi Regatul Unit.
Pentru a putea face parte din zona euro, statele trebuie să îndeplinească o serie de criterii
numite succint „criterii de convergenŃă”. Aceste criterii se referă la stabilitatea preŃurilor, finanŃe
publice sănătoase, stabilitatea cursului de schimb şi convergenŃa ratelor dobânzilor pe termen lung.
1

Banca Centrala Europeană
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. Criteriile de convergenŃă economică au rolul de a garanta că economia unui stat membru este
suficient de bine pregătită pentru adoptarea monedei unice şi că se poate integra cu uşurinŃă în
regimul monetar al zonei euro1.
Tratatul de la Maastricht a elaborat obiectivul monedei unice şi a stabilit condiŃiile
pentru adoptarea acesteia. După cum am precizat şi mai sus, acestea sunt cunoscute drept
„criteriile de la Maastricht” sau „criteriile de convergenŃă”, concepute pentru a asigura
funcŃionarea fără probleme a uniunii monetare.
Pe lângă câteva cerinŃe de ordin juridic, în special privind independenŃa băncii centrale,
criteriile de la Maastricht sunt următoarele:
• stabilitatea preŃurilor (o rată a inflaŃiei cu cel mult 1,5% mai mare decât a celor mai
performante trei state membre)
• finanŃe publice cu un caracter robust şi fiabil
- un deficit bugetar care să nu depăşească, în principiu, 3% din PIB
- o datorie publică de cel mult 60% din PIB sau care să tindă spre acest nivel
• durabilitatea convergenŃei (dobânzi pe termen lung cu cel mult 2% mai ridicate decât ale
celor mai performante trei state din punctul de vedere al stabilităŃii preŃurilor)
• stabilitatea cursului valutar (doi ani în cadrul ERM II fără tensiuni severe).
ERM II permite fluctuaŃia ratelor de schimb ale monedelor din UE faŃă de euro între anumite
limite în raport cu o rată centrală.Pactul de stabilitate şi creştere (PSC) stabileşte că deficitul
bugetar şi datoria publică trebuie să fie sub 3%, respectiv sub 60% din PIB. Pe baza acestei
prevederi, politica fiscală şi finanŃele publice în statele membre din zona euro şi din afara acesteia
sunt monitorizate de către Comisia Europeană Acest cadru bazat pe reguli contribuie astfel la
promovarea disciplinei fiscale în UE.
Înlocuirea unei monede naŃionale cu moneda euro este o operaŃiune complexă, care
necesită numeroase pregătiri de ordin practic - de exemplu trebuie să se ofere garanŃii că moneda
naŃională este retrasă rapid, că preŃurile mărfurilor sunt corect convertite şi prezentate şi că
populaŃia este bine informată. Toate aceste pregătiri se bazează pe un anumit „scenariu de trecere
la moneda unică” , adoptat de statul candidat la zona euro. O experienŃă semnificativă s-a câştigat
odată cu lansarea monedei euro, experienŃă de care beneficiază astăzi Ńările candidate la zona euro.
Comisia Europeană, în mod special, oferă ajutor considerabil şi consiliere Ńărilor candidate la
zona euro.
Scopul principal pentru care a fost creată moneda Euro este acela de a realiza o piaŃă unică,
puternică şi prosperă.
Încă de la început, s-a mers pe premisa că o monedă unică oferă mai multe avantaje, printre
care eliminarea fluctuaŃiei ratelor de schimb şi a comisioanelor de schimb valutar.Companiilor le
este mai uşor să-şi desfăşoare operaŃiunile comerciale transfrontaliere, economia devine mai
stabilă, se dezvoltă mai uşor, iar consumatorii au mai multe opŃiuni.
A fost verificat faptul că, o monedă comună îi încurajează pe consumatori să călătorească şi
să facă cumpărături în alte Ńări. Aşadar, libera circulaŃie este încurajată şi de folosirea monedei
euro, asigurând o mai mare accesibilitate pe pieŃele externe.
La nivel global, euro conferă mai multă influenŃă Uniunii Europene, fiind a doua monedă ca
importanŃă internaŃională, după dolarul american. S-a constatat faptul că peste 60% din cetăŃenii
Uniunii Europene folosesc zilnic moneda euro.
Moneda unică prezintă avantaje pentru toŃi: costurile de schimb valutar în cazul călătoriilor
sau al tranzacŃiilor comerciale efectuate în zona euro au dispărut; în cele mai multe cazuri,
costurile asociate plăŃilor transfrontaliere au dispărut sau au scăzut semnificativ; consumatorii şi
întreprinderile pot compara mai uşor preŃurile, ceea ce stimulează concurenŃa.
1
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Cu toate acestea, moneda euro nu poate garanta, singură, stabilitatea şi creşterea economică .
Acestea se realizează, în primul rând, prin bună gestionare a economiei zonei euro conform
prevederilor tratatului şi ale Pactului de stabilitate şi creştere (PSC), un element vital pentru
Uniunea economică şi monetară (UEM). În al doilea rând, ca instrument fundamental pentru
potenŃarea beneficiilor pieŃei unice, ale politicii comerciale şi ale cooperării politice, moneda euro
face parte integrantă din structurile economice, sociale şi politice ale Uniunii Europene de astăzi.
Zona euro a fost pentru o perioadă un spaŃiu prosper, însă odată cu apariŃia crizei
economice situaŃia s-a schimbat. Actuala recesiune economică a afectat foarte mult zona euro,
ajungându-se în acest moment(2012) să se vorbească despre o posibilă destrămare a zonei
euro.Totuşi, sunt voci care susŃin faptul că zona euro va rezista în ciuda situaŃiei extreme în care se
afla.
Pentru statele membre care au adoptat euro, moneda comună a constituit un scut valoros de
apărare împotriva fluctuațiilor ratei de schimb. Criza actuală a demonstrat însă și amploarea
fenomenului de interdependență între economiile țărilor aflate în zona euro, în special în domeniul
financiar, ceea ce a dus la o creștere a riscului de apariție a efectelor de contagiune.
În unele cazuri, modelele de creștere divergente duc la acumularea unor datorii publice foarte
mari, care, la rândul lor, exercită presiuni asupra monedei unice. Astfel, criza actuală a amplificat
atât problemele cu care se confruntă zona euro, de exemplu sustenabilitatea finanțelor publice și
potențialul de creștere, cât și rolul destabilizator al dezechilibrelor și al divergențelor în materie de
competitivitate.
Este extrem de important și de urgent să se depășească aceste probleme existente în zona
euro pentru a se asigura stabilitatea și o creștere durabilă, generatoare de locuri de muncă. (PwC),
cea mai mare companie de servicii profesionale, de consultanță și audit din lume a elaborat patru
posibile scenarii pentru evoluŃia zonei euro în 2012, printre care:
 Expansiunea masei monetare - Băncii Centrale Europene i se permite să injecteze
lichiditate în sistemele financiare ale economiilor vulnerabile. Recesiunea este evitată, ratele
dobânzilor sunt menŃinute la un nivel scăzut pe termen scurt, dar inflaŃia va depăşi Ńinta de 2%, în
vreme ce moneda Euro se va deprecia.
 Defaulturi ordonate - Un program de defaulturi voluntare este agreat de către statele cele
mai îndatorate, ceea ce va conduce la o spirală de contracŃie a economiei şi o recesiune prelungită,
care va dura între doi şi trei ani şi va rezulta într-o scădere cu aproximativ 5% a PIB-ului Zonei
Euro.
 Ieşirea Greciei din Uniunea Monetară - Grecia este nevoită să părăsească Zona Euro,
după care suferă o recesiune severă, o depreciere rapidă a monedei şi un puseu inflaŃionist. Statele
rămase în Zona Euro vor căuta să protejeze moneda printr-o disciplină fiscala dura şi prin luarea
de măsuri care să redea încrederea investitorilor, însă se vor confrunta cu o recesiune de până la
doi ani.
 ApariŃia unui nou bloc monetar - Un acord franco-german care pleacă de la constatarea că
actuala zona Euro este nesustenabila, lasa loc pentru apariŃia unui bloc monetar mai mic şi mai
strict reglementat. „Noua monedă Euro” ar urma să se aprecieze puternic, iar economiile din noul
bloc monetar ar trece printr-un boom al consumului intern. În schimb, economiile excluse din
„Noua Zona Euro” vor înregistra o depreciere puternică a monedelor proprii şi se vor confrunta cu
o recesiune masivă.
Yael Selfin, Directorul PwC a declarat faptul că s-ar putea ca aceste scenarii să aibe un
impact major şi în afara zonei euro. Tari precum Marea Britanie, Statele Unite şi Ńările central şi
est-europene, printre care şi România, s-ar putea să se confrunte cu scăderea nivelului exporturilor
şi cu probleme ale sistemului bancar. Pe de altă parte, unele dintre aceste Ńări s-ar putea să aibă şi
un nivel mai ridicat de intrări de fluxuri de capital, pe măsură ce investitorii vor căuta să-şi plaseze
o proporŃie mai ridicată a portofoliilor lor în „zone sigure”, şi de asemenea, alte state, precum
China, vor trebui să se confrunte cu o scădere simŃitoare a exporturilor.

Loredana Simona Berta

1217

Potrivit raportului, zona euro în 2012 s-ar putea să fie foarte diferită de cea pe care o
cunoaştem azi, iar implicaŃiile pentru companiile din interiorul şi din exteriorul regiunii sunt
uriaşe.
Presiunile investitorilor şi sumele substanŃiale din datoria publică ce ar trebui refinanŃate
până în primăvara anului viitor vor duce la o rezolvare într-un fel sau altul a actualei faze a crizei
în primul trimestru din 2012.
2012
2013
2014
2015
2016
Scenariul 1 (%
schimbare)
1.5 / 4.5
2/3.5
2/3.5
1.5/3
1.5/2
Creşterea /PIB
InflaŃie
Scenariul 1 (%
schimbare)
-3/1
-1.5/0
-0.5/0
1/1
2/2
Creşterea/ PIB
InflaŃie
Scenariul 1 (%
schimbare)
-1/1.5
0.5/1.75
1/2
1.6/2
1.8/2
Creşterea /PIB
InflaŃie
Scenariul 1 (%
schimbare)
0.25/-1
2.5/0
2.5/0
2/2
2/2
Creşterea/ PIB
InflaŃie
Scenariul 1 (%
schimbare)
-5/10
-2/8
0/7
2/5
3/3
Creşterea/ PIB
InflaŃie
Sursa:Prognoze Pwc
Acum problema este ce se va întâmpla cu zona euro? Va intra în faliment sau se va redresa?
Potrivit Fondului Monetar InternaŃional, redresarea economică va fi întârziată datorită crizei
datoriilor suverane din zona euro.
În ultima perioadă, se vehiculează în mass media ca în anul 2012, cel puŃin două state vor ieşi
din zona euro, printre care una este cu siguranŃă Grecia. Ceea ce se întâmplă în acest moment cu
Grecia se datorează neregulilor ce au fost identificate la nivelul finanŃelor publice ale acesteia. Se
pare că, Grecia a intrat în zona euro, nefiind pregătită pentru acest pas. Încă o dată este verificat
faptul că pentru a supravieŃui în interiorul zonei euro, trebuie să fii cu adevărat pregătit, lucru ce nu
s-a putu spune despre Grecia.
Deficitul bugetar al Greciei pe anul 2010 a fost de 12.7%, de la 3.7% cât declaraseră, ceea ce
a însemnat de patru ori mai mult decât limita permisă de regulile Uniunii Europene. Grecia a
beneficiat de un ajutor de urgenŃă din parte zonei euro şi a Fondului Monetar InternaŃional de 22
de miliarde de euro în luna februarie a anului 2010, însă între timp, cotele datoriei greceşti a atins
limitele maxime ale Uniunii Europene. Din ultimile calcule făcute de către FMI se pare că deficitul
bugetat real al Greciei atingea de fapt cota de 13.6% în anul 2010.
Datorită deficitului bugetar extrem de mare, Greciei îi este foarte greu să obŃină ajutor de la
FMI,iar aceasta este o problemă reală, ce face să se aducă în discuŃie posibilitatea de a părăsi zona
euro. Pentru a nu intra în faliment, Grecia trebuie să obŃină o nouă transa de la FMI în valoare de
130 de miliarde de euro, însă îi va fi foarte greu, având în vedere faptul că datele recente susŃin că
deficitul bugetar va depăşi 10% din PIB, în condiŃiile în care instituŃiile internaŃionale au propus
Greciei o valoare de 7,5% a acestui indice. Grecia a beneficiat de un prim pachet de salvare de 110
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miliarde de euro în vara anului 2010, dar situaŃia nu s-a îmbunătăŃit nici în anul 2011, când
deficitul bugetar s-a mărit cu 5,1%, la 20,52 milioane de euro, potrivvit Ministerului de FinanŃe.
Astfel, ratingul Greciei a ajuns la CCC- cel mai scăzut, iar discuŃiile legate de posibilitatea ca
Grecia să părăsească zona euro au devenit tot mai intense.
Pentru a-şi redresa economia în decursul anului 2012, Grecia are nevoie de un ajutor de
aproximativ 3 miliarde de euro, şi pentru a reuşi să atragă aces împrumut va trebui să adopte
următoarele măsuri de austeritate:
• vârsta de pensionare va creşte de la 61, la 65 de ani
• TVA-ul va creşte de la 19, la 23%
• vor creşte taxele şi impozitele pe case şi locuinŃe
• pensionarii care au venituri mai mari de 1000 de euro vor suferi tăieri de 20%
• accizele pe alcool, tutun şi produse de lux vor creşte cu o treime
• salariaŃii din sectorul public vor avea salariile tăiate cu 20%
ExperŃii de la UBS(cea mai mare companie financiara elveŃiană) au încercat să răspundă
la întrebarea : Ce se va întâmpla cu Grecia dacă va ieşi din zona euro? Se pare că situaŃia nu ar fi
deloc bine, şi în acest caz prezicerile sunt sumbre: Grecia şi-ar preschimba datoriile din euro în
drahma, la vechea rata de schimb de 340,75 drahme/euro; drahma se va devaloriza rapid, iar
deŃinătorii de obligaŃiuni ar înregistra o pierdere imensă.
De asemenea, ieşirea oricărui stat din zona euro este extrem de costisitoare; instituŃiile şi
companiile statului risca să intre în incapacitate de plată iar sistemul bancar este posibil să intre în
faliment. De asemenea, Comisia Europeană a afirmat faptul că, dacă Grecia va ieşi din zona euro,
aceasta va fi obligată să iasă şi din Uniunea Europeană. Dacă privim din punctul de vedere al zonei
euro, ieşirea Greciei din aceasta poate însemna sfârşitul euro.
Analiştii econimici susŃin faptul că dacă Grecia va părăsi zona euro, atunci pieŃele vor pune
presiune asupra Portugaliei, Italiei, Spaniei şi a FranŃei pentru a-şi plăti datoria externă, şi de aici
până la falimentarea băncilor acestor state nu mai este decât un pas. Acest lucru ar duce la
distrugerea Uniunii Europene şi indirect la o recesiune pe plan mondial.
Criză economică a afectat majoritatea statelor Uniunii Europene, şi pe lângă Grecia, şi
Irlandra a avut nevoie de ajutor de la Uniunea Europeană şi FMI. Astfel, Irlanda a primit în luna
noiembrie a anului 2010 un ajutor în valoare de 85 de miliarde de euro. De asemenea, şi
Portugalia a beneficiat în luna mai a anului 2011 de un ajutor de salvare de 78 de miliarde de euro.
Zona euro s-a aflat în colaps în anul 2011, Italia şi Spania au avut şi ele probleme pe pieŃele
financiare şi au fost nevoite să voteze bugete de austeritate pentru echilibrarea economiei.
Atât Uniunea Europeană cât şi Fondul Monetar InternaŃional încearcă să salveze zona euro,
întrucât dacă aceasta va dispărea nici Uniunea Europeană nu ar mai rezista. Aceasta poate fi
numită cea mai mare provocare din istoria existenŃei Uniunii Europene.
Potrivit unor analişti economici, se pare că situaŃia Greciei este una dintre factorii
răspunzători de adâncirea crizei economice incadrul Uniunii Europene. Declinul major produs în
zona euro se datorează în mare parte şi a celor întâmplate în Grecia, întrucât odată cu adoptarea
monedei euro, se creează o interdependenŃă intre economiile statelor membre, şi ceea ce se
întâmplă într-un stat are rezonanta în celelalte.
Liderii zonei euro au stabilit un pact pentru disciplina fiscală, însă acesta nu a putut fi pus în
practică datorită faptului că Marea Britanie s-a opus, şi astfel Uniunea Europeană a fost nevoită să
recurgă la o altă modalitate de introducere a regulilor fiscale, şi anume printr-un acord
guvernamental.
În această mişcare de salvare a zonei euro, Germania joacă un rol activ, fiind cea mai mare
economie a Europei.
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Concluzii
În concluzie, potrivit analiştilor, Euro ocupă locul al doilea între monedele cele mai activ
tranzacŃionate din lume. Zona euro cuprinde acele state membre UE care au adoptat moneda unică.
Criză economică ce a izbucnit în Statele Unite ale Americii în data de 13 Iunie 2007 a afectat
foarte mult zona euro, ajungându-se să se vorbească după 4 ani de recesiune despre destrămarea
acesteia. Scenariile realizate de către PWC sunt considerate de către unuii economişti ca fiind
soluŃiile salvatoare ale zonei euro. Pe de altă parte, se presupune faptul că aceste scenarii pot
influenŃa economiile Ńărilor emergente, printre care se afla şi România. În urma unor analize, se
aşteaptă ca aceste scenarii să determine scăderi ale nivelului exportului dar şi probleme în sistemul
bancar.
În acest an (2012), se preconizează că cel puŃin două Ńări vor ieşi din zona euro, printre care
se va afla şi Grecia, însă trebuie luat în calcul faptul că o astfel de decizie este extrem de
costisitoare şi de asemenea presupune şi ieşirea obligatorie din Uniune Europeană, lucru ce poate
constitui un bun motiv de a evita luarea unei astfel de decizii.
Ca şi o părere personală, consider că zona euro nu se va destrăma, ci din contră va reuşi să se
redreseze, iar în viitor tot mai multe Ńări vor dori să adope moneda unică europeană. În ciuda
dificultăŃilor create de criză economică, societatea de astăzi se afla într-o continuă ascensiune, şi
bineînŃeles este ştiut faptul că progresul nu poate fi împiedicat, aşadar şi zona euro va depăşi acest
impas în care se afla în acest moment.
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PROGRESUL TEHNIC
Alexandra PÎNZARU1

Abstract
The technic progress determines the growth of economical efficiency thorugh :
- The raise of the volume of production with the same consummation of factors
- The reduce of the consummation of factors of production per unity of product
The technic progress influences the degree of occupation of the population depending on the
duration , so :
a) On short term it produces the reducing of the number of working places (unemployment)
because of the machinery , automatisation .
b) On long term it determines the growth of the number of working places , fact prouved in
the developed countries . But it’s necessary the reorientation and requalifing of one part of the
population .
Cuvinte cheie: progresul tehnic , automatizare , reorientare .
1. Introducere
Progresul tehnic in sensul sau strict este ansamblul de elemente care permit ameliorarea
metodelor de productie si cresterea productivitatii . Progresul technic se manifesta prin schimbul
masinilor , noi organizatii ale muncii . Progresul tehnic este un factor de crestere .
In sensul larg , notiunea de progres tehnic este atribuita inovatiilor.
Progresul tehnic poate fi rezultatul aplicabilităŃii progresul ştiinŃific , ceea ce îmbunătăŃirea
cunoştinŃelor ştiinŃifice într-un anumit domeniu .
Fabricarea unor instrumente utile , operaŃionale şi rentabile poate fi începutul definiŃiei
progresului tehnic . PriviŃi câteva exemple :
• DistribuŃia electricităŃii consumatorilor
• Generalizarea Ford T “Ford Motor Company “ (USA, 1920) la un preŃ scăzut .
• Calculatorul Deep Blue a câştigat bătălia contra campionului mondial Garry Kasparov
(1997) .
• Generalizarea telefonului mobil , a internetului , al laptopurilor .
Progresul tehnic participă la o evoluŃie ale condiŃiilor de viaŃă : distribuŃia apei curente
consumatorilor rezultă dintr-o alinŃă a domeniului tehnic , a ştinnŃei şi a organizaŃie sociale .
Folosirea microscopului ( progress tehnic ) şi progresului metodelor ştiinŃifice au permis
demonstrarea faptului că înmultirea bacteriilor în apele stătătoare poate afecta sănătatea puublică ;
noŃiunea de igienă s-a răspândit în mentalitatea colectivă ; societăŃile de distribuŃie a apei potabilă
au fost create şi ele garantează calitatea apei distribuite .
4. ConŃinutul propriu-zis al lucrării
A – De la inventie la inovatie
O inventie este descoperirea unui principiu sau a unui produs nou care nu are inca
aplicabilitate practica . Inventia porneste de la o cercetare fundamentala pentru a ajunge la o
1
Student, Facultatea de Stiinte Economice, Universitatea “Nicolae Titulescu” din Bucuresti (e-mail:
andra_pinzaru@yahoo.com). Acest studiu a fost elaborat sub coordonarea lect. univ. dr. Marius Jula.
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cercetare aplicabila : este resultatul unei cercetari stiintifice .
O inovatie este punerea in aplicare industriala si comerciala a unei invetii .Inovatia reia
etapele unei cercetari stiintifice a unei invetii la care adauga etapele de dezvoltare si
comercializare : este punerea in valoare economica a inovatiilor .
Perioada pe care se intinde procesul inovatiilor poate fi destul de lunga : telefonul a fost
plasat pe o perioada de 56 de ani ,televizorul pe o perioada de 10 ans . Numeroase invetii nu duc la
inovatii .
B – Categoriile de inovatii
Prima clasificare
• Inovatia produselor : fabricarea de noi produse . Obiectivele sunt de a oferi
consumatorilor un produs care sa fie cel mai aproape de nevoile lor si sa ajute la cresterea unor
parti ale pietei ( de ex. mouse-ul calculatorului cu bila care a devenit mouse-ul optic , sau
telefonul fix cu fir care a devenit telefonul fix fara fir ) .
• Inovatia procedeelor : noi metode de productie . Obiectivele sunt scaderea costurilor de
productie , cresterea productivitatii si a calitatii , scaderea preturilor si cresterea unor parti ale
pietei , de ex : vanzarea prin corespondenta folosind internetul « Minitel » .
A doua clasificare
• Inovatii majore : radicale . De remarcat Schumpeter (ex : masinile).
• Inovatii minore : (ex : diesel // benzina).
C – Ciclul de viata a unei inovatii

Ciclul de viata a unei inovatii cuprinde 5 faze :
• faza 1 : aparitia – ventes faibles – profits faibles – coûts élevés
• faza 2 : cresterea – hausse des profits
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• faza 3 : maturitatea – baisse des prix – économies d’échelle
• faza 4 : saturatia – reinnoirea
• faza 5 : declin – uzura morala
Răspândirea inovaŃiilor :
• Odată ce o inovaŃie s-a produs , ele se pot răspândi de la un inovator la altul sau la alte
grupuri . Acest proces a arătat că ciclul de viaŃă a unei inovaŃii poate fi descris utilizând Curba S
sau Curba răspândirii inovaŃiilor . Curba S indică creşterea venitului sau a productivităŃii în timp .
În primele stadia ale unei anumite inovaŃii , creşterea este realtiv slabă pe măsură e noul produs se
stabilizează pe piaŃă , la un anumit moment consumatorii încep să ceară , iar cererea pentru noul
produs va începe să crească rapid . Noi implementări sau schimbări asupra produsului permite
creşterii să se marească mai rapid . Către sfârşitul vieŃii ciclului , creşterea încetineşte şi poate
părea că intră în declin . În stadiile finale , nici o sumă investită în acel produs nu poate să obtină o
rata normal de rentabilitate . Curba S derivă de la prezumpŃia că noile produse sunt predispose a
avea o “viaŃă a produsului “ adică să aibă o fază de start , urmată de o creştere rapidă a venitului şi
apoi eventual o fază de declin . De fapt marea majoritate a inovaŃiilor nu se mai ridică niciodată ,
rămânând la baza curbei şi nu vor mai avea niciodată rentabilitate normal .
• Companiile inovatoare vor lucra în mod evident la noi inovaŃii care eventual să le
înlocuiască pe cele vechi . Curbe S successive vor urma să apară care să le înlocuiască pe cele
vechi şi să continue să determine creşterile să se mărească . În reprezentarea grafică de jos , prima
curbă arată tehnologia curentă , a doua arată tehnologia în curs de dezvoltare care reprezintă
creşterea lentă dar care eventual va depăşi tehnologia curentă şi care va avansa către mai mari
nivele de creştere . Durata de viaŃă a inovaŃiilor depinde de mulŃi factori .

D – Cercetare si dezvoltare – Brevete
InovaŃia este rezultatul investiŃiilor din Cercetare si Dezvoltare ( CD ) realizate de companii si
Stat ( investiŃii nemateriale ) . Aceasta creştere de investiŃii este astăzi o necesitate din cauza
concurenŃei , din cauza mondializării , din cauza avantajelor dobîndite de vechile Ńari industriale.
Partea din cheltuielile din Cercetare si Dezvoltare din PIC , care era de 1,5% in anii 1960 , a ajung
astăzi intre 2,5% si 3 % . Asistăm astazi la o accelerare a inovaŃiilor si la uzura lor morală ( de ex
calculatoarele ) . De aceea nu avem timpul necesar sa rentabilizăm investiŃiile in Cercetare si
Dezvoltare .
În toate Ńarile dezvoltate in economia de piaŃă ( TDEP ) , Statul joacă un rol mai mult sau mai
putin important in ceea ce priveşte politica de cercetare . În FranŃa , organizaŃia care joacă un rol
important este AgenŃia Natională pentru Valorizarea Cercetării ( ANVAR ) . Rezultatele cercetării
nu trebuie sa se limiteze doar la aplicabilitatea in industriile de înalta tehnologie dar pe ansamblul
economiei pentru a stimula creşterea .
Pentru a respecta drepturile proprietăŃii , un sistem legislativ trebuie pus in aplicare : brevetul
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. Brevetul este un titlu de proprietate acordat de Stat cu un drept de exploatare de 20 de ani .
Brevetul poate fi vândut sau închiriat sub formă de licenŃă : licenŃe de exploatare . FormalităŃile
aparŃin Institutului NaŃional a ProprietăŃii Industriale ( INPI ) .
II – Teoria lui Schumpeter
A – Despre autor
Joseph Aloïs Schumpeter (Triesch, Moravie, 8 februarie 1883 – Salisbury, Connecticut, 8
ianuarie 1950) este une economist austricat al mijlocului secolului XX , cunoscut pentru teoriile
sale asupra fluctuaŃiilor economice , distrugerea creatoare şi inovaŃia . El este autorul „ Istoriei
analizei economice „ aparută în 1954 . Este unul dintre cei mai mari conservatori ai secolului XX
împreună cu Russel Kirk şi Leo Strauss , de asemenea un om de referinŃă în ceea ce priveşte
progresul tehnic .
B – Cele 5 categorii de inovaŃii în opinia lui Schumpeter
1.
2.
3.
4.
5.

Fabricarea unui nou bun .
Introducerea unei noi metode de producŃie .
Deschiderea unui nou punct de vânzare .
Cucerirea unei noi surse de materii prime .
Construirea unei noi organizaŃii .

C – Teoria lui Schumpeter : " progresul tehnic se află la originea unui proces de distrugere
creatoare "
Schumpeter se lasă destul de greu a fi clasificat într-o anumită şcoală economic , chiar dacă
este austriac , nu a făcut niciodată parte din şcoala austriacă cu care el a fost familiarizat prin
lecŃiile lui Eugen van Böhm-Bawerk , professor la universitatea din Viena . Economistul pe care
l-a admirat cel mai mult a fost fără îndoială Léon Walras, dar a cărui analiză a depăşit cadrul
neoclasic. A fost în egală măsură influenŃat şi de scrierile sociologului german Max Weber . El a
împăŃit de asemenea anumite concluzii cu Karl Marx , deci analiza sa a fost îndreptată către
Marxism . Schumpeter a fost în general fondatorul evoluŃionismului economic şi a aparŃinut de
asemenea cercului de economişti denumiŃi “ heterodocşi “ .
El afirmă că fundamentul şi elementele care declanşează dinamica în economie sunt inovaŃia
şi progresul tehnic . Istoria capitalismului este o disperare permanent , tehnologia evoluează , se
transform punând frac activităŃii economice pentru a se estompa ca apoi să dispară după ce a fost
dominantă . Schimbarea este una structurală înainte să devină cantitativă .
Pentru Schumpeter, progresul tehnic este o variabilă endogenă : el face parte din ştiinŃa
economică . Progresul tehnic este factorul principal al creşterii economice . InovaŃiile antrenează
expansiune deoarece ele sunt generatore de profit in condiŃiile de monopol temporar . Progresul
tehnic reprezintă o deschidere pentru un întreprinzător care se expune riscurilor . Chiar dacă aceste
inovaŃii sunt dispersate , efectele lor se atenuează : declin . Trebuie aşadar aparŃia unei noi inovaŃii
pentru a genera o nouă fază de expansiune : " o inovaŃie precede o alta inovaŃie ".
D – Diferitele cicluri în opinia lui Schumpeter
Schumpeter reia teoria ciclurilor economice lungi care îi aparŃine lui Kondratiev punând
accent pe importanŃa progresului tehnic . Fiecare din marile perioade indentificate de Kondratiev
poate fi caracterizată de introducerea unuia sau a mai multor tehnologii care se numesc : " clustere
inovative ".
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III – Cea mai dificilă măsură în progresul tehnologic
Progresul tehnologic are încorporaŃi factori precum munca şi capitalul , care sunt destul de
dificil de măsuraŃi . Creşterea economică este compusă din :
• Factorul muncă şi
• Factorul capital facteur (50 % din ele)
• Reziduuri : progress tehnic (50 %) .
•
IV – Progresul tehnic şi ocuparea forŃei de muncă
A – Progresul tehnic suprimă ocuparea forŃelor de muncă
Progresul tehnic generează creşteri de productivitate :
 John Kay şi naveta zburătoare (1733)
 Agricultură : mecanizarea duce la depopularea zonelor rurale
 Industrie : robotizare
 Servicii : informatică
InovaŃiile proceselor sunt utilizate pentru salvarea forŃei de muncă . Asigurările si băncile fac
appel la birotică . InovaŃiile produselor : pompe de gaz automate .

.

La nivel macroeconomic :
 Dacă creşterea producŃiei este superioară creşterii productivităŃii : creare locuri de muncă

 Dacă creşterea producŃiei este inferioară creşterii productivităŃii : distrugere locuri de
muncă .
 Dacă creşterea productiei este egală creşterii productivităŃii : locurile de muncă stagnează
.
B – Progresul tehnic are un cost economic şi social
 Schimbările in condiŃiile de muncă : mai puŃin efort fizic ( scăderea greutăŃii muncii ) ,
dar mai multă supraveghere ( presiune temporală si volum mai mare a muncii mentale ) .
 DispariŃia unor anume meserii : dactilograf .
 Epuizarea anumitor sarcini : apariŃia neo-taylorismului in servicii . Flexibilitatea a scăzut
greutatea muncii ( turele de noapte ) şi progresul tehnic este un factor de excludere pentru
muncitorii necalificaŃi ( şomaj structural ) .
 Progresul tehnic face ca luarea deciziilor sa fie mai dificilă pentru companii : o investiŃie
costă scump şi poate să nu fie rentabilă ( ezitare ) . InovaŃiile se vor uza moral rapid : acest aspect
fiind negativ , în cazul acesta va trebui o reorientare a companiei sau compania " să-şi închidă
porŃile " .
C – Progresul tehnic poate sta la baza creării locurilor de muncă
 Taylor a propus integrarea muncitorilor mai puŃin calificaŃi si a imigranŃilor .
 Ford a creat munca în lanŃ înainte să realizeze economiile de scară : graŃie standardizării ,
preŃurile au scăzut şi productivitatea a crescut , de unde o creştere a cererii , o creştere a producŃiei
deci o creştere a locurilor de muncă .
 In opinia lui Schumpeter, progresul tehnic este principalul factor al creşterii economice "
procesul creaŃiei distructive " .
 Pentru Alfred Sauvy (1898-1990), slujbele pierdute pe termen scurt se regăsesc pe
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termen lung . In industria textilă de exemplu , prima revoluŃie industrială a suprimat forŃa de
muncă ( maşinizare ), imediat după preŃul textilelor a scăzut , devenind un bun de consum curent ,
acest lucru generând o creştere a cererii . Un alt exemplu ar fi şina de tren . Prima revoluŃie
industrială a suprimat forŃa de muncă în sectoarele de transport trandiŃional , dar scăderea costul
transportului , a permis dezvoltarea activităŃii economice , creşterea productivităŃii si crearea
locurilor de muncă .
In ziua de azi , progresul tehnic este deasemenea creator de locuri de muncă ( in mod special
bunuri de echipament ) . Progresul tehnic poate fi un factor de creştere economică prin existenŃa
unui preŃ scăzut : de exemplu , dacă preŃul calculatoarelor scade , mai mulŃi oameni le vor cumpara
. O scădere a preŃurilor generează o creştere a cererii . Noile produse crează noi nevoi şi noi pieŃe .
O inovaŃie antrenează apariŃia altor inovaŃii ( de exemplu microprocesoare ) .
D – Teoria flow ( scurgerii ) a lui Alfred Sauvy
Alfred Sauvy născut la Villeneuve-de-la-Raho (Pirineii Orientali ) pe 31 octombrie 1898 şi
amurit la Paris pe 30 octombrie 1990 , este un economist , demograf şi sociolog francez.
DenuŃător neobosit al ratei natalităŃii şi a îmbătrânirii , el este de asemenea cunoscut pentru
teoria sa de cashlow şi pentru crearea expresiei “ Lumea a treia “ .
Locurile de muncă pierdute dintr-un sector vor fi compensate de cele ce urmează a fi create .
Câştigurile productivităŃii care sunt rezultatul progresului tehnic antrenează o distribuŃie a
venitului ( să presupunem că împărtirea câştigurilor productivităŃii sunt în favoarea salariilor ) şi
deci o creştere a cererii în alte sectoare de activitate , provocând în mod indirect crearea de locuri
de muncă superioare celor pierdute prin progresul tehnic .
Exemplu : industria a absorbit locurile de muncă pierdute în agricultură ( primul flow ) si
modernizarea industriei a provocat un al doilea flow in servicii .
Progresul tehnic a generat câştiguri ale productivităŃii ( creşterea salariilor , scăderea
preŃurilor ) aducând dupa sine o creştere a cererii deci implicit o creştere a productiei : creare de
locuri de muncă . Este un mecanism care a permis concilierea creşterii productivităŃii si creşterii
locurilor de muncă .
Remarcă : creşterea locurilor de muncă nu ar fi fost posibilă fără o scădere a timpului de lucru
.
In timpul celor cei 30 de ani glorioşi ( 1945 – 1975 ) , acest mecanism a funcŃionat bine
pentru că :
 Câştigurile productivităŃii creşteau şi erau în favoarea salariilor .
 Pentru ocuparea forŃei de muncă mai puŃin calificate , transferul s-a făcut uşor de la un
sector la altul ( de exemplu salariaŃii agricoli din fabrici ) .
Astăzi , se pun următoarele probleme :
 ImpărŃirea câştigurilor productivităŃii este mai puŃin favorabilă salariilor : preŃurile scad ,
profiturile cresc dar salariile cresc nu atât de repede .
 Reorientarea forŃei de muncă : salariile folosind metoda fordistă se regăsesc în şomaj .
Calificarea locurilor de muncă create este diferenŃiată faŃa de cele suprimate . O politică de
formare ar permite să ne adaptăm acestor salariaŃi , dar cum decizia se află in mâna companiilor ,
ele decid să angajeze salariaŃi competenŃi .
 Trebuie sa Ńinem cont de elasticitatea cererii în raport cu preŃurile : dacă preŃurile scad ,
cererea va creşte mai puŃin datorită fricii faŃa de viitor .
 Sectorul terŃiar are importante câştiguri ale productivităŃii : mai puŃine locuri de muncă
create.
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Concluzii
Progresul tehnic joacă un rol important asupra volumului forŃei de muncă ( pierderi şi
câştiguri : aspect cantitativ ) . Progresul tehnic antrenează mutări calitative : asistăm la o scădere a
forŃei de muncă specializate in schimbul unei creşteri de muncă polivalentă . Nu trebuie să optăm
pentru un refuz al progresului tehnic pentru că el ameliorează condiŃiile de lucru şi progresul
tehnic aduce cu sine reducerea timpului de lucru . Trebuie între timp sa ameliorăm repartiŃa
câştigurilor productivităŃii , dar acum se pune problema concurenŃei .
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IMPLEMENTAREA STRATEGIEI 2020 IN ROMANIA:
MIT SAU REALITATE?
Loredana Simona BERTA1

Abstract
In this paperwork I will talk about 2020 strategy, called also saving solution for the current
economic crisis excape, broked în 2007 and which will be extend till the year 2013. I chose to
analize this subject because I thought that it would be auspicious to talk about a solution that will
release the economy în this period of recession. Till now România assumed the general targets of
2020 Strategy, but the main problem is if these politics made for each area insection, will be
implemeted (education, work). Further, I am gone try to develop these ideas taking care of what
the European Chief Delegation said: The Romanian Administration has three problems:
implementation, implementation, implementation (e.n. 2005). In another train of thoughts, 2020
Strategy, known aş economic growth strategy of the Europe, it followed three kinds of economic
growths, and these are: economic growth and increasing intelligence, sustainable growth and
inclusive growth, for more over competitive economy. in other words, with the 2020 Strategy it
tries to change the Europe Union into a 21century economy, defined by the and notions
intelligence and sustainability notions.
Keywords: strategy, crisis,, sustainability, transparency.
1. Introducere
Am ales să vorbesc despre Strategia Europa 2020, întrucât consider că acest subiect este unul
de interes şi de asemenea ne priveşte în mod direct. Această Strategie publicată de către Consiliul
European în data de 3/3/2010 la Bruxelles reprezintă de fapt un plan de redresare economică
pentru următorii 10 ani. Cu alte cuvinte, Europa 2020 reprezintă strategia UE de creştere
economică pentru următorii zece ani. În fapt, acest plan denumit succint “Strategia Europa 2020”
are la baza trei categorii de creşteri economice şi anume: creştere inteligentă, creştere durabilă şi
nu în ultimul rând creşterea favorabilă incluziunii. În lucrarea de faŃă voi analiza fiecare tip de
creştere în parte, şi de asemenea voi face vorbire şi despre iniŃiativele Uniunii Europene costituite
în vederea atingerii obiectivelor. Obiectivele Strategiei Europa 2020 vizează impulsionarea
creşterii economice şi crearea de noi locuri de muncă. În mare parte, printre aceste obiective se
numără: rata ocupării forŃei de muncă, investiŃiile în cercetare devoltare, reducerea emisiilor de
dioxid de carbon precum şi părăsirea timpurie a şcolii.
Prezenta lucrare îşi propune să identifice posibilităŃile reale de aplicare ale acestei Strategii al
cărei scop este relativ dificil de realizat la momentul actual datorită crizei economice cu care ne
confruntăm. Actuala criză economică ce a izbucnit în Statele Unite ale Americii în anul 2007 a
creat numeroase dificultăŃi în plan economic, însă această Strategie vine cu o serie de sugestii
menite să remedieze situaŃia în statele afectate.
Am studiat această temă, şi pot spune că poate reprezenta pentru multe Ńări o adevărată soluŃie
de salvare, însă problema este dacă aceasta va fi sau nu implementată.

1
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ConŃinutul propriu-zis al lucrării
În conformitate cu precizările cuprinse în Comunicarea Consiliului de la Bruxelles din data de
3.3.2010, Strategia Europa 2020 a fost creată pentru a arăta ca Europa este în măsură să asigure o
creştere inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii, şi totodată capabilă să aducă imbunatiri
vizibile pe piaŃa muncii, lucru dorit de fiecare dintre noi. Datorită crizei economice cu care ne
confruntăm de aproximativ 3 ani, piaŃa muncii a fost extrem de afectată, milioane de salariaŃi au
fost disponibilizaŃi datorită falimentelor societăŃilor comerciale autohtone dar şi a deciziei de
retragere a marilor investitori străini din piaŃa romanescă şi nu în ultimul timp datorită măsurilor
de austeritate impuse de Guvern. Scopul principal al acestei Strategii este să găsească mijloace de
creare a noi locuri de muncă, şi totodată unul să imprime o direcŃie clară şi transparenta societăŃii
romaneşti.
Strategia Europa 2020 are trei priorităŃi ce se susŃin reciproc, după cum este precizat şi în
cuprinsul documentului cu acelaşi nume: creştere inteligentă, ce presupune dezvoltarea unei
economii solide bazate pe cunoaştere şi inovare; creştere durabilă prin promovarea unei economii
mai eficiente, mai exact prin mediatizarea unor măsuri raŃionale de utilizare a resurselor - vorbim
aici de măsuri mai ecologice şi mai competitive, şi nu în ultimul rând creşterea favorabilă
incluziunii, ce se referă la promovarea unei economii cu o piaŃă a muncii dezvoltată, prosperă şi cu
cât mai multe oportunităŃi ce pot fi materializate în folosul dezvoltării acesteia.
În ultimii ani, Europa a trecut prin momente extrem de dificile, iar anul 2012 nu se anunŃă a fi
un an mai bun, ci din contră. Datorită crizei economice, numeroase progrese economice au fost
anulate, iar marile puteri economice s-au confruntat cu situaŃii critice, tot mai greu de depăşit,
vedem aici cazul Germaniei, al FranŃei şi nu îl ultimul rând Italia sau Grecia.
Conform Strategiei Europa 2020, Uniunea Europeană ar trebui să îşi stabilească foarte bine
direcŃiile în care va merge în următorii ani. De altfel, Comisia Europeană a stabilit prin această
strategie mai multe obiective, printre care1:
–75% din populația cu vârsta cuprinsă între 20 și 64 de ani ar trebui să aibă un loc de muncă;
– 3% din PIB-ul UE ar trebui investit în cercetare-dezvoltare (C-D);
– obiectivele „20/20/20” în materie de climă/energie ar trebui îndeplinite (inclusiv o reducere
a emisiilor majorată la 30%, dacă există condiții favorabile în acest sens);
– rata abandonului școlar timpuriu ar trebui redusă sub nivelul de 10% și cel puțin 40% din
generația tânără ar trebui să aibă studii superioare;
– numărul persoanelor amenințate de sărăcie ar trebui redus cu 20 de milioane.
După cum se poate vedea, aceste obiective sunt destul de îndrăzneŃe, având în vedere că ne
aflam în plină criză economică, iar aplicabilitate lor este pusă sub semnul întrebării. Vorbim aici
despre creşterea gradului de ocupare al forŃei de muncă. În ceea ce priveşte România, un procent
de 75% pare ideal, însă astăzi, din ce în ce mai des auzim vorbindu-se despre sute de
disponibilizări. Potrivit ANOFM, la sfârşitul lunii noiembrie a anului 2011, rata şomajului
înregistrat la nivel naŃional a fost de 5,6%, mai mare cu 13 puncte fata de cea din octombrie. În
cifre, situaŃia a stat astfel: 454 978 de persoane şomere în luna noiembrie, cu 10.978 mai multe fata
de luna octombrie a aceluiaşi an. Din totalul şomerilor înregistraŃi la nivel naŃional, 170.786 au
fost şomeri indemnizaŃi, iar 284.192 nu au primit indemnizaŃie de la stat.
La nivelul lunii noiembrie a a nului 2011, rata şomajului înregistrată în judeŃele Ńării a fost2:
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Graficul nr 1 Cele mai mari rate ale şomajului la nivelul judeŃelor
României
La nivelul Europei, rata rata de ocupare a forŃei de munca are în medie un procent de 69%
pentru persoanele cu vârsta cuprinsă între 20 şi 64 de ani.
Pe lângă acest obiectiv de creştere a gradului de ocupare al forŃei de muncă, după cum am
menŃionat şi mai sus, un alt obiectiv al Strategiei Europa 2020 este acela de a înveşti 3% din PIB
în cercetare dezvoltare (Cercetare -Dezvoltare).Acest obiectiv a reușit să atragă atenția asupra
necesității că atât sectorul public, cât și cel privat să investească în Cercetare-Dezvoltare, dar se
concentrează mai mult pe resurse decât pe impact. Consiliul European a declarat că este necesar, în
mod clar, să fie îmbunătățite condițiile pentru investiții ale sectorului privat în domeniul CercetareDezvoltare în UE. Este clar, de asemenea, că o abordare comună a C-D și a inovării ar lărgi gama
de cheltuieli, ceea ce ar fi mai pertinent pentru activitățile comerciale și pentru elementele care
stimulează productivitatea.Comisia propune păstrarea obiectivului de 3%, în paralel cu dezvoltarea
unui indicator care să reflecte intensitatea C-D și inovării;
Al treilea obiectiv aduce în prim plan reducerea emisiilor de gaze pentru protejarea mediului
şi reducerea poluării. Prin prezenta strategie, se doreşte reducerea emisiilor de gaze cu efect de
seră cu cel puțin 20% față de nivelurile din 1990 sau cu 30%, dacă există condiții favorabile în
acest sens1 şi nu în ultimul rând creșterea la 20% a ponderii surselor regenerabile de energie în
consumul final de energie și o creștere cu 20% a eficienței energetice.
Emisiile de gaze cu efect de seră sunt principalele motive ale schimbărilor climatice care
devin din ce în ce mai sesizabile.Schimbările climatice sunt determinate în mod direct sau indirect
de activităŃile umane. Potrivit analizelor efectuate de-a lungul timpului, s-a constatat că la nivelul
Uniunii Europene, cea mai mare cantitate de gaze cu efect de seră este rezultata în urma producerii
de energie electrică şi termică Emisiile de CO2 generate de diferite sectoare de activitate la nivel
european sunt reprezentate în graficul de mai jos2:

1

Consiliul European din 10-11 decembrie 2009 a concluzionat că, în cadrul unui acord global și cuprinzător
pentru perioada de după 2012, UE își reiterează oferta condiționată de a trece la o reducere cu 30% până în 2020,
comparativ cu nivelurile din 1990, cu condiția ca și alte țări dezvoltate să se angajeze la reduceri comparabile ale
emisiilor și ca țările în curs de dezvoltare să contribuie în mod corespunzător, în conformitate cu responsabilitățile
care le revin și capacitățile de care dispun.
2
International Energy Agency – IEA
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Graficul nr 2. Ponderea emisiilor de CO2 pe sectoare de activitate în statele UE
În ceea ce priveşte România, emisiile de CO2 generate din diferite sectoare de activitate
evidenŃiază de asemenea contribuŃia majoră a sectorului energetic şi a transporturilor, ceea ce
înseamnă că acestea sunt domeniile asupra cărora sunt necesare implementarea unor măsuri și
acțiuni de reducere a emisiilor de CO2.
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În anul 2008, emisiile de gaze cu efect de seră ale României s-au ridicat la 55,1 milioane de
tone.
La nivelul UE, emisile de carbon au scăzut cu 11,2%, la 1,69 miliarde de tone, de la 1,9
miliarde de tone în anul anterior, singurul stat care a raportat creştere fiind Luxemburgul, respectiv
3,9%. Amploarea scăderii emisiilor de gaze cu efect de seră a fost anticipată de analişti, care o
explică prin severitatea declinului economic la nivel mondial. România a înregistrat în 2009 o
scădere de 23,2% a emisiilor de gaze cu efect de seră, la 42,3 milioane de tone, declinul fiind
depăşit la nivelul Uniunii Europene (UE) doar de Estonia, cu 23,8%, potrivit datelor UE, citate de
Reuters. UE a alocat României 63,5 milioane de permise pentru emisii de carbon în anul 2009.
Potrivit Protocolului de la Kyoto, România are dreptul în perioada 2008-2012 la o cotă anuală
de poluare de 75,9 milioane de tone de dioxid de carbon. Protocolul de la Kyoto obliga statele ca
în fiecare an, între 2008 şi 2012, să reducă emisiile poluante cu 8% fata de nivelul din 1989.
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De asemenea, o altă problemă extrem de importantă o constituie abandonul şcolar, iar pentru
rezolvarea acestei probleme Consiliul European prevede reducerea ratei abandonului sub 10%.
Pentru că această problemă să poată să fie rezolvată, trebuiesc mai întâi identificate cauzele.
În România, abandonul şcolar este pus îndeosebi sub semnul dificultăŃilor materiale, discriminării
dar şi dezorganizării familiilor.
Conform Institutului NaŃional de Statistică, în ultimii 10 ani, rata de părăsire a sistemului
educaŃional de către tineri a scăzut, şi se poate spune că acest lucru se datorează în mare parte
Campaniilor de prevenire a abandonului şcolar ce se derulează şi în prezent, putând menŃiona aici
campaniile Unicef.
Pentru prevenirea abandonului şcolar, Unicef intervine la nivelul şcolilor,la nivelul familiilor
dar şi la nivelul comunităŃilor. Conform statisticilor Unicef, 25% din elevii înscrişi în ciclul primar
părăsesc şcoala înainte de finalizarea clasei a IV-a, în ciclul gimnazial jumătate din elevii înscrişi
în clasa a V-a nu finalizează clasa a VIII-a şi un fenomen îngrijorător, dar care nu apare în
statisticile de la nivel naŃional, este cel al absenteismului.
Procentele alocate pentru fiecare an în parte se regăsesc în următorul tabel1:
2000
2001
2002
2003 2004 2005 2006 2007
România 22,9
21,7
23
22,5 22,4 19,6 17,9 17,3
Tabelul nr 1. Rata de părăsire a sistemului educaŃional de către tineri

2008
15,9

2009
16,6

2010
18,4

Strategia Europa 2020 mai prevede şi că numărul cetățenilor europeni cu un nivel de trăi
inferior pragului național de sărăcie ar trebui redus cu 25%, ceea ce ar însemna scoaterea a peste
20 de milioane de persoane din sărăcie2.
Aşadar, Strategia Europa 2020 pare să aibe priorităŃi foarte bine definite, iar implementarea
acesteia este mai mult decât dorită. Pe de altă parte, aceste obiective sunt interconectate: asigurarea
accesului la educaŃie şi specializarea pe diferite domenii favorizează şansele de angajare iar
înregistrarea unor progrese în ceea ce privește creșterea ratei de ocupare a forței de muncă
contribuie la reducerea sărăciei.
Obiectivele strategiei trebuie să fie reprezentative pentru o creştere inteligentă, durabilă şi
favorabilă incluziunii.
Creșterea inteligentă reprezintă consolidarea cunoașterii și inovării ca elemente definitorii ale
viitoarei creșteri.
Europa trebuie să acționeze în următoarele domenii3:
– Inovare: În Europa, cheltuielile destinate C-D se situează sub 2%, comparativ cu 2,6% în
SUA și 3,4% în Japonia, în principal că urmare a nivelului redus al investițiilor private. Nu
contează numai valorile absolute ale acestor cheltuieli – Europa trebuie să se concentreze pe
impactul și componența cheltuielilor cu cercetarea și să îmbunătățească condițiile pentru
investițiile sectorului privat în C-D în UE. Ponderea mai redusă în UE a firmelor high-tech
justifică jumătate din decalajul nostru față de SUA.
– Educație, formare și învățare de-a lungul vieții: Un sfert din toți elevii au competențe slabe
de citire, unul din șapte tineri abandonează studiile și formarea prea devreme. Aproximativ 50%
ating un nivel mediu de calificare, însă acesta nu este suficient pentru a răspunde nevoilor pieței.
Mai puțin de o persoană din trei din populația cu vârsta cuprinsă între 25 și 34 de ani are o diplomă
universitară, comparativ cu 40% în SUA și peste 50% în Japonia. Potrivit indicelui Shanghai,
1

Institutul NaŃional de Statistică
Pragul național de sărăcie este stabilit la 60% din venitul mediu disponibil în fiecare stat membru.
3
Strategia Europa 2020 / Bruxelles, 3.3.2010
2

1232

ConferinŃa StudenŃească Anuală „Nicolae Titulescu”. ŞtiinŃe economice

numai două universități europene figurează în clasamentul mondial al primelor 20 de universități.
– Societatea digitală: Cererea globală pentru tehnologiile informației și comunicațiilor
reprezintă o piață în valoare de 2 000 miliarde €, însă numai un sfert din această provine de la
firme europene. De asemenea, Europa este în urmă în ceea ce privește internetul de mare viteză,
ceea ce afectează capacitatea acesteia de inovare, inclusiv în zonele rurale, precum și în ceea ce
privește diseminarea online a cunoștințelor și distribuția online de bunuri și servicii.
Strategia Europa 2020 evidenŃiază următoarele iniŃiative pentru o creştere inteligentă1:
 „Inițiativa emblematică „O Uniune a inovării” menită să îmbunătățească condițiilecadru și accesul la finanțare pentru cercetare și inovare, astfel încât să se consolideze lanțul
inovării și să se stimuleze nivelul investițiilor pe întreg teritoriul Uniunii.
 Inițiativa emblematică „Tineretul în mișcare” menită să sporească performanțele
sistemelor educaționale și atractivitatea pe plan internațional a învățământului superior european.
 Inițiativa emblematică „O agendă digitală pentru Europa” menită să accelereze
dezvoltarea de rețele de internet de mare viteză și să permită gospodăriilor și întreprinderilor să
beneficieze pe deplin de avantajele pieții unice digitale.
Creștere durabilă reprezintă de fapt promovarea unei economii mai eficiente din punctul de
vedere al utilizării resurselor, mai ecologice și mai competitive.
Consiliul European a trasat direcŃii concise pentru mersul Economiei Europene. Aceste
traiectorii au fost cuprinse în Strategia Europa 2020 după cum urmează2:
– „Competitivitate: Uniunea Europeană a prosperat datorită comerțului, exportând în lumea
întreagă și importând atât materii prime, cât și produse finite. Fiind confruntați cu o presiune
intensă pe piețele de export și pentru un număr tot mai mare de materii prime, competitivitatea fata
de principalii parteneri comerciali trebuie îmbunătăŃită, iar acest lucru nu se poate face decât
printr-o competitivitate crescută.
De asemenea, tot în curpinsul Strategiei, a mai fost stipulat faptul că trebuie abordata
chestiunea competitivității relative în cadrul zonei euro și în ansamblul UE. Uniunea Europeană a
fost, în mare măsură, în avangarda soluțiilor ecologice, însă avantajul acumulat este acum pus în
pericol de concurenți puternici, în special de China și de America de Nord.
UE ar trebui să își mențină avantajul pe piața tehnologiilor ecologice, ca o modalitate de a
asigura o utilizare eficace a resurselor în cadrul întregii economii, eliminând, în același timp,
blocajele din cadrul infrastructurilor rețelelor majore, stimulând, astfel, competitivitatea
industrială, prevede Comisia.
– Combaterea schimbărilor climatice: În ceea ce priveşte modificările ce se produc la nivelul
atmosferei, Consiliul European a afirmat faptul că ,pentru a ne atinge obiectivele în materie de
schimbări climatice, este necesar să reducem emisiile de dioxid de carbon mult mai rapid în
decada care urmează decât în decada precedentă și să exploatăm pe deplin potențialul noilor
tehnologii, precum posibilitățile de captare și stocare a dioxidului de carbon. În urma unor analize
amănunŃite, s-a ajuns la concluzia că, o utilizare mai eficientă a resurselor ar contribui în mod
semnificativ la reducea emisiilor, la realizarea de economii și ar stimula creșterea economică. Sunt
vizate toate sectoarele economiei, nu numai cele care generează un nivel ridicat de emisii. De
asemenea, trebuie consolidata capacitatea de rezistență a economiilor în fața riscurilor climatice,
precum și capacitatea de prevenire a dezastrelor și de reacție la acestea.
– Energie curată și eficientă: La prima vedere pare dificil de realizat, însă, dacă ne vom atinge
obiectivele în materie de energie, valoarea importurilor noastre de petrol și gaze ar putea scădea cu
60 de miliarde € până în 2020. Aceasta nu reprezintă doar o economie din punct de vedere
financiar, ci este esențială pentru securitatea noastră energetică. Dacă înregistrăm progrese
1
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suplimentare în ceea ce privește integrarea pieței europene a energiei, PIB-ul ar putea crește cu
0,6%-0,8%. Simplul fapt de a atinge obiectivul UE ca 20% din energia folosită să provină din
surse regenerabile ar putea permite crearea a peste 600 000 de locuri de muncă în UE. Dacă la
aceasta se adaugă obiectivul de 20% privind eficiența energetică, în joc sunt peste 1 milion de noi
locuri de muncă.
Pentru o creştere durabilă, Comisia Europeană are următoarele iniŃiative1:
 Inițiativa emblematică: „O Europă eficientă din punctul de vedere al utilizării
resurselor” menită să sprijine decuplarea creșterii economice de utilizarea resurselor prin
decarbonizarea economiei, sporirea utilizării surselor regenerabile, modernizarea transporturilor și
promovarea eficienței energetice.
 Inițiativa emblematică „O politică industrială adaptată erei globalizării” menită să
îmbunătățească mediul de afaceri, în special pentru IMM-uri, și să sprijine dezvoltarea unei baze
industriale solide și sustenabile, capabilă să facă față concurenței globale.
Creștere favorabilă incluziunii definită printr-o economie cu o rată ridicată a ocupării forței de
muncă, asigurând coeziunea economică, socială și teritorială.
Coform prevederilor Comisiei Europene, Europa trebuie să acționeze în următoarele
domenii2:
– ocuparea forței de muncă: din cauza schimbărilor demografice, forța de muncă de care
dispunem este în scădere. Numai două treimi din populația noastră activă are în prezent un loc de
muncă, în comparație cu peste 70% în SUA și în Japonia. Rata ocupării forței de muncă este
scăzută în special în rândul femeilor și al lucrătorilor în vârstă. Tinerii au fost grav afectați de
criză, cunoscând o rată a șomajului de peste 21%. Se întrevede un risc ridicat ca persoanele
neintegrate în câmpul muncii sau care au legături slabe cu acesta să piardă teren pe piața muncii;
– competențele: aproximativ 80 de milioane de persoane au competențe reduse sau de bază,
însă persoanele mai instruite sunt cele care beneficiază, în principal, de posibilitățile oferite de
învățarea de-a lungul vieții. Până în 2020, 16 milioane de locuri de muncă vor necesita un nivel
înalt de calificare, în timp ce numărul locurilor de muncă pentru care se vor cere competențe
reduse va scădea cu 12 milioane. Pentru că lucrătorii să aibă o viață activă mai îndelungată, este
nevoie, de asemenea, să le oferim posibilitatea de a dobândi și de a dezvolta noi competențe pe tot
parcursul vieții;
– combaterea sărăciei: înainte de criză, 80 de milioane de persoane erau amenințate de
sărăcie. 19 milioane dintre acestea sunt copii. 8% dintre persoanele care au un loc de muncă nu
câștigă suficient pentru a ieși din sărăcie. Șomerii sunt, în special, afectați.
Şi pentru asigurarea unei creşteri favorabile incluziunii, Consiliul European a elaborat în
cuprinsul Strategiei Europa 2020 următoarele IniŃiative:
 Inițiativa emblematică „O agendă pentru noi competențe și noi locuri de muncă”
menită să modernizeze piețele muncii prin facilitarea mobilității forței de muncă și dezvoltarea
competențelor de-a lungul întregii vieți, în vederea creșterii participării forței de muncă și a unei
mai mari concordanțe între ofertași cererea de pe piața muncii.
 Inițiativa emblematică „O platformă europeană de combatere a sărăciei” astfel încât
avantajele creșterii și ale creării de locuri de muncă să fie accesibile pe scară largă, iar cei care
trebuie să facă față sărăciei și excluziunii sociale să aibă posibilitatea de a avea o viață demnă și de
a avea un rol activ în societate.
Un element vital pentru asigurarea creşterii economice şi pentru crearea de locuri de muncă îl
constituie realizarea unei pieŃe unice.
După cum am precizat şi în cuprinsul lucrării, criză economică cu care ne confruntăm şi în
1
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acest moment constituie principalul obstacol în cale realizării obiectivelor în ceea ce priveşte
creşterea economică. Numeroase progrese economice au fost anulate datorită dificultăŃilor cauzate
de recesiunea economică, şi în acest moment se poate afirma faptul că ieşirea din criză ar deschide
drumul către 2020.
Consiliul European considera că o astfel de abordare coordonată ar trebuie să se bazeze pe
următoarele principii1:
– retragerea stimulentelor fiscale, ce ar trebui să înceapă de îndată ce redresarea va fi certă.
Cu toate acestea, dat fiind că momentul oportun poate fi diferit de la o țară la alta, este nevoie de
un grad înalt de coordonare la nivel european;
– sprijinul pentru șomajul de scurtă durată ar trebui retras progresiv numai după ce se poate
considera că există o tendință clară de creștere a PIB-ului și, implicit, după ce ocuparea forței de
muncă, cu întârzierea obișnuită, va fi început să crească;
– schemele de ajutor sectorial ar trebui retrase progresiv într-un stadiu incipient deoarece
presupun costuri bugetare ridicate și se consideră că și-au îndeplinit pe deplin obiectivele, precum
și din cauza posibilelor lor efecte de denaturare a pieței unice;
– sprijinul în vederea accesului la finanțare ar trebui să continue până când vor exista semne
clare că, în general, condițiile de finanțare au revenit la normal;
– retragerea sprijinului pentru sectorul financiar, începând cu schemele de garanții
guvernamentale, va depinde de starea economiei, în general, și de stabilitatea sistemului financiar,
în special.
Luând în calcul cele menŃionate în această Strategie elaborată la Bruxelles, se pare că o
prioritate-cheie pe termen scurt va fi restaurarea unui sector financiar solid, stabil și sănătos care să
fie în măsură să finanțeze economia reală împotriva fluctuațiilor ratei de schimb. Criza actuală a
demonstrat însă și amploarea fenomenului de interdependență între economiile țărilor aflate în
zona euro, în special în domeniul financiar, ceea ce a dus la o creștere a riscului de apariție a
efectelor de contagiune. În unele cazuri, modelele de creștere divergente duc la acumularea unor
datorii publice foarte mari, care, la rândul lor, exercită presiuni asupra monedei unice.
Astfel, criza actuală a amplificat atât problemele cu care se confruntă zona euro, de exemplu
sustenabilitatea finanțelor publice și potențialul de creștere, cât și rolul destabilizator al
dezechilibrelor și al divergențelor în materie de competitivitate.
Este extrem de important și de urgent să se depășească aceste probleme existente în zona euro
pentru a se asigura stabilitatea și o creștere durabilă, generatoare de locuri de muncă.
Concluzii
Strategia Europa 2020 a fost publicată de către Consiliul European în iunie anul 2010, iar
scopul acesteia este acela de a dinamiza redresarea după criză economică şi de asemenea de a
orienta Uniunea Europeană către o creştere inteligentă, durabilă şi de asemenea favorabilă
incluziunii.
Se pare că această Strategie a fost acceptată şi de către Guvernul României, care consideră că
aceasta reprezintă un instrument important pentru stimularea inovaŃiei.
Implementarea acestei strategii se afla în responsabilitatea Guvernului, şi reprezintă pentru
acesta un scop real. Cu toate acestea, sunt şi voci care sunt împotriva acestei strategii, considerând
că aceasta reprezintă de fapt un mod de a dilimita Ńările, iar cei ce au de pierdut sunt de fapt cei
slabi- făcând referire aici la Ńările slab dezvoltate şi şi la cele în curs de dezvoltare.
La momentul actual se crează premisele implementării acestei Strategii în România, unde este
considerată de bun augur şi cu rezultate sigure.

1
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MIGRATIA ROMANILOR IN EUROPA ,INAINTE SI DUPA
ADERAREA ROMANIEI LA UNIUNEA EUROPEANA
Vasilica Mariana BIGEA1

Abstract
In terms of international migration is the change of residence of persons or particular groups
of people, regardless of the reason and cause to change place of residence. Causes of migration
from the country may serve different factors: poor political ecology , underdeveloped economy,
poor demography ,a good social economic status of the country welcoming and politics protecting
the population of these governments. International migration is an integral part of contemporary
world economy. This paper proposes a study of the phenomenon of migration before and after
Romania's EU accession, highlights the influence of factors that contributed to this phenomenon
and the evolution of employment legislation in various EU Member States but also the rights and
responsibilities they have Romanians in these countries.
Cuvinte cheie:migratie, criza economica, legislatie, drepturi, responsabilitate
Introducere
Lucrarea isi propune un studiu al fenomenului migratiei lucratorilor romani inainte si dupa
aderarea Romaniei la Uniunea Europeana.Sudiul incearca sa puna in evidenta influenta majora pe
care a avut-o dezindustrializarea, asupra cererii de forta de munca in Romania precum si
fenomenul care a fost generat de dezindustrializare si trecerea la economia de piata.
Deasemenea lucrarea face o comparatie intre drepturile si responsabilitatile lucratorilor
romani inainte si dupa integrarea Romaniei in randul Statelor Membre ale UE dar pune in
evidenta si influenta transferurilor de bani ,din tarile gazda ale lucratorilor romani . asupra cresterii
economice a Romaniei din perioada 2007-2008 .
Obiectivele asumate se incearca a fi atinse prin culegerea datelor ,in masura in care ele exista
si sunt accesibile, din rapoartele Institutiilor de profil, avand in vedere ca pana in anul 2002 nu
exista o institutie care sa se ocupe de intermedierea contracctelor de munca pentru lucratorii
romani ,in strainatate.In acest domeniu o activitate demna de remarcat o au organizatiile nonguvernamentale, un merit deosebit avandu-l Fundatia pentru o Societate Deschisa.
Continutul propriu-zis al lucrarii
Migratia din punct de vedere international reprezinta schimbarea locului de trai al persoanelor
ori al grupurilor de personae aparte, indiferent de motivul si cauza schimbarii.Ca si cauza a
migrarii din tara pot fi diferiti factori :politici, ecologie proasta, economie slab dezvoltata,
demografie nesatisfacatoare sau starea social economica buna a tarii primitoare si protejarea
politica a populatiei din partea guvernului acesteia.Migratia internationala este o parte integranta a
economiei mondiale contemporane.
Fondul Natiunilor Unite pentru populatie citeaza urmatoarele cause care motiveaza migratia
internationala;
-cautarea unei vieti mai bune pentru individ si familia acestuia;
-disparitatile veniturilor intre diferitele zone si in interiorul aceleasi regiuni;
1
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-politicile de ocupare si migratorii ale tarilor de origini;
-conflictele politice (ce impulsioneaza migratia peste frontiera la fel ca si deplasarile in
interiorul aceleeasi tari);
-degradarea mediului ambient,inclusiv pierderea terenurilor cultivabile,padurilor si
pajistilor(“ refugiatii mediului ambient”, majoritatea lor se muta in alt oras si nu in alta tara)
-exodul de profesionosti sau migrarea tinerilor intelectuali.
Tratatul de la Roma din 1957, prin care a fost constituita Comunitatea Europeana, a
prevazut cele patru libertati fundamentale – libera circulatie a bunurilor, persoanelor, serviciilor si
capitalului. Actul Unic European semnat in februarie 1986 si intrat in vigoare la 1 iulie 1987, a
reprezentat o revizuire a Tratatului de la Roma si a precizat trasaturile unei piete interne ideale,
alcatuita dintr-o “zona fara frontiere interne, în care este asigurata libera circula tie a bunurilor,
persoanelor, serviciilor si capitalului”. În 1999, Tratatul de la Amsterdam a oferit o solutie de
ordin politic pentru continuarea progreselor în domeniul liberei circulatii, încorporând Acordul de
la Schengen în cadrul Tratatului asupra Uniunii Europene. Acest tratat a introdus un nou titlu care
urma sa acopere domeniile:libera circulatie a persoanelor, controlul la frontierele externe,azilul,
imigratia ,apararea drepturilor cetatenilor avand nationalitatea unei terte tari, cooperarea judiciara
in probleme de ordin civil.
Comisia Europeana nu a definit niciodata libera circulatie, insa “semnificatia si practicile
liberei circulatii au fost stipulate in cadrul tratatelor,directivelor si reglementarilor, dar si in urma
solutiilor juridice oferite in limitele jurisdictiei de catre Curtile Europene “;exista un numar de
elemente de baza care permit fundamentarea politicilor, ca de exemplu:
-principiul non-disciminarii: conform Articolului 12 din Tratatul Comunitatii Europene, este
“interzisa orice fel de disciminare pe considerentul nationalitatii”, prin discriminare intelegandu-se
aplicarea unui tratament diferit in functie de nationalitate.
La propunerea Curtii de Justitie acest principiu a fost extins astfel incat el prevede principiul
egalitatii indifferent de nationalitate, domiciliu sau sex .” Astfel, libera circulatie a lucratorilor
include si interdictia de a practica discriminarea pe criteriul nationalitatii pentru lucratorii din
statele membre în privinta angajarii fortei de munca, a remuneratiei si altor conditii de munca si
angajare, ca si în problema dreptului la protectie sociala si avantaje fiscale.”(Libera circulatie a
persoanelor si serviciilor-Institutul European din Romania;)
-libera circulatie a lucratorilor:in cadrul acqui-sului,lucratorul este orice persoana care, pentru
o perioada deteminata, presteaza servicii pentru si sub indrumarea altei personae,in schimbul
acestor servicii avand o renumeratie.
Adica lucratorul este orice individ care are un loc de munca la care sa revina sau care déjà
lucreaza; orice persoana apta de munca care este in somaj involuntar si cauta un loc de munca intro tara care a ratificat Acordul Economic European;orice individ care a lucrat in tara gazda dar este
somer sezonier datorita unei incapacitate generate de boala sau au ajuns la varsta pensionarii.
Dreptul la libera circulatie mai presupune si dreptul la rezidenta,dreptul membrilor familiei
lucratorului care este cetatean al unui stat membru de a se stabili impreuna cu acesta,dreptul de a
obtine un loc de munca in aceleasi conditii ca si lucratorii acelui stat,tratamentul la locul de munca
(lucratorii din cadrul comunitatii trebuie tratati în mod egal ca lucratorii nationali, în privinta
conditiilor la angajare, avantajelor de ordin
fiscal si social, precum si al reprezentarii la nivel sindical.), dreptul de a ramâne în tara gazda
dupa încheierea activitatii desfasurate (cu conditia sa fi lucrat si locuit pe teritoriul acelui stat
membru timp de 3 ani, sa fi îndeplinit vârsta de pensionare sau sa sufere de incapacitati
permanente).
Tranzitia la o economie de piata a redus drastic salariile reale si nivelul de viata al cetatenilor
romani dar a condus si la un amplu proces de dezindustrializare insotit de cresterea ratei de
somaj.Pe acest fond dar si ca rezultatat al deschiderilor granitelor europene, practica lucrului in
strainatate a devenit din ce in ce mai raspandita cu toate ca existau lipsuri legislative si

1238

ConferinŃa StudenŃească Anuală „Nicolae Titulescu”. ŞtiinŃe economice

institutionale.
Cetatenii romani care lucrau in strainatate au constituit o pondere importanta a fortei de
munca nationale, care a crescut odata cu ridicarea regimului vizelor din spatiul european si care
urma sa mai creasca odata cu eforturile de integrare a Romaniei in Uniunea Europeana.
Potrivit sondajului realizat in 2004 de Fundatia pentru o Societate Deschisa , 10% dintre cei
intervievati au declarat ca” au un membru al familiei care a lucrat in strainatate in ultimele 12
luni”(Societatea Academica din Romania-Migratia romanilor in strainatate).Migratia reglementata
prin institutiile abilitate de Ministerul Muncii si Securitatii Sociale pe baza acordurilor bilaterale ,
cat si prin medierea agentiilor de ocupare a fortei de munca ,ocupa (inainte de aderarea Romaniei
la UE ) o pondere redusa comparativ cu ponderea lucratorilor ramani care au recurs la mijolace
semilegale pentru a ajunge si a muncii in statele memebre ale Uniunii Europene.
Chiar si in cazurile reglementate erau dificultati in aplicarea legislatiei;studiile realizate
asupra lucratorilor migranti sezonieri au aratat faptul ca adesea acestia “sunt subsalarizati, nu
beneficiaza de standarde minime de protectie a muncii si raman total sau partial in afara shemelor
de securitate sociala, fiind supusi exploatarii si chiar expusi riscului de a deveni victime ale
retelelor de trafic de fiinte umane.” (Societatea Academica din Romania-“Migratia romanilor in
strainatate”).
Pe langa problemele determinate de migratia nereglementata in conditiile in care canalele
legale erau insuficient dezvoltate,efectul cumulat al muncii romanilor in tarile europene , a condus
la cresterea economiei nationale ( rolul de agenti de dezvoltare a fost recunoscut de catre stat din
ce in ce mai mult).Valoarea cumulata a remisiilor a crescut sustinut, de la 958 milioane de euro in
anul 2000 la 1153 milione de euro in 2001 si la 1462 milioane de euro in 2002 ( informatii
furnizate de Banca Nationala Romaniei).
In decembrie 2006 ,Fundatia pentru o Societate Deschisa (FDS), a prezentat rezultatele unui
studiu realizat ,denumit “Locuirea temporara in strainatate.Migratia economica a romanilor 19902006 “ .Conform acestui studiu,ponderea persoanelor care au locuit in strainatate dupa anii 1989,
cu varste intre 18-54 ani este de 12%,iar acest fenomen s-a accentuat dupa anul 2002,odata
liberalizarea circulatiei in spatiul Schengen, pentru romani.
La nivelul anului 2006, fenomenul era de doua ori mai intens decat in anul 2002,Moldova
devenind principala zona geografica care furniza lucratori in strainatate,principalele state in care
lucrau romanii fiind Italia (50%) si Spania.(25%) ;datele oficiale furnizate de aceste tari cumulate
cu informatii din diverse alte surse conduceau la concluzia ca aproximativ 1,8 milioane de romani
lucrau in aceste tari.
Principalele domenii de activitate erau constructiile pentru barbate (98% dintre romani au
lucrat cel putin odata in acest domeniu), munca menajera pentru femei (88%) si agricultura (72%
barbate si 28% femei). Una din zece gospodarii romanesti , la nivelul anului 2006, beneficia de
veniturile celor plecati in strainatate, transferurile banesti catre tara ( conform datelor Bancii
Nationale) au ajuns (in 2006) la 5,3 mld euro.
Pana la aparitia in anul 2002 a Oficiului pentru Migratia Fortei de Munca (OMFM), pentru
iesirea din tara,romanii foloseau fie trasee de migratie private (iesirea legala din tar ape motive
politice sau cu viza turistica si gasirea unui loc de munca illegal) fie trasee de migratie legala
mediate privat ( prin mediatorii de forta de munca privati, de cele mai multe ori legala,in baza unui
contract de munca,dar cu posibilitatea de prelungire a acestuia illegal). Deasemenea, multi romani
plecau din tara pe cont propriu, in urma contactarii directe a unui angajator strain, aceasta
modalitate fiind folosita cel mai mult de persoanele cu inalta calificare si cu studii superioare.In
anul 2002, se infiinteaza OMFM,si odata cu aparitia acestei institutii, statul care se implicase
foarte putin in fenomenul de migratie , de aceasta data ,este cel care intermediaza plecarile la
munca in strainatate, diferenta intre firmele private fiind absenta tarifelor de intermediere.
Daca in anul 2002 prin intermediul OMFM au emigrat temporar pentru a muncii in
strainatate 35.000 de romani (19.700-Germania,IT, agricultura, gastronomie sanatate;2716-Spania,
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agricultura ,constructii,industria metalului,11974-Italia sanatate, spectacol;456-Franta;79-Olanda
industria alimentara;34-Finlanda;7-Cipru ,agricultura). pana in anul 2006,OMFM a intermediate
plecarea a aproximativ 195.000 de romani, principalele tari de destinatie fiind Germania si Spania
(prin firmele private plecand in strainatate 45.000 de romani).Potrivit datelor Ministerului
Afacerilor Externe , la nivelul anului 2006 locuiau legal in strainatate 1.300.000 de romani.
Daca pana in 2007 preocuparile Romaniei constau in armonizarea legislative si institutionala
in vederea indeplinirii acquis-ului comunitar,dupa aderarea la Uniunea Europeana ,Romania are
obligatii care rezulta din statutul de tara membra (Romania a transpus in intregime acquis-ul
comunitar in domeniul migratiei) .Ca urmare a dinamicii puternice pe care le inregistreaza
politicile si legislatiile in domeniul migratiei , la nivel European, tara noastra trabuie sa se alinieze
permanent.In Romania exista un cadru institutional foarte complex dar si foarte fragmentat,care a
condus la o serie de deficiente in comunicarea intre institutiile responsabile cu migratia (se
remarca frecventa schimbarilor institutionale, reorganizari,infiintari si desfiintari de
directii,fluctuatie de personal,lipsa unei viziuni de ansamblu a angajatilor diferitelor institutii,
inexistenta unor date , studii,analize relevante).
“Libera circulatie a persoanelor este una dintre libertătile fundamentale garantate de dreptul
comunitar. Aceasta include dreptul resortisantilor UE de a se deplasa liber într-un stat membru
pentru a ocupa un loc de munca si de a domicilia pe teritoriul acelui stat impreuna cu familiile lor.
Libera circulatie a lucrătorilor împiedică statele membre să introduca în domeniul ocupării fortei
de muncă discriminari directe sau indirecte, bazate pe nationalitate împotriva cetătenilor Uniunii si
membrilor familiile lor.
De asemenea, garanteaza egalitatea de tratament in materie de locuinte si de avantaje fiscale
sau sociale Tratatele de aderare din 2003 si 2005 permit statelor membre să restrângă temporar
accesul liber pe pietele muncii pentru lucratorii originari din state membre care au aderat la UE în
2004 (cu exceptia Maltei si Cipru) si 2007.
Aceste "aranjamente tranzitorii" se pot aplica numai lucratorilor salariati, nu si lucratorilor
independenti sau altor categorii de cetăteni ai Uniunii. Fără a aduce atingere acestor restrictii, un
stat membru trebuie să acorde întotdeauna preferinta unui lucrător bulgar, român sau din UE-8,
fata de lucrătorii care sunt resortisanti din tări terte în ceea ce priveste primul acces pe piata
muncii.”( Raportul privind prima etapă (1 ianuarie 2007-31 decembrie 2008) de aplicare a
măsurilor tranzitorii stabilite prin Tratatul de aderare din 2005 şi prin Tratatul de Aderare din 2003
- Impactul liberei circulaŃii a lucrătorilor în contextul extinderii Uniunii Europene )
Politicile statelor membre privind lucrătorii din noile state membre *1
Statul
membru
Belgia
Danemarca
Germania
Irlanda
Grecia
Spania
Franta
Italia
Luxemburg
1

Lucratorii din UE-8/UE-15

Lucratorii din BG si RO

Restrictii cu simplificari
Restrictii cu simplificari
Restrictii cu simplificari
Acces liber (de la 1 mai 2004)
Acces liber (de la 1 mai 2006)
Acces liber (de la 1 mai 2006)
Acces liber (dela 1 mai 2008)
Acces liber (de la 27 iulie 2006)
Acces liber (de la 1 nov 2007)

Restrictii cu simplificari
Restrictii cu simplificari
Restrictii cu simplificari
Restrictii
Restrictii
Restrictii
Restrictii cu simplificari
Restrictii cu simplificari
Restrictii cu simplificari

tablel preluat din Raportul privind prima etapa 91 ianuarie 2007-31 decembrie 2008) de aplicare a masurilor
tranzitorii stabilite prin Tratatul de aderare din 2005 si prin Tratatul de aderare din 2003-Impactul liberei circulatii a
lucratorilor in contextual extinderii Uniunii Europene(traducere neoficiala)
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Olandae
Austria
Portugalia
Finlanda
Suedia
Marea
Britani
Rep.Ceha
Estonia
Cipru
Letonia
Lituania
Malta
polonia
Slovenia

ConferinŃa StudenŃească Anuală „Nicolae Titulescu”. ŞtiinŃe economice

Acces liber ( de la 1 mai 2007)
Acces liber (de la 1 mai 2006)
Acces liber (de la 1 mai 20060
Acces liber (de la 1 mai 2004)
Acces liber(1 mai 2004),inregistrare
pt.monitorizare
Nu se aplica masuri reciproce
Nu se aplica masuri reciproce
Nu se aplica masuri reciproce
Nu se aplica masuri reciproce
Nu se aplica masuri reciproce
Nu se aplica masuri reciproce

Slovacia
Nu se aplica masuri reciproce
Bulgaria
romania
*(informatii preluate din raportul mentionat anterior)

restrictii
Restrictii cu simplificari
restrictii
Acces
liber,obligatia
inreg.pt. monitorizare
Acces liber
restrictii
Acces liber
Acces liber
Acces liber,inregistrare pt.
monitorizare
Acces liber
Acces liber
Restrictii
Acces liber
Acces liber,inregistrare pt.
monitorizare
Acces liber
Acces liber
Acces liber

Evolutia economiei europene la momentul anului 2008 , respectiv declansarea crizei
economice, a determinat o scadere a cererii fortei de munca care a moderat fluxul de lucratori in
Uniunea Europeana (principalul domeniu de activitate afectat fiind sectorul constructiilor in care
era cooptat numarul cel mai mare de lucratori romani).
Incetinirea economica din Irlanda si Marea Britanie a dus la un decline de nou veniti si o
crestere a migratiei de intoarcere(la nivel european).Acest fenomen a aratat ca libera circulatie a
lucratorilor asigura o dubla flexibilitate :lucratorii migreaza atunci cand exista cerere de forta de
munca si pleaca cand conditiile de munca devin mai putin favorabile.
In prezent,10 din cele 26 de state mebre ale Uniunii Europene aplica restrictii cetatenilor
romani care doresc sa munceasca intr-un alt stat membru al UE.Statele care aplica restrictii
sunt:sunt:Austria,Belgia,Franta,Germania,Irlanda,Luxemburg,Malta,Marea Britanie , Olanda si
Spania (incepand cu 22.07.2011) .Portugalia, Ungaria si Grecia au renuntat la aplicarea regimului
tranzitoriu aplicat cetatenilor romani incepand cu 1 ianuarie 2009 si Danemarca incepand cu 1 mai
2009.Accesul lucratorilor romani pe pitele muncii din statele care au impus restrictii se realizeza
avand la baza legislatia nationala a statului respectiv si eventualele acorduri bilaterale incheiate de
Romania cu aceste state ( in principal cu Germania, Franta,Spania si Elvetia). Tratatele Uniunii
Europene prevad posibilitatea restrictionarii aplicarii acestei libertati pentru o perioada de maxim 7
ani pentru statele nou intrate in UE,aceste restrictii prevad numai libera circulatie in scopul
ocuparii unui loc de munca si pot diferi de la un stat membru la altul.
Masurile tranzitorii reglementeaza dreptul fiecarui stat membru de a stabili politica de acces
la incadrarea in munca pentru lucratorii din statele nou intrate in Uniunea Europeana , in functie de
situatia pietei muncii autohtone astfel incat sa nu creeze dezechilibre economice si sa se exercite
presiuni mai mari asupra sistemului de securitate sociala..
Eliminarea restrictiilor se poate face gradual , in trei faze aplicabile
-prima faza ( 2 ani ): 1 ianuarie 2007-31 decembrie 2008
-a doua faza ( 3 ani )-1 ianuarie 2009-31 decembrie 2011
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-a treia faza ( 2 ani )-1 ianuarie 2012-31 decembrie 2013
Tratatul de aderare a Romaniei la UE, prevede ca pentru primii doi ani de la aderare , accesul
la piata muncii din statele member ale UE va depinde de legile si politicile nationale ale acestor
state member.Aplicarea masurilor tranzitorii ar putea fi extinse pentru o perioada de inca 3 ani
.Dupa aceasta perioada, un stat membru UE care a aplicat masuri tranzitorii poate fi autorizat sa
continue aplicarea acestor masuri pentru o perioada de inca doi ani, dar numai daca trce printr-o
perioada de dezechilibru makor al pietei muncii.
“Potrivit legislatiei UE privind libera circulatie a lucratorilor , statele member nu au dreptul sa
aibe un comportament discriminatoriu direct sau indirect ,bazat pe nationalitate , in chestiuni
legate de ocuparea fortei de munca fata de lucratorii migranti din UE si familiile
acestora.Legislatia UE acorda lucratorilor migranti dreptul de tratament egal in ceea ce priveste
avantajele sociale si fiscale , calitatea de membru al sindicatelor , locuintele sociale si accesul
copiilor la invatamantul general, ucenicie si formare profesionala.”1.Masurile tranzitorii nu vizeaza
desfasurarea activitatilor independente care se stabilesc sau isi furnizeaza serviciile pe teritoriul
UE, desi Germania si Austria sunt autorizate sa aplice restrictii asupra furnizarii transfrontaliere a
serviciilor care presupune detasarea temporara de lucratori.
Anchetele privind forta de munca in UE sugereaza faptul ca la sfarsitul anului 2010
aproximativ 2,9 milioane de oameni ,cetateni bulagari si romani,de toate varstele indiferent de
participarea pe piata muncii locuiau in UE-25, mai mult decat dublu fata de perioada dinaintea
aderarii.
Cetatenii romani reprezinta mai mult de 80% din acestia, principalele tari de destinatie fiind
Italia ( 41% ) si Spania (38%), fiind urmate de Germania (5%).Din totalul persoanelor care s-au
mutat recent in UE,romanii constituie grupul cel mai mare de cetateni in varsta de munca care
locuiesc in alt stat membru in 2010 ( 27% ),urmati de polonezi (21%), bulgarii fiind pe locul patru
cu un procent mult mai mic (5%).Luand in calcul populatia apta de munca, fluxul de cetateni
romani catre alte state membre ale UE de la aderare reprezinta aproximativ 3.1% din populatia
romana apta de munca.
Concluzii
Pana la momentul anului 2007, anul aderarii Romaniei la Uniunea Europeana , ca urmate a
trecerii de la o economie de comanda la o economie de piata , are loc un accentuat fenomen de
migratie .
Fenomenul migratiei a fost puternic determinat de dezindustrializarea tarii, fapt care a condus
la disparitia a numeroase locuri de munca ( cu preponderenta in sectorul industrial).Moldova,
Nordul Munteniei,partial Dobrogea, Bucuresti si Ilfov,Brasov, sunt cateva din zonele care au
platit tribut ca urmare a dezindustrializarii. Desi OMFM a luat fiinta tocmai in 2002, deci
drepturile lucratorilor romani in strainatate nu erau reprezentate si nici intermedierile contractelor
de munca nu erau legale si lipsite de taxe, acestia au parasit tara in cautarea unui loc de munca .
Costuri au fost de ambele parti, dar mai mari din punctual de vedere al lucratorilor.Numarul
lucratorilor romani care lucrau in strainatate era de aaproximativ 1,8 milioane ( in decembrie
2006), perioada cuprinsa intre 2004 si 2007 caracterizata prin crestere economica , a avut loc cel
mai mare aflux .
Aceasta tendinta s-a schimbat brusc incepand cu anul 2008, anul crizei financiare si
1
Raport al Comisiei catre Consiliu, privind functionarea masurilor tranzitori referitoare la libera circulatie a
lucratorilor din Romania si Bulgaria;Bruxelles,11.11.2011
.
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economice, migratia s-a redus ,a continuat in acelasi mod si in 2009 insa, din 2010 tendinta a fost
crescatoare.Migratia catre Italia, Regatul Unit , Franta si Germania a inceput sa cresca din nou ,dar
au scazut catre Spania , aceasta scadere fiind explicata de situatia extrem de nefavorabila pe piata
muncii.
Intre anii 2007 si 2010 s-a produs o schimbare in distributia geografica a cetatenilor care
locuiesc in strainatate:creste rata pentru Italia de la 32% la 37% si scade pentru Spania de la 44%
la 35%.
Masurile tranzitorii au avut un impact limitat asupra distributiei mobilitatii pe teritoriul UE,
fluxurile de mobilitate sunt subordonate cererii generale de forta de munca ,efectelor de retea
create de populatiile straine deja rezidente .
In perioada de crestere economica,2004-2007, lucratorii romani plecati in strainatate , au
compensate deficiturile existente pe piata muncii din tarile gazda, criza economica a facut insa mai
dificila integrarea lor pe piata muncii mai ales in Spania.
Referinte bibliografice:
• Raport al Comisiei catre Consiliu privind functionarea masurilor tranzitoriireferitoare la
libera circulatie a lucratorilor din Bulgaria si Romania: Bruxelles,11.11.2011
• “Perspective de abordare a azilullui si migratiei”;Institutul European din
Romania:Bucuresti;2008
• “Fenomenul migrationist din perspective aderarii Romaniei la Uniunea EuropeanaInstitutul European din Romania;Bucuresti; 2004

Mihail Iulian Iacobescu

1243

SISTEMULUI DE PENSII DIN ROMANIA SI COMPARATIE CU ALTE
TARI DIN UNIUNEA EUROPEANA
Mihail Iulian IACOBESCU1

Abstract
In Romania, reformarea sistemului de pensii a devenit urgenta si imperios necesara tinand
cont de faptul ca sistemul de asigurari sociale din Romania a intrat, de mai multi ani, intr-un
impas grav, inregistrandu-se deficite de mii de miliarde, primii afectati de aceasta criza fiind
pensionarii. La ora actuala, acestei categorii sociale ii este asigurata doar minima subzistenta,
nivelul unei pensii fiind foarte departe de ceea ce s-ar putea numi un standard de viata satisfactor
la retragerea din viata activa. Lucrarea prezinta structura sistemului de pensii din Romania ce
are la baza modelul recomandat de Banca Mondiala:
- PILONUL I - sistemul public de pensii prin redistribuire , de tip “pay as you go”
- PILONUL II – pensii private obligatorii
- PILONUL III - pensiile facultative
- PILONUL IV – pensiile ocupationale (in curs de implementare): furnizarea unei pensii
aditionale obtinute pe principiul contributivitatii, distinct in completarea pensiei din sistemul
public.
Totodata, lucrarea prezinta particularitati cu privire la cadrul legal de plata al pensiei
cuvenite participantilor si beneficiarilor dupa realizarea perioadei de acumulare. Lucrarea
prezinta si componenta investitionala - investirea activelor fondurilor de pensii private in
instrumente financiare cu risc scazut si maturitati medii si lungi. In finalul lucrarii este
prezenatata o scurta comparatie intre sistemele de pensii private din lume.
Cuvinte cheie: pensii, contributii, risc, garantii, rentabilitate
1. Introducere
România înregistra în anul 2010 un PIB pe cap de locuitor de 5700 EUR, mult sub media la
nivelul UE pentru acelaşi an, de 24 500 EUR.Rata de dependentă economică a României în 2010
era de 21.4 %, previziunile pentru 2050 fiind de 49.6%. Totusi, aceasta se situeză încă sub
estimările de creştere la nivel UE, care pozitionează media ratei de dependenŃă economică în 2050
la 52%.ONU estimează pentru acelaşi an o rată de dependenŃă demografică de 55.4 %, aceasta
înscriind cea mai mică valoare din anii ’50 până în prezent.Vârsta mediană în România este
estimată de Eurostat la 22.1, în 2009.
România, precum majoritatea noilor state membre ale UE, nu este capturată în categoriile
modelului social european (MSE) propuse de Sapir (2006) – nordic, continental, anglo-saxon şi
mediteranean. Evaluarea MSE în Ńările din Europa de est nu a condus la conturarea unui model
specific acestei zone, ci la distingerea tendinŃelor fiecărei tări către MSE continental, sau către cel
anglo-saxon (liberal). Astfel, indicatorii relevanŃi conturează politica socială a României ca fiind
înclinată spre MSE liberal – un nivel scăzut al cheltuielilor bugetare (în special în domeniul
cheltuielilor sociale), dispersie mare a veniturilor, şi fiscalitate scăzută.
În România, cheltuielile de protecŃie socială (CPS) au înregistrat o creştere susŃinută în
ultimul deceniu, evoluând de la 236.1 EUR (646.7 PPS) de persoană, în 2000, la 925.98 EUR
1
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(1715.82 PPS) de persoană, în 20081. Cheltuielile de protecŃie socială în România au crescut uşor,
ajungând la 14.25% din PIB în 2008, dar menŃin un nivel mult inferior alor state europene, media
UE fiind de 26.35%. Acestora le corespunde un nivel al cheltuielilor generale guvernamentale
(GGE) de 38.3% din PIB, în 2008, 40.6 % din PIB în 2009 şi 40.8 % din PIB în 2010. Conform
MSE liberal, puŃin s-a făcut în ceea ce priveşte ameliorarea disparităŃilor sociale, întrucât România
a înregistrat în 2009 o valoare a Indicelui Gini de 34.9, în scădere faŃă de 37.8, în 2007, dar încă
semnificativ peste media UE de 30.4. În 2011 salariul minim brut în România este echivalentul a
157.2 EUR pe lună, înscriind o ameliorare substanțială față de 1999, când salariul minim brut pe
lună era echivalentul a numai 89.15 EUR, dar rămâne mult inferior celorlalte state membre.
Taxele reprezentau mai putin de 30% din PIB-ul tării în 2008. În ceea ce priveste fiscalitatea
din România, politica acesteia din ultimii doi ani a fost oarecum contradictorie cu MSE liberal,
întrucât a crescut TVA-ul în 2010 de la 19% la 24%, generând astfel locul economic al unei
cresteri de 5 puncte procentuale într-un singur an. Există o taxă unică de impozitare pe profit si pe
venit de 16%, a cărei bază de impozitare s-a mărit desemenea în 2010, începând să se impoziteze
tichetele de masă sau profiturile pe capital (ex: dobândă pe depozite bancare). Contributiile de
securitate socială (SSC) au crescut atât pentru angajatori, cât si pentru angajati, dar în 2009,
plafonul de deductibilitate al contributiilor facultative la fonduri de pensii private s-a mărit de la
echivalentul a 200 EUR la 400 EUR.
2. Continutul propriu-zis al lucrarii
1. Structura sistemului de pensii din Romania
România a trecut printr-o serie de reforme asupra sistemului său de pensii, ajungând în
prezent să îmbine toti cei trei piloni specifici. Pe lângă sistemul public de pensii, în România a
intrat în vigoare sistemul de pensii private facultativ (pilonul III), în Mai 2007 si sistemul de pensii
private obligatorii (pilonul II), în Mai 2008.
1.1 Sistemul public de pensii prin redistribuire , de tip “pay as you go”, PILONUL I
Pilonul I în România este constituit dintr-un sistem PAYG, bazat pe solidaritate
intergeneratională, de tip beneficii definite (BD). Acest sistem este afectat de o serie de probleme
în ultimii ani: cresterea somajului si implicit a numărului de contribuitori, pensionări anticipate ca
măsură de evitare a cresterii somajului ce a sfârsit prin a exercita si mai multă presiune asupra
echilibrului intergenerational, lipsa transparentei în ceea ce priveste corespondeta dintre nivelul
contributilor si nivelul beneficilor încasate la pensie – foarte multe discrepante în formula de
calculare a pensiei de stat, segmentarea nivelului de pensie pe diferite grupe ocupationale etc.
Datorită acestor probleme s-a impus ca fiind necesară extinderea pe sistem multi-pilon a
pietei pensiilor în România.
Către pilonul I angajatorii contribuie cu 20.5% din venitul brut al angajatiilor (procentul este
mai mare în cazul meseriilor cu risc mare în activitate), iar angajatii cu 9.5%. Pentru lucrătorii pe
cont propriu întregul cuantum de 30% (20.5% + 9.5%) din venitul brut este suport de ei însisi.
Pensia de stat este ajustată la inflatie.
Astfel, creşterea nivelului pensiilor dar şi efectele stabilizatorilor automaŃi asupra cheltuielilor
de protecŃie socială au condus la o creştere a deficitului bugetului de asigurări sociale care necesită
transferuri de la bugetul de stat. Tinând cont de aceste evoluŃii dar şi de recomandările Comisiei
Europene, România s-a angajat să reformeze sistemul public de pensii pe baze mai sustenabile si
sa încurajeze
dezvoltarea sistemelor de pensii private.
Pe termen mediu si lung, evoluŃia acestui sistem este influenŃată negativ de perspectivele
nefavorabile demografice mai specific o rată insuficientă a natalităŃii şi creşterea speranŃei de viaŃă
1
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şi procesul inevitabil de îmbătrinire a populaŃiei.
Prognoza demografică evaluează că România va experimenta un proces accelerat de
îmbătrânire a populaŃiei (reducerea cu circa 35%) în perioada 2007-2060, ca rezultat al ratei mici
de fertilitate.
Viteza procesului de îmbătrânire va modifica raportul dintre populaŃia la vârsta de pensionare
şi populaŃia activă, ceea ce aduce schimbări majore în structura pe vârstă, cu implicaŃii negative
pentru piaŃa muncii. Raportul dintre persoanele în vârstă de peste 65 de ani şi cele în vârstâ de
muncă (15-64 ani), se va dubla, ceea ce înseamnă că peste 20-40 de ani sistemul public de pensii
va avea resurse mult diminuate în raport cu cheltuielile.
ForŃa de muncă şi rate de dependenta 2008 2020 2030 2040 2050 2060
ForŃa de muncă, mii persoane
9875 9650 8811 7918 6868 6051
Rata de participare (15-64 ani) 63,0% 64,8% 62,4% 60,8% 60,5% 61,3%
Rata de ocupare (15-64 ani)
58,7% 61,0% 58,6% 57,2% 56,9% 57,6%
Ponderea populaŃiei în vârstă 15,1% 17,7% 22,3% 25,3% 26,3% 22,5%
Rata de dependenŃă a
persoanelor peste 65 ani
21%
26%
30%
41%
54%
65%
Rata totală de dependenŃă
43%
47%
50%
60%
75%
87%
Sursa: Eurostat-EUROPOP
Urmare a acestei evoluŃii, in a doua parte a anului 2009, cu sprijinul FMI si a Bancii
Mondiale a fost initiata legea nr.263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice.
Cele mai importante măsuri de reforma ale noii legi, se referă la:
1. Indexarea valorii punctului de pensie:
- de la intrarea în vigoare a legii până în anul 2020, punctul de pensie se va majora anual cu
100% rata inflaŃiei plus 50% din creşterea reală a salariului mediu brut, din anul precedent.
Dacă unul din indicatori are valoare negativă, se utilizează cel cu valoare pozitivă,
- din anul 2021, se majorează anual cu 100% rata inflaŃiei plus 45% din creşterea reală a
salariului mediu brut, din anul precedent. Procentul din creşterea reală a salariului mediu brut, se
reduce gradual cu câte 5% în fiecare an,
- din anul 2030, valoarea punctului de pensie se majorează anual cu 100% rata inflaŃiei.
2. Incepând cu 1 ianuarie 2011, doar la înscrierea iniŃială la pensie, se aplică un indice de
corecŃie calculat ca raport între 43.3% din salariul mediu brut realizat pe anul precedent şi valoarea
unui punct de pensie în vigoare la acea dată la punctajul mediu anual determinat,
3. Integrarea în sistemul unitar de pensii publice a persoanelor care se află în domenii
reglementate de legi/prevederi speciale de pensionare. Conform cotelor actuale de contribuŃii de
asigurări sociale, angajatorul va plăti 20.8%, aplicat fondului de salarii brute iar angajatul 10.5%
aplicat salariului brut
lunar. În cazul personalului din apărare naŃională, ordine publică şi siguranŃă naŃională se
transferă contributia de 5% care se plătea la bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de
stat şi se adaugă încă 5.5%, majorarea contribuŃiei fiind realizată prin creşterea echivalentă a
soldei/salariului brut.
4. Continuarea creşterii vârstelor de pensionare până la sfârşitul anului 2014, la 60 de ani
pentru femei şi 65 de ani pentru bărbaŃi, stabilită în baza legislaŃiei în vigoare. Din 2015 se va
creşte vârsta de pensionare numai pentru femei, până la 63 de ani, până în 2030. Corespunzător, va
creşte gradual stagiul complet de cotizare pentru femei de la 30 de ani în 2015 la 35 de ani în 2030.
Pentru bărbaŃi,
acesta va creşte la 35 de ani în 2015.
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Stagiul minim de cotizare va fi de 15 ani la sfârşitul anului 2014, atât pentru femei cât şi
pentru bărbaŃi.
5. Pentru cadrele militare şi funcŃionarii publici cu statut special din domeniul apărării
naŃionale, ordinii publice şi siguranŃei naŃionale care vor fi încluşi în sistemul public:
- creşterea graduală, din anul 2011, a vârstei de pensionare pentru femei cât şi pentru bărbaŃi,
de la 55 de ani, în prezent, la 60 de ani, până în 2030.
-creşterea graduală, până în 2030, a stagiului complet de cotizare, pentru femei, cât şi pentru
bărbaŃi de la 25 ani la 30 de ani, precum şi creşterea graduală a stagiului minim de cotizare de la
15 ani la 20 de ani
6. Recalcularea pensiilor stabilite prin legi speciale, aflate în plată la data introducerii
sistemului unitar de pensii publice, utilizând punctajele determinate pentru toată perioada de
activitate.
7. Creşterea numărului de contribuabili la sistemul unitar de pensii publice cu cei care
realizează venituri din profesii liberale, manageri, asociaŃii familiale:
- toate persoanele care obŃin în mod exclusiv venituri profesionale din activităŃi liberale (şi
cele care realizează venituri exclusiv din drepturi de autor), convenŃii civile sau contracte de
colaborare, de la un venit brut/an echivalent cu 4 salarii medii brute pe economie,
- plata contribuŃiei se face lunar, în cota prevăzută de lege, plafonul minim stabilit de 35% din
salariul mediu brut.
-se pot asigura pe bază de contract de asigurare socială: avocaŃii, personalul clerical şi cel
asimilat din cadrul cultelor recunoscute prin lege, neintegrate în sistemul public
8. Plafonarea contribuŃiei la 5 salarii medii brute.
9. Recalcularea pensiilor stabilite prin legi speciale, aflate în plată la data introducerii
sistemului unitar de pensii publice, utilizând punctajele determinate pentru toată perioada de
activitate. Noul cuantum al pensiei, după recalculare, va fi cel rezultat din înmulŃirea punctajului
obŃinut cu valoarea unui punct de pensie în vigoare la data finalizării procedurii de recalculare, iar
plata pensiei se va face din bugetul asigurărilor sociale de stat.
1.2 Sistemul de pensii private din Romania
Sistemul de pensii private din România se bazează la ora actuală pe doua legi principale:
Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările şi completările ulterioare şi Legea
nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările şi
completările ulterioare. Totuşi, extinderea şi îmbunătăŃirea legislaŃiei secundare este cerută şi
încurajată de către instituŃiile financiare internaŃionale precum Banca Mondială (BM), Fondul
Monetar InternaŃional (FMI) sau Uniunea Europeană (UE)1. AtribuŃiile de supraveghere a
segmentului fondurilor de pensie administrate privat sunt delegate Comisiei de Supraveghere a
Sistemului de Pensii Private (CSSPP), aflată sub controlul Parlamentului României, constituită
prin OrdonanŃa de UrgenŃă a Guvernului nr. 50 din 9 iunie 2005, aprobată prin Legea nr. 313 din
10 noiembrie 2005. Această instituŃie elaborează parŃial legislaŃia secundară în domeniu, adoptând
norme privind sistemul de pensii private şi elaborând şi/sau avizând proiectele de acte normative
care privesc supravegherea pensiilor private.
1.2.1 PILONUL II – fondurile private de pensii, adica fonduri capitalizate care provin din
contributii obligatorii, fiind gestionate privat
Pilonul II este constituit din pensiile individuale private obligatorii, ca si în alte tări din
Europa centrală si de est.
Scopul sistemului fondurilor de pensii administrate privat este asigurarea unei pensii private,
1
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distinctă şi care suplimentează pensia acordată de sistemul public, pe baza colectării şi investirii, în
interesul participanŃilor, a unei părŃi din contribuŃia individuală de asigurări sociale (art. 1 alin. (2)
din Legea nr.411/2004). Astfel prin sistemul administrării private a contribuŃiilor pentru pensii se
urmăreşte creşterea nivelului pensiei prin obŃinerea de profit din investire.
Modalitatea în care a fost conceput şi implementat sistemul pensiilor obligatorii administrate
în regim privat în România, a fost sub forma unui sistem cu contribuŃii definite şi nu a unuia cu
beneficii definite, primul impunându-se din ce în ce mai mult la nivelul Ńărilor UE şi nu numai.
Acest sistem de contributii definite (CD) a devenit operational la 1 ianuarie 2008. Conform
legii nr. 411 (a pensiilor administrate privat) din 2004 (republicată în 2007), participarea la pilonul
II este obligatorie pentru cei sub 35 de ani si optională pentru cei cu vârste cuprinse între 35 si 45
de ani. Din totalul salariatilor născuti după 31 decembrie 1972, 65% sunt în prezent acoperiti de
pilonul II.
Cei care adera la aceast sistem pot alege cărui fond îi încredintează gestiunea contributiilor
lor de pensie. Deasemenea se pot transfera de la un fond la altul dacă îsi doresc acest lucru.În
prezent contributiile către pilonul II sunt de 3.5% din salariul brut, urmând să crească cu 0.5
procente pe an, astfel încât în 2016, contributia către pilonul II să reprezinte 6% din salariul brut al
unui individ. Taxele de administrare ale fondurilor de pensii private nu pot să depăsească 5% din
valoarea contributiilor efectuate. Limitele de investire ale portofoliului, in conformitate cu legea
nr.411/2007 sunt următoarele: maxim 20% în instrumente ale pietelor financiare, maxim 70% în
titluri de stat emise de România, statele mebre ale UE sau alte tări din Zona Economică Europeană
/ European Economic Area (EEA), maxim 30% în obligaŃiuni emise de administratiile publice
locale din România, UE sau EEA (15% în obligațiuni emise de administratiile locale ale altor
state), maxim 50% în active listate la bursă în România, UE sau EEA.
1.2.2 Pilonul III, pensiile private facultative
Spre deosebire de „pensiile private obligatorii” (Pilonul II), legislaŃia Pilonului III nu
interzice participarea la pensiile facultative în funcŃie de vârstă, oricine putând contribui în sistem
cu până la 15% din veniturile brute realizare lunar. Pentru a putea beneficia de o pensie facultativă,
condiŃiile legale impun ca fiecare participant să aibă cel puŃin 90 de contribuŃii lunare (nu neapărat
consecutive) făcute la fond, o vârstă de cel puŃin 60 de ani şi o sumă minimă acumulată.
Pentru angajat, pensia privata aduce siguranŃă, confort şi linişte la momentul pensionării, prin
acumularea şi fructificarea contribuŃiilor strânse de-a lungul vieŃii, în contul/conturile personal din
cadrul fondului de pensii facultative.
Contributia nu este definită, putându-se aloca până la 15% din salariul brut unui astfel de
program.
Orice salariat care are cel putin 90 de luni înaintea împlinirii vârstei de 55 de ani poate opta
pentru un fond de pensii de cadrul pilonului III.
Pentru angajatori, pensia privată facultativă poate reprezenta un instrument eficient de
motivare a salariaŃilor şi de management al resurselor umane dar şi o soluŃie avantajoasă din punct
de vedere fiscal - deductibilitatea fiscală se ridică la 400 de euro/an pentru fiecare angajat şi la 400
de euro/an pentru angajator.
Companiile au oportunitatea de a-si atrage angajarii prin oferirea de pachete de pensii
private facultative, pentru care beneficiaza de deduceri fiscale.
1.2.3 InvestiŃiile fondurilor de pensii private
In luna ianuarie 2012 a fost publicată în Monitorul Oficial, Norma CSSPP nr. 11/2011 privind
investirea şi evaluarea activelor fondurilor de pensii private, elaborata în baza Legii nr. 411/2004
privind pensiile administrate privat şi a Legii nr. 204/2006 privind pensiile facultative. Norma
asigură cadrul activităŃii de investire a activelor fondurilor de pensii, astfel încât să se formeze o
corelaŃie eficientă şi prudentă între risc şi randament. Astfel, potrivit art. 12, administratorul poate
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investi activele fondului de pensii administrat privat pe piaŃa monetară şi pe piaŃa financiară.
Limitele de investiŃie ale activelor fondului de pensii, atât obligatoriu, cât şi facultativ, sunt
următoarele:
 20% din activele fondului de pensii private pot fi investite în instrumente ale pieŃei
monetare, cu respectarea următoarelor sublimite:
- conturi în lei sau în valută liber convertibilă la bănci autorizate să funcŃioneze pe teritoriul
României, UE sau al SpaŃiului Economic European - 5%;
- depozite în lei sau în valută liber convertibilă la bănci autorizate să funcŃioneze pe teritoriul
României, UE sau al SpaŃiului Economic European - 20%;
- certificate de trezorerie tranzacŃionate pe o piaŃă reglementată sau pe piaŃa secundară
bancară din România, din state membre ale UE sau din state aparŃinând SpaŃiului Economic
European – 20%;
- acorduri reverse repo încheiate cu instituŃii bancare - 5%;
 70% din activele fondului de pensii private pot fi investite în titluri de stat, inclusiv
certificatele de trezorerie, din România, din state membre ale Uniunii Europene sau aparŃinând
SpaŃiului Economic European;
 30% din activele fondului de pensii private pot fi investite în obligaŃiuni şi alte valori
mobiliare emise de autorităŃi ale administraŃiei publice locale din România, state membre ale UE
sau aparŃinând SpaŃiului Economic European, tranzacŃionate pe o piaŃă reglementată ori pe piaŃa
secundară bancară din România, din state membre ale UE sau din state aparŃinând SpaŃiului
Economic European;
 50% din activele fondului de pensii private pot fi investite în valori mobiliare
tranzacŃionate pe pieŃe reglementate din România, state membre ale Uniunii Europene sau
aparŃinând SpaŃiului Economic European, cu respectarea următoarelor sublimite:
- acŃiuni şi drepturi tranzacŃionate pe pieŃe reglementate din România, din state membre ale
Uniunii Europene sau aparŃinând SpaŃiului Economic European – 50%;
- obligaŃiuni corporatiste, cu excepŃia obligaŃiunilor care presupun sau încorporează un
instrument derivat - 30%;
 15% din activele fondului de pensii private pot fi investite în obligaŃiuni de stat emise de
state terŃe, tranzacŃionate pe o piaŃă reglementată sau pe piaŃa secundară bancară din România, din
state membre ale UE ori din state aparŃinând SpaŃiului Economic European;
 10% din activele fondului de pensii private pot fi investite în obligaŃiuni şi alte valori
mobiliare emise de autorităŃi ale administraŃiei publice locale din state terŃe, tranzacŃionate pe o
piaŃă reglementată din România, din state membre ale UE sau din state aparŃinând SpaŃiului
Economic European;
 5% din activele fondului de pensii private pot fi investite în obligaŃiuni emise de
organisme străine neguvernamentale, altele decât cele menŃionate anterior, tranzacŃionate pe o
piaŃă reglementată sau pe piaŃa secundară bancară din România, din state membre ale UE ori din
state aparŃinând SpaŃiului Economic European;
 5% din activele fondului de pensii private pot fi investite în titluri de participare emise de
organisme de plasament colectiv în valori mobiliare din România, state membre ale UE sau
aparŃinând SpaŃiului Economic European şi din state terŃe, cu următoarele sublimite:
- titluri de participare emise de organisme de plasament colectiv în valori mobiliare-5 %;
- titlurile de participare ale OPCVM tranzacŃionabile – exchange traded fund, tranzacŃionate
pe o piaŃă reglementată din România, din state membre ale UE sau din state aparŃinând SpaŃiului
Economic European – 3%;
 10% din activele fondului de pensii private pot fi alocate investiŃiilor private de capital –
private equity, cu următoarele sublimite:
- acŃiuni la companii din România, din state membre ale UE sau aparŃinând
SpaŃiului Economic European – 5%;
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- fonduri de investiŃii private de capital din România, din state membre ale UE sau din state
aparŃinând SpaŃiului Economic European – 10%;
 15% din activele fondului de pensii private pot fi investite în obligaŃiuni emise de Banca
Mondială, Banca Europeană pentru ReconstrucŃie şi Dezvoltare, Banca Europeană de InvestiŃii,
tranzacŃionate pe o piaŃă reglementată sau pe piaŃa secundară bancară din România, din state
membre ale UE ori din state aparŃinând SpaŃiului Economic European;
 5% din activele fondului de pensii private pot fi investite în mărfuri şi metale preŃioase
tranzacŃionate pe o piaŃă reglementată şi specializată sau pe piaŃa secundară bancară şi în titluri de
participare emise de organisme de plasament colectiv în mărfuri şi metale preŃioase din România,
din state membre ale Uniunii Europene ori din state aparŃinând SpaŃiului Economic European;
 10% din activele fondului de pensii private pot fi investite în acŃiuni, obligaŃiuni şi titluri
de participare ale entităŃilor din România, din state membre ale Uniunii Europene sau din state
aparŃinând SpaŃiului Economic European, special create pentru dezvoltarea proiectelor de
infrastructură;
 3% din activele fondului de pensii private pot fi investite în titluri de participare emise de
alte organisme de plasament colectiv din România, state membre ale Uniunii Europene sau
aparŃinând SpaŃiului Economic European.
Astfel, expunerea faŃă de un singur emitent nu poate depăşi 5% din activele fondului de pensii
private, iar expunerea faŃă de un grup de emitenŃi şi persoanele afiliate acestora nu poate depăşi
10% din activele fondului de pensii private.
Structura de portofoliu a fondurilor de pensii private obligatorii: iulie 2011

Sursa: APAPR
FaŃă de sfârşitul anului 2010, structura activele fondurilor de pensii nu a înregistrat modificări
semnificative în cursul anului 2011. Se remarcă totuşi o uşoară creştere a ponderii acŃiunilor în
portofoliul fondurilor de pensii în condiŃiile creşterii indicelui BET în primul trimestru al anului
2011. Astfel, la finele trimestrului I al anului 2011, ponderea acŃiunilor în activele fondurilor de
pensii administrate privat a ajuns la 13% faŃă de 12,22% la sfârşitul anului 2010, şi respectiv la
17,59% comparativ cu 14,10% la finele anului 2010 în cazul fondurilor de pensii facultative.
Această structură reflectă o politică investiŃională specifică unor investitori pe termen lung,
prudenŃi, cu apetit scăzut faŃă de risc, în condiŃiile în care se urmăreşte optimizarea veniturilor de
înlocuire ale participanŃilor la retragerea din activitate şi asigurarea respectării reglementărilor
prudenŃiale.
1.2.4 Riscul de gestiune şi riscul investiŃional
În ceea ce priveşte piaŃa financiară specifică fondurilor de pensii private se relevă diferite
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categorii de riscuri. În primul rând se disting riscul de gestiune şi riscul investiŃional. În ceea ce
priveşte riscul de gestiune, acesta este un factor intrinsec ce Ńine de evoluŃia companiei
responsabile cu gestiunea fondului de pensii. Riscul investiŃional rezidă în deciziile propriu-zise de
selecŃie a portofoliului. Sursele acestui tip de risc pot fi asociate nivelului de dobândă, deciziilor de
reinvestire, call risk-ului, sau chiar riscului pe care îl are afacerea finanŃată în sine.
Un studiu realizat de CSSPP menŃionează de asemenea riscul longevităŃii, riscul evoluŃiei
câştigurilor şi riscul tipului şi duratei carierei. În funcŃie de structura schemei de pensie private—
beneficiu definit (DB) sau contribuŃie definite (DC), riscurile menŃionate sunt suportate fie de
angajator, fie de angajat (participantul la schema de pensie). Aceşti factori de risc pot fi diminuaŃi
semnificativ printr-o legislaŃie şi reglementare adecvată şi eficientă.
• Dincolo de varietatea riscurilor, trebuie analizată şi intensitatea lor. În ceea ce priveşte
selecŃia portofoliului de investiŃie este importantă predominanŃa instrumentelor cu risc scăzut
(IRS), ce includ titlurile de stat, obligaŃiuni emise de organisme străine neguvernamentale şi alte
instrumente financiare având garanŃia explicită şi integral a statului.
Legea Nr. 852/2010 defineşte ca riscuri asigurate sub sistemul de pensii publice acele
evenimente care, la producerea efectelor lor, obligă instituŃiile aferente să acorde asiguraŃilor
prestaŃiile sociale: invaliditate, bătrâneŃe şi deces.
1.2.5 GaranŃii şi Rentabilitate
FaŃă de riscurile aferente sistemului de pensii privat sunt instituie garanŃii pentru participanŃi,
ce au ca scop asigurarea sumei contribuŃiilor efectuate. Astfel, există o serie de mecanisme de
siguranŃă:
♦
Comisia de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private (CSSPP),
♦
separarea activelor (între administrator şi fondul de pensii private),
♦
verificare prin depozitar (existenŃa şi implicarea băncilor depozitare în sistemul
de pensii private, obligaŃiile de raportare),
♦
garanŃia contribuŃiilor nete (garanŃia absolută de capital),
♦
garanŃia ratei minime de rentabilitate calculate la grade de risc (garanŃia relativă
la piaŃă),
♦
provizioanele tehnice constituite de administratori,
Fondul de Garantare din sistemul de pensii private (din contribuŃia administratorilor
fondurilor de pensii, nu din contribuŃiile participanŃilor) audit financiar (pentru fondurile de pensii
şi pentru administrator), rezerve actuariale,
prin lege, fondul de pensii private nu poate da faliment, administratorii pot proteja portofoliul
de investiŃii al fondului de pensii private privat împotriva riscului valutar şi al riscului de dobândă,
prin instrumente financiare specifice.
Unul dintre cele mai eficiente mecanisme de garantare a unor venituri adecvate şi sustenabile
în perioada pensionării, în sistemele de pensii private este asigurarea ratelor de rentabilitate, atât în
etapa de acumulare, cât şi în cea de plată a pensiilor.
Mecanismele de garantare se adresează în general exclusiv fazei de plată a pensiei şi nici o
măsură de minimizare a riscului investiŃional nu se aplică fazei de acumulare, în prezent, în
România. Ratele de rentabilitate depind de ciclul economic general, dar şi de politicile de investiŃii
ale administratorilor, de alocarea activelor, respectiv structura portofoliilor investiŃionale.
Asigurarea unei pensii adecvate presupune şi asigurarea protecŃiei în cazul riscului provenit
de la inflaŃie, ceea ce înseamnă că trebuie luat în calcul riscul mare care derivă din inflaŃie,
impunându-se astfel necesitatea ca anuităŃile, în faza de plată a pensiilor, să fie indexate cu inflaŃia.
În concluzie, după cum subliniază şi raportul comun EPC/SPC, (Progress and key challenges
in the delivery of adequate and sustainable pensions in Europe) este important să se menŃină un
echilibru fiabil între riscurile investiŃionale şi rentabilitatea portofoliilor.
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În cadrul pilonului II, activează la un grad de risc ridicat un singur fond de pensii administrat
privat: ARIPI, a cărui rată de rentabilitate minima a fost în luna iunie de 5.2%. La un grad de risc
mediu activează în prezent restul de 8 fonduri de pensii obligatorii administrate privat: ALICO,
AZT VIITORUL TĂU, BCR, BRD, EUREKO, ING, PENSIA VIVA şi VITAL.
Rata de rentabilitate minima acestora a fost la finalul lunii iunie 2011 de 6.5%, în scădere faŃă
de începutul anului, când se înregistra valoarea de 7.2% pentru acelaşi indicator. Rata de
rentabilitate minima a aceloraşi fonduri a fost în luna iunie de 5.9 % de asemenea în scădere. Rata
medie ponderată a tuturor fondurilor de pensii private pentru ultimele 24 de luni era în data de
31.06.2011 de 13.17%.
În cadrul pilonului III, activează la un grad de risc ridicat 2 fonduri de pensii-AZT VIVACE
şi ING ACTIV, a căror rată medie ponderată de rentabilitate a fost la finalul lunii iunie 2011 de
12.49%, în scădere faŃă de începutul anului, când se înregistra valoarea de 16.55% pentru acelaşi
indicator.
Rata de rentabilitate minima a aceloraşi fonduri a fost în luna iunie de 6.2% de asemenea în
scădere. La un grad de risc mediu activează în prezent 7 fonduri de pensii: AZT MODERATO,
CONCORDIA MODERATO, EUREKO CONFORT, ING OPTIM, PENSIA MEA, RAIFFEISEN
ACUMULARE şi STABIL. Rata medie ponderată de rentabilitatea acestora a fost la finalul lunii
iunie 2011 de 11.96%, în scădere faŃă de începutul anului, când se înregistra valoarea de 14.88%
pentru acelaşi indicator.
Rata de rentabilitate minima a aceloraşi fonduri a fost în luna iunie de 5.9 % de asemenea în
scădere. La un grad scăzut de risc activează 2 fonduri de pensii administrate privat: BCR
PRUDENT şi OTP STRATEG, a căror rentabilitate medie ponderată a fost de 7%, în luna iunie,
iar rentabilitatea minima a acestor două fonduri de 3%.
1.2.6. Evolutii ale sistemului de pensii private
ParticipanŃi şi ContribuŃii
Numărul participanŃilor la fondurile de pensii private este în creştere, pilonul II însumând în
August 2011 un total de 5,378,995 de participanŃi cu contribuŃii individuale, iar pilonul III 246,660
de participanŃi. Astfel, cotele de piaŃă ale diferitelor fonduri de pensii calculate la numărul de
participanŃi reprezintă un eşantion semnificativ din potenŃialul total al pieŃei.
Cote de piaŃă (calculate la numărul participanŃilor) fonduri de pensii
administrate privat în cadrul pilonului II: iunie 2011

Sursa: CSSPP, APAPR şi CNPAS
La finalul procesului de implementare a pilonului II în România, în 2007, pe piaŃa specifică
activau 18 fonduri de pensii diferite (vezi anexa 9). Conform clasamentului de la acea vreme, piaŃa
era dominate de fondul de pensii ING, administrat de compania ING Fond De Pensii, cu 33.21%
din piaŃă. Pe locul doi de clasa fondul de pensii AZT VIITORUL TĂU, administrat de AlliantzȚiriac Pensii Private, cu 25.64% cotă de piaŃă.
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La data de 31.06.2011 primii clasaŃi pe piaŃa pensiilor private obligatorii rămân fondul de
pensii ING şi AZT VIITORUL TĂU, cu cote de piaŃă uşor mai mici de 31.77% şi respectiv
24.78%. În urma unei serii de fuziuni, în prezent pe piaŃa pensiilor private obligatorii au rămas
doar 9 fonduri de pensii.
În ceea ce priveşte structura pilonului III, competiŃia este mai mare, la sfârşitul lunii iunie
2011, activând 13 fonduri de pensii administrate privat. PiaŃa pensiilor facultative este dominate de
ING OPTIM, cu o cotă de piaŃa de 29%, pe locul doi poziŃionându-se BCR PRUDENT cu 27%
din numărul total al participanŃilor.
Cotele de piaŃă (calculate la numărul participanŃilor) ale fondurilor de pensii administrate
privat în cadrul pilonului III: iunie 2011

Sursa: CSSPP, APAPR şi CNPAS
În ceea ce priveşte distribuŃia pe categorii de vârstă, nu s-au produs schimbări majore în
ultimii ani. Se poate observa însă, o încurajatoare creştere a numărului de participanŃi cu vârsta
mai mica de 26 de ani în 2011, faŃă de 2007 .
ContribuŃia medie efectivă în luna august 2011 a fost de 52.77 RON, iar rata de colectare a
fost de 64.68%. În total, în luna august, s-au colectat 183 mil. RON. Potrivit datelor publicate de
CNPAS, în luna august s-au plătit contribuŃii restante în volum aproape dublu faŃă de lunile
precedente, pentru un număr de peste 217 mii participanŃi. Per ansamblul pilonului II, contribuŃia
medie lunară a unui participant a înregistrat o creştere susŃinută în ultimii ani.
Cu toate că statisticile arată dezvoltarea sistemului de pensii private în România, Comitetul
pentru ProtecŃie Socială (SPC) trage un semnal de alarmă cu privire la nivelul comisioanelor de
gestiune a fondurilor de pensii private în toată Europa. Chiar dacă comisioanele de gestiune par a
fi procente mici anuale, în ansamblul lor, pot să ajungă să constituie o bună parte din totalul
contribuŃiei la maturitatea depozitului. În România, comisioanele maxime pentru pilonul II sunt de
2.5% din contribuŃii şi de 0.05% / lună din activul net.
În ceea ce priveşte pilonul III, în cadrul pieŃei româneşti, situaŃia este mai eterogenă. Trebuie
notat în primul rând, numărul mai crescut de actori în cadrul acestui sector - în total 13 fonduri de
pensii administrate privat. Totuşi numărul mai mare de fonduri nu înseamnă şi un număr mai mare
de societăŃi de administrare, multe dintre acestea, precum Allianz-Țiriac, BRD sau ING Asigurări
de ViaŃă au optat pentru o prezenŃă duală pe piaŃa pilonului III, cu câte un fond destinat gradului de
risc crescut şi un alt fond destinat gradului de risc mediu. VariaŃii sunt de asemenea prezente şi la
nivelul comisioanelor de depozitare, al taxelor de audit, sau al comisioanelor de gestiune - atât cele
suportate din contribuŃii, cât şi cele suportate din activul fondului. Astfel, se poate considera că în
cadrul acestui pilon oferta este mult mai variată în privinŃa costurilor de plasament.
Nici în cazul pilonului II, nici în cazul pilonului III, nu exista o corelaŃie clară între
specificităŃile fiecărui fond în ceea ce priveşte comisioanele percepute şi cotele de piaŃă pe care
acestea le ocupă. Costurile de gestiune, comisioanele sau gradul de risc vor fi factori importanŃi în
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luarea deciziei de contribuire la un anumit fond pentru pensia privată.
Valoarea fondurilor de pensie administrate privat a înregistrat o creştere constantă în cursul
ultimilor ani, atât în cadrul pilonului II, cât şi în cadrul pilonului III. Această tendinŃă ilustrează
atât expansiunea cât şi maturizarea treptată a pieŃei pensiilor private în România. Într-adevăr,
evoluŃia pilonului II al pensiilor private este mult mai semnificativă decât cea a pilonului III al
pensiilor facultative, dar acestea sunt proporŃiile la nivelul întregii pieŃe europene a pensiilor
private. EvoluŃia activelor nete poate contribui de asemenea şi la consolidarea fondurilor de pensii
şi diminuarea, în perspectivă, a costurilor individuale.
EvoluŃia activelor nete din piaŃa fondurilor de pensii private pentru perioada 2008-2011

Sursa: CSSPP
La sfârşitul lunii august 2011, valoarea totală a activelor nete ale fondurilor de pensii private
obligatorii (pilonul II) era de 5,6 mld RON, în timp ce valoarea totală a activelor nete ale
fondurilor de pensii private facultative (pilonul III) era de 0.39 mld. RON. Ponderea activelor
fondurilor de pensii în PIB au ajuns la 1.01% la data mai sus menŃionată. La finalul anului 2011,
ponderea total active în PIB era preconizată să ajungă la 1,35%.
Estimari pentru principalii indicatori la final de 2012:
Pilonul II:
 5,85 milioane de participanti (fata de 5,52 milioane la final de 2011, adica aprox. 340.000
de nou-intrati);
 active nete de 9,3 miliarde de lei (fata de 6,42 miliarde de lei, adica +45%);
Pilonul III:
 peste 300.000 de participanti (fata de 260.379 la final de 2011, adica aprox. 40.000 de
nou-intrati);
 active nete de 560 de milioane de lei (fata de 436 de milioane de lei, adica +29%).
Pilonul II:
Numar total de participanti 5.186.367 5.500.000 5.516.024 5.850.000
Active nete administrate (mil. RON) 4.332 6.500 6.416 9.300
Pilonul III:
Numar total de participanti 221.600 255.000 260.379 >300.000
Active nete administrate (mil. RON) 324 460 436 560
2. Evenimente preconizate pentru anul 2012
 integrarea in fondurile de pensii private obligatorii a bugetarilor din structurile
militarizate , ca urmare a prevederilor Legii privind sistemul unitar de pensii publice (L263/2010)
si a OUG98/2011.
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Circa 150.000de noi participanti ar putea astfel adera la fondurile de pensii, deocamdata
legislatia secundara fiind in lucru la CSSPP, CNPP si casele sectoriale de pensii;
 majorarea contributiei virate in Pilonul II de la 3% la 3,5% in luna martie si la 4% din
2013, din castigul brut lunar al participantilor. Contributia virata fondurilor de pensii private
obligatorii continua sa creasca in urma calendarului programat initial, dar in linie cu angajamentele
Romaniei (fata de Comisia Europeana si organismele financiare internationale) de a sustine
viabilitatea si dezvoltarea Pilonului II.
Mai mult, de la 1 ianuarie 2012, costul bugetar ocazionat de implementarea Pilonului II in
Romania nu mai este luat in calculul deficitului bugetar (nici al deficitului structural) si datoriei
publice, potrivit prevederilor pachetului de guvernanta economica adoptat institutiile UE la finele
anului 2011;
 extinderea de la 1 ianuarie a deductibilitatii fiscale pentru Pilonul III va conduce la o
crestere usoara a interesului angajatorilor pentru a include pensiile facultative in pachetele extrasalariale ale unor angajati.
 promovarea unor masuri pentru simplificarea si eficientizarea legislatiei secundare si a
fluxului operational din Pilonul III, pentru revigorarea sistemului;
 legea privind plata pensiilor private si legea privind pensiile ocupationale ar putea fi
adoptate in cursul acestui an, in functie de evolutiile din circuitul legislativ. In prezent, proiectul
legii de plata a pensiilor private este finalizat si asteapta adoptarea de catre Guvern, iar proiectul
legii pensiilor ocupationale este in lucru la autoritatile competente.
 Crearea cadrului legislativ privind transferul drepturilor de pensie pentru functionarii
publici ai Comunitatilor Europene si anume: Reglementarea procedura de calcul şi transfer a
valorii de capital a drepturilor de pensie ale funcŃionarilor ComunităŃilor Europene dobândite
înainte de intrarea în serviciul ComunităŃilor Europene, în cadrul sistemului public de pensii din
România conform legislaŃiei de asigurări sociale din România, către schema de pensii a
ComunităŃilor Europene; Reglementarea procedurii de calcul şi transfer a valorii de capital a
drepturilor de pensie ale funcŃionarilor ComunităŃilor Europene dobândite înainte de intrarea în
serviciul ComunităŃilor Europene, în cadrul sistemului fondurilor de pensii administrate privat din
România conform Legii nr. 411 din 18 octombrie 2004 privind fondurile de pensii administrate
privat, cu completările ulterioare, către schema de pensii a ComunităŃilor Europene;
Reglementarea procedurii de transfer a echivalentului actuarial al drepturilor de pensie ale
funcŃionarilor ComunităŃilor Europene dobândite în cadrul schemei de pensii a ComunităŃilor
Europene conform Regulamentului (EEC, Euratom, ECSC) nr. 259/68 al Consiliului din 29
februarie 1968, cu completările ulterioare, către sistemul public de pensii din România şi către
sistemul fondurilor de pensii administrate privat
3. Comparatie intre sistemele de pensii private si pietele statelor lumii
În ultima decadă, piaŃa muncii din cele EU 27 a înregistrat o adevărată dezvoltare în
ansamblu, în special în perioada 2004-2008.
Odată cu Strategia de la Lisabona, progrese considerabile au fost făcute pe pieŃele muncii din
UE. Astfel, în toamna anului 2008 - Rata totală de ocupare a crescut cu aproape 4 puncte
procentuale (pps), ajungând la 65,9% în 2008 (faŃă de 62,1% în 2000), reflectând o creştere a
numărului total de persoane active pe piaŃa de muncă de circa 19 milioane.
Rata de ocupare la femei şi la persoanele în vârstă active, a înregistrat o considerabilă creştere
de aprox. 59.1% şi de respectiv 45.6% în anul 2008.
Comparativ cu anul 2000, în anul 2008 rata de ocupare în EU 27 a crescut cu 3,8 puncte
procentuale, rata de ocupare la femei fiind de 5,5 puncte procentuale iar pentru persoanele în
vârstă active fiind de 8,8 puncte procentuale.
Ca urmare, diferenŃele în raport cu obiectivele de la Lisabona au fost de 4.1,
0.9 şi 4.4
puncte procentuale în anul 2008.
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Cu toate acestea, ar trebui să se aibă în vedere şi faptul că obiectivele au fost stabilite iniŃial,
când UE a cuprins doar 15 state membri
Mari progrese din punct de vedere al ocupării forŃei de muncă au fost realizate în rândul
femeilor şi al persoanelor vârstnice active pe piaŃa muncii.
Între anii 2000-2008, au fost create locuri de muncă în proporŃie de 39% pentru femei cu
vârste cuprinse între 25-54 şi respectiv 38% pentru persoanele cu vârste cuprinse între 55-64.
EU25

EU-27

EU15

2000

2008

Change

2000

2008

Change

2000

2008

Change

Overall ER (%)

62.1

65.9

3.8

62.2

66.3

4.1

63.2

67.3

4.1

Female ER (%)
Older worker's ER
(%)

53.6

59.1

5.5

53.5

59.4

5.9

53.9

60.4

6.5

36.8

45.6

8.8

36.4

45.7

9.3

37.5

47.4

9.9

Impactul crizei financiare pe piaŃa muncii a fost resimŃit diferit de la o Ńară la alta, membră a
Uniunii Europene, efectele fiind resimŃite diferit. Dezvoltarea pieŃei până în anul 2008.
EvoluŃiile din anul 2008 au fost marcate de o scădere a cererii pentru noi locuri de muncă (30%), contracŃia ocupării forŃei de muncă (-1,9% = 4.3 milioane de locuri de muncă), şi creşterea
şomajului, în special în rândul angajaŃilor cu o situaŃie incertă şi înainte de criză cum ar fi tinerii,
personal slab calificat.
POLONIA- Cea mai mare piaŃă din regiune
Pilon I-Obligatoriu
 Pay as You Go, ContribuŃii definite, conturi virtuale -reformat în 1999
 Scheme de pensii publice ocupaŃionale
Pilon II-Obligatoriu
 ContribuŃii definite, conturi individuale,
 ContribuŃii de 7,3%din salariu brut
 Obligatoriu pentru cei sub 30 ani
 OpŃional pentru cei intre 31 şi 50 ani
 Introdus în 1999
Pilon III-Facultativ
 ContribuŃii definite, Planurile facultative ocupaŃionale introduse în 1999
 Scheme facultative personale introduse în 2004
 Fond de rezervă, pe baze demografice
 Pensionare: 65 bărbaŃi / 60 femei
GaranŃie minimă relativăde performanŃă
Rata minima de rentabilitate = cea mai mică valoare dintre:
 media randamentelor pieŃei pe ultimii trei ani minus patru puncte procentuale şi
 50%din rata de rentabilitate medie ponderată anualizată a tuturor fondurilor de pensii pe
ultimii 3 ani.
 Rezervele administratorului trebuie să acopere potenŃiale deficite
 Dacă administratorul intră în faliment sunt folosite resursele fondului naŃional de
garantare
 Ce nu poate fi acoperit de acest fond este acoperit detrezoreria statului.
PIAłA PILON II -DEC 2009
 14,36 mil. participanŃi -Pilonul II.
 14 administratori
 43,76 de miliarde de euro active nete
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 14,11% pondere în PIB
LIMITE MAXIME PLASAMENTE
 40% acŃiuni
 40% pentru obligaŃiuni ipotecare, municipale sau corporatiste
 20% depozite
 Statistic, în jur de o treime (31%) din active sunt plasate, în medie, în acŃiuni
COMISOANE MAXIME
 3,5% din contribuŃii, din 2010
 Comisioane în funcŃie de mărimea fondului. 0,54%/ an din activenete pentru fondurile
mici şi 0,06%/an din active nete, funcŃie de randament;
23-42de euro transfer (<2 ani)
UNGARIA- A stabilit standarde în domeniu si este a doua mare piaŃă din regiune, ExistenŃa
Pilonului IV
Pilon I-Obligatoriu
 Pay as You Go, reformat la mijlocul anilor ’90.
Pilon II–Obligatoriu, introdus în 1998
 contribuŃii definite, conturi individuale
 contribuŃii de 8%din salariu brut (existenta unei contribuŃii suplimentare opŃionale de 2%)
 obligatoriu pentru noii intraŃi în câmpul muncii cu vârste sub 35 de ani
 opŃional pentru ceilalŃi angajaŃi
 din 2009, participanŃii alocaŃi pe 3 grade de risc în funcŃie de vârstă
Pilon III-Facultativ
 contribuŃii definite, conturi individuale
 Lansat la mijlocul anului 1994
Pilonul IV-Facultativ
 Lansat în 2007 –pensii ocupaŃionale facultative
Pensionare
 62 -bărbaŃi/ 62 –femei
Fără garanŃii de performanŃă, doar garanŃii indirecte
 Ungaria are un fond special de protecŃie a acumulărilor de capital, finanŃat prin contribuŃii
trimestriale obligatorii, între 0,3 şi 0,5% din contribuŃii
 Fondul special protejeazăbeneficiul total al pensionarilor şi capitalul acumulat al
contribuabililor în caz de insolvenŃă.
 Trebuiesc stabilite obiective de randament, dar eşecul nu are consecinŃe
 Până în 2002 exista o rată minimă relativă de rentabilitate –procent din indicele de
rentabilitate al titlurilor de stat pe termen lung. S-a renunŃat din cauza randamentelor
nesatisfăcătoare.
Piata PILON II -Dec 2009
 3,02 mil. participanŃi la Pilonul II
 19 administratori
 9,63 miliarde de euro active nete
 10,34% pondere în PIB
Limite maxime plasamente
 50% în fonduri de investiŃii
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 30% în obligaŃiuni
 25% în obligaŃiuni ipotecare
 10% în fonduri imobiliare, 5% în fonduri de hedging
Comisioane
 4,5%din contribuŃii
 0,066%/ lună din activenete –comision de management
 0% pentru transfer, cel puŃin trei luni cu un singur fond
BULGARIA- ExistenŃa unui Pilon IV
Organizare
Pilon I-Obligatoriu
 Pay as You Go, reformat din 1995
 Fond de rezervă pentru stabilitate
Pilon II-Obligatoriu
 contribuŃii definite, conturi individuale
 contribuŃii de 5%(din 8,05%) din salariul brut
 OcupaŃional-pentru meserii cu grad ridicat de risc
 Universal–obligatoriu pentru cei născuŃiîn sau după1960
 Lansat în 2002
Pilon III-Facultativ
 contribuŃii definite, conturi individual
 Lansat la mijlocul anilor ‘90
Pilonul IV-Facultativ
 Pensii ocupaŃionale voluntare -din 2007
 Sistem similar cu cel occidental

ani.

Pensionare
 63 -bărbaŃi / 60-femei
GaranŃie minimă relativă de performanŃă
Rata minimă de rentabilitate obligatorie pentru Pilonul II = cea mai mică valoare dintre:
 media randamentelor minus trei puncte procentuale
 60% din rata de rentabilitate medie anualizată a tuturor fondurilor de pensii pe ultimii 2
Rata minimă de rentabilitate e separata pentru fondurile universale faŃă de cele ocupaŃionale.
Calcul pentru fiecare tip de fond în parte. În caz de eşec, diferenŃa e acoperită din rezerve.
Piata PILON II –Dec 2009
 3,16 mil. participanŃi la Pilonul II
 10 administratori
 1,34 miliarde euro active nete
 3,97% pondere în PIB
Limite plasamente
 Min. 50% în instrumente emise sau garantate de către stat
 Max. 20% direct în acŃiuni,
 Max. 30% în obligaŃiuni ipotecare
 Max. 20% în străinătate
Comisioane maxime
 5%din contribuŃii
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 0,083%/ lună din active nete (1% pe an)
 Cca. 10 euro pentru transfer (20 BGN)
SLOVACIA - ExistenŃa unui solid Pilon II
Organizare
Pilon I-Obligatoriu
 Pay as You Go, reformat din 2005
Pilon II–Obligatoriu
 ContribuŃii definite, conturi individuale
 ContribuŃii de 9%(din 18%) din salariul brut
 OpŃional pentru noii intraŃi în câmpul muncii
 Obligatoriu pentru noii intraŃi în câmpul muncii, între 1 iulie 2206 –31 decembrie 2007
 Administratorii trebuie sa ofere trei fonduri cu diferite categorii de risc
 Administratorii trebuie să strângă cel puŃin 50.000 de membrii în 18 luni
 Separare active
 Lansat în 2005
Pilon III-Facultativ
 contribuŃii definite, conturi individuale
 Lansat în 1996, reformat în 2004
Pensionare
 62 -bărbaŃi / 62 –femei
GaranŃie minimă relativă de performanŃă
Rata minima de rentabilitate=cea mai mică valoare dintre:
 Pentru un fond conservator: 90% din randamentul mediu al pieŃei (24 luni) şi randamentul
mediu minus 1p procentual;
 Pentru un fond echilibrat: 70% din randamentul mediu (24 luni) şi randamentul mediu
minus 3 puncte procentuale;
 Pentru un fond de creştere: 50% din randamentul mediu (24 luni) şi randamentul mediu
minus 5 puncte procentuale;
GaranŃie absolută
 Din 2009 administratorul trebuie să aibă un cont separat de garanŃii pentru fiecare fond.
DiferenŃa de randament negativ (relativ la activele nete) trebuie acoperită de administrator, la
fiecare 6 luni.
 Dacă se înregistrează randament pozitiv, administratorul poate percepe 5,6% din profitul
fondului.
 Statul garantează 100% din activele strânse în contul de pensie, în ultimă instanŃă
Piata PILON II –Dec 2009
 1,43 mil. ParticipanŃi
 6 administratori
 2,9 miliarde euro active nete
 4,58% pondere în PIB
Limite maxime plasamente
 30% în titluri din Slovacia
 0% expunere pe acŃiuni –fond conservator
 50% pentru acŃiuni –fond echilibrat
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 80% acŃiuni –fond de crestere
Comisioane maxime
 5,6% din profitul fondului / 6 luni
 1%/lună din contribuŃii + 0,5% (taxa a autorităŃii)
 0,025%/ lună din active nete
 15 euro la transfer
CROAłIA- Reforma pensiilor în condiŃii sociale dramatice
Pilon I-Obligatoriu
 Pay as You Go, reformat din 1999
Pilon II-Obligatoriu
 contribuŃii definite, conturi individuale
 contribuŃii de 5% (iniŃial 10% dar reduse) din salariul brut
 Obligatoriu pentru toŃi angajaŃii sub 40 de ani la momentul lansării
 OpŃional pentru angajaŃii între 40 şi 50 de ani
 Separarea fondului de administrator, depozitari.
Pilon III–Facultativ
 ContribuŃii definite, conturi individuale
 Lansat în 2002
Pensionare
 65 bărbaŃi / 60 femei
Garantii
GaranŃie minimă relativă de performanŃă
Randament de referinŃă pentru Pilonul II = media aritmetică ponderată (în funcŃie de cota de
piaŃă a totalului de active nete) a ratelor medii de rentabilitate anualizate ale fondurilor (calculate
pe ultimii 3 ani).
Rata minimă de rentabilitate= Randament de referinŃă pentru Pilonul II minus 6 puncte
procentuale
 Deficitul faŃă de nivelul referinŃă poate fi acoperit de administrator. Dacă
nu este posibil, va fi acoperit dintr-un fond de garantare, şi în ultima instanŃă, de către stat.
Piata PILON II –Dec 2009
 1,52 mil. ParticipanŃi
 4 administratori
 4,01 miliarde euro active nete
 8,83% pondere în PIB
Limite maxime plasamente
 Cel puŃin 50% în obligaŃiuni guvernamentale locale.
 Maxim 30% direct în acŃiuni, fonduri mutuale etc.
 Maxim 15% în străinătate (OECD)
 10% obligaŃiuni corporatiste şi acŃiuni emise în spaŃiul OECD
Comisioane maxime
 0,8% din contribuŃii
 1,2% / lună din active
 0,8% din active pentru transfer în primul an
 0,1% din active –custodie
ESTONIA-PiaŃă mică, regulament flexibil
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Pilon I-Obligatoriu
 Pay as You Go, reformat din 1999, cu beneficii definite
Pilon II–Obligatoriu
 contribuŃii definite, conturi individuale
 Lansat în 2002
 ContribuŃii de 6% din salariul brut (2% angajat + 4% angajator) suspendate pentru doi ani
începând cu iunie 2009 la 2% (doar contribuŃia personală)
 Obligatoriu pentru toŃi angajaŃii sub 20 de ani la momentul lansării şi pentru noii intraŃi în
câmpul muncii
 OpŃional pentru angajaŃii între 20 şi 60 de ani
 Separarea fondului de administrator. Multifond: un administrator poate oferi mai multe
fonduri, din 4 tipuri de risc/randament disponibile.
Pilon III-Facultativ
 Pensii sub forma asigurărilor sau fonduri de pensii facultative
 Lansat în 1998
Pensionare
 65 –bărbaŃi / 60 –femei
Garantii
Nu există garanŃii minime şi nici restricŃii majore în ceea ce priveşte plasamentele
internaŃionale.
Administratorul trebuie să constituie din mijloace proprii o rezervă de maxim 2% din
valoarea activelor fondurilor administrate. Dacă rezerva nu e suficientă sunt folosite fondurile
proprii pentru despăgubiri iar apoi resursele fondului de garantare.
Piata PILON II –Dec 2009
 0,59 mil. ParticipanŃi
 6 administratori
 0,94 miliarde euro active nete
 6,88% pondere în PIB
Limite maxime plasamente
4 tipuri de risc/randament
Exemple:
0 în acŃiuni –fond risc redus
<25% în acŃiuni –fond echilibrat
<50% în acŃiuni –fond agresiv
<40% în imobiliare
<10% active fixe
Comisioane maxime
Max. 1% din active nete –comision de răscumpărare.
Comision din active –variabil, în funcŃie de valoarea de piaŃă a activelor fondului, nu poate
depăşi limita impusa de stat, care şi ea variază.
GARANłII ABSOLUTE

Mihail Iulian Iacobescu

1261

Pilonul II:sunt garantate contribuŃiile nete ale participanŃilor (randament zero)
ROMÂNIA
SLOVACIA
Numai pentru Pilonul III -facultativ
CEHIA(prag anual de rentabilitate pozitivă)
GARANłII RELATIVE DE PERFORMANłĂ ÎN Pilonul II
BULGARIA; CROAłIA; POLONIA; ROMÂNIA; SLOVACIA; SLOVENIA (funcŃie de
rata dobânzii); CHILE; PERU.
Rezerve actuariale
Polonia
Ungaria
Slovacia
Rusia
Romania

Nu
Da
Nu
Nu
Da
Separare actie

Polonia
Ungaria
Slovacia
Rusia
Romania

Da
Nu
Nu
Da
Da

Fond de garantare
Da
Da
Nu
Nu
Da
Audit extern
Da
Da
Da
Da
Da

Verificare valoare
unitate de fond
Da
Nu
Da
Da
Da
Risk Management
Da
Da
Da
Da
Da

3. Concluzii
1. Echitate si coerenta intergenerationala
2 SiguranŃa venitului la batranete- un deziderat al unei politici incluzive :
- efectele politicilor sociale actuale asupra funcŃionării viitoare a sistemelor de protecŃie
socială
- promovarea în România a unei strategii coerente de politică socială, adecvată provocărilor
unui sistem de securitate socială sustenabil şi adaptat tendinŃelor demo-economice previzibile.
- posibile dezvoltări ale sistemului de pensii din România, care să corespundă cel mai bine
evoluŃiei previzibile, în condiŃii de sustenabilitate şi competitivitate sporite.
- Nevoia unei strategii nationale pentru stimularea dezvoltării pensiilor private, ca
alternativă la insuficienŃa pilonului I, public, bazat pe sistemul PAYG.
- prefigurarea unor elemente de politică socială, îndeosebi cu privire la întărirea sistemului
de pensii, în consens cu preocupările UE şi corespunzător celor mai bune practici în domeniu.
- o succesiune de etape şi paşi care trebuie întreprinşi pentru adoptarea măsurilor necesare,
implementarea şi întărirea sistemului de pensii. Se trec în revistă problemele redresării sistemului
public de pensii si ale asigurării sustenabilităŃii financiare pe termen mediu si lung a acestuia în
România din perspectiva nevoilor specifice şi a modificărilor antrenate în sisteme de pensii private
europene, ca urmare a crizei financiare (concluzii preluate din analizele din capitolele anterioare).
- Cadrul instituŃional, rolul dialogului social şi cel al cooperării principalelor forŃe active
ale societăŃii- privire de sinteza pentru Romania.
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COMPARAłII EUROPENE ÎN PRIVINłA T.V.A.
Cristina STAN ∗

ABSTRACT
The project shows way of implementation of VAT in EU and differences that exist between
Member States in relation to the rates of VAT
CUVINTE CHEIE : cota standard de TVA, cota redusa de TVA, baza de impozitare a TVA,
operatie triunghiulara, rambursare de TVA
1. INTRODUCERE
Scopul acestei lucrări este de a prezenta informaŃii despre valorile actuale ale taxei pe
valoarea adăugată şi să compare informaŃii cu privire la TVA-ul în statele membre ale uniunii
europene. Deasemenea avem şi un istoric pe fiecare Ńară cu datele la care au fost introduse sau
modificate anumite taxe şi valorile acestora. InformaŃiile au fost oficializate de statele membre din
uniunea europeană.
SituaŃia din prezenta lucrare prezintă taxa pe valoarea adăugată în uniunea europeană la data
de 1 iulie 2011.
Potrivit unor studii majoritatea Ńărilor din Uniunea Europeană (UE) au luat măsuri de creştere
a taxei pe valoarea adaugată (TVA), în anii de criză, pentru a reechilibra bugetele, dar şi măsuri de
atragere a investiŃiilor, prin reducerea impozitelor pe profit.
În ultima perioadă datorită dinamicii sistemului de impozitare valori ale TVA-ului au putut
suporta modificări.
Ca exemplu putem lua Cehia care în 2012 majorează cota redusă a TVA-ului de la 10 % la
14 % şi urmează ca în 2013 să elimine cota redusă de TVA şi introducerea unei cote unice de
TVA de 17,5 %.
Politica fiscală în România a fost revizuită în repetate rânduri, având un caracter sinuos şi
inconstant şi, din cauza incertitudinilor create (numarul mare de excepŃii şi exceptări). Politica
fiscală a suferit totodată şi impactul unei economii marcate de încordare structurală fapt ce arată că
au rămas multe de făcut pentru ca sistemul fiscal să fie efficient.
Pentru o mai bună eficienŃă în ultimii ani în Ńara noastră au fost luate mai multe măsuri în
domeniul TVA şi al accizelor. Aceste măsuri au continuat simplificarea sistemului fiscal şi
armonizarea lui cu practicile UE. Datele disponibile arata ca veniturile fiscale ar putea fi
semnificativ mai ridicate în România, că procesul de colectare al impozitelor poate fi considerabil
îmbunătăŃit. Din lucrarea de faŃă se poate observa că ratele impozitelor din România sunt în
general comparabile cu nivelul mediu din celelalte Ńări din Europa Centrala şi de Est.

Student, Facultatea de Ştiinte Economice Universitatea “Nicolae Titulescu” din Bucuresti; (e-mail:
crisidona@yahoo.com). Acest studiu a fost elaborat sub coordonarea conf. univ. dr. Maria Grigore
(mgrigore@univnt.ro).
∗
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2. ComparaŃii europene în privinŃa T.V.A.
Taxa pe valoarea adăugată în statele membre
Nr.
crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Statele membre

Codul

Belgia
Bulgaria
Republica Cehă
Danemarca
Germania
Estonia
Grecia
Spania
FranŃa
Irlanda
Italia
Cipru
Letonia
Lituania
Luxemburg
Ungaria
Malta
Norvegia
Austria
Polonia
Portugalia
România
Slovenia
Slovacia
Finlanda
Suedia
Anglia

BE
BG
CZ
DK
DE
EE
EL
ES
FR
IE
IT
CY
LV
LT
LU
HU
MT
NL
AT
PL
PT
RO
SI
SK
FI
SU
UL

Cota cea
mai mică
4
2,1
4,8
4
3
-

Cota redusă
6/12
9
10
7
9
6,5/13
8
5,5
9/13,5
10
5/8
12
5/9
6/12
5/18
5/7
6
10
5/8
6/13
5/9
8,5
10
9/13
6/12
5

Cota
standard
21
20
20
25
19
20
23
18
19,6
21
20
15
22
21
15
25
18
19
20
23
23
24
20
20
23
25
20

Rata
12
13,5
12
12
13
-

Scutirea prin rambursarea taxelor plătite se găsesc în următoarele tabele (cota zero nu este
inclusă în acest tabel - a se vedea capitolul V).
ComparaŃii la nivelul U.E privind colectarea T.V.A
Structura veniturilor fiscale din România se remarcă în particular prin ponderea ridicată a
veniturilor din impozitele indirecte, 41% din totalul veniturilor fiscale faŃă de 34% media UE 27,
în timp ce ponderea veniturilor din contribuŃiilor sociale a fost de 35% (UE 27 34%) şi cea a
impozitelor directe este de doar 24,0% (UE27 32%).
România are cea mai mică pondere în PIB a veniturilor bugetare (venituri fiscale şi nefiscale),
acestea reprezentând în 2009 doar 32,4% din PIB, cu 11,6 pp din PIB mai mici decât media
europeană. Nivelul veniturilor fiscale raportate la PIB (impozite şi contribuŃii sociale) în România
a fost de la 27,1% în anul 2009, cu 12 puncte procentuale mai mic decât media UE 27 (38,8%).
Ponderea veniturilor fiscale în PIB este penultima din UE şi semnificativ mai mică decât în
Bulgaria (28,9%), Ungaria (39,5%) şi Slovacia (28,8%).
Sistemul de taxe şi impozite în România este caracterizat de o colectare slabă a acestora, cu o
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administrare ineficientă şi o birocraŃie excesivă, o bază de impozitare relativ redusă, cu multe
excepŃii şi deduceri legale şi o evaziune fiscală ridicată.
Rata implicită de impozitare aferentă taxei pe valoarea adăugată, (calculată ca raport între
încasările efective din TVA şi consumul privat din conturile naŃionale – care include şi consumul
din economia neobservată) a fost în anul 2009 de doar 11%, una dintre cele mai reduse din Ńările
est europene din eşantion. În anul 2010, rata implicită a înregistrat o creştere până la 12,2% pe
seama majorării cotei de TVA cu 5 puncte procentuale.
Gradul de eficienŃă al taxării în cazul TVA este de 58%, semnificativ mai mic decât în
Estonia (83%) sau Slovenia (74%). De altfel, în condiŃiile aceleiaşi rate de impozitare, România
colecta doar 6,7% din PIB din TVA în anul 2009, faŃă de 9,1% din PIB în Estonia, 7,4% din PIB
în Lituania şi 7,1% din PIB în Cehia. Bulgaria colecta în 2009 8,9% din PIB din TVA, în condiŃiile
în care cota legală de TVA era doar cu 1 pp mai mare decât în România, structura economiei fiind
relativ similară cu cea a României.
În perioada 2009-2010, gradul de eficienŃă al taxării pentru TVA a scăzut substanŃial în
România comparativ cu perioada anterioară crizei economice, în 2010 eficienŃa colectării fiind la
acelaşi nivel ca în 2009, ceea ce sugerează faptul că mai bună colectare din a doua jumătate a
anului nu a făcut decât să compenseze pierderile de eficienŃă a colectării din primul semestru al
anului.
În cazul evaluării eficienŃei colectării TVA prin utilizarea cotei standard de TVA şi a
consumului gospodăriilor populaŃiei ca aproximare pentru baza de calcul a TVA există însă
dezavantaje importante. În primul rând, baza de calcul totală a TVA nu cuprinde doar consumul
gospodăriilor populaŃiei, ci toate componentele de consum final, consum intermediar şi formare
brută de capital care dau naştere unei obligaŃii de plata a TVA care nu se mai recuperează.
O estimare completă a obligaŃiilor de plată a TVA este realizată în cadrul raportului Reckon,
comisionat de Comisia Europeană, în care s-au calculat pentru 25 de Ńări din Uniunea Europeană,
cu excepŃia României şi Bulgariei, obligaŃiile totale legate de plata TVA pe baza tabelelor inputoutput din cadrul conturilor naŃionale la nivel de produs (luând în calcul astfel şi cotele reduse de
TVA) până în anul 2006.
Evoluția cotei implicite de impozitare si a indicelui de eficienta a colectarii aferente TVA in
Romania
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În graficul următor este prezentat gap-ul aferent TVA (raportul dintre TVA datorată şi
neplătită la buget şi obligaŃia totală de TVA de plată la buget) pentru cele 27 de Ńări ale Uniunii
Europene. În cazul Bulgariei, datele privind TVA necolectat la buget şi obligaŃia totală privind
TVA pentru perioada 2002-2009 provin de la Banca Mondială10.
Pentru România, datele cu privire la TVA necolectata de la buget se bazează pe estimările
Institutului NaŃional de Statistică şi ale Consiliului Fiscal.

Gap-ul de TVA reprezintă raportul dintre TVA datorată şi neplătită la buget şi obligaŃia
totală de TVA de plată la buget.
Se poate observa că TVA-ul necolectat cel mai ridicat, relativ la TVA totală datorată, se
regăseşte în România, urmată de Grecia. Circa 37% din TVA-ul datorat nu se colecta în România
în anul 2006. Prin contrast, în Bulgaria doar circa 10% din obligaŃia de plată totală a TVA nu era
colectată. Bulgaria a înregistrat progrese remarcabile în termeni de colectare a taxelor ca urmare a
unui grant implementat cu Banca Mondială începând cu 2001 în domeniul reformei administrării
colectării veniturilor bugetare. Astfel, în 2008, Bulgaria a ajuns să colecteze circa 92% din
obligaŃia totală de plată a TVA, în timp ce România colecta doar 67%. În 2009, conform
estimărilor Consiliului Fiscal pe baza datelor Institutului NaŃional de Statistică, România colecta
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doar sub 65% din obligaŃiile de plată la TVA.
Mai jos avem graficul cu Gap-ul de T.V.A comparaŃie între România şi Bulgaria până la anul
2009.

Veniturile din TVA (în creştere cu 14,3% faŃă de anul precedent) şi accize (în creştere cu
11,5% faŃă de anul precedent) au fost principalii factori care au generat creşterea în ansamblu a
veniturilor bugetare. Este de remarcat că veniturile din TVA şi accize au fost mai mari cu 0,5%
comparativ cu programul bugetar aprobat.
Cazuri unde rata 0 este aplicată la consum în legislaŃia statelor membre (titlul
articolului 8, capitol 4, a directivei TVA 2006/112/E C).
Belgia:
- Suplimente ale ziarelor de zi cu zi si cele săptămânale cu informaŃii generale ;
- Aprovizionarea cu unele materiale recuperate şi a unor produse secundare ;
Danemarca:
- Vânzări a unor ziare în mod normal publicate la o rată de mai mult de un exemplar pe
luna
Irlanda:
- Aprovizionare cu cărŃi şi pamflete (excluzând ziare, reviste, cataloage, jurnale, etc);
- Aprovizionarea cu mâncare şi băutură intenŃionate pentru consum (excluzand anumite
produse precum băuturi alcolice, băuturi manufacturate, îngheŃată şi produse de cofetărie);
- Aprovizionare cu seminŃe, plante, copaci etc folosite pentru producerea mâncărurilor;
- Aprovizionarea anumitor fertilizatori în unităŃi mai mari de 10 kg;
- Aprovizionarea cu material de hrănire a animalelor ( cu excepŃia hranei animalelor de
casă);
- Aprovizionarea anumitor produse de igienă feminină;
- Aprovizionarea cu echipament medical precum scaun cu rotile, cârje, dispozitiv
ortopedic, şi alte părti ale corpului artificiale (excluzând dinŃi falşi);
- Aprovizionarea articolelor vestimentare şi a articolelor de încălŃăminte pentru copii de
mărime medie sub vârsta de 10 ani (excluzând haine făcute din piele sau blană şi ale articolelor de
încalŃăminte sau îmbrăcaminte care nu sunt marcate cu vârsta sau mărimea);
- Aprovizionarea cu lumanari de ceara (simple,albe, nedecorate)
- Anumite servicii oferite de comisionarii ai luminilor irlandeze
Italia:
- Aprovizionarea pamantului care nu poati fi folosit ca teren pentru constructii
Malta:
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- Aprovizionarea produselor comestibile pentru consum uman, in afara proviziilor de
mancaruri gata gatite si a anumitor produse precum: ciocolata, inghetata, bauturi
manufacturate,hrana pentru animale de casa si bauturi care sunt accizate ;
- Aprovizionarea semintelor sau a altor metode de raspandire a plantelor mentionate in
paragraful de mai sus clasificate in paragraful de mai sus ;
- Aprovizionarea cu animale de un anumit tip, in general folosite pentru a produce
mancarepentru oameni ;
- Aprovizionarea apei de o autoritate publica alta decat apa pentru o interprindere
particulara, apa distilata sau minerala ;
- Aprovizonarea cu farmaceutice, medicamente doar acolo unde e prescris ;
- Aprovizionarea bunurilor unde aprovizionarea este legata si esentiala pentru echipamentul
chirurgical si de ingrijire in spitale sau institutii oficial aprobate pentru mentinerea serviciilor de
bunastare in institutii care cad in parametrii prescrisi.
Finlanda:
- Ziare si reviste care sunt vandute prin abonare pentru o perioada de cel putin o luna ;
- Servicii de printare pentru publicatii ale membriilor organizatiilor non profit
Suedia:
- Servicii cu privire la productie (servicii de printare)ale publicatiilor periodice ale
membriilor, a personalului si cele ale organizatiilor non profit incluzand servicii legate de
productie precum servicii de distributie.
- Medicamente aprovizionate prin prescriptie sau vandute spitalelor sau importate in tara sa
fie aprovizionate prin prescriptive sau vandute spitalelor
Anglia:
- Aprovizionare cu carti,ziare, publicatii periodice,mape
- Aprovizionare a produselor comestibile pentru consum uman sau consumul animalelor
(excluzand anumite produse precum bauturi alcolice, bauturi manufacturate, inghetata si produse
de cofetarie)
- Aprovizionare cu seminte si alte metode de raspandire a plantelor clasificate in paragraful
de mai sus
- Aprovizionare cu animale folosite pentru a produce hrana pentru oameni
- Aprovizionarea apei de o autoritate publica alta decat apa pentru o interprindere
particulara, apa distilata sau mineral
- Aprovizionare cu farmaceutice si medicamente doar acolo unde sunt prescrise
- Aprovizionarea cu echipament pentru handicapati (excluzand echipament pentru
imbunatatirea auzului,proteza dentala si ochelari de vedere)
- Aprovizionarea obiectelor vestimentare si de incaltaminte pentru pentru copii
- Construirea cladirilor cu scop rezidential,aprobarea alteratiilor pentru aceleasi tip de
cladiri
- Aprovizionarea unor anumite material de o persoana care ofera serviciile mai sus
mentionate,excluzand reparatii si alteratii
- Aprovizionarea de si pentru organizatii caritabile care doneaza bunuri in vederea de a le
vinde
- Aprovizionarea a benzilor magnetice si a casetofoanelor,etc la Institutia nationala a
orbilor
- Aprovizionarea unei institutii caritabile cu radiouri pentru a fi oferite gratuit orbilor
- Servicii de canalizare
- Servicii de transport pentru persoane, in orice tip de vehicul, vas sau aeronava care
transporta minim 12 pasageri, sau de oficiul postal, sau de orice serviciu potrivit programului
- Transportarea pasagerilor sau a marfurilor din sau catre un loc in Anglia
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Aprovizionarea anumitor remorci si a unor vapoare amenajate ca si locuinte de vara
Aprovizionarea de casci si cizme pentru uz industrial
Aprovizionarea motocicletelor si a cascilor
Emiterea bancnotelor

Caracteristici geografice ale aplicarii TVA în comunitate europeană
Republica Cehă:
Nu există regiuni în Republica Cehă unde se aplică rate TVA speciale.
Danemarca:
Insula Faeroe şi Groenlanda nu fac parte din uniunea europeană, ca şi consecinŃă, TVA (după
directiva TVA 2006/112/EC) nu se aplică pe aceste teritorii.
Germania:
Pentru scopurile TVA, Ńara nu include insula Heligoland sau teritoriul Busingen.
Grecia:
Pentru departamentul Lesbos,Chios, Samos, Dodecanese si Cyclades şi pe insula Aagean din
Thassos, Sporades de Nors şi Samothrace şi Skiros, ratele de 6,5 procente,13 procente si 23
procente au fost reduse de la 30 % la 5 %, 9 % şi respectiv 16 %. Aceste rate se aplică la import,
achiziŃii în interiorul comunităŃii, aprovizionări cu bunuri şi servicii efectuate pe aceste insule de
persoane stabilite pe teritoriul lor şi aprovizionări cu bunuri din alte părŃi ale Greciei către
persoane stabilite pe aceste insule. Acest sistem preferenŃial nu se aplică şi pentru tutun şi
transport. Muntele Athos este exclus de la TVA.
Spania:
Pentru TVA, Ńara nu include insulele Canary, Ceuta şi Melilla
FranŃa:
Rate speciale se aplică în Corsica şi departamente din afară(DOM).
a). Corscica
- 0,90 % anumite spectacole de teatru şi circuri, vânzări de carne vie şi mezeluri către
persoane care sunt pasibilie să nu plătească taxa.
- 2,10 % bunurilor aprovizionate în Corsica, la care rata redusă este aplicată pe teritoriul
FranŃei.
- 8 % anumite lucrări pe proprietate imobilă, echipament de agricultură şi vânzări pentru
uzura pe teren, vânzare de electricitate.
- 13 % produse petrol.
b) DOM:
- în departamentul din străinătate, dar nu în Guiana Franceză,o rată redusă de 2,10 % şi o rată
standard de 8,5 sunt aplicabile.
c) Monaco :
- Bunuri şi servicii aprovionate din Monaco sunt văzute ca fiind aprovizionate din sau către
FranŃa.
Italia:
Urmatoarele teritorii sunt excluse de la scopul TVA: Livigno, Campione, d’italy, şi apele
teritoriale ale lacului Lugano.
Austria:
Taxe speciale de 19 % sunt aplicate în Jungholz şi Mittelberg.
Portugalia:
Sunt aplicate taxe special în Azore şi Madeira:
- 4 % rata redusă
- 9 % rata redusă/rata de parcare
- 16 % rata standard
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Finlanda:
Insulele Aland sunt excluse de la TVA.
EvoluŃia aplicări taxei pe valoarea adăugată în statele membre
Nr.
Crt

łara
membră

Data

Cota redusă

1
1

2
Belgia

3
01.01.1971
01.01.1971
01.12.1980

4
6
6
6

Cota
standar
d
5
18
16
16

01.07.1981

6

17

01.09.1981

6

17

01.03.1982

1

6

17

01.01.1983

1

6

19

01.04.1992
01.01.1994
01.01.1996
01.01.2000
01.04.1994

1
1
1
6
-

6
6
6
12

01.07.1996
01.01.1999
9
01.01.2007
01.04.2011

2

3

4

5

Bulgaria

Cehia

Danemarca

Germania

12
12
12

Cota

Cota de
parcare

6
25
25
25
25+5
25
25+5
25
25+8
25
25+8
25
25+8

7
14
17

19,5
20,5
21
21
18

-

12
12
12
-

-

22
20

-

-

7
9

20
20

-

-

01.01.1993

5

23

-

-

01.01.1995

5

22

-

-

01.05.2004
01.01.2008
01.01.2010
03.07.1967

5
9
10
-

19
19
20
10

-

-

01.04.1968
29.06.1970
29.09.1975
01.03.1976
03.10.1977
01.10.1978
30.06.1980
01.01.1992
01.01.1968
01.07.1968
01.01.1978
01.07.1979
01.07.1983

9,25
5
5,5
6
6,5
7

12,5
15
15
15
18
20,25
22
25
10
11
12
13
14

-

-

01.01.1993

7

15

-

-
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Estonia

7

Grecia

8

Spania

9

FranŃa

10

Irlanda
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01.04.1998

7

16

-

-

01.01.2007
1991
1993
2000-2008
01.01.2009
01.07.2009
01.01.1987

7
5
9
9
3

19
10
18
18
18
20
18

36

-

01.01.1988
28.04.1990
08.08.1992
01.04.2005
15.03.2010
01.07.2010
01.01.2011
01.01.1986
01.01.1992
01.08.1992
01.01.1993
01.01.1995
01.07.2010
01.01.1968
01.12.1968
01.01.1970
01.01.1973
01.01.1977
01.07.1982
01.01.1986
01.07.1986
17.09.1987
01.12.1988
01.01.1989
08.09.1989
01.01.1990
13.09.1990
29.07.1991
01.01.1993
01.08.1995
01.04.2000
01.11.1972

3
6
4
8
4
8
4.5
9
5
10
5,5
11
6,5
8
6
6
6
3
6
4
7
4
8
6
7
7,5
7
7
4 5,5 7
4
5,5 7
2,1 4 5,5
2,1 4 5,5
2,1 4 5,5
2,1 5,5 13
2,1 5,5 13
2,1 5,5 13
2,1 5,5 13
2,1
5,5
2,1
5,5
2,1
5,5
2,1
5,5
1
5,26

16
18
18
19
21
23
23
12
13
15
15
16
18
16,66
19
23
20
17,6
18,6
18,6
18,6
18,6
18,6
18,6
18,6
18,6
18,6
18,6
18,6
20,6
19,6
16,37

36
36
33
28
28
20
25
33,33
33,33
33,33
33,33
33,33
33,33
33,33
28
28
25
28
25
22
22
30,26

13
15
17,6
17,6
28
11,11

01.09.1973
01.03.1976
01.03.1979
01.05.1980
01.09.1981
01.05.1982
01.03.1983
01.05.1983
01.07.1983
01.05.1984
01.03.1985
01.03.1986

1
10
1
1
1,5
1,8
2,3
2,3 5
2 5
2 5
2,2
2,4

19,5
20
20
25
25
30
35
23 35
23 35
23 35
23
25

36,75
35 40
-

11,11
-

6

6,75
10
10
15
18
23
18
18
8
18
10
10

7
7
7

13
13
13
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11

12

1
13

14

1,7
1,4
2
2,3
2,3
2,7
2,5
2,8
3,3
3,6
4
4,2
4,3
4,3
4,3
4,4
4,8
4,8
4,8
4,3
6

10
5 10
10
10 12,5
10 12,5
12.5
12.5
12,5
12,5
12.5
12,5
12,5
12,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
9
13,5

Italia

01.05.1987
01.03.1988
01.03.1989
01.03.1990
01.03.1991
01.03.1992
01.03.1993
01.03.1996
01.03.1997
01.03.1998
01.03.1999
01.03.2000
01.01.2001
01.03.2002
01.01.2003
01.01.2004
01.01.2005
01.12.2008
01.01.2010
01.07.2011
01.01.1973

10

25
25
25
23
21
21
21
21
21
21
21
21
20
21
21
21
21
21,5
21
21
12

18

16
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
12,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
13,5
-

6
6
1
1
2
1
2
2
2
2
2
4
4
4
4
4
4
4
-

9
3
3
8
3
8
8
8
9
9
9
9
9
9
10
10
10

Cipru

01.01.1975
18.03.1976
10.05.1976
23.12.1976
08.02.1977
03.07.1980
01.11.1980
01.01.1981
05.08.1982
19.04.1984
20.12.1984
01.08.1988
01.01.1989
13.05.1991
01.01.1993
01.01.1994
24.02.1995
01.10.1997
01.07.1992

12
12
12
12
14
15
14
15
18
18
18
19
19
19
19
19
19
20
5

30
30
30
30
35
35
35
35
38
30
30
38
38
38
-

18
18
18
18
18
18
15 18
18
20
20
12
13
16
-

2
Letonia

01.10.1993
01.07.2000
01.07.2002
01.01.2003
01.08.2005
3
01.05.1995

5
5
5
5
4
-

8
10
13
15
15
5
18

6
-

7
-

Lituania

01.01.2003
01.05.2004
01.01.2009
01.01.2011
01.05.1994

9
5
10
12
-

18
18
21
22
18

-

-

5

6
6

9
9

12

6

9

12

10
10

12

8

15
15

38
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15

16

Luxemburg

Ungaria

17

Malta

18

Norvegia

19

Austria

20

1
21

Polonia

2
Portugalia
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01.08.1994
01.01.1997
01.05.2000
01.01.2001
01.01.2009
01.09.2009
01.01.1970
01.01.1971
01.07.1983
01.01.1992
01.01.1993
01.01.1988
01.01.1993
01.08.1993
01.01.1995
01.01.2004
01.01.2006
01.09.2006
01.07.2009
01.01.1995
01.01.1999
01.01.2004
01.01.2011
01.01.1969
01.01.1971
01.01.1973
01.01.1976
01.01.1984
01.10.1986
01.01.1989
01.10.1992
01.01.2001
01.01.1973
01.01.1976
01.01.1978
01.01.1981
01.01.1984
01.01.1992
01.01.1995
08.01.1993
04.09.2000
01.01.2011
3
01.01.1986
01.02.1988
24.03.1992
01.01.1995
01.07.1996
05.06.2002
01.07.2005
01.07.2008
01.07.2010
01.01.2011

9
5
5
5
5
4
2
2
2
2
0
0
10
0
5
5
5
5
5
5
5
5
4
4
4
4
5
6
6
6
6
8
8
8
13
10
10
10
7
3
5
4
8
8
5
5
5
5
5
5
5
5

9
9
9
5
6
6
6
15
6
12
15
15
18

7

8

7
8

12
12
12
12
12
12

18
18
18
18
19
21
8
10
12
15
15
25
25
25
25
25
20
20
25
15
15
18
18
12
14
16
18
19
20
18,5
17,5
19
16
18
18
18
20
20
20
22
22
23
5
16
17
16
17
17
19
21
20
21
23

30
30
32
6
30
30
30
-

30
30
32
12
7
12
12
12
13
13
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22

România

23

Slovenia

24

Slovacia

25

Finlanda

26

Suedia

27

Anglia

01.07.1993
01.01.1995
01.02.1998
01.01.2000
01.01.2004
01.12.2008
01.07.2010
01.07.1999
01.01.2002
01.01.1993
01.01.1993
01.01.1996
01.01.1999
01.01.2003
01.01.2004
01.01.2007
01.01.2010
01.01.2011
01.06.1994
01.01.1995
01.01.1998
01.10.2009
01.07.2010
01.01.1969
01.01.1971
01.06.1977
08.09.1980
16.11.1981
01.01.1983
01.07.1990
01.01.1992
01.01.1993
01.07.1993
01.01.1996
01.04.1973
29.07.1974
18.11.1974
12.04.1976
18.06.1979
01.04.1991
01.04.1994
01.01.1995
01.09.1997
01.12.2008
01.01.2010
04.01.2011

9
11
9
5
9
5
9
8
8,5
5
6
6
10
14
10
6
10
10
12
5
17
12
6
17
8
12
8
13
9
6,38
2,04
9,89
3,09
11,43
3,54
12,87
3,95
11,88
3,67
12,87
3,95
13,64
4,17
18
21
21
12
6
12
8
5
5
5
5

18
18
22
19
19
19
24
19
20
23
25
23
23
20
19
19
19
20
22
22
22
22
23
11,11
17,65
20,63
23,46
21,51
23,46
25
25
25
25
25
10
8
8
8
15
17,5
17,5
17,5
17,5
17,5
17,5
15

25
12,5
-

8
-
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3. CONCLUZII
Ca o concluzie prezentăm în anexe mai multe informaŃii cu privire la TVA în tările UE.
ANEXE 1. Tabel cu Ńările cu cel mai mic TVA (sub 5 %) din Ńările member
ANEXA 2. Cotele TVA aplicate în mod general în statele membre la anumite servicii şi
produse
ANEXA 3. SituaŃia comparativă privind TVA-ul în statele membre U.E.
ANEXA 4. Aplicarea reducerii taxelor pe valoarea adăugată de statele member în funcŃie de
categoriile de bunuri şi servicii conŃinute în anexa 3 a directive TVA 2006/112/EC
4. REFERINTE BIBLIOGRAFICE
1. Legea contabilităŃii nr 82 din 1991;
2. OrdonanŃa Guvernului nr 61 din 2001 (cu modificările la Legea contabilităŃii nr 82/1991);
3. Legea nr 345/1 iunie 2002 (actualizată) privind tax ape valoarea adăugată;
4. HG nr 44/22.01.2004 privind tax ape valoarea adăugată;
5. Ziarul Financiar: arhiva 2002-2012, Studii privind taxa pe valoarea adăugată în U.E.
6. Comisia Europeană, Taxa pe valoarea adăugată – Aplicarea TVA-ului în statele membre
ale uniunii europene;
7. Ministerul FinanŃelor - Lista TVA-ului aplicat în statele membre ale UE
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MODELE DE CALCUL ŞI ANALIZA PRIVIND APLICAREA TVA
Gherghina NEDELEA*

ABSTRACT:
In this paper I will present VAT registration rules for each type of transaction:
import / export of goods and services to / from Romania, acquisition / in-Community supply
of goods and services, acquisition of goods and services which for commercial and financial
discounts are granted, acquisition / supply of goods to exchange packages, delivery of products in
installment payments,delivery of goods without invoice, acquisition / supply of goods in retail
trade.
CUVINTE CHEIE: operaŃii impozabile, cota TVA, baza impozabilă a TVA, AIC, LIC.
I. INTRODUCERE
TVA a apărut relativ de curând în peisajul sistemelor fiscale, în FranŃa în anul 1954 şi are în
prezent o largă răspândire pe glob.
Taxa pe Valoarea Adăugată este un impozit indirect, se aplică pe fiecare stadiu al circuitului
economic al produsului final, asupra valorii adăugate realizate de producători, inclusiv asupra
distribuŃiei către consumatorul final.
In Ńara noastră, TVA-ul a înlocuit Impozitul pe CirculaŃia Mărfurilor (ICM) ,care funcŃiona
înainte de 1989. TVA a fost introdusă În România prin OrdonanŃa de Guvern nr.3/1992 şi aprobată
prin Legea nr.130 din 19 dec. 1992, cu data de aplicare 1 ian. 1993, insă ea a fost aplicată începând
cu 1 iulie 1993.
Scopul general al TVA, este acela de a impozita consumul, ghidându-se pe principiile:
- TVA este o taxă pe consumul final care se autopercepe;
- Este o taxă neutră, nu reprezintă un element de cost al afacerii, ea se aplică operaŃiunilor
specifice şi nu profitului brut;
- Este o taxă deductibilă, TVA datorată statului este diferenŃa dintre TVA colectată şi TVA
achitată la achiziŃii;
- Faptul generator al TVA apare în momentul efectuării livrării de bunuri şi/sau prestării
serviciilor, şi presupune realizarea condiŃiilor legale pentru exigibilitatea TVA;
- Exigibilitatea TVA – reprezintă dreptul organelor fiscale de a pretinde plătitorului de
TVA, la o anumită dată, plata taxei datorate către bugetul de stat. În principiu TVA devine
exigibilă concomitent cu faptul generator.
Analiza atentă a acestui impozit are importanŃă deosebită deoarece fiind o taxă pe consum
influenŃează major fiscalitatea pe vreme de criză precum si bugetul de stat.
II. CONTINUTUL PROPRIU-ZIS AL LUCRARII
1. NoŃiuni teoretice
1.1 OperaŃiuni impozabile
În primul rând pentru ca o operaŃiune să intre sub incidenŃa TVA, ea trebuie să indeplinească
cumulativ condiŃiile:
- să fie realizată de o persoană impozabilă (art. 127 alin.1),
- să fie efectuată cu plată,
*
Master, Facultatea de Stiinte Economice, Universitatea “Nicolae Titulescu” din Bucuresti; (e-mail:
virginia.nedelea@yahoo.com). Acest studiu a fost elaborat sub coordonarea Conf.univ.dr. Maria Zenovia Grigore
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- să rezulte din una din activităŃile economice prevăzute la art.127 alin.2, activităŃile
economice cuprind activităŃile producătorilor comercianŃilor sau prestatorilor de servicii, inclusiv
activităŃile extractive, agricole şi activităŃile profesiilor libere sau asimilate acestora. De asemenea,
constituie activitate economică exploatarea bunurilor corporale sau necorporale în scopul obŃinerii
de venituri cu caracter de continuitate.
- locul operaŃiunii să fie in România.
În sfera de aplicare a TVA în România se include:
- livrarea de bunuri,
- prestarea de servicii,
- achiziŃia intracomunitară,
- importul.
O importanŃă deosebită în a determina dacă operaŃiunile sunt sau nu supuse TVA, o are
cunoaşterea destinaŃiei bunurilor livrate sau serviciilor prestate; bunurile ,serviciile şi lucrările sunt
supuse taxei în Ńara în care se consumă, adică:
- cele provenite din Ńară sau din import sunt supuse TVA dacă sunt destinate beneficiarilor din
România iar
- cele exportate sunt scutite de TVA cu drept de deducere.

1.2 Cotele de impozitare TVA în România
În Ńara noastră cotele de impozitare TVA utilizate sunt:
• cota standard 24% - se aplică operaŃiunilor care nu sunt scutite de taxă şi care nu sunt
supuse cotelor reduse.
• cota redusă 9% - se aplică bazei de impozitare pentru:
- Livrarea de manuale şcolare, cărŃi, ziare, reviste, cu excepŃia celor destinate publicităŃii;
- Livrări de proteze de orice fel, cu excepŃia celor dentare;
- Livrări de produse ortopedice;
- Livrarea de medicamente de uz uman si veterinar;
- Permiterea accesului la castele, muzee, case memoriale, monumente istorice, arheologice,
grădini zoologice si botanice, târguri şi expoziŃii;
- Cazarea în cadrul sectorului hotelier, inclusiv închirierea terenurilor amenajate pentru
camping.
• cota redusă de 5% - care se aplică bazei de impozitare pentru livrarea locuinŃelor ca parte
a politicii sociale, inclusiv a terenului pe care sunt construite, prin care se inŃelege:
- Livrarea de clădiri destinate pentru a fi utilizate drept cămine de bătrâni şi pensionari,
- Livrarea de clădiri destinate a fi utilizate drept case de copii, centre de recuperare şi
reabilitare pentru minorii cu handicap,
- Livrarea de locuinŃe destinate tinerilor, şi care să nu fi deŃinut şi să nu deŃină locuinŃă pe
care să fi achiziŃionat-o cu cota de 5%,
- Livrarea de clădiri, inclusiv terenuri, destinate către primării în vederea atribuirii acestora
cu chirie unor persoane sau familii cu situaŃie economică precară .
Toate aceste operaŃii taxabile dau drept de deducere a TVA aferent bunurilor şi serviciilor
achiziŃionate , destinate realizării acestor operaŃii taxabile.

1.3 Baza de impozitare TVA
Taxa pe valoarea adăugata se determină prin aplicarea cotei de impozitare asupra Bazei
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Impozabile.
Potrivit Codului Fiscal, Baza de Impozitare cuprinde:
- tot ceea ce constituie contrapartida obtinută sau care urmează a fi obtinută de furnizor ori
prestator din partea cumpărătorului, beneficiarului sau unui terŃ, inclusiv subvenŃiile direct legate
de preŃul acestor operaŃiuni, mai puŃin TVA.
- Impozitele , taxele, (TV, CV, Accize) ,
- Cheltuieli accesorii ( comisioane, cheltuieli transport, ambalare,asigurare ).
Baza de impozitare nu cuprinde:
- rabaturile, remizele, risturnele, sconturile si alte reduceri de preŃ acordate de furnizor
direct clienŃilor şi evidenŃiate în facturi,
- penalizările, precum şi sumele reprezentând daune-interese stabilite prin hotărâre
judecătorească definitivă, pentru neindeplinirea totală sau parŃială a obligaŃiilor contractuale.
- Dobânzile percepute pentru plăŃi cu întârziere,
- Sumele achitate de furnizor sau prestator în contul clientului şi care apoi se decontează
acestuia,
- Valoarea ambalajelor care circulă între furnizorii de marfă şi clienŃi , prin schimb, fără
facturare.

2. TVA în relaŃiile intracomunitare
2.1 AchiziŃia intracomunitară de bunuri
AIC de bunuri constă în obŃinerea dreptului de a dispune ca şi un proprietar, de bunuri
expediate sau transportate la destinaŃia indicată de cumpărător, către un Stat Mambru, altul decat
cel de plecare sau de expediere a bunurilor.
Locul AIC este în România dacă bunurile se află în România în momentul încheierii
transportului. (locul AIC este totdeauna în SM în care se încheie transportul)
Reguli de excepŃie:
- dacă cumpărătorul transmite furnizorului un cod de înregistrare în scop de TVA valabil
emis de autorităŃile unui SM, altul decât cel în care are loc AIC , atunci locul achiziŃiei respective
se consideră în SM care a emis codul.
- dacă AIC a fost supusă la plata taxei în alt SM şi în România, atunci baza de impozitare
se reduce în mod corespunzător în România.
AIC pot fi :

- impozabile
- neimpozabile
- scutite

• AIC impozabile în România sunt dacă:
- bunurile sunt transportate din SM în România,
- cumparatorul este persoana impozabilă inregistrată în scopuri de TVA în România,
normal sau numai pentru AIC, şi comunică un cod de TVA furnizorului pentru a-l înscrie în
factură,
- furnizorul este înregistrat în scopuri de TVA în alt SM
• AIC neimpozabile în România dacă:
- este efectuată de persoane care nu sunt înregistrate în scop de TVA ( nu pot transmite un
cod)
- bunurile care fac obiectul achiziŃiei au fost taxate în SM de origine conform unui regim
special, şi acest regim este menŃionat pe factură (pentru operele de artă, antichităŃi, obiecte de
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colecŃie, second-hand)
- bunurile ce fac obiectul operaŃiei sunt plasate într-un regim suspensiv
• AIC este scutită de TVA în România dacă acele bunuri care fac obiectul livrării sunt
scutite de TVA şi în România, cazuri mai puŃin întâlnite ( ex. Navele marine).
Cumpărătorul din România pentru AIC taxabil are obligaŃiile:
- să se înscrie în Registrul Operatorilor Intracomunitari,
- să emită autofactura cu 15 ale lunii următoare, în cazul în care nu a primit factura externă
până atunci,
- să determine TVA datorată în România şi sa o înscrie în Jurnalul pentru cumpărături şi în
conturile de TVA colectată şi deductibilă,
- să înscrie în Decontul de TVA Valoarea AIC de bunuri şi a TVA deductubilă şi colectată,
- să înscrie operaŃia în DeclaraŃia recapitulativă privind livrările/achiziŃiile intracomunitare
( 390 VIES ), care se depune până pe 25 luna următoare celei în care TVA pentru AIC devine
exigibilă.
AIC efectuate de Grupul celor 3 neplătitori
G3 este format din : - intreprinderi mici
- persoane impozabile neînregistrate în scop de TVA,care
efectuează doar operaŃiuni scutite fără drept de
deducere, de exemplu bănci, companii de asigurări,
ONG-uri, spitale
- persoane juridice neimpozabile, în special instituŃii
Publice.
AIC efectuate de G3 pot fi:
• AIC neimpozabile dacă:
- suma totală a AIC efectuate de respectivul membru G3 în cursul anului curent sau
precedent nu depăşeşte echivalentul în lei a 10000 euro
- respectivul membru G3 nu a optat pentru taxarea AIC în România
• AIC impozabile dacă:
- depăşeşte plafonul de AIC de echivalentul în lei a 10000 euro, va plăti TVA în România
pentru valoarea integrală prin care depăşeşte plafonul, precum şi pentru toate AIC din perioada
rămasă din anul fiscal şi pentru anul calendaristic următor
- dacă un membru G3 optează pentru taxarea AIC pe care le efectuează în România, el este
obligat la plata TVA pentru toate AIC efectuate, din momentul opŃiunii sale tot restul anului rămas
şi în următorii 2 ani calendaristici.

2.2.Livrarea intracomunitară de bunuri
Livrarea Intracomunitară de bunuri constă în transferul dreptului de proprietate asupra
unor bunuri care sunt expediate sau transportate din România în alt Stat Membru al UE ; unei LIC
se asimilează şi transferul de bunuri intracomunitar.
• Locul livrării intracomunitare de bunuri este în România dacă atunci când începe
transportul, bunurile se află în România.
• LIC de bunuri din România către alt Stat Mambru este o operaŃie scutită de TVA cu drept
de deducere, dacă sunt îndeplinite condiŃiile:
- bunurile sunt transportate din România către alt Stat membru ( dovada se face cu factura
de transport şi confirmarea clientului).
- furnizorul să fie persoana impozabilă, înregistrată în România,

1280

ConferinŃa StudenŃească Anuală „Nicolae Titulescu”. ŞtiinŃe economice

- cumpărătorul este înregistrat în scopuri de TVA în alt Stat Membru (deŃine un cod TVA
care indică SM) şi comunică acest cod furnizorului pentru a-l înscrie în factură.
• ObligaŃiile furnizorului din România pentru LIC scutite de TVA sunt:
- să se înscrie în Registrul Operatiunilor Intracomunitare (ROI),
- să emită o factură în care să menŃioneze codul de înregistrare în scop TVA al
cumpărătorului,
- să înscrie operaŃiunea în Decontul de TVA, în rubrica de LIC de bunuri scutite de TVA,
- să înscrie operaŃia în Declaratia recapitulativă privind livrările/achizitiile intracomunitare
(390 VIES), care se depune pană pe 25 luna următoare celei în care ia naştere exigibilitatea TVA
pentru LIC.

3.MODELE DE CALCUL ŞI ANALIZA PRIVIND APLICAREA TVA
EvidenŃa distinctă a TVA este realizată cu ajutorul următoarelor conturi sintetice de gradul I
:
4423
4424
4426
4427
4428

TVA de plată
TVA de recuperat
TVA deductibilă
TVA colectată
TVA neexigibilă

TVA de plată= TVA colectată – TVA deductibilă
TVA de recuperat = TVA deductibilă – TVA colectată
TVA colectată este suma TVA facturată clienŃilor şi depinde de cota aplicată bazei de
impozitare.
TVAfacturată = Baza de impozitare x cota TVA
3.1 TVA privind importul de bunuri
Exemplu : Sc IMEX importă 100.000 cutii de bere de 0,33l, cu concentraŃia alcool 4,5% în
volum şi 11,5grade plato, 0,5 euro/cutie. Cheltuielile de transport extern sunt de 200 euro,
facturate separat, la intrarea în Ńară taxele vamale sunt de 20% şi comisionul vamal este de 0,5%.
1euro=4,2655 lei
Valoare marfă
100.000cutii x 0,5 x 4,2655 = 213.275 lei
Ch transport
200 x 4,2655 =
853,1
VV
214.128,1 lei
TV 20%x VV
42.825,6
CV 0,5% x VV
1.070,6
Accize
12.108
Baza TVA = VV+TV+CV+A
270.132,3 lei
TVA deductibilă =24%x BI
64.832 lei
Acciza bere= 0,748euro/hl*gr.Plato x Qhl x 11,5gr.Platox4,2655lei = 12.108 lei
Qhl=100.000cutiix0,33l/100 = 330hl
Observăm că în cazul importului de bunuri baza de impozitare TVA cuprinde valoarea în
vamă a produselor cât şi cheltuielile care intervin cu taxele vamale,comisioanele,accizele
cheltuielile cu transport extern precum şi cheltuieli cu transport intern şi comisioane acolo unde
este cazul.
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1. Înregistrarea achiziŃiei:
371
Mărfuri

1281
=

%
401
Furnizori
401/transp.
446 / TV
447 /CV
446 /A

270.132,3 lei
213.275
853,1
42.825,6
1.070,6
12.108

2. Înregistrarea TVA:
4426
TVA ded

=

5121
Conturi la bănci în lei

64.832 lei

În cazul importului, TVA devine exigibilă la data completării DeclaraŃiei Vamale de
Import.
Numai după achitarea taxei în vamă ,pe baza DeclaraŃiei vamale operaŃiunea trebuie
evidenŃiată în Jurnalul pentru cumpărări. În baza DeclaraŃiei de Import se completează Decontul
TVA 300 în care se evidenŃiază suma TVA achitată în vamă şi se depune la organul fiscal.

3.2 TVA privind exportul de bunuri
Exportul de bunuri / servicii reprezintă operaŃiune scutită TVA şi cu drept de deducere.

3.3 TVA privind AchiziŃia Intracomunitară de bunuri
• AchiziŃia Intracomunitară de bunuri va fi impozabilă în România , şi se va face prin
taxare inversă dacă sunt îndeplinite următoarele condiŃii:
- bunurile sunt transportate din statul membru în România,
- cumpărătorul este persoana impozabilă , înregistrată în scopuri TVA în România, normală
sau numai pentru AIC, şi comunică codul TVA furnizorului pentru a-l înscrie în factură.
- Furnizorul este înregistrat TVA în alt stat membru.
AchiziŃia intracomunitară nu va fi impozabilă în România, dacă:
- este efectuată de persoane neînregistrate în scopuri de TVA,
- bunurile achiziŃionate au fost taxate în statul membru de origine,
- bunurile achiziŃionate sunt plasate în regim vamal suspensiv.
• AchiziŃia Intracomunitară este scutită de TVA în România pentru acele bunuri care sunt
scutite de taxă în interiorul Ńării.
Exemplu:
SC SUPREME, înregistrată în scop TVA în România,achiziŃionează o linie
tehnologică în valoare de 23.000 euro, de la un furnizor din FranŃa care deŃine cod TVA. Utilajul
este transportat din FranŃa în România.
1 euro= 4,26 lei
Deoarece sunt îndeplinite cele 3 condiŃii operaŃia este impozabilă în România şi se
evidenŃiază prin taxarea inversă.
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1. AchiziŃia liniei tehnologice:
2131
Echipamente tehnologice

=

2. Taxarea inversă:
4426 TVA ded

404
Furnizori de imobilizări
=

4427 TVAcol

97.980 lei

23.515 lei

Exemplu:
SC AVIS, persoană scutită de TVA dar înregistrată în scopuri de TVA pentru AIC
conform art.135 Cod Fiscal, cumpără cărŃi în valoare de 500 euro de la un furnizor din Germania.
1 euro = 4,26 lei
Deci SC AVIS este persoană scutită de TVA ,optând pentru taxarea TVA la AIC
dobândeşte cod TVA pe care îl comunică furnizorului astfel încât acesta să factureze fără TVA.
Din momentul opŃiunii sale SC AVIS va fi obligat la plata TVA pentru toate AIC
efectuate tot anul rămas şi următorii 2 ani calendaristici.
1. Înregistrarea achiziŃiei:
371
Mărfuri

=

401
Furnizori

2.130 lei

2. Înregistrarea TVA (9%) de plată:
371
Mărfuri

=

4423
TVA de plată

192 lei

3. Plată TVA:
4423
TVA de plată

=

5121
192 lei
Conturi la bănci în lei

După efectuarea achiziŃiei SC AVIS va declara până pe 15 luna următoare achiziŃia
depunând DeclaraŃia 390 VIES, şi până pe 25 luna următoare ,TVA aferentă acestei achiziŃii prin
Decontul special de TVA.
TVA se calculează la cursul euro de la data achiziŃiei şi se aplică cota TVA valabilă în
România pentru produsele respective.
Exemplu:
SC AVIS din România, neînregistrată în scopuri TVA achiziŃionează mărfuri de la
un furnizor din FranŃa înregistrat în scopuri TVA, în valoare de 8.000 euro. În luna următoare
achiziŃionează un alt stoc de mărfuri în valoare de 6.000 euro.
1. La prima achiziŃie TVA a fost plătit în FranŃa , iar operaŃia va fi scutită de TVA în
România deoarece nu depăşeşte plafonul de 10.000 euro.
2. La cea de-a doua achiziŃie se depăşeşte plafonul de 10.000 euro, şi deci se datorează TVA
24% în România.
TVAde plată = 24% * 6000euro
însă plata se va face în lei la cursul
din data achiziŃiei.
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3.4 TVA privind Livrările Intracomunitare de bunuri
Livrarea Intracomunitară de bunuri din România către un alt stat membru este scutită de
TVA şi are drept de deducere numai dacă se îndeplinesc conditiile:
- bunurile sunt transportate din România către alt stat membru,
- furnizorul este persoană impozabilă, înregistrată normal în scopuri de TVA în România,
- cumpărătorul deŃine un cod TVA valid în alt stat membru şi îl transmite furnizorului
pentru a-l înscrie pe factură.
Exemplu:
SC IMEX înregistrată în România în scop TVA livrează produse finite în valoare de
150.000 lei unui cumpărător din Germnia , care comunică un cod valabil în statul său. Produsele
sunt transportate de furnizor în Germania.
Deoarece sunt îndeplinite condiŃiile pentru LIC , operaŃia este scutită de TVA cu drept de
deducere. SC AVIS la întocmirea facturii nu va trece TVA.
411
ClienŃi

=

701
V. din vânzarea p.f.

150.000 lei

În cazul în care clientul nu deŃine cod valabil TVA , nu sunt îndeplinite condiŃiile pentru LIC
şi operaŃiunea este taxabilă, atunci SC AVIS la întocmirea facturii era obligată să evidenŃieze
TVA.

3.5 Determinarea TVA când avem reduceri comerciale şi financiare acordate de
furnizor
Dacă la facturare se acordă , reduceri comerciale cât şi financiare, acestea nu se cuprind
în baza de impozitare a TVA, iar reducerile financiare sunt evidenŃiate în contabilitate sub forma
de sconturi.
Exemplu :
O soc. Com. facturează unui client mărfuri în valoare de 15.000.000 lei, TVA 24%,
acordându-i un rabat de 5%.
Clientul decontează factura înainte de termenul de scadenŃă pentru care primeşte o reducere
financiară (scont) de 3%.

Factura cuprinde:
PreŃ de vânzare
Rabat (5%)
Neta comercială
TVA 24%
Total

Scont acordat ulterior
3% x 14.250.000

15.000 lei
750.
14.250
3.420
17.670 lei

427,5 lei
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TVA (24% x 427.500 )

102,6 lei

Înregistrările în contabilitate:
Furnizor
1. Vânzarea mărfurilor
411
=
ClienŃi

Client
1. AchiziŃia mărfurilor

%
17.670 lei
707
14.250
V din vânzare mărfuri
4427 TVA col
3.420

2. Acordarea scontului
%

=

411

530,1

411
ClienŃi

401
Furnizori

=

427,5

3.420

%
530,1 lei
767
427,5
V din sconturi
4427 TVA col 102,6

102,6

4. Încasarea clientului

5121 =
Conturi la bănci
în lei

17.670 lei
14.250

2. Primirea scontului

lei
667
ClienŃi
Ch. Cu sconturi
4426 TVA ded

%
=
401
371
Furnizori
Mărfuri
4426 TVA ded

4. Plata furnizorului

17.139,9 lei

401
Furnizori

=

5121
17.139,9lei
Conturi la bănci
în lei

3.6 TVA privind ambalajele
Cunoaştem 2 mari tipuri de ambalaje:
• Cele care rămân în intreprindere sub forma obiectelor de inventar şi a mijloacelor fixe şi
• Cele care însoŃesc mărfurile vândute.
Ambalajele care însoŃesc mărfurile vândute se împart în 3 categorii:
- ambalaje pierdute, vândute odată cu marfa, incluse în preŃul de vânzare şi supuse TVA;
- ambalaje recuperabile, livrate odată cu marfa ,facturate clientilor;
- ambalaje de circulaŃie (navete, sticle, borcane), circulă la schimb între furnizori şi clienŃi.
Exemplu:
SC. X livrează produse finite în valoare de 400.000 lei şi 200 bucăŃi ambalaje la
preŃul de 30 lei/buc.TVA 24%.
Caz 1. Clientul returnează la timp toate ambalajele
Furnizor
Client
1. Livrare produse finite şi ambalaje
2. AchiziŃie produse şi ambalaje
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411
503.440 lei
ClienŃi
400.000 lei

=

%
701

V din vânzare p.f
4427 TVA

col

96.000 lei
419
6.000lei
ClienŃi creditori
4428 TVA neexig
1.440lei
2. Primirea ambalajelor acordate
%

=

401
Furnizori
ded

TVAneex

2. Predarea ambalajelor
411

7.440 lei
419
6.000 lei
ClienŃi creditori
4428
1.440 lei

%
=
503.440 lei
371
400.000lei
Mărfuri
4426
TVA
96.000lei
409
6.000lei
Furnizori debitori
4428
1.440lei

ClienŃi

401
7.440 lei
Furnizori
6.000 lei

=

%
409

Furnizori debitori
4428
TVAneex

TVAneex
1.440 lei

Caz 2. Clientul returnează numai 150 bucăŃi de ambalaje.
Furnizor
Client
1. Primirea ambalajelor
1. Returnarea ambalajelor
%

=

411

5.580

lei
419
ClienŃi
4.500
ClienŃi creditori
4428
TVAneex
1.080
2. Furnizorul emite o nouă factură pentru
ambalaj
411

=

%

6.200

lei
ClienŃi
5.000

708
V din activit.diverse
4427
TVAcol

1.200
3. Reglarea conturilor 409, 419 şi 4428 pentru

401 =
lei
Furnizori

%
409
Furnizori debitori
4428 TVA neex

5.580
4.500
1.080

la preŃ de vânzare 100 lei/buc.
%
=
6.200 lei
381
5.000
Ambalaje
4426
TVA
1.200
cele 50 bucăŃi ambalaje facturate

401
Furnizori
ded
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%

=

411

1.860

ClienŃi

1.500

lei
419
ClienŃ creditori
4428 TVAneex

401
1.860 lei
Furnizori
1.500

=

%
409

Furnizori debitori
4428
TVAneex

360
360

3.7 TVA privind livrările cu plata în rate
În cazul livrărilor de bunuri şi servicii cu plata în rate, exigibilitatea taxei pe valoarea
adăugată intervine la data livrării bunurilor şi nu la data achitării ratelor.
Exemplu:
SC LOTUS S.A livrează confecŃii , conform contractului în 5 rate lunare succesive.
Conform cu contractul, la preluarea confecŃiilor clientul achită 25% din valoare, din
punct de vedere fiscal avansul este purtător de TVA.
La 1.01.2011 se emite factura:
Valoarea confecŃiilor
TVA 24%
Total factură

10.000 lei
2.400 lei
12.400 lei

1. înregistrarea în contabilitate a livrării
411
ClienŃi

=

%
701
V. din vânzarea p.f
4428 TVAneex

12.400 lei
10.000 lei
2.400 lei

2. încasarea a 25% din valoarea facturii
5121
=
Conturi la bănci

411
ClienŃi

3.100 lei

3. TVA neexigibilă devine exigibilă
4428
TVAneex.

=

4427
TVA colectată

600 lei
(3100x24/124 )

4. În luna februarie se încaseaza prima rată
Rata1 = (12.400 – 3.100)/5luni = 1.860 lei
5121
=
411
Conturi la bănci
ClienŃi
TVA neexigibilă devine exigibilă:

1860 lei

4428 TVAneex = 4427 TVAcol
360 lei
Înregistrările se vor face lunar până la achitarea ratelor.

(1860X24/124)
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3.8 TVA privind livrările de bunuri şi servicii fără factură
În cazul livrărilor fără factură TVA este neexigibilă, deoarece nu sunt primite facturile
fiscale ci doar bunurile sau serviciile.
În acest caz marfa este trimisă pe baza avizului de însoŃire, factura fiind completată
ulterior.

Exemplu:
SC. IMEX SA livrează produse finite pe baza avizului de expediŃie. Produsele finite
sunt în valoare de 13.000 lei, TVA 24%, data expediŃiei este 15.11.2011.

Înregistrările contabile sunt:
Furnizor
1.Înregistrarea vânzării

Client
1. Înregistrarea achiziŃiei

418
=
%
16.120
lei
ClienŃi-facturi de întoc. 701
13.000
lei
V din vânzarea pf
4428 TVAneex 3.120
lei

%

=

408

16.120

lei
371

Furnizori-facturi

13.000

lei
Mărfuri
nesosite
4428 TVAneex

3.120

lei

În momentul întocmirii facturii pot exista 2 cazuri:
Caz 1. Datele din factură rămân aceleaşi cu cele din avizul de expediŃie.
Pe data de 06.12.2011 SC IMEX întocmeşte factura, preŃul de vânzare al produselor este de
13.000 lei, TVA 24%.
1. Anularea
stornare

Furnizor
înregistrării

Client
anterioare

prin

418
=
%
16.120
lei
ClienŃi-facturi de intoc.
701
13.000lei
V. din vânzarea pf
4428
TVAneex
3.120lei

in rosu.
%
16.120 lei
371
13.000lei
Marfuri
4428
3.120lei

=

408

Furnizori-facturi nesosite
TVAneex
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2.Înregistrarea facturii emise
411
lei
ClienŃi
13.000lei

=

%

16.120
701

V din vânzarea pf
4427

TVAcol

3.120lei

%
16.120lei
371
13.000lei
Mărfuri
4426
3.120lei

=

401
Furnizori
TVAded

Caz. 2 Datele din factură nu corespund cu cele din avizul de expediŃie.
Pe factura întocmită preŃul de vânzare al produselor finite este de 15.000lei, TVA 24%.
Furnizor
1. Stornarea facturii în roşu

Client

418
=
%
16.120
lei
ClienŃi-facturi de întoc.
701
13.000lei
V. din vânzarea pf
4428
TVAneex
3.120lei

%
16.120 lei
371
13.000lei
Mărfuri
4428
3.120lei

=

408

Furnizori-facturi nesosite
TVAneex

2. Înregistrarea facturii emise
411

=

%

18.600

lei
ClienŃi
15.000lei

701
V din vânzarea pf
4427

3.600lei

TVAcol

%
18.600lei
371
15.000lei
Mărfuri
4426
3.600lei

=

401
Furnizori
TVAded

3.9 TVA în comerŃul cu amănuntul
În activitatea de comerŃ, unde evidenŃa mărfurilor se Ńine la preŃ cu amănuntul, TVA se
calculează diferenŃiat faŃă de alte sectoare de activitate.
TVAcolectat = Încasări în numerar x 19,3548%
Coeficientul 19,3548% reprezintă cota recalculată din totalul încasărilor în numerar, prin
metoda:
24 / (24+100) x100= 19,3548%
Bunurile comercializate cu amănuntul, adică în magazine comerciale, consignaŃii, unităŃi
alimentare sau alte unităŃi care au relaŃii directe cu persoanele fizice, precum şi pentru unele
servicii (telefon, poştă, transport), preŃurile practicate cuprind şi TVA.
Exemplu:
Se achiziŃionează un stoc de marfă la Cost de AchiziŃie de 20.000lei, Adaos
Comercial 20%, TVA 24%. Soldul iniŃial al contului 371 este de 200 lei, iar al celui de diferenŃe
de preŃ (378) de 100 lei diferenŃă nefavorabilă.
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Societatea vinde ulterior la preŃ de vânzare cu amănuntul de 15.000 lei.
Se vor înregistra achiziŃia şi vânzarea , iar mărfurile vor fi evaluate la preŃ de vânzare cu
amânuntul.
1. AchiziŃia mărfurilor:
371
=
%
29.760 lei
Mărfuri
401
20.000 lei
Furnizori
AC= 20.000x 20%
378
4.000 lei
Dif. de preŃ la mărfuri
4428TVAneex 5.760 lei
2. Vânzarea mărfurilor:
5121
=
%
15.000 lei
Conturi la bănci în lei
707
12.096,77
Vdin vânzarea mărfurilor
TVAcol = 15.000x24/124
4427 TVAcol
2.903,23
3. Scăderea din gestiune a mărfurilor vândute:
K378 = (Si378 + Rc378)/ [(Si371 + Rd371) – (Si4428+Rc4428)=
= (100 +4000)/(2000 +29.760 – 5.760) = 4.100/26.000 = 0,16
Cota Adaos comercial aferentă ieşirilor va fi:
k378 = 0,16 x Rc707 = 0,16 x 12.096,77 = 1.935,48
%
607
Ch. privind mărfurile

=

371
Mărfuri

15.000 lei
10.161,29

378
935,48

1.
DiferenŃe de preŃ la mărfuri
4428 TVAneexigibil

2.903,23

III. CONCLUZII
TVA se stabileşte numai asupra contribuŃiei nete a intreprinderilor la formarea produsului
social final, iar numărul intermediarilor nu influenŃează suma TVA de plată.
Pe parcursul procesului de producŃie şi distribuŃie, fiecare agent economic încasează
TVA de la cumpărător şi deduce TVA aferentă cumpărărilor, diferenŃa reprezentând TVA de plată
la bugetul de stat. Pentru a efectua această operaŃie agentul economic are obligaŃia să evidenŃieze
în Jurnalul de Cumpărări toate achiziŃiile efectuate şi în Jurnalul de Vânzări toate livrările
AgenŃii economici impozabili au obligaŃia să colecteze şi să evidenŃieze TVA de plată la
bugetul de stat , însă TVA este suportată de consumatorul final, de unde rezultă şi caracterul său de
impozit indirect.
În ceea ce priveşte TVA, chiar dacă este un impozit indirect ,el poate afecta într-o mare
măsură intreprinderea, de exemplu dacă există decalaje între încasări şi plăŃi ;ne putem afla în
situaŃia nefavorabilă în care nu am încasat facturile şi avem de plată TVA la bugetul de stat astfel
recurgând la alte surse de finanŃare, care la rândul lor vor antrena alte cheltuieli, sau ne putem afla
în situaŃia favorabilă în care încasăm facturile înainte de termen, astfel utilizănd în scopuri proprii
sumele de TVA până la scadenŃă.
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În raport cu rezultatele intreprinderii, TVA implică două categorii de raporturi, şi anume:
un raport neutral, pentru agenŃii economici care au pro-rata de 100% (TVA este deductibilă
integral),
un raport integrat, care influenŃează rentabilitatea intreprinderii datorită faptului că TVA nu
este deductibilă în totalitate(pro-rata<100%).
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STUDIU DE CAZ PRIVIND TAXA PE VALOAREA ADAUGATA
Daniela SIMILIE*

ABSTRACT : This paper indicates the gross added value's impact on the activity of the firm.
This impact an be both neutral and integrated.
CUVINTE CHEIE : output VAT, deductible VAT, VAT payable, pro-rate, right to deductible
the V.A.T.
INTRODUCERE :
Taxa pe valoarea adăugată (TVA) este un impozit indirect care se adresează tuturor
activităŃilor comerciale care implică producŃia şi distribuŃia de bunuri şi servicii. Obiectivul taxei
pe valoarea adăugată îl reprezintă livrările de mărfuri către terŃi şi pentru consumul propriu,
achiziŃiile de bunuri, prestaŃiile de servicii si bunurile importate. Totodată, sunt impozabile şi unele
operatiuni care pot fi asimilate vânzării sau cumpărării, ca de exemplu: creditul pentru consum,
cesiunea de mărfuri şi, pe un plan mai general, orice tranzacŃie privind transferul proprietăŃii unui
bun material. Valoarea adăugată reprezintă diferenŃa dintre încasările obŃinute din vânzarea
bunurilor sau prestarea serviciilor şi plăŃile efectuate pentru bunuri şi servicii aferente aceluiaşi
stadiu al circuitului economic.
1. Studiu de caz privind prorata TVA
AgenŃii economici plătitori de TVA au dreptul să deducă TVA pentru achiziŃii de materii
prime şi materiale, combustibil şi energie, piese de schimb, obiecte de inventar şi de natura
mijloacelor fixe, precum şi alte bunuri sau servicii ce sunt reflectate în cheltuielile de producŃie,
investiŃii sau circulante1.
În situaŃia în care un agent economic realizează atât operaŃiuni cu drept de deducere, cât şi
operaŃiuni fără drept de deducere a taxei pe valoarea adăugată aferentă intrărilor, dreptul de
deducere se determină în raport de participarea bunurilor şi serviciilor achiziŃionate la realizarea
operaŃiilor cu drept de deducere.
Gradul de participare a bunurilor şi serviciilor la realizarea operaŃiunilor cu drept de
deducere se determină pe baza de prorata:

PRORATATVA =

Livrari .si.bunuri .de.servicii . prestate .cu.drept .de.deducere
⋅ 100
Total .operatii .realizate

Prorata se înmulŃeşte cu rulajul debitor al contului 4426 şi se determină TVA de dedus.
DiferenŃa între TVA deductibilă şi TVA de dedus reprezintă TVA nedeductibilă fiscal şi se suporta
pe cheltuieli fiscale.
Prorata se determină, de regulă, anual, pe baza realizărilor din anul precedent sau
corespunzător regimului taxei pe valoarea adăugată aferentă bunurilor şi serviciilor prevăzute a fi
realizate în anul curent.
Regularizarea taxei pe valoarea adăugată deductibilă determinată pe bază de prorată se
realizează la finele anului şi se înscrie în decontul de TVA întocmit pentru luna decembrie. La
*
Masterand, anul II , Facultatea de ŞtiinŃe Economice Universitatea “Nicolae Titulescu” din Bucuresti (email: daniela_similie@yahoo.com) Acest studiu a fost elaborat sub coordonarea conf. univ. dr. Maria Grigore
(mgrigore@univnt.ro)
1
Morariu Ana - Contabilitate si gestiunea fiscala
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cererea justificată a agenŃilor economici, prorata se poate determina lunar. În cursul unui an
calendaristic nu pot fi folosite două metode pentru determinarea proratei. Dacă agentul economic a
primit aprobarea în cursul anului de trecerea de la calculul proratei anuale la cea lunară, îi revine
obligaŃia recalculării TVA deductibilă înscrisă în deconturile întocmite pentru lunile anterioare
aprobării, în funcŃie de prorata lunară efectivă realizată.
Dacă prorata nu asigură determinarea corectă a TVA aferentă bunurilor şi serviciilor
destinate realizării operaŃiilor impozabile scutite de TVA pentru care se prevede expres dreptul de
deducere, organele fiscale pot aproba criterii specifice pentru exercitarea dreptului de deducere.
TVA privind reducerile comerciale şi financiare
Din punct de vedere fiscal, reducerile comerciale şi financiare acordate de furnizori
clienŃilor, inclusiv după facturarea bunurilor şi serviciilor, nu se include în baza de impozitare.
Pentru a fi excluse din baza de impozitare, reducerile de preŃ trebuie să îndeplinească
următoarele condiŃii:
•
să fie efective şi în sume exacte în beneficiul clientului;
•
să nu constituie în fapt remunerarea unui serviciu sau o contrapartidă pentru o altă
prestaŃie. Aceasta exclude compensarea între venituri şi cheltuieli;
•
să fie reflectate în facturi sau în alte documente legale.
Din punct de vedere contabil, reducerile comerciale nu se înregistrează în contabilitate dacă
sunt acordate la facturarea iniŃială. Pentru reduceri ulterioare facturării, furnizorul emite o nouă
factură în roşu.
Reducerile financiare indiferent de modul facturării, iniŃial sau ulterior, se înregistrează
întotdeauna în contabilitate pe cheltuieli financiare la furnizor şi la venituri financiare la client.
Regula fiscală: nu poate fi dedusă taxa pe valoarea adăugată aferentă intrărilor, pentru
bunurile şi serviciile achiziŃionate de agenŃi economici care nu sunt înregistraŃi la organele fiscale
ca plătitori TVA.
Regula contabilă: potrivit principiului costului istoric, evaluarea la intrare a bunurilor cu
titlu oneros se face la cost de achiziŃie, care cuprinde şi taxele fiscale nedeductibile.
În concordanŃă cu principiul costului istoric, evaluarea la intrarea în patrimoniu a
bunurilor şi serviciilor achiziŃionate cu titlu oneros, presupune includerea şi taxelor fiscale
nedeductibile. În acest sens, TVA nedeductibilă fiscal intră în costul de achiziŃie al bunurilor
cumpărate.
2. Exemplu practic
Societatea Alfa cu sediul în Bucureşti, sectorul 1, este o persoana impozabila romana,
inregistrata in scopuri de TVA.La sfarsitul lunii noiembrie societatea avea TVA de recuperat
(suma negative din decontul de TVA; soldul contului 4424) in suma de 225 lei.
In cursul lunii decembrie anul N se efectueaza urmatoarele operatiuni economico-financiare:
1. Achizitioneaza materii prime in valoare de 12.400 lei (tva 24%), conform factura
%
= 401
12.400 lei
301
„Furnizori”
10.000 lei
„Materii prime”
4426
2.400 lei
„TVA deductibila”
2. La receptia materiilor prime se constata ca o parte din acestea, in valoare de 400 lei nu
corespund criteriilor de si se returneaza.Se primeste o factura de stornare.
%

=

401

-496 lei
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301
„Materii prime”
4426
„TVA deductibila”

„Furnizori”

-400 lei
-96 lei

3. Vinde produsele finite la pret de vanzare de 43.000 lei ( cost de productie 35.000 lei) unei
persoane impozabile din Franta care comunica in mod valabil de inregistrare in scopuri de
TVA.Produsele finite sunt transportate in Franta (document – factura).
Este o operatiune scutita de TVA ( din punct de vedere al furnizorului) cu drept de deducere,
deoarece bunurile vandute parasesc teritoriul Romaniei, iar cumparatorul a comunicat un cod
valabil de inregistrare in scopuri de TVA.
411
„Clienti”

=

701
„Venituri
din
produselor finite”

43.000 lei
vanzarea

Se descarca din gestiune produsele finite vandute
711
= 345
„Variatia stocurilor”
„Produse finite”

35.000 lei

4. Primeste factura pentru rata de leasing ( pentru un mijloc de transport) in valoare de 5.620
lei, dobanda aferenta ratei 55 lei.
TVA se calculeaza atat la rata cat si la dobanda : (5.620 + 55) * 24% = 1.362
%
167
„Alte imprumuturi si datorii
asimilate”
666
„Cheltuiele privind dobanzile”
4426
„TVA deductibil”

=

404
„Furnizori de imobilizari”

7.037 lei
5.620 lei
55 lei
1.362 lei

5. Achizitioneaza conform factura, de la furnizor inregistrat in scopuri de TVA in Spania, un
utilaj in valoare de 8.500 euro (curs 4.25 lei/euro) care este transportat din Spania in Romania.
Societatea Alfa comunica furnizorului codul sau de TVA.
Deoarece sunt indeplinite cele doua conditii ( transport, cod valabil de TVA) furnizorul este
scutit de TVA si la client se face taxarea inversa.
2131
„Echipamente tehnologice”

=

404
„Furnizori de imobilizari”

4426
„TVA deductibilă”

=

4427
„TVA colectată”

36.125 lei
8.670 lei
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6. Intocmeste factura pentru chiria unui unui spatiu comercial aferenta lunii decembrie,
ianuarie, februarie in suma de 2.100 lei.
Inchirierea de bunuri imobile este operatiune scutita de taxa, fara drept de deducere.
461
„Debitori diversi”

=

%
472
„Venituri inregistrate in avans”
706
„Venituri din chirii”

6.300 lei
4.200 lei
2.100 lei

7. Vinde pe baza de factura, produse finite la pret de vanzare (fara TVA) de 56.500 lei unei
persoane impozabile din Austria care comunica un cod valabil de inregistrare in scopuri de TVA si
care, le vinde apoi altei persoane inregistrate in scopuri de TVA din Romania.Produsele finite se
transporta direct la beneficiarul final.Costul de productie al produselor este de 49.000 lei.
Deoarece produsele nu au parasit teritoriul Romaniei, se factureaza TVA la vanzare.
411
„Clienti”

=

%
701
„Venituri din vanzarea produselor
finite”
4427
„TVA colectată”

Se descarca produsele vandute din gestiune
711
= 345
„Variatia stocurilor”
„Produse finite”

70.060 lei
56.500 lei
13.560 lei

49.000 lei

8. Se deconteaza un avans de trezorerie in valoare de 13.000 astfel:
Cazare 2 nopti 326.14 lei ( factura)
Combustibil in valoare totala de 478 ( bon fiscal)
Materiale consumabile la cost de achizitie 10.200.Furnizorul a facturat si o
reducere de 10%’
Pentru cazare cota de TVA este 9% = 29,35 lei
Combustibil TVA = 114,72 lei
Matreiale cnsumabile TVA = 2.203,20 lei
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%
625
„Cheltuieli de deplasare”
6022
„Cheltuieli privind combustibilul”
302
„Materiale consumabile”
4426
„TVA deductibil”
5311
„Casa in lei”

=

542
„Avansuri de trezorerie”

13.000,00 lei
296,79 lei
363,28 lei
9.180,00 lei
2.347,27 lei
812,66 lei

9. Se achizitioneaza bauturi alcoolice in valoare totala de 992 lei (TVA 192 lei, cu factura),
sucuri in valoare de 560 lei (TVA inclus de 108,38 lei, cu factura) si cafea in valoare de 355 lei
(TVA inclus de 68,70 lei, cu bon fiscal), pentru protocol.Se achita numerar.
Pentru bauturile alcoolice achzitionate in alt scop decat pentru a fi vandute sau folosite in
activitatea societatii, TVA-ul nu se deduce.
Pentru cafea, bonul fiscal nu are drept de deducere a TVA-ului.
Se vor inregistra:
- cheltuieli de protocol cu valoarea de:
992 lei + (560 lei – 108,38 lei) + 355 lei = 1.798,62 lei
- TVA aferent sucurilor
%
623
„Cheltuieli de protocol”
4426
„TVA deductibilă”

=

5311
„Casa in lei”

1.907,00 lei
1.798,62 lei
108,38 lei

10. Se vinde un mijloc de transport achizitionat cu pretul de 125.600 lei, incomplet amortizat
( 70.000 lei), pret de vanzare 98.000 lei, conform factura
461
„Debitori diversi”

=

%
7583
„Venituri din vânzarea activelor”
4427
„TVA colectată”

Se scoate din evidenta contabila mijlocul de transport vandut
%
= 2133
2813
„Mijloace de transport”
„Amortizarea
mijloacelor
de
transport”

121.520 lei
98.000 lei
23.520 lei

125.000 lei
70.000 lei
55.000 lei
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6583
„Cheltuieli privind activele cedate”

11. Se vand produse finite pe baza de aviz de expeditie ( factura urmand sa se intocmeasca
ulterior in valoare de 19.150 lei.
Deoarece nu s-a intocmit factura, nu se va inregistra TVA colectat, ci TVA neexigibil =
19.150 * 24/124 = 3.706,44 lei
418
„Clienti – facturi de intocmit”

=

%
701
„Venituri
din
produselor finite”
4428
„TVA neexigibil”

19.150,00 lei
15.443,54 lei
vanzarea
3.706,44 lei

12. Se intocmeste factura pentru produsele finite vandute in valoare totala de 21.250 lei
(costul de productie 12.000 lei).
411
„Clienti”

=

%
418
„Clienti facturi de intocmit”
701
„Venituri
din
vanzarea
produselor finite”
4427
„TVA colectat”

21.250,00 lei
19.150,00 lei
1.693,54 lei

406,46 lei
Ca urmare a intocmirii facturii TVA neexigibil devine TVA exigibil ( TVA colectat)
4428
„TVA neexigibil”

=

4427
„TVA colectat”

3.706,44 lei

13. Se descarca din gestiune produsele finite vandute
711
„Variatia stocurilor”

=

345
„Produse finite”

12.000 lei

14. Se achizitioneaza marfuri pe baza de factura. Cost de achizitie 9.820 lei, transport inclus
in factura 610 lei.
%

=

401

12.933,20 lei
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371
„Marfuri”
4426
„TVA deductibil”

„Furnizori”

10.430,00 lei
2.503,20 lei

15. Se receptioneaza marfurile achizitionate.Adaos comercial 45%, TVA 24%.
Daca evidenta marfurilor se tine la pret de vanzare cu amanuntul, acesta va cuprinde costul de
achizitie, adaos comercial si TVA neexigibil:
PVA = CA + AC + TVA neexigibil = 10.430 + 4.693,50 + 3.629,64 = 18.753,14
371
„Marfuri”

%
8.593,14 lei
378
4.693,50 lei
„Diferenta de pret la marfuri”
4428
3.629,64 lei
„TVA neexigibil”
16. Se vand marfuri prin magazinul propriu, la pret de vanzare cu amanuntul de 12.260 lei.

5311
„Casa in lei”

=

=

%
707
„Venituri din vanzari marfuri”
4427
„TVA colectat”

12.260,00 lei
9.887,09 lei
2.372,91 lei

17. Se descarca din gestiune marfurile vandute stiind ca la inceputul lunii:
Si 371 = 14.250 lei; Si 378 = 4.150 lei; Si 4428C = 3.142,12 lei
La descarcarea din gestiune a marfurilor vandute se are in vederea factul ca evidenta acestora
cuprinde costul de cahizitie, adaosul comercial si TVA neexigibil, asa ca toate aceste elemente
trebuie descarcate din gestiune.
- Se calculeaza coeficientul de adaos comercial care reprezinta ponderea adaosului comercial
in valoare marfurilor:
K 378 = (Si 378 + RC 378) / [(Si 371 + RD 371) – (Si 4428 + RC 4428)]
=(4.150+4.963,50)/[(14.250+10.430+8.593,14)–(3.142,12+3.629,64)]
= 9.113,50 / ( 33.273,14 – 6.771,76)
= 34,30 %
- Se calculeaza adaosul comercial aferent marfurilor vandute prin aplicarea coeficientului
calculat anterior la pret de vanzare exclusiv TVA.
AC = 9.887,09 * 34,30% = 3.392,28 lei
- Costul de achizitie al marfurilor vandute se descarca pe cheltuieli privind marfurile.
Cheltuieli = 9.887.09 – 3.392,27 = 6.494,82 lei
- TVA neexigibil aferent marfurilor vandute este egal cu TVA colectat la vanzarea marfurilor.
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TVA n = 9.887,09 * 24% = 3.372,90 lei

%
378
„Diferenta de pret la
marfuri”
607
„Cheltuieli
privind
marfurile’
4428
„TVA neexigibila”

=

371
„Marfuri’

13.260,00 lei
3.392,28 lei
6.494,82 lei
3.372,90 lei

18. La inventarul de la sfarsitul exercitiului financiar s-au constatat lipsuri din stocul de
materii prime in valoare de 320 lei, persiabilitati in limita admisa si din stocul de marfuri in
valoare de 750 lei, lipsuri imputabile.
Pentru lipsurile ce reprezinta perisabilitati nu se calculeaza TVA
601
„Cheltuieli cu materii prime”

=

301
„Materii prime”

320 lei

Pentru lipsurile imputabie se calculeaza TVA
461
„Debitori diversi”

=

%
371
„Marfuri”
4427
„TVA colectat”

930 lei
750 lei
180 lei

19. Se achizitioneaza materii prime la pret de achizitie de de 17.000 lei, conform facturii,
ambalate astfel:
In ambalaj returnabil dar care se factureaza, deoarece vor fi restituite peste
15 zile in valoare de 230 lei;
In ambalaj returnabil cu valoare de 420 lei care nu se factureaza, deoarece
se restituie imediat;
In ambalaj nereturnabil cu valoarea de 310 lei.
Ambalajele returnabile nu se impoziteaza.
Baza de impozitare = 17.000 + 310 = 17.310 lei
TVA = 17.310 * 24% = 4.154,40 lei
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%
301
„Materii prime”
381
„Ambalaje”
4426
„TVA deductibil”
409
„Furnizori debitori”

1299
=

401
„Furnizori”

21.694,40 lei
17.000,00 lei
310,00 lei
4.154,40 lei
230,00 lei

20. Se returneaza jumatate din ambalajele care trebuiau returnate peste 15 zile, cealalta
jumatate este retinuta de Societatea Alfa
401
„Furnizori”

=

409
„Furnizori debitori”

115,00 lei

381
„Ambalaje”

=

409
„Furnizori debitori”

115,00 lei

4426
„TVA deductibil”

=

401
„Furnizori”

27,60 lei

Se calculeaza pro-rata stiind ca veniturile totale pana la data de 30 nov N sunt in suma de
459.150 lei, din care neimpozabile fara drept de deducere 171.850 lei, TVA-ul deductibil
inregistrat pana la sfarsitul lunii noiembrie a fost in valoare de 133.300 lei din care a fost dedus
107.973 lei conform pro-rata definitive declarata la sfarsitul exercitiului financiar precedent (81%).
Se calculeaza pro-rata la sfarsitul exercitiului financiar
[(459.150 – 171.850) + 182.274,17 + 43.000 + 36.125
Pro-rata = ----------------------------------------------------------------- x 100 =
459.150 + 2.100 + 182.274,17 + 43.000 + 36.125
571.199,17
= ----------------- x 100 =
773.272,17
= 76 %
TVA de regularizat privind TVA de dedus pentru perioada ianuarie- noiembrie N:

4426 “TVA deductibil “ = 133.300 lei ; TVA dedus = 107.973 lei

TVA de dedus conform pro-rata calculate la sfarsitul esercitiului financiar 133.300
* 76% = 101.308 lei
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Dedus in plus = 107.973 – 101.308 = 6.665 lei

Se regularizeaza TVA afferent lunii decembrie




4427 “TVA colectat” = 52.415,81 lei
4426 “ TVA deductibil” = 21.476,85 lei
TVA de dedus in decembrie = 21.476,85 * 76% = 16.322,41 lei

4427”TVA colectat” > 4426 “TVA deductibil” => 4423 “TVA de plata”
Datorita faptului ca pana la decembrie s-a dedus TVA in plus in valoare de 6.665 lei, din
TVA dedus in decembrie va fi = 16.322,41 lei – 6.665 lei = 9.657,41 lei
4427
„TVA colectat”

=

%
4423
„TVA de plata”
4426
„TVA deductibil”

52.415,81 lei
42.758,40 lei
9.657,41 lei

TVA-ul deductibil pentru care societatea nu are drept de deducere se inregistreaza pe
cheltuieli ale periaodei curente:
635
„Cheltuieli cu alte impozite”

=

4426
„TVA deductibil”

11.819,44 lei

Societatea avea la sfarsitul lunii noiembrie, TVA de recuperate. Aceasta se recupereaza din
TVA de plata al lunii decembrie.
4423
„TVA de plata”

=

4424
„TVA de recuperat”

225 lei

TVA de plata ramas = 42.758,40 – 225 = 42.533,40 lei
La achitare suma se rotunjeste la 42.533 lei
Diferenta de 0.40 lei se inregistreaza ca venit al perioadei in care se efectueaza plata.
4423
„TVA de plata”

=

7588
„Alte venituri din exploatare”

=

5121
„Conturi la bănci în lei”

0.40 lei

Plata catre bugetul de stat
4423
„TVA de plată”

D
1.

C

4426 " TVA deductibil"
2.400,00

lei

9.657,41

42.533,40 lei

lei
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2.

-96,00

lei

4.

1.362,00

lei

5.

8.670,00

lei

8.

2.347,27

lei

9.

108,38

lei

14.

2.503,20

lei

19.

4.154,40

lei

20.

27,60

lei

RD

21.476,85

D

11.819,44

lei

21.476,85

C

4427 " TVA colectat"
52.415,81

52.415,81

lei

8.670,00
13.560,00
23.520,00
406,46
3.706,44
2.372,91
180

52.415,81

lei
lei
lei
lei
lei
lei
lei

5.
7.
10.
12.
12.
16.
18.

RC

3. Prezentarea informaŃiilor în situaŃiile financiare. Analize şi interpretări financiare
Taxa pe valoare adaugată în raport cu rezultatele întreprinderii
Taxa pe valoare adaugată este neutră pe plan economic, în raport cu gestiunea
întreprinderii, doar dacă agentul economic intră în sfera de plată a T.V.A., sau a optat pentru plata
T.V.A. prin cerere aprobată de organul fiscal unde agentul economic respectiv este înregistrat ca
plătitor de taxe.
Există cazuri în care agentul economic se încadrează în situaŃia de mai sus, dar, potrivit
activităŃii pe care o desfăşoară, livrează şi bunuri scutite de T.V.A. DiferenŃa nedeductibilă numai
poate fi neutră din punct de vedere contabil, deci ea va afecta contul de rezultate prin creşterea
cheltuielilor de exploatare. Din punct de vedere contabil, taxa pe valoare adaugată este neutra
pentru întreprindere, dacă operaŃiunile desfăşurate intră în sfera de aplicare, iar deductibilitatea
este de 100%. Această neutralitate este efectivă în ceea ce priveşte contul de rezultate, iar
dispoziŃiile Planului de Conturi General obligă întreprinderea să înregistreze cumpărăturile şi
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vânzarile la valoarea lor netă, fără a fi înglobat TVA. Pentru ca agentul economic plătitor de TVA
să aibă posibilitatea înregistrării în contabilitatea Ńării, din punct de vedere fiscal, trebuie să
înregistreze pe bază de facturi atât în Registrul pentru Vânzari când livrează bunuri sau efectuează
prestări de servicii, iar atunci când achiziŃionează bunuri pe bază de facturi sau alte documente
înlocuitoare, evidenŃiază în Registrul de cumpărări, toate intrările de bunuri supuse TVA. Se
apreciază că TVA implică două categorii de raporturi faŃă de rentabilitatea întreprinderii:
 raport neutru, pentru agenŃii economici supuşi acestui impozit, care livrează bunuri şi
servicii impozabile şi au prin efectul legii prorata de 100%, astfel nefiind afectată rentabilitatea
întreprinderii. Întreprinderea este obligată la plata TVA pentru cumpărările efectuate şi de a
solicita, prin facturare, clienŃilor săi TVA conform legislaŃiei. Astfel, întreprinderea intervine ca
un colector de impozit pentru TVA. Pentru agentul economic plătitor de TVA, care efectuează
operaŃii impozabile TVA, reprezintă o degajare de cheltuială lăsând contul de rezultate
nemodificat. În aceste situaŃii se apreciază că între contabilitate şi fiscalitate se creează un raport
neutru, informaŃia contabilă fiind folosită ca obiect şi ca suport pentru calcularea ei şi decontarea
TVA. Astfel, TVA nu generează probleme pentru amortizarea celor două categorii de interese,
contabil şi fiscal. Raportul neutru al TVA asupra contului de rezultate se schimbă în raport integrat
faŃă de gestiunea fiscală a întreprinderii, implicit în contabilitate, numai în măsura în care
mobilizează agentul economic plătitor de TVA la un comportament înscris în costul optim fiscal.
 raport integrat, influenŃează rentabilitatea întreprinderii, TVA întrând în costul de
achiziŃie pentru agenŃii economici neplătitori. Contribuabilii supuşi acestui impozit ce livrează
bunuri şi servicii care prin efectul legii sunt scutite de TVA, majorează cheltuielile de exploatare,
implicând costuri suplimentare de gestiune şi costuri de trezorerie. Raportul integral al TVA
asupra rentabilităŃii întreprinderii este determinat de intersecŃia între interesul contabil şi cel fiscal.
În cazul acestor intersecŃii apar dezacorduri între principiile contabile şi cele fiscale şi, în
consecinŃă, ele trebuie armonizate sau conciliate. În cazul TVA se pune problema evaluării
patrimoniului determinat de măsurarea activelor şi pasivelor cheltuielilor şi veniturilor. Fiscalitatea
şi-a însusit unul dintre principiile contabilităŃii, şi anume metodele de evaluare ale patrimoniului
trebuie sa fie aceleaşi în tot cursul exerciŃiului financiar şi de la un exerciŃiu la altul. Dacă în cazuri
justificate se schimbă metodele, trebuie calculate influenŃele asupra situaŃiei patrimoniale şi
financiare, precum şi asupra nivelului contului de rezultate. TVA generează costuri pentru
întreprindere în calitatea sa de colector fiscal. Aceste costuri pot fi determinate de următoarele
categorii: costuri directe, costuri de gestiune şi costuri de trezorerie.
Impactul TVA asupra situaŃiei financiar-patrimoniale şi a fluxurilor de trezorerie
Analiza impactului TVA asupra situaŃiei financiar-patrimoniale şi asupra fluxurilor de
trezorerie se referă la influenŃa acesteia asupra poziŃiei financiare şi a indicatorilor echilibrului
financiar. În situaŃia în care agentul economic are de plată la bugetul de stat TVA, această sumă
trebuie achitată în data de 25 a lunii următoare, rezultă că agentul respectiv beneficiază de un
surplus de trezorerie pentru 25 de zile, cu condiŃia ca suma pentru vânzarile efectuate să fie
încasată de la terŃi pâna la data de întâi a lunii următoare. În caz contrar se reduce proporŃional cu
numărul de zile aferente neîncasării contravalorii facturilor emise. Dacă clienŃii întârzie la plata
facturii cu peste 25 zile atunci firma este pusă în situaŃia de a apela la un credit bancar sau să-şi
sisteze plăŃile scadente către terŃi, pentru a-şi putea onora datoria faŃă de bugetul de stat. În situaŃia
în care vânzarile rămân constante şi termenul de scadenŃă nu se modifică, societatea beneficiază
din partea statului de un credit constant lunar, caz în care societatea realizează un profit
suplimentar determinat de rata dobânzii practicată de băncile comerciale, pentru creditul bancar
neangajat.
InfluenŃa cheltuielilor de exploatare angajate de TVA asupra rezultatelor întreprinderii
Potrivit prevederilor Codului fiscal, întreprinderile care înregistrează o cifră de afaceri sub o
anumită limită legală pot solicita înregistrarea ca neplătitori de TVA. Aceste întreprinderi vor
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înregistra costuri de achiziŃie mai mari decât cele reale cu 24%, reprezentând contravaloarea TVA
aferentă tranzacŃiei respective, iar pentru vânzările efectuate nu va aplica TVA, ceea ceva
reduce preŃul de vânzare total al produselor cu 24%. Astfel, se face că întreprinderea va
înregistra costuri de exploatare mai mari. Creşterea cheltuielilor de exploatare implică modificarea
soldurilor intermediare de gestiune. Pentru agenŃii economici supuşi plăŃii TVA, care livrează
bunuri şi servicii impozabile şi au prin efectul legii prorata de 100%, situaŃia generală nu este
afectată şi nici rentabilitatea întreprinderii. Pentru agenŃii economici supuşi plăŃii TVA, care
livrează bunuri şi servicii impozabile şi nu au prorata 100%, situaŃia generală este afectată
influenŃând rentabilitatea întreprinderii. TVA conduce la creşterea costurilor. Pentru cei care
livrează bunuri şi servicii care prin efectul legii sunt scutite de plata TVA, se majorează
cheltuielile de exploatare. Astfel, marja comercială se va diminua în cazul unui raport integrat al
TVA asupra rentabilităŃii întreprinderii, cu TVA nedeductibilă aferentă livrărilor de bunuri scutite.
Aceasta va conduce la diminuarea valorii adăugate, excedentul brut din exploatare, rezultatului
exploatării, rezultatului curent şi rezultatului exerciŃiului cu valoarea corespunzătoare TVA
nedeductibilă. La aplicarea proratei mai mică de 100%, se va diminua excedentul Brut din
exploatare şi implicit, rezultatul exploatării, rezultatul curent şi rezultatul exerciŃiului.
Impactul TVA aspra pragului de rentabilitate şi intervalului de siguranŃă
Cunoaşterea pragului de rentabilitate şi intervalului de siguranŃă prezintă importanŃă în
activitatea practică, deoarece pot fi adoptate decizii care să anihileze influenŃele negative ale unor
factori conjuncturali.
Cu cât intervalul de siguranŃă este mai mare, cu atât este mai bine pentru întreprindere.
În cazul în care TVA determină un raport neutra asupra rentabilităŃii întreprinderii, atunci
valorile pragului de rentabilitate şi a intervalului de siguranŃă nu se vor modifica. Însa dacă TVA
generează creşterea costurilor de achiziŃie prin includerea taxei fiscale nedeductibile, conducând
implicit la creşterea cheltuielilor de exploatare, costuri de gestiune, costuri de trezorerie, atunci
se modifică atât pragul de rentabilitate, cât şi intervalul de siguranŃă, pentru ca nivelul
cheltuielilor variabile se modifică.
Cu cât intervalul de siguranŃă este mai mare, cu atât este mai bine pentru întreprindere. În
cazul în care TVA determină un raport neutru asupra rentabilităŃii întreprinderii, atunci valorile
pragului de rentabilitate şi a intervalului de siguranŃă nu se vor modifica. Însă dacă TVA generează
creşterea costurilor de achiziŃie prin includerea taxei fiscale nedeductibile, conducând implicit la
creşterea cheltuielilor de exploatare, costuri de gestiune, costuri de trezorerie, atunci se modifică
atât pragul de rentabilitate, cât şi intervalul de siguranŃă, pentru ca nivelul cheltuielilor variabile se
modifică.
InfluenŃa TVA asupra lichidităŃii şi solvabilităŃii întreprinderii
Analiza lichidităŃii se realizează pe baza: gradului general de lichiditate, gradului net de
lichiditate. Analiza solvabilităŃii se realizează pe baza solvabilităŃii globale, solvabilităŃii generale,
solvabilităŃii imediate.
Raportul integral al taxei pe valoarea adaugată nu generează mişcarea valorii ratelor de
solvabilitate si de lichiditate. InfluenŃa TVA asupra ratelor de lichiditate şi solvabilliate în sensul
creşterii acestora apare în situaŃia în care agentul economic are de plată la bugetul de stat TVA,
beneficiind de un surplus de trezorerie. În situaŃia în care vânzarile ramân constante şi termenul de
scadenŃă nu se modifică, societatea beneficiază din partea statului de un credit constant, caz în care
societatea realizează un profit suplimentar, determinat de rata dobânzii, practicat de băncile
comerciale, prin folosirea de disponibilităŃi. Daca societatea are de recuperat TVA, atunci se va
confrunta cu necesitatea de disponibilităŃi, aflându-se în situaŃia de a contracta un împrumut
bancar, să îŃi diminueze stocurile prin accelerarea vitezei de rotaŃie a acestora, sau să diminueze
volumul creditului acordat clienŃilor, prin accelerarea procedurilor de încasare a creanŃelor de la
partenerii de afaceri. Aceste măsuri vor conduce la scăderea ratelor de lichiditate şi solvabilitate.
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InfluenŃa TVA asupra ratelor de echilibru financiar şi de randament
Dacă societatea are de plată TVA, înseamnă că societatea va putea folosi disponibilităŃile
create şi să renunŃe la credite. Aceasta va conduce la creşterea ratei autonomiei financiare, ratei de
finanŃare a stocurilor şi scăderea ratei datoriilor. În caz contrar are loc o scădere a acestor rate.
Ratele de randament sunt:
Raportul neutru în care se află TVA în cazul în care agentul economic este plătitor de TVA şi
efectuează operaŃiuni cu prorata 100% nu va modifica ratele de rentabilitate. Pentru cazul în care
TVA nu este deductibilă în totalitate, pentru că agentul economic efectuează operaŃiuni care sunt
scutite, sau nu are prorata de 100%, costurile pe care le antrenează vor conduce la micşorarea ratei
rentabilităŃii economice şi a ratei rentabilităŃii financiare.
4. CONCLUZII
TVA-ul chiar dacă este un impozit indirect acesta poate avea un impact destul de mare asupra
întreprinderii. Totul depinde de gradul de deductibilitate al acestuia şi de domeniul de activitate al
firmei.
Impactul TVA poate fi de 2 feluri: neutru – atunci când societatea joacă rolul unui colector de
impozit având pro rata de 100% şi nefiindu-i afectată rentabilitatea; şi un impact “integrat” în
cazul în care societatea nu este plătitoare de TVA dar în schimb îşi majorează cheltuielile de
exploatare implicând anumite costuri directe, de gestiune sau de trezorerie. În ceea ce priveşte
influenŃa asupra trezoreriei aceasta poate fi destul de semnificativă în cazul în care clienŃii nu îŃi
plătesc facturile la timp, iar societatea ajunge la momentul în care trebuie să plătească TVA la
bugetul de stat (sume destul de mari uneori) şi se află in imposibilitatea de a face aceasta. În
această situatŃie, întreprinderii nu-i rămâne altă soluŃie decât să apeleze la un împrumut bancar,
care la rândul lui antrenează numeroase costuri. În schimb în cazul în care clienŃii sunt corecŃi cu
plata facturilor, sau mai mult decât atât, plătesc şi mai înainte de scadenŃă, atunci societatea are dea face cu un surplus de trezorerie pe o anumită perioadă (maxim 25 zile) pe care îl poate valorifica
în diverse moduri. În concluzie, acest impozit nu este deloc de neglijat pentru întreprindere.
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APLICAREA TAXEI PE VALOAREA ADAUGATĂ – STUDIU DE CAZ –
LA S.C. MASTER PH SERVICE SRL
Ildiko-Maria TOASO1

ABSTRACT
Potrivit prevederilor art. 125 din Legea 571/2003 privind Codul Fiscal “Taxa pe valoarea
adăugată este un impozit indirect datorat la bugetul statului” şi care este colectat conform
prevederilorTitlului VI Taxa pe Valoarea Adaugată din legea mai sus menŃionată.
Contribuabilul din studiul de caz este persoană juridică care realizează în mod independent
activităŃi economice de comerŃ cu ridicata intern sau import/export de mărfuri. Perceperea acestui
impozit indirect, cum am arătat,în lucrare are loc la vânzarea mărfurilor,practic se aplică pe
întreg circuitul economic până la utilizatorul final al mărfurilor. Aceasta înseamnă că ele sunt
cuprinse în preŃuri, pe care corespunzător le majorează. Când cumpărătorul transformă veniturile
în mărfuri, cantitatea pe care el o obŃine este diminuată cu mărimea impozitelor indirecte pe care
le plăteste. Impozitele indirecte-TVA-ul, prin urmare determină scăderea veniturilor reale ale
acestora.Din cele prezentate în studiul de caz, rezultă că Taxa pe Valoarea Adaugată se aşează
asupra vânzărilor, dar se percepe de la cumpărători. De aici provine denumirea, în sensul că se
realizează prin contribuŃii indirecte (persoana care suportă impozitul este taxată indirect). Deşi
plata lor către stat, de regulă, se face de către agenŃul economic care le recuperează de la
consumatori prin preŃuri, sarcina fiscală este mai uşor de suportat, deoarece plata acestor
impozite se face treptat pe măsura efectuării de cumpărături (totuşi, cei cu venituri mici sunt
puternic afectaŃi). Consider că în interesul sprijinirii tuturor agenŃilor economici ar fi benefică
legiferarea de vărsare la buget a Taxei pe Valoarea Adăugată o data pe trimestru.
CUVINTE CHEIE:Baza de impozitare, Drept de deducere, Determinarea taxei pe valoarea
adaugată, Decontul de TVA, OperaŃiuni impozabile.
1.INTRODUCERE
Taxa pe valoarea adăugată este definită ca fiind acel impozit indirect care se aplică pe fiecare
stadiu al ciclului de producŃie al unui produs finit, asupra valorii adăugate realizate în fiecare etapă
de către toŃi agenŃii economici care contribuie la producerea şi vânzarea respectivului produs, până
când el ajunge la consumatorul final.
În sfera de aplicare a T.V.A.-lui sunt cuprinse operaŃiunile care îndeplinesc cumulativ
următoarele condiŃii:
1. să constituie o livrare de bunuri, o prestare de servicii efectuată cu plată sau o operaŃiune
asimilată acestora;
2. livrarea de bunuri sau prestarea de servicii să fie efectuată de persoane impozabile, care
efectuează de o manieră independentă activităŃi economice;
3. livrarea de bunuri sau prestarea de servicii să rezulte din una din activităŃile economice
1
Student, Facultatea de de StiinŃe Economice,Master Management Contabil,Audit şi Expertiză Contabilă,
Universitatea “NicolaeTtitulescu” din Bucuresti (sebestyeni78@yahoo.com). Acest studiu a fost elaborat sub
coordonarea Conf. Univ. Dr. Maria Zenovia Grigore.
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prevăzute de lege.
În sfera de aplicare a T.V.A.-ul este cuprins şi importul de bunuri.
Orice persoană care efectuează de o manieră independentă activităŃi economice, oricare ar fi
scopul şi rezultatul acestor activităŃi este considerată persoană impozabilă.
InstituŃiile publice nu sunt persoane impozabile atunci când defăşoară activităŃi
administrative, sociale, educative, culturale, sportive, de ordine publică, de apărare şi siguranŃa
statului, chiar dacă pentru desfăşurarea respectivelor activităŃi se percep cotizaŃii, onorarii,
redevenŃe, taxe sau alte plăŃi.
OperaŃiunile impozabile sunt grupate pe trei categorii:
a) livrarea de bunuri – orice transfer al dreptului de proprietate asupra bunurilor de la
proprietar către o altă persoană, direct sau prin persoane care acŃionează în numele acestuia;
b) prestarea de servicii – în principiu, orice activitate care nu constituie livrare de bunuri:
- închirierea de bunuri sau transmiterea folosinŃei asupra bunurilor, în cadrul unui contract de
leasing (financiar sau operaŃional);
- transferul şi/sau transmiterea folosinŃei dreptului de autor, brevetelor, licenŃelor, mărcilor şi
a altor drepturi similare;
- angajamentul de a nu defăşura o activitate economică, de a nu concura cu o altă persoană
sau de a tolera o acŃiune ori o situaŃie;
- prestări de servicii efectuate în baza unui ordin emis de/sau în numele unei autorităŃi publice
sau potrivit legii;
- intermedierea realizată de comisionari în livrarea de bunuri sau prestări de servicii.
c) importul de bunuri – introducerea de bunuri provenite dintr-un stat terŃ.
Baza de impozitare a T.V.A.-ului, conform Codului fiscal, este formată din tot ceea ce
constituie contrapartida obŃinută sau care urmează a fi obŃinută de furnizor ori de prestator din
partea cumpărătorului/beneficiarului sau a unui terŃ.
În baza de impozitare se mai cuprind: impozitele, taxele (altele decât taxa pe valoarea
adăugată) şi cheltuielile conexe decontate cumpărătorului sau clientului (comisioane, cheltuieli de
ambalare, transport, asigurare etc).
În cazul importului de bunuri, baza de impozitare a T.V.A.-ului este constituită de valoarea în
vamă a bunului la care se adaugă taxele vamale, comisionul vamal, accizele şi alte taxe datorate
pentru importul de bunuri.
Cotele de impunere a taxei pe valoarea adăugată sunt următoarele:
 24% - reprezintă cota standard care se aplică asupra bazei de impozitare pentru orice
operaŃiune impozabilă care nu este scutită de T.V.A. sau care nu este supusă cotei reduse a T.V.A.ului;
 9% - reprezintă cota redusă aplicabilă asupra bazei de impozitare pentru următoarele
operaŃiuni:
- livrarea de manuale şcolare, cărŃi, ziare, reviste (cu excepŃia celor destinate exclusiv
publicităŃii);
- dreptul de intrare la castele, muzee, case memoriale, monumente istorice, târguri şi
expoziŃii, cinematografe, etc;
- livrările de proteze medicale şi accesoriile acestora, cu excepŃia protezelor dentare care
sunt scutite de la plata T.V.A.;
- livrarea de produsele ortopedice (ex: fotolii rulante);
- livrarea medicamente de uz uman şi veterinar;
- cazarea în sistemul hotelier.
 5% - reprezintă cota redusă şi se aplică asupra bazei de impozitare pentru livrarea
locuinŃelor ca parte a politicii sociale, inclusiv a terenului pe care sunt construite.
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2.Studiu de caz - Calcul şi plata T.V.A. la S.C. MASTER PH SERVICE SRL
S.C. MASTER PH SERVICE S.R.L, a luat fiinŃă prin statutul nr.147/15.09.1999 în
conformitate cu prevederile Legii 31/1990, are sediul social în Bucureşti, Sos. Morarilor nr.2,
Sector
2,
cont
bancar
deschis
la
Banca
RaiffeisenAg.
Decebal
nr.
RO81RZBR0000060004850196,
şi
cont
deschis
la
Trezoreria
sector
3
nr.
RO12TREZ5069XXX002514, cu un capital social subscris de 9800 lei, este înmatriculată la
Registrul ComerŃului sub nr. J40/4127/1999, cod unic 11740284, atribut fiscal RO.
Societatea are o cifră de afaceri medie pe ultimii 3 ani de 1.280.473 USD şi are ca obiect
principal de activitate în conformitate cu documentele de înfiinŃare : întreŃinerea şi repararea
autovehiculelor şi importul de piese auto şi uleiuri de motor,
Cod CAEN 4520 – ÎntreŃinerea şi repararea autovehiculelor
şi secundar
4532-ComerŃ cu amănuntul cu piese şi accesorii pentru autovehicule
Societatea este inregistrata ca platitor de TVA din 1999.
Activitatea desfăşurată:
 Activitatea principală specifică constă în reparaŃii auto mecanice şi electrice la
autoturisme;
 Import de piese auto, uleiuri lubrifiante de motor, angrenaje şi cutie de viteză şi
comercializarea lor;
 ComerŃ cu ridicata de piese si accesorii pentru autovehicule.
Principiile pe care se bazează activitatea sunt:
- stabilirea de relaŃii interactive cu toŃi clienŃii în vederea realizării unor servicii de calitate;
- optimizarea permanentă a nivelului calitativ al serviciilor noastre;
- concentrarea tuturor resurselor în vederea depăşirii aşteptărilor clienŃilor;
- conformarea cu legislaŃia în vigoare;
- sporirea încrederii beneficiarilor noştri;
- mărirea segmentului de piaŃă pe care firma noastră îl ocupă;
- promptitudine în afacerile încheiate şi respectarea termenelor contractuale;
- loialitate faŃă de partenerii de afaceri.
OperaŃiuni cuprinse în sfera TVA la SC MASTER PH SERVICE SRL
Pe parcursul lunii noiembrie 2011 au avut loc următoarele operaŃii economico-financiare:
1) Aprovizionare cu marfă de la S.C. FOCUS CONSULTING S.R.L. conform factura
3576/14.11.2011 în valoare de 4337.72 LEI din care TVA 24% = 839.56 LEI.
Analiză contabilă:
Natura operaŃiei: aprovizionare cu mărfuri;
Elemente patrimoniale afectate: “Materiale auxiliare”
“Furnizori”
“T.V.A. deductibilă”
Formula contabilă, dezvoltată:
% = 401
4337.72 lei
371
3498.16 lei
4426
839.56 lei
2) Se vând mărfuri cu ridicata către T&D SRL conform factura 4332 /15.11.2011 în valoare
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de 1465.0 LEI din care TVA 24% = 283.53 LEI.
Analiză contabilă:
A. VÂNZAREA MĂRFURILOR:
Natura operaŃiei: vânzare mărfuri;
Elemente patrimoniale afectate: “ClienŃi”
“Venit din vânzare mărfuri”
“T.V.A. colectată”
Formula contabilă, dezvoltată:
4111 = %
1465.00 lei
707
1181.47 lei
4427
283.53 lei
B. SCĂDEREA DIN GESTIUNE
Formula contabilă, simplă:
607 = 371
708.89 lei
3) Se vând marfuri cu ridicata către Cab.Av.Mihaila conform factura 4319/12.11.2011 în
valoare de 2100.0 LEI din care TVA 24% = 406.45 LEI.
Analiză contabilă:
A. VÂNZAREA MĂRFURILOR:
Natura operaŃiei: vânzare mărfuri;
Elemente patrimoniale afectate: “ClienŃi”
“Venit din vânzare mărfuri”
“T.V.A. colectată”
Formula contabilă, dezvoltată:
4111 = %
2100.00 lei
707
1693.55 lei
4427
406.45 lei
B. SCĂDEREA DIN GESTIUNE
Formula contabilă, simplă:
607 = 371
1209.67 lei
4) Se vând mărfuri cu ridicata către SAMURAIUL PROTGUARD SRL conform factura
4365 /24.11.2011 în valoare de 679.0 LEI din care TVA 24% = 131.42 LEI.

Analiză contabilă:
A. VÂNZAREA MĂRFURILOR:
Natura operaŃiei: vânzare mărfuri;
Elemente patrimoniale afectate: “ClienŃi”
“Venit din vânzare mărfuri”
“T.V.A. colectată”
Formula contabilă, dezvoltată:
4111 = %
679.00 lei
707
547.58 lei
4427
131.42 lei
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B. SCĂDEREA DIN GESTIUNE
Formula contabilă, simplă:
607 = 371
391.13 lei
5) Se înregistrează consum de energie electrică cu factura 11556777/ 16.11.2011 în valoare
de 425.63 LEI din care TVA 24% = 65.10 LEI.
Analiză contabilă:
Natura operaŃiei: aprovizionare cu energie electrică;
Elemente patrimoniale afectate: “Cheltuieli privind energia şi apa”
“Furnizori”
“T.V.A. deductibilă”
Formula contabilă, dezvoltată:
% = 401
425.63 lei
605
269.95 lei
6581
9.29 lei
635
81.29 lei
4426
65.10 lei
6) Import de mărfuri de la STANCHEM, Polonia, cu factura: 11G00499/043.11.2011 în
valoare de 4700 EUR şi TVA 24% = taxare inversa*) LEI.
1eur= 4.3585 lei
*)
Procedura taxării inverse: furnizorii emit facturi fără TVA, iar beneficiarii sunt obligaŃi să
calculeze TVA şi să o evidentieze în contabilitate şi în decontul de TVA atât ca taxa colectată, cât
şi ca taxă deductibilă.
CondiŃia obligatorie pentru aplicarea taxării inverse este ca atât furnizorul, cât şi beneficiarul
să fie înregistraŃi în scopuri de TVA.
Baza legală: Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal modificată şi completată prin O.G. nr.
30/2011; HG nr. 44/2004, cu modificările şi completările ulterioare.
În cazul achiziŃiilor intracomunitare de bunuri, cursul de schimb utilizat pentru determinarea
în lei a bazei impozabile a taxei este cursul din data exigibilităŃii taxei, astfel cum este stabilit la
art. 135 din Codul fiscal, indiferent de data la care sunt sau vor fi recepŃionate bunurile.
Analiză contabilă:
Natura operaŃiei: aprovizionare cu mărfuri;
Elemente patrimoniale afectate: “Mărfuri”
“Furnizori”
“T.V.A. deductibilă = T.V.A. colectată”
Formula contabilă, dezvoltată:
371 = 401
4700eur x 4.3585 = 20484.50 lei
4426 =

4427

4916.28 lei

7) Import de mărfuri de la AGREKAL, Turcia cu factura 204547/23.11.2011 în valoare de
3387 Usd.
Conform DVI 635/29.11.2011 cursul USD = 3.1368 lei**)
Valoarea statistică a mărfurilor = 12250.33 lei
Taxe vamale =0 lei
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Tva de plată în vamă = 2940 lei
*)
Conform art.139 din Codul fiscal, în cazul importului de mărfuri, baza impozabilă a TVA
este constituită din valoarea în vamă, determinată potrivit legii, la care se adaugă taxele vamale,
comisionul vamal, accizele şi alte taxe datorate potrivit legii.
Valoarea în vamă este dată de suma între valoarea dată de preŃul extern al bunului şi valoarea
cheltuielilor colaterale efectuate pe parcursul transportului extern(cheltuieli de transport, asigurare,
manipulare, etc).
În baza de impozitare sunt cuprinse şi cheltuielile accesorii care intervin după introducerea
mărfii în Ńară până la primul loc de destinaŃie al bunului: comisioanele, cheltuielile de ambalare,
transport şi asigurare.
**)
Pentru transformarea în lei a valorii în vamă, se utilizează cursul de shimb stabilit de BNR,
conform art. 168 din Regulamentul CEE nr. 2454/1993.
Analiză contabilă:
Natura operaŃiei: aprovizionare cu mărfuri;
Elemente patrimoniale afectate: “Mărfuri”
“Furnizori”
“T.V.A. deductibilă”
Formula contabilă, dezvoltată:
371 = 401
10624,34 lei
4426

= 462

2940 lei

8) Se vând mărfuri cu ridicata –EXPORT-către WS Motors Ltd, Israel conform factura
4007/08.11.2011 în valoare de 1800 eur şi TVA 0% *).
1 eur =4.3540 lei
*)
Sunt scutite de taxă: livrările de bunuri expediate sau transportate în afara ComunităŃii de
către furnizor sau de altă persoană în contul său.
Analiză contabilă:
A. VÂNZARE MĂRFURI:
Natura operaŃiei: vânzare mărfuri;
Elemente patrimoniale afectate: “ClienŃi”
“Venit din vânzare mărfuri”
Formula contabilă, dezvoltată:
4111 = 371
7837.20 lei
B. SCĂDEREA DIN GESTIUNE
Formula contabilă, simplă:
607 = 371
5597.85 lei
9) Se vând mărfuri cu ridicata către Phoenix Industries RO SRL conform factura MPH-T
215/28.11.2011 în valoare de 24.800 LEI din care TVA 24% = 4.800 LEI.
Analiză contabilă:
A. VÂNZARE MĂRFURI:
Natura operaŃiei: vânzare mărfuri;
Elemente patrimoniale afectate: “ClienŃi”
“Venit din vânzare mărfuri”
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Formula contabilă, dezvoltată:
4111 = %
24.800,00 lei
707
20.000,00 lei
4427
4.800,00 lei
B. SCĂDEREA DIN GESTIUNE
Formula contabilă, simplă:
607 = 371
14.400,00 lei
10) Retur*) marfă de la client Jeep Service SRL conform factura MPH-T 216/30.11.2011 în
valoare de -3.100 LEI din care TVA 24% = - 800 LEI.
*)
Potrivit art. 138 coroborat cu art. 159 din Codul fiscal, pentru returul de marfă există
obligaŃia emiterii facturii cu sumele în minus, ocazie cu care se diminuează TVA colectat, iar
pentru înregistrarea în gestiune se va întocmi Nota de recepŃie şi constatare de diferenŃe (NIR),
având în vedere prevederile din OMFP 3512/2008 privind documentele financiar contabile.
Potrivit pct. 63 alin. (9) din OMFP 3055/2009, stornarea poate să fie în negru sau în roşu, în
funcŃie de softul utilizat şi de politica contabilă a societăŃii.
Analiză contabilă:
A. VÂNZARE MĂRFURI :
Natura operaŃiei: vânzare mărfuri-retur;
Elemente patrimoniale afectate: “ClienŃi”
“Venit din vânzare mărfuri”
“T.V.A. colectată”
Formula contabilă, dezvoltată:
4111 = %
- 3.100,00 lei
707
- 2.500,00 lei
4427
- 800,00 lei
B. INTRARE ÎN GESTIUNE RETUR
Formula contabilă, simplă:
607 = 371
- 1785.00 lei
Documente contabile şi fiscale privind dreptul de deducere a taxei pe valoarea adaugată
AgenŃii economici care realizează operaŃii impozabile, au obligaŃia asigurării condiŃiilor
necesare pentru emiterea documentelor (în situaŃia livrării de bunuri şi servicii. faza de ieşire), să
prelucreze informaŃiile şi să conducă evidenŃele prevăzute de reglementările în domeniul TVA.
Pentru exercitarea dreptului de deducere, agenŃii economici, plătitori de taxa pe valoarea
adăugată sunt obligaŃi să justifice prin documente legal întocmite cuantumul taxei. Documentele
obligatorii pentru plătitorii de TVA sunt: factura , chitanŃa sau după caz bonul fiscal aprobate prin
lege1, pentru bunurile şi serviciile cumpărate de la furnizorii din Ńară; declaraŃia vamală de import
sau actul constatator al organului vamal; pentru importurile efectuate prin comisionari, TVA se
deduce numai de către unitatea beneficiară pe baza documentelor respective transmise în copie
1

OMEF 3512/2008 privind documentele financiar contabilă şi Legea 571/2003 coroborată cu HG 44/2004
privind CODUL FISCAL cu normele metodologice de aplicare

ConferinŃa StudenŃească Anuală „Nicolae Titulescu”. ŞtiinŃe economice

1312

certificată de comisionari.
Subliniez că toate decontările cu terŃii interni sau externi, se evidenŃiază pe fişe analitice.
Pentru bunuri sau servicii exportate, fişele analitice se Ńin pe clienŃi externi sau furnizori externi, cu
înscrierea valutei respective şi cursul valutar la momentul livrării, pentru a înregistra diferenŃa
dintre valoarea încasată şi valoarea nominală a lor. Mai mult, la sfârşitul exerciŃiului financiar,
odată cu inventarierea patrimoniului, creanŃele şi datoriile în devize la 31.12 neîncasate sau
neplătite după caz, impun regularizările privind diferenŃele din conversie activ, respectiv pasiv şi
constituirea de provizioane. Este efectul aplicării principiilor independenŃei exerciŃiului
(delimitarea în timp a cheltuielilor şi veniturilor determinate de operaŃia de regularizare) şi
prudenŃei pentru descoperirea riscurilor determinate de deprecierea monedei naŃionale.
Facturile de achiziŃie marfă se înregistrează cronologic pe luna Noiembrie în Jurnalul pentru
Cumpărări.
Deasemenea facturile de livrări se înregistrează cronologic în Jurnalul de Vanzari .
Întrucât societatea Master PH Service Srl a efectuat achiziŃii intracomunitare va întocmi şi
declaraŃia recapitulativă 390, în care se menŃionează livrările/achiziŃiile scutite de taxă.
Analiza fiscală a operaŃiilor efectuate în luna noiembrie 2011 la SC MASTER PH SERVICE
S.R.L
1. Livrări totale
20.923 LEI ; TVA
5.021 LEI
2. Export
3. AchiziŃii(taxare inversă)
Total ieşiri

7.837 LEI ; TVA
20.485 LEI ; TVA
49.245 LEI

0
4.916 LEI
9.937

1. AchiziŃii(taxare inversă)
2. AchiziŃii de bunuri şi sv.
Total intrări

20.485 LEI ; TVA
16.020 LEI ; TVA
36.505 LEI

4.916 LEI
3.845 LEI
8.761

LEI

LEI

Închiderea contului de TVA la 30.11.2011 la S.C. MASTER PH SERVICE S.R.L.:
Analiză contabilă:
Natura operaŃiei: închiderea contului de TVA;
Elemente patrimoniale afectate: “T.V.A. colectată”
“T.V.A. deductibilă”
“T.V.A. de plată”

TVA de plată = TVA colectată – TVA deductibilă

Exigibilitatea TVA la 30.11.2011
4427
4423

= %
4426

9937 lei
8761 lei
1176 lei

Ildiko-Maria Toaso
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Societatea are de plată 1176 lei pentru luna Noiembrie 2011 scadent la 25.12.2011, pentru
care se întocmeşte Decontul de TVA -D.300.
3.CONCLUZII
SocietăŃile care au ca obiect comerŃul cu amănuntul sau “en-gros”, pentru a gestiona eficient
resursele economico-financiare este necesar să-şi analizeze “Marja comercială” cel puŃin odată pe
lună comparativ cu perioada precedentă, pe feluri de mărfuri. O rată a marjei comerciale
diminuată, faŃă de perioada precedentă la un anumit sortiment de marfă, poate proveni, fie din
cumpărări cu preŃuri mari, fără să se fi analizat concurenŃa furnizorilor, fie acest cost de achiziŃie
nu a putut fi reprezentat prin preŃul de vânzare datorită concurenŃei.
În aceste situaŃii, agenŃii economici trebuie să reducă adaosul comercial până la cota zero
(dacă mărfurile nu se vând sau au o viteză de rotaŃie slabă) sau să le vândă chiar sub costul de
achiziŃie. Modificarea preŃului de vânzare cu amănuntul sau en-gros, se face prin formularul tipizat
“DiferenŃe de preŃ la mărfuri, +,-“.
În funcŃie de situaŃia prezentată mai sus, este preferabil să se vândă o marfă cu un preŃ mai
mic sau chiar sub costul de achiziŃie, decât să fie stocată o perioada de timp îndelungată. Stocajul
conduce la cheltuieli mai mari (spaŃiu ocupat inutil, inflaŃia tot mai mare)
O încasare mai mică, poate fi folosită în timp util pentru noi achiziŃii de mărfuri în care
cererea este mare.
Rata marjei comerciale= Marja comercială
Cifra de afaceri netă
Într-o economie zdruncinată de inflaŃie, este preferabil să vinzi “repede”, la un preŃ mai mic,
iar câştigul poate deveni mai mare prin aşa numitul dever de marfă, “volum mare de mărfuri
vândute la un preŃ mai mic”.
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CONTABILITATEA LEASINGULUI ÎNTRE ECONOMIC ŞI JURIDIC
PetruŃa-Magdalena ILIESCU∗

ABSTRACT
I have chosen the domain of study “Leasing accounting between the economic and juridical”
starting from the certainty that leasing is an expression of modern techniques of contracting.
Insistence on this type of contract is explained by several authors by pragmatism and effectiveness
of that. Leasing has been determined, on its appearance of objective reasons, of difficulties in
business financing as a result of rigidity of existing forms and procedures. With this contract, the
buyer obtains significant benefits, the seller provides a market for its products and the customer is
able to procure machinery without too much investment.
In this paper we address the problems of leasing from the viewpoint of accounting and
taxation rules, having as support the accounting regulations conform to European directives and
Fiscal Code and other normative acts that regulate this field. This paper presents a parallel
between financial leasing and operational leasing, but at the same time a study which is addressed
to students who have encountered problems related to this topic.
I chose this subject because I was struck by questions and concerns regarding accounting
and tax treatment of leasing operations. Although we used an extensive research base where we
tried to appeal to all legal acts regulating governing this type of economic operations subject can
not be exhausted in a paper and I will continue researching on this subject.

CUVINTE CHEIE: leasing, rata de leasing, valoare reziduală, contract de leasing, leasing
financiar
1.
INTRODUCERE
Leasingul poate fi definit atât din punct de vedere economic, cât şi juridic.
Din punct de vedere economic, leasingul reprezintă o operaŃiune de finanŃare în care
finanŃatorul asigură fondurile necesare pentru întreaga investiŃie.
Din punct de vedere juridic, leasingul reprezintă un contract complex care permite unei
persoane să obŃină şi să utilizeze un lucru fără a plăti imediat preŃul, cu posibilitatea de a-l
cumpăra la un preŃ rezidual.
Leasingul a apărut pentru prima dată în Statele Unite ale Americii, ca mai apoi, treptat, să
pătrundă şi în alte Ńări, îndeosebi în Europa.
Prima lege specifică în privinŃa leasingului în România a fost OrdonanŃa nr.51 din 1997 unde
operaŃiunea de leasing este definită ca acea operaŃiune prin care “o parte, denumită
locator (
finanŃator ), transmite pentru o perioadă determinată dreptul de folosinŃă asupra unui bun, al cărui
proprietar este, celeilalte părŃi, denumită locatar
( utilizator ), la solicitarea acesteia, contra
unei plăŃi periodice, denumită rata de leasing, iar la sfârşitul perioadei de leasing finanŃatorul se
obligă să respecte dreptul de opŃiune al locatarului de a cumpăra bunul, de a prelungi contractul de
leasing fără a schimba natura leasingului ori de a înceta raporturile contractuale”.

∗
Student, Facultatea de ŞtiinŃe Economice, Specializarea Contabilitate şi Informatică de Gestiune ,
Universitatea “Nicolae Titulescu” din Bucuresti; (e-mail: iliescumagda25@yahoo.com). Acest studiu a fost elaborat
sub coordonarea Lect.univ.drd. Mariana Gurău
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Leasingul între economic şi juridic

 Terminologie şi etimologie
Termenul de leasing comportă diferite interpretări legate de închirierea sau vânzarea afectată
de termen. Acest lucru se datorează şi diferenŃelor de sens ale noŃiunii de leasing regăsite în Ńările
anglo-saxone unde desemnează tranzacŃii multiple, însă numai unul corespunde operaŃiei avute în
vedere în acest demers, şi anume „financial leasing”. Doctrina juridică şi legislaŃia europeană
preiau atât termenul de „financial lease”, cât şi pe cel de „operating lease” sau „renting”( acest
termen se referă la o simplă locaŃiune ).
La început, noŃiunea de „lease” era utilizată numai în domeniul „imobiliar”, treptat şi-a extins
aria de acoperire şi asupra operaŃiunilor cu bunuri mobile, în fapt aproape toate modalităŃile de
închiriere în S.U.A. purtând denumirea de “lease”.
„Financial lease” reprezintă operaŃiunea de transformare a vechiului contract într-o modalitate
de finanŃare a achiziŃiilor de bunuri mobile, ulterior extinzându-se şi asupra operaŃiunilor cu
echipamente imobile. Transformarea într-un mijloc de finanŃare a leasingului a fost determinată de
apariŃia posibilităŃii de achiziŃionare a bunului la sfârşitul contractului pentru un anumit preŃ (
valoare reziduală ).
Etimologic, termenul de leasing provine din limba franceză prin cuvântul “lease” care la
rândul său provine din mai vechiul „lais”, derivat al verbului “laisser”
( originar din latinescul
„laxare”), adică “ a lăsa”, “a slăbi din strânsoare” , “a da drumul” .
Leasingul apare pentru prima dată în S.U.A. în anul 1877 fiind utilizat de către societatea Bell
Telephone Company ca modalitate prin care abonaŃii acesteia puteau doar să închirieze aparatele
telefonice în locul cumpărării lor. Acest contract fiind denumit “lease”.
Din nevoia obŃinerii unor fonduri financiare necesare desfăşurării unei activităŃi productive
apare şi prima formă concretă de leasing în anul 1950 în S.U.A. Astfel, în California, Schoenfeld,
un agent economic din domeniul industriei alimentare, beneficiind de o mare comandă, s-a
confruntat cu nevoia de maşini suplimentare pentru a o putea executa la timp. Astfel, el a convins
un alt comerciant să-i inchirieze, în regim asemănător contractului de “lease “, utilajele de care
avea nevoie, pentru un termen mai îndelungat. În urma afacerii, Schoenfeld şi-a dat seama că
aceasta poate fi o metodă eficientă de finanŃare în viitor. El a fondat în 1952, alături de câŃiva
parteneri, între care şi D.P. Booth Jr. “United States Leasing Corporation “ – prima societate care
este şi astăzi una din cele mai puternice în domeniu.
 Tipuri de leasing
I.
După poziŃia furnizorului în contractul de leasing, sau părŃile participante la
contract distingem :
1. Leasing direct – în care finanŃatorul este şi furnizorul ( producătorul bunului imobilizat )
2. Leasing indirect – în care finanŃarea îi revine unei societăŃi specializate în leasing.
Această societate preia funcŃia de creditare ( sau prestare de serviciu ), precum şi asumarea
riscurilor ce decurg din operaŃiile de leasing.
II.
După conŃinutul ratei de leasing raportată la preŃul de vânzare a bunului
imobilizat, distingem :
1. Leasing operaŃional – care presupune recuperarea în perioada de locaŃie doar a unei părŃi
din bunul închiriat ; durata locaŃiei este mai redusă decât cea de funcŃionare a bunului imobilizat.
2. Leasing financiar – presupune ca în perioada de locaŃie să se recupereze integral valoarea
bunului. La sfârşitul perioadei de locaŃie, beneficiarul poate opta pentru intrarea în posesie a
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bunului prin achitarea valorii reziduale.
III.
După termenul ( durata încheierii ) există :
1. Leasing pe termen scurt ( renting, hire ) – constă în închirierea bunului pe o perioadă de
câteva ore, zile, luni mai multor beneficiari, în vederea amortizării. În cadrul acestui tip de leasing
există forme intermediare de leasing pe termen scurt, cum ar fi :
operaŃiunile hire : această formă presupune închirierea unor mijloace de transport
sau echipamente cu ora sau ziua, inclusiv a service-ului aferent.
operaŃiunile renting : această formă presupune închirierea revocabilă pe o perioadă
scurtă de timp, dar mai lungă decât în cazul operaŃiunilor de tip hire. Această formă de leasing nu
poate fi revocată de nici una din părŃi.
2. Leasing pe termen mediu – presupune amortizarea bunului prin închirierea succesivă a
acestuia mai multor beneficiari pe termene scurte de 2-3 ani.
3. Leasing pe termen lung - are o durată de circa 20-30 de ani şi se întâlneşte frecvent pe
piaŃa bunurilor imobiliare pentru clădiri la cheie. Durata leasing-ului corespunde cu durata normală
de funcŃionare a activului, urmând ca , după perioada de închiriere beneficiarul să poată opta
pentru cumpărarea acestuia la un preŃ mai mic celui de înregistrare a valorii contabile iniŃiale la
locatar.
IV.
După modul de calcul al costurilor pe baza cărora se calculează ratele de
leasing distingem :
1. Leasing net – în care ratele se calculează numai pe baza preŃului net de vânzare a bunului,
chiria incluzând preŃul folosinŃei
2. Leasing brut – în care ratele includ cheltuielile de asigurare, întreŃinere şi reparaŃii ale
bunului
V.
După caracteristicile pieŃei, relaŃiile stabilite cu clienŃii, forme speciale de
leasing si-au făcut apariŃia :
1.
Lease- back ca formă ascunsă de finanŃare a unei societăŃi comerciale. Beneficiarul
vinde un bun societăŃii de leasing pe care îl închiriază de la acesta, rambursând astfel prin ratele de
leasing creditul acordat echivalent cu preŃul de vânzare al bunului.
2. Leasing experimental – presupune închirierea bunurilor pe perioade scurte, urmate de
vânzarea lor dacă corespund exigenŃelor beneficiarului.
3. Time – sharing – reprezintă o închiriere pe timpi partajaŃi. Se practică în turism, prin
închirierea bazei materiale, în cazul tehnicii de calcul, au a unor mijloece de transport
4. Master-leasing – practicat în cazul închirierii containerelor cu variantele trip-leasing
(
închirierea pe perioada transportului) şi term-leasing ( închiriere la termen )
5. Leasing acŃionar – este asemănător cu modul de derulare a leass-back-ului. Deosebirea
constă în aceea că beneficiraul nu vinde bunuri ci acŃiuni ale societăŃii unui fond de investiŃii care
le va da în locaŃie în schimbul unei chirii stipulate în contractul de locaŃie. În acest caz beneficiarul
vinde acŃiuni pe care le preia în locaŃii, urmând a le răscumpăra la sfârşitul perioadei de locaŃie.
 Termeni şi semnificaŃii
În domeniul leasingului se întâlnesc o serie de termeni specifici pe care îi definim în cele ce
urmează:
a) valoarea de intrare reprezintă valoarea la care a fost schiziŃionat bunul de către finanŃator,
respectiv costul de achiziŃie
b) valoarea totală reprezintă valoarea totală a ratelor de leasing la care se adaugă valoarea
reziduală
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c) valoarea reziduală reprezintă valoarea la care, după achitarea de către utilizator a tuturor
ratelor de leasing prevăzute în contract, precum şi a tuturor celorlalte sume datorate conform
contractului, se face transferul dreptului de proprietate asupra bunului către utilizator şi este
stabilită de părŃile contractante.
d) rata de leasing reprezintă :
- în cazul leasingului financiar, cota-parte din valoarea de intrare a bunului şi dobanda de
leasing, care se stabileşte pe baza ratei dobânzii convenite prin acordul părŃilor
- în cazul leasingului operaŃional, chiria se stabileşte prin acordul părŃilor
e) contractul de leasing este un acord prin care locatorul cedează locatarului, în schimbul
unei plăŃi sau serii de plăŃi, dreptul de a utiliza un bun pentru o perioadă stabilită
f) leasing financiar este operaŃiunea de leasing care transferă cea mai mare parte din
riscurile şi avantajele aferente dreptului de proprietate asupra activului
g) leasing operaŃional este operaŃiunea de leasing ce nu intră în categoria leasingului
financiar
 Contractul de leasing în România
În înŃelesul Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a IV-a a ComunităŃilor
Economice Europene, contractul de leasing este un acord prin care locatorul ( finanŃatorul )
cedează locatarului ( utilizatorului ), în schimbul unei plăŃi sau serii de plăŃi, dreptul de a utiliza un
bun pentru o perioadă stabilită.
Contractul de leasing trebuie să cuprindă , pe lângă părŃile contractante , cel puŃin următoarele
elemente ( OG nr.51/1997 art. 6 ):
a) clauza privind definirea contractului de leasing ca leasing financiar sau operaŃional
b) denumirea bunului care face obiectul contractului de leasing şi caracteristicile de
identificare a acestuia
c) valoarea ratelor de leasing şi termenul de plată a acestora
d) perioada de utilizare în sistem de leasing a bunului
e) clauza privind obligaŃia asigurării bunului
f) valoarea totală a contractului de leasing
Contractul de leasing financiar trebuie să cuprindă, pe lângă elementele prevăzute mai sus,
următoarele :
a) valoarea de intrare a bunului
b) valoarea reziduală a bunului convenită de părŃi, când este cazul
c) valoarea avansului
d) rata de leasing
De asemenea părŃile pot conveni şi alte clauze.
1.
Contracul de leasing financiar
Este acel contract care îndeplineşte cel puŃin una din următoarele condiŃii :
a) leasingul transferă locatarului titlul de proprietate asupra bunului până la sfârşitul duratei
contractului de leasing
b) locatarul are opŃiunea de a cumpăra bunul la un preŃ estimat a fi suficient de mic în
comparaŃie cu valoarea justă la data la care opŃiunea devine exercitabilă, astfel încât, la începutul
contractului de leasing, există în mod rezonabil certitudinea ca opŃiunea va fi exercitată
c) durata contractului de leasing acoperă, în cea mai mare parte, durata de viaŃă economică a
bunului, chiar dacă titlul de proprietate nu este transferat
d) valoarea totală a ratelor de leasing , mai puŃin cheltuielile accesorii, este mai mare sau
egală cu valoarea de intrare a bunului, reprezentată de valoarea la care a fost achiziŃionat bunul de
către finanŃator, respectiv costul de achiziŃie
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e) bunurile ce constituie obiectul contractului de leasing sunt de natură specială, astfel încât
numai locatarul le poate utiliza fără modificări majore
Din punct de vedere fiscal utilizatorul este tratat ca proprietar.
Amortizarea bunului care face obiectul contractului se face de către utilizator
( locatar ),
cheltuielile cu dobânda fiind deductibile pentru acesta.
Locatorul are înregistrate în contabilitate bunurile date în regim de leasing financiar drept
creanŃe imobilizate, iar dobânzile de primit corespunzătoare creanŃelor se înregistreză în
contrapartida contului de venituri.
La recunoaşterea în contabilitate a contractelor de leasing financiar trebuie avută în vedere
legislaŃia care reglementează categoriile de entităŃi care pot derula asemenea operaŃiuni.
În cazul datoriilor de leasing financiar în valută, acestea se înregistrează la cursul de schimb
al pieŃei valutare comunicat de Banca NaŃională a României la data acordării finanŃării. În situaŃia
în care la data acordării finanŃării este zi nebancară, la calculul diferenŃelor de curs valutar aferente
se va avea în vedere cursul de schimb al pieŃei valutare comunicat de Banca NaŃională a României
în ultima zi bancară anterioară acesteia.
2.
Contractul de leasing operaŃional
Este acel contract de leasing încheiat între locator şi locatar, care nu îndeplineşte condiŃiile
contractului de leasing financiar. Acesta presupune înregistrarea la locator ( proprietarul bunului )
a chiriei sau redevenŃei ca un venit, iar la chiriaş ( locatar ) ca o cheltuială din activitatea curentă.
Din punct de vedere fiscal locatorul este tratat ca proprietar, iar locatarul deduce chiria ( rata
de leasing) . Bunurile sunt supuse amortizării de către locator, pe o bază consecventă cu politica
normală de amortizare pentru bunuri similare ale locatarului.
Sumele încasate sau de încasat se înregistrează în contabilitatea locatorului ca un venit în
contul de profit şi pierdere, conform contabilităŃii de angajamente.
În contabilitatea locatarului, bunurile luate în leasing operaŃional sunt evidenŃiate în conturi
de evidenŃă din afara bilanŃului.
Sumele plătite sau de plătit se înregistrează în contabilitatea locatarului ca o cheltuială în
contul de profit şi pierdere, conform contabilităŃii de angajamente.
 OperaŃiuni de leasing
Prin contractul de leasing , financiar sau operaŃional, obligaŃia de a asigura bunul revine
finanŃatorului, care are libertatea în privinŃa alegerii asiguratorului, dacă părŃile nu au convenit
altfel. Costurile asigurării sunt în sarcina utilizatorului, dacă prin contract părŃile nu convin altfel.
OperaŃia juridică de leasing se constituie practic prin participarea a trei părŃi ce
interacŃionează în plan juridic : vânzătorul bunului ( furnizorul ), cumpărătorul bunului
(
finanŃatorul, de obicei o societate de leasing ) şi utilizatorul ( locatarul ). Datorită celor trei
participanŃi aceasta este denumită operaŃiune « triunghiulară ».
Furnizorul bunului ce va constitui obiectul contractului de leasing încheiat între finanŃator şi
utilizator poate fi atât producător al bunului respectiv, cât şi un simplu vânzător al acestuia,
dobândind la rândul său dreptul de proprietate prin diferite mijloace juridice. De asemenea
furnizorul poate avea calitatea de persoană juridică, dar poate fi şi o persoană fizică, interesul
acestuia fiind de a vinde produsul respectiv.
FinanŃatorul are calitatea de creditor în raport cu utilizatorul direct al bunului şi « intervine în
această operaŃie din consideraŃii esenŃialmente financiare, pentru a-şi plasa capitalul în condiŃii
optime de rentabilitate, singurul criteriu determinant pentru o atare instituŃie şi de care trebuie să se
Ńină seama la analiza şi calificarea acestei instituŃii cu profund caracter financiar ». Acest aspect
impune pentru finanŃator adoptarea unei conduite « precaute » atât în ceea ce priveşte relaŃia sa cu
funizorul, fiind direct interesat de cumpărarea unor produse fiabile pentru a fi date imediat în
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folosinŃa utilizatorului, dar şi în ceea ce priveşte relaŃia cu locatarul, trebuie să Ńină cont de
capacităŃile tehnice de care dispune acesta şi de posibilităŃile lui concrete privind asigurarea unei
anumite eficienŃe a activităŃii sale de ordin economic.
Utilizatorul , « personajul central al întregii operaŃii », are drept interes principal dobândirea
dreptului de folosinŃă asupra bunului în vederea desfăşurării activităŃii concrete a acestuia, putând
fi o persoană fizică sau juridică, de drept public sau de drept privat. Practic, de capacitatea şi
calităŃile utilizatorului depinde rentabilitatea întregii afaceri deoarece el este declanşatorul
activităŃii « căreia leasingul îi serveşte drept instrument juridic, financiar, economic ».
Utilizatorul are dreptul de acŃiune directă asupra furnizorului, în cazul reclamaŃiilor privind
livrarea, calitatea, asistenŃa tehnică, service-ul necesar în perioada de garanŃie şi postgaranŃie,
finanŃatorul fiind exonerat de orice răspundere.
Pentru utilizator leasingul prezintă o importanŃă deosebită, în general acesta întreprinzând o
afacere ce depăşeşte capacităŃi proprii de autofinanŃare, deoarece îi permite redirecŃionarea
fondurilor proprii pentru desfăşurarea şi a altor activităŃi specifice şi necesare.
Obiectul operaŃiunilor de leasing conform de OG nr.51/1997 îl pot constitui:
1.Bunuri imobile achiziŃionate sau construite de o societate de leasing :
- construcŃii pe terenul proprietate a utilizatorului sau a finanŃatorului, caz în care părŃile pot
conveni ca perioada de rambursare a ratelor de leasing începe de la recepŃionarea construcŃiei şi
conferă utilizatorului / finanŃatorului un drept de proprietate asupra construcŃiei şi un drept de
folosinŃă asupra terenului, dacă părŃile nu au convenit altfel
- construcŃiile existente, proprietate a finanŃatorului (sau care urmează să fie achiziŃionate
de acesta ) vor fi transferate în sistem de leasing (sau va finanŃa costul terenului ce urmează să fie
achiziŃionat) , iar finanŃatorul va avea drept de proprietate asupra construcŃiilor şi un drept de
proprietate sau de superficie asupra terenului, în timp ce utilizatorul va avea un drept de folosinŃă
atât asupra construcŃiilor , cât şi asupra terenului
- 2.Bunuri mobile
- aici nu întâlnim vreo delimitare asupra tipurilor de bunuri mobile. În practică întâlnim cel
mai frecvent echipamentele industriale, care pot fi exploatate comercial, cum ar fi : utilaje, maşini,
instalaŃii şi altele.
3. Bunuri excluse de la operaŃiunile de leasing :
- înregistrările de pe banda audio şi video, piesele de teatru, manuscrisele, brevetele,
drepturile de autor şi bunurile necorporale
- bunurile care fac obiectul proprietăŃii publice
 Caracteristicile operaŃiunilor de leasing
OperaŃiunile de leasing sunt realizate numai de societăŃi comerciale specializate în
calitate de locator ( finanŃator ). În OrdonanŃa de Guvern nr.51/1997, art.19, se precizează că
aceste societăŃi au ca obiect principal de activitate “desfăşurarea operaŃiunilor de leasing”, şi au
capitalul social minim, subscris şi vărsat integral în numerar, la înfiinŃare, egal cu echivalentul în
moneda naŃională – leu – al sumei de 200.000 euro.
OperaŃiunile de leasing au ca obiect bunuri imobile sau mobile, aflate în circuitul
civil
- Bunurile sunt proprietatea societăŃii de leasing ( sau construite pentru aceasta, în cazul
imobilelor ), în vederea dării lor în folosinŃa utilizatorilor.
Bunurile date spre folosinŃă rămân în proprietatea societăŃii de leasing. Utilizatorul
bunurilor este un simplu locatar pe toata durata contractului, neavând nici un drept de dispoziŃie
juridică asupra bunului
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La momentul expirării duratei de folosinŃă prevăzută în contractul de leasing,
utilizatorul are posibilitatea de a deveni proprietarul, în tot sau în parte, a bunurilor folosite.
În situaŃia exercitării opŃiunii de dobândire a proprietăŃii, utilizatorul trebuie să
plătească un preŃ rezidual, Ńinându-se cont de vărsămintele efectuate pe durata folosinŃei bunurilor,
cu titlu de redevenŃă.
Durata minimă a contractului de leasing este de 12 luni ( art. 1 alin 1 conform OG
nr.51/1997 ).

Impozitul datorat din operaŃiunile de leasing vizate de Legea 571/2003 coraborată cu
HG 44/2004 privind Codul Fiscal, în funcŃie de obiectul leasingului se diferenŃiază după cum
urmează:
În cazul unei clădiri care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a
acestuia se aplică următoarele reguli ( art. 253 alin 7-8 ):
a) impozitul pe clădiri se datorează de locatar;
b) valoarea care se ia în considerare la calculul impozitului pe clădiri este valoarea din
contract a clădirii, aşa cum este ea înregistrată în contabilitatea locatorului sau a locatarului,
conform prevederilor legale în vigoare. În cazul contractelor în care valoarea negociată este în
valută, plata impozitului pe clădiri se face în lei la cursul Băncii NaŃionale a României din data
efectuării plăŃii.
c) în cazul în care contractul de leasing încetează altfel decât prin ajungerea la scadenŃă,
impozitul pe clădiri este datorat de locator.
Impozitul pe clădiri se aplică pentru orice clădire deŃinută de o persoană juridică aflată în
funcŃiune, în rezervă sau în conservare, chiar dacă valoarea sa a fost recuperată integral pe calea
amortizării.
Pentru persoanele juridice, în cazul în care ulterior recunoaşterii iniŃiale ca activ a clădirii,
valoarea este determinată pe baza reevaluării, valoarea rezultată din reevaluare va sta la baza
calculării impozitului pe clădiri.
În cazul unui teren ( art 256 alin. 5-6 ) care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe
întreaga durată a acestuia, impozitul pe teren se datorează de locatar.
În cazul în care contractul de leasing încetează, altfel decât prin ajungerea la scadenŃă,
impozitul pe teren este datorat de locator.
În cazul unui mijloc de transport ( art. 261 alin. 3-4 ) care face obiectul unui contract de
leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia, impozitul pe mijlocul de transport se datorează de
locatar.
În cazul în care contractul de leasing încetează altfel decât prin ajungerea la scadenŃă,
impozitul pe mijlocul de transport este datorat de locator.

comerciale

Contabilitatea operaŃiilor de leasing financiar pe exemplul unei societăŃi

S.C. CHIMALINA IMPEX S.R.L, în calitate de locatar, a încheiat contractul de leasing
financiar nr. 30012441/11.07.2011 cu societatea UniCredit Leasing Corporation I.F.N. S.A, în
calitate de locator, prin intermediul căruia a achiziŃionat un autoturism marca Volksswagen Passat
B7 .
Clauzele contractului prevăd ca locatarul să folosească autoturismul pe perioada contractului (
3 ani ), titlul de proprietate asupra bunului nu este transferat între părŃi decât la terminarea
contractului.
Conform principiului prevalenŃei economicului asupra juridicului, S.C. CHIMALINA
IMPEX S.R.L., în calitatea de locatar, recunoaşte ca activ mijlocul de transport preluat prin
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contractul de leasing financiar, simultan cu datoria corespunzătoare ratelor de leasing ce se vor
plăti în viitor.
Documentele care stau la baza înregistrărilor în contabilitate trebuie să fie întocmite, vizate şi
aprobate, după caz, potrivit procedurilor interne, cu respectarea legislaŃiei în vigoare.
Astfel, în baza contractului de leasing financiar nr. 30012441/ 11.07.2011 se achiziŃionează
autoturismul la o valoare de intrare fără TVA de 20.616,96 euro. Cursul de schimb este de 4,34
lei.
Valoarea de intrare ( Vi ) = 20.616,96 * 4,34 = 89.477,61 lei
FinanŃator : Unicredit Leasing Corporation IFN SA
Obiectul Leasingului : autoturism Volkswagen Passat B7
Valoarea finanŃată : 20.616,96 EUR
Avans : 4.123,39 EUR
Perioada 36 luni
Valoare reziduală : 206,17 EUR
Comision de analiză : 515,42 EUR
Cheltuieli de import şi înregistrare : 200 EUR
Comision de administrare (lunar) : 13,1949 EUR
Data avans : 13.07.2011
Data predării bunului : 20.07.2011
Data primei rate : 10.08.2011
ScadenŃar rate de leasing

R.0 Avans
R.1
R.2
R.3
R.4
R.5
R.6
R.7
R.8
R.9
R.10
R.11
R.12
R.13
R.14
R.15
R.16

Rata Leasing
4838.81
521.49
521.49
521.49
521.49
521.49
521.49
521.49
521.49
521.49
521.49
521.49
521.49
521.49
521.49
521.49
521.49

Capital
4123.39
401.87
404.54
407.24
409.95
412.68
415.42
418.19
420.98
423.78
426.6
429.44
432.3
435.18
438.08
440.99
443.93

Doband
a
0
106.43
103.76
101.06
98.35
95.62
92.88
90.11
87.32
84.52
81.7
78.86
76
73.12
70.22
67.31
64.37

TVA
Total
1161.32
125.16
125.16
125.16
125.16
125.16
125.16
125.16
125.16
125.16
125.16
125.16
125.16
125.16
125.16
125.16
125.16

Total rata cu
TVA
6000.13
646.65
646.65
646.65
646.65
646.65
646.65
646.65
646.65
646.65
646.65
646.65
646.65
646.65
646.65
646.65
646.65

Capital
Rămas
EUR
16493.57
16091.7
15687.16
15279.92
14869.97
14457.29
14041.87
13623.68
13202.7
12778.92
12352.32
11922.88
11490.58
11055.4
10617.32
10176.33
9732.4
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R.17
R.18
R.19
R.20
R.21
R.22
R.23
R.24
R.25
R.26
R.27
R.28
R.29
R.30
R.31
R.32
R.33
R.34
R.35
R.36
Val.rezid.
TOTAL

521.49
521.49
521.49
521.49
521.49
521.49
521.49
521.49
521.49
521.49
521.49
521.49
521.49
521.49
521.49
521.49
521.49
521.49
521.49
521.49
206.17
23818.8

446.88
449.86
452.85
455.87
458.91
461.96
465.04
468.13
471.25
474.39
477.55
480.73
483.93
487.15
490.39
493.66
496.94
500.25
503.58
506.91
206.17
20616.96

61.42
58.44
55.45
52.43
49.39
46.34
43.26
40.17
37.05
33.91
30.75
27.57
24.37
21.15
17.91
14.64
11.36
8.05
4.72
1.39
0
2011.4

125.16
125.16
125.16
125.16
125.16
125.16
125.16
125.16
125.16
125.16
125.16
125.16
125.16
125.16
125.16
125.16
125.16
125.16
125.16
125.16
49.48
5716.56

646.65
646.65
646.65
646.65
646.65
646.65
646.65
646.65
646.65
646.65
646.65
646.65
646.65
646.65
646.65
646.65
646.65
646.65
646.65
646.65
255.65
29535.36

9285.52
8835.66
8382.81
7926.94
7468.03
7006.07
6541.03
6072.9
5601.65
5127.26
4649.71
4168.98
3685.05
3197.9
2707.51
2213.85
1716.91
1216.66
713.08
206.17

- înregistrarea facturii de avans conform factura nr. 15351551/13.07.2011 :
Curs valutar factură = 4,34 lei / EUR
Avans = 4.123,39 E* 4,34 lei / EUR = 17.895,51 lei
Comision de analiză = 515,42 E * 4,34 lei/ EUR = 2.236,94 lei
Costuri de înregistrare = 200 E * 4,34 lei / EUR = 868 lei
Total cheltuieli = 2.236,94 + 868 = 3.104, 94 lei
26.040,56 lei
17.895,51 lei
3.104,94 lei
5.040,11 lei

%
232
Avansuri pentru imobilizări
corporale
628
Alte cheltuieli cu serviciile
executate de terŃi
4426
TVA deductibilă

= 404
Furnizori de imobilizări

- plata facturii de avans în data de 15.07.2011
26.040,56
404
=
5121
lei
Furnizori
de
Conturi la bănci în lei
imobilizări
-

primirea bunului ( 20.07.2011 )

26.040,56 lei

26.040,56 lei
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89.477,61
lei

2133
Mijloace de transport

1323
=

- stornarea avansului acordat
17.895,51 lei 167
Alte împrumuturi şi datorii
asimilate

167
Alte
împrumuturi
datorii asimilate

89.477,61 lei
şi

= 232
Avansuri
pentru
imobilizări corporale

17.895,51 lei

Soldul contului 167 la 31.07.2011 este 20.616,96 EUR- 4.123,39 EUR (Avans ) =
= 16.493,57 EUR *4,34 = 71.582,10 lei
167
Alte împrumuturi şi datorii asimilate
20.07
17.895,51
RD
17.895,51
TSD
17.895,51
SFC
71.582,10
-

20.07.
RC
TSC

89.477,61
89.477,61
89.477,61

primirea facturii pentru prima rată de leasing (10.08.2011)

Curs factură = 4,2620 lei/EUR
Capital rambursat la cursul zilei = 401,87 EUR * 4,2620 lei/EUR = 1.712,77 lei
Dobânda = 106,43 EUR * 4,2620 lei/EUR = 453,60 lei
Comision de administrare lunar : 13,1949 EUR * 4,2620 lei/EUR = 56,24 lei
2.756,04 lei
1.712,77 lei
453,60 lei
56,24 lei
533,43 lei

%
167
Alte împrumuturi şi datorii
asimilate
666
Cheltuieli privind dobânzile
628
Alte cheltuieli cu serviciile
executate de terŃi
4426
TVA deductibilă

=

404
Furnizori de imobilizări

Înregistarea diferenŃei favorabile de curs :
401,87 EUR * ( 4,34 – 4,2620 ) = 401,87 * 0,078 = 31,35 lei
31,35 lei
167
=
765
Venituri din diferenŃe de
Alte împrumuturi şi datorii
asimilate
curs valutar
-

2.756,04 lei

31,35 lei

înregistrare rata leasing nr. 6 conform factura nr. 15516561/ 09.12.2011

Curs valutar factură = 4,4 lei / EUR
Rata leasing nr.6 = 415,42 E* 4,4 lei / EUR = 1827,85 lei
Dobanda = 92,88 E * 4,4 lei/ EUR = 408,67 lei
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Comision administrare lunar = 13,1949 E * 4,4 lei / EUR = 58,06 lei
DiferenŃa de curs rata în valoare de 55,04 lei fără TVA
PenalităŃi de întârziere calculate pt. facturile ( 15455167 achitată cu 14 zile întârziere şi
15420752 achitată cu 60 zile întârziere ) în valoare de 243,98 lei fără TVA
1.827,85 lei
408,67 lei
58,06 lei
550,69 lei
55,04 lei
243,98 lei
-

%
167
Alte împrumuturi şi datorii
asimilate
666
Cheltuieli privind dobânzile
628
Alte cheltuieli cu serviciile
executate de terŃi
4426
TVA deductibilă
665
Cheltuieli cu diferente de curs
valutar
6581
Despăgubiri,
amenzi
şi
penalităŃi

=

404
Furnizori de imobilizări

3.144,29 lei

actualizarea datoriei în valută la data de 31.12.2011

Sold EUR cont 167 la 31.12.2011 = 20.616,96 – 4.123,39 – 401,87- 404,54 – 407, 24 –
409,95 – 412,68- 415,42 = 14.041,87
Curs iniŃial 4,34 lei/EUR
Curs 31.12.2011 4,3197 lei/EUR
DiferenŃă de curs valutar favorabilă = 14.041,87 * ( 4,34-4,3197 ) = 285,05 lei
285,05 lei

167
Alte împrumuturi şi datorii
Asimilate

=

765
Venituri din diferenŃe
de curs valutar

Soldul contului 167 la 31.12.2011 este următorul:

167
Alte împrumuturi şi datorii asimilate
20.07.
17.895,51
10.08.
1.712,77
10.08.
31,35
.................
31.12.
1.827,85
31.12.
285,05
SFC
60.656,67

20.07

89.477,61

285,05 lei
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Soldul contului 167 reprezintă 14.041,87 lei/ EUR * 4,3197 = 60.656,67 lei
Uzura fizică şi morală determină deprecierea ireversibilă a mijloacelor fixe. Recuperarea
deprecierii valorii mijloacelor fixe se realizează prin amortizare.
Din punct de vedere contabil, amortizarea reprezintă micşorarea valorii unui element de activ
ca urmare a deprecierii prin folosirea lui de către entitate într-un anumit interval de timp,
învechirii, concurenŃei, schimbării tehnicii sau a altor cauze.
Din punct de vedere economic, diminuarea valorii unui element de activ, rezultând din
depreciere, solicită pregătirea şi înlocuirea acestuia cu unul nou. AchiziŃia şi utilizarea
imobilizărilor corporale reprezintă o cheltuială şi un element al costului suportat de întreprindere,
de aici rezultă necesitatea constituirii fondurilor necesare pentru reînnoirea imobilizărilor
amortizabile, la sfârşitul vieŃii acestora prin veniturile viitoare, fără a recurge la capitaluri proprii
sau la contractatrea de datorii.
Din punct de vedere financiar, amortizarea este o sursă de autofinanŃare a capitalului
imobilizat care se constituie, chiar şi în cazul în care întreprinderea nu realizează profit, prin
prelevarea asupra rezultatului. Amortizarea este, deci, o componentă aesenŃială a capacităŃii de
autofinanŃare ( CAF ).
La stabilirea amortizării mijloacelor fixe se Ńine seama de următoarele elemente :
valoarea de amortizat ( valoarea de intrare )
durata normată de utilizare stabilită prin Legea amortizării, pe baza unor
determinări tehnico-economice pe categorii de mijloace fixe
metoda de calcul a amortizare ( regimul de amortizare ) folosită de unitatea
economică.
Durata de viaŃă utilă a imobilizărilor este reglementată prin lege, în cazul nostru mijlocul de
transport care face obiectul contractului de leasing financiar are o durată de viaŃă din punct de
vedere fiscal de 5 ani. De aceasta data, vom folosi si pentru amortizarea contabila aceeasi durata
de viata.
Metoda de amortizare folosită de entitate este amortizarea liniară, care presupune
desfăşurarea în cote egale, pe tot parcursul duratei de funcŃionare a valorii contabile de intrare a
activului imobilizat. Cota procentuală se stabileşte proporŃional cu numărul anilor cât trebuie să
funcŃioneze activul respectiv ( în cazul nostru 5 ani ). Avem de calculat următoarele :
a)
cota de amortizare ( CA ) – care exprimă procentual cât din valoarea de
intrare se va include în cheltuieli în fiecare exerciŃiu financiar :
CA = ____100____ = ___100____ = 20 %
Dn
5
Cota de amortizare ( CA ) = 100 / Dn
Dn = durata normală de funcŃionare în ani
b)
se stabileşte valoarea medie anuală a amortizării ( A )
Amortizarea anuală ( A ) = Vi * CA
Vi = valoarea de intrare
Vi = 20.616,96 EUR * 4,34 = 89.477,61 lei
A = 89.477,61 * 20 % = 17.895, 52 lei
Amortizarea este element de determinare a valorii rămase a activelor imobilizate, valoare care
se înscrie în bilanŃ.
Metoda de amortizare se poate modifica doar atunci când aceasta este determinată de o eroare
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în estimarea modului de consumare a beneficiilor aferente respectivei imobilizări corporale.
- Amortizarea autoturismului (durata de viaŃă utilă 5 ani): 89.477,61 lei/ 5*12 =
1.491,29 lei/lună
1.491,29
lei

6811
Cheltuieli de exploatare
amortizarea imobilizărilor

=
privind

2813
Amortizarea mijloacelor
de transport

1.491,29
lei

Înregistrarea se repetă lunar. Pentru anul 2011 autoturismul se amortizează 5 luni .
Amortizarea aferentă anului 2011 este : 1.491,29 * 5 = 7.456,45 lei
înregistrarea ratei CASCO
perioadei 25.01.2012 – 24.02.2012
422,26 lei
211,13 lei
211,13 lei

211,13
lei

3.

conform factura 4606614 /09.01.2012, rata aferentă

%
613
Cheltuieli cu primele de asigurare
471
Cheltuieli înregistrate în avans

=

401
Furnizori

422,26 lei

la sfârşitul lunii februarie 2011 se înregistrează rata CASCO aferentă acestei luni
613
Cheltuieli
asigurare

=
cu

primele

de

471
Cheltuieli
avans

înregistrate

în

211,13
lei

CONCLUZII

Teoretic, leasingul este destinat tuturor categoriilor de persoane: fizice, juridice şi persoanelor
autorizate. Practic însă, acest serviciu financiar este avantajos mai mult pentru persoanele juridice.
Leasingul vizează întreprinderile care urmăresc ridicarea performanŃelor şi lărgirea activităŃii. În
cazul acestora, avantajele leasingului sunt mai evidente, deoarece societatea comercială care
achiziŃionează un bun în leasing beneficiază de deducerea fiscală atât pentru dobânda plătită, cât şi
pentru amortizare.
Bunurile care fac obiectul contractului de leasing pot fi bunuri mobile sau imobile cu valoare
ridicată şi de folosinŃă îndelungată ( perioada minimă a unui contract de leasing este de 12 luni ).
Contractul de leasing specifică condiŃiile şi clauzele înŃelegerii privind leasingul, incluzând:
perioada leasingului, redevenŃa, părŃile responsabile de costuri, asigurare, întrerŃinere şi reparare a
activului, condiŃiile anulării înŃelegerii, opŃiunea de a cumpăra activele la finalizarea contractului.
Pe toată durată contractului de leasing societatea de leasing este proprietarul bunului, clientul
având doar drept de utilizare. Proprietatea va fi transmisă la sfârşitul contractului odată cu plata
valorii reziduale, în cazul în care se optează pentru această variantă
OperaŃiunea de leasing se constituie practic prin participarea a trei persoane: vânzătorul
bunului care poate fi atât producător cât şi simplu furnizor, cumpărătorul bunului, în realitate
finanŃatorul afacerii şi utilizatorul bunului. Datorită celor trei participanŃi aceasta este denumită
operaŃiune “triunghiulară“ şi implică participarea acestora într-o manieră originală “locatarul are
iniŃiativa afacerii, vânzătorul o permite, creditorul o facilitează şi toŃi împreună, acŃionând în
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interes propriu, acŃionează în acelaşi timp şi în folosul celorlalŃi“.
OperaŃiunile de leasing sunt realizate numai de societăŃi comerciale specializate care au ca
obiect principal de activitate desfăşurarea operaŃiunilor de leasing şi au un capital social minim
subscris şi vărsat de 200.000 euro, egal cu echivalentul în moneda naŃională al acestei sume.

REFERINTE BIBLIOGRAFICE :
Contabilitate si gestiune fiscală - de Prof. Univ.dr. Ana Stoian
Contabilitate financiară - de Prof. Univ. dr. Elena Ciucur şi Lect.univ. drd. Mariana
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Dreptul comerŃului internaŃional – de Tudor R. Popescu Ed. Didactică şi Pedagogică
, Bucureşti, 1983
HG 3055/2009
Legea 571/2003 coroborată cu HG 44/2004 privind Codul Fiscal cu normele
metodologice de aplicare
OrdonanŃa nr.51/1997
Revista de ŞtiinŃe juridice – ConsideraŃii cu privire la operaŃiunile de leasing – de
Asist. drd. Gîrleşteanu George şi Asist. Dr. Bischin Robert
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STUDIU PRIVIND APLICAREA TAXEI PE VALOAREA ADAUGATA
IN CADRUL S C BADUC S.A.
Maria RACHIERU *

ABSTRACT
TVA este o taxa care cuprinde toate fazele circuitului economioc,respectiv
productia,serviciile si distributia pana la vanzarile catre consumatorii finali.
Din punct de vedere al bugetului de stat TVA este un impozit indirect care se stabileste
asupra operatiunilor prin transferul proprietatii bunurilor si asupra prestarilor de servicii.
Este o taxa unica ce se percepe in mod fractionat corespunzator valorii adaugate la fiecare
stadiu al circuitului economic.
Valoarea adaugata este echivalenta cu diferenta dintre vanzari si cumparari aferente
aceluiasi stadiu al circuitului economic.
In lucrare am efectuat un studiu privind aplicarea TVA la SC BADUC SA incercand sa
surprind toate operatiunile cuprinse in sfera de aplicare a TVA,corelarea veniturilor ce constituie
baza de impozitare cu cotele de TVA in vigoare si determinarea TVA ului de plata la nivelul
lunii octombrie 2011.
Operatiuni:
-Achizitii marfa furnizori interni;
- Achizitii marfa – material lemons;
- Achizitii intracomunitare;
- Achizitii marfa import;
- Vanzare marfa la prêt cu ridicata;
- Vanzare marfa catre personae fizice la prêt cu amanuntul;
- Marfa trimisa la prelucrat;
- Imputatii marfa lipsa la inventar;
- Sponsorizari;
- Servicii intracomunitare …..
Cuvinte cheie:operatiuni impozabile ;baza de impozitare;cota de TVA ;drept de
deducere;decont de TVA.
1

INTRODUCERE
In acesta lucrare am efectuat un studiu in ceea ce priveste aplicarea taxei pe valoarea adaugata
in cadrul SC BADUC SA .Studiu s-a efectuat la nivelul unei perioade fiscale , luna octombrie
2011 . Societatea avand ca obiect de activitate comertul cu ridicata al materialelor de constructii,
am incercat sa cuprind toate tipurile de tranzactii :Achizitii marfa furnizori interni;- Achizitii marfa
– material lemons;- Achizitii intracomunitare;- Achizitii marfa import;- Vanzare marfa la prêt cu
ridicata;- Vanzare marfa catre personae fizice la prêt cu amanuntul;- Marfa trimisa la prelucrat;Imputatii marfa lipsa la inventar;- Sponsorizari;- Servicii intracomunitare.
Scopul lucrarii este de a prezenta operatiunile impozabile in cadrul unie perioade fiscale ,
1

Masterand , anul II , Facultatea de Stiinte Economice , Universitatea “Nicolae Titulescu” din Bucuresti
(email:maria.lungu@baduc.ro). Acest studiu a fost elaborat sub coordonarea conf. univ. dr. Maria
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inregistrarea tranzactiilor in financiar , corelarea conturilor cu baza de ipozitare,intocmirea
jurnalelor de cumparari, respectiv vanzari si completarea decontului de TVA , si declaratiei
recapitulative privind achizitiile si livrarile /achizitiile/prestarile intracomunitare.
Studiul s-a efectuat la sediul SC BADUC SA , Departamentul Financiar Contabilitate.
Au fost analizate toate documentele aferente perioadei fiscale octombrie 2011,selectand
tranzactii cuprinse in sfera de aplicare a taxei pe valoarea adaugata .
Au fost verificate corectitudinea traansmiterii documentelor din pachetul comercial in
financiar, notele contabile generate , modul de reflectare al acestora in jurnalele de cumparari si
vanzari .
CAPITOLUL I PREZENTARE SOCIETATE
Denumirea societatii comerciale: S.C. BADUC S.A.
Sediul social: Bucuresti, str. Mr. Alexandru Campeanu, nr. 9-11
Telefon: (021)222.50.00; 222.44.14; 222.38.74; 222.93.20; Fax: (021) 222.83.74
Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO1568611
Nr. înmatriculare: J40/1069/1991
Capitalul social subscris si varsat: 63.287.846 lei
Capitalul social subscris si varsat corespunde unui număr de 1.543.606 acŃiuni cu o valoare
nominală de 41,00 lei/acŃiune, din care: 111.946 acŃiuni seria A, 567.564 acŃiuni seria B, 455.340
acŃiuni seria C şi 408.756 acŃiuni seria D; deŃinute de un număr de 107 acŃionari.
Societatea Comercială “BADUC”S.A. este persoană juridică română, având forma juridică de
societate pe acŃiuni cu capital integral privat, închisă.

Domeniul de activitate principal
Conform CAEN Rev.2 este: 4673 – ComerŃ cu ridicata al materialului lemnos si al
materialelor de constructii si echipamentelor sanitare si de incalzire.
In 2010 capitalul social a fost diminuat la valoarea de 30.872.120 lei prin scaderea valorii
actiunilor de la 41,00 lei la 20,00 lei .
Diminuarea a fost aprobata de Adunarea Generala Extraordinara din data de 15.05.2010, cu
unanimitate de voturi de catre actionarii prezenti.
Puncte de lucru
În cursul anului 2011 activitatea firmei s-a desfăşurat în patru puncte de lucru aflate în
proprietate, astfel:
o
Bucureşti, sectorul 6, Str.Plevnei, nr. 159;
o
Bucureşti, sectorul 5, Str.Vigoniei, nr. 5-7 (magazin);
o
Bucureşti, sectorul 5, Str.Iacob Andrei, nr. 48 (autobaza);
o
JudeŃul Ilfov, Popeşti-Leordeni, Str.Drumul Taberei, nr. 10;
o
JudeŃul Giurgiu, Şos. Bucureşti, km. 5;
BaaN IV Financiar - Contabilitate poate funcŃiona ca un sistem complet independent de
management financiar sau ca o componentă a sistemului informatic BaaN IV.
Caracteristica principală a pachetului BaaN IV Financiar este că are o structură complet
integrată, ceea ce permite conducerea cu uşurinŃă a operaŃiunilor financiare. Această caracteristică
simplifică contarea operaŃiunilor eliminând necesitatea reintroducerii în financiar a tranzacŃiilor
înregistrate în modulele logistice, acestea fiind prelucrate şi transmise automat.
Rezultatul este evident : creşterea productivităŃii muncii.
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Sistemul BaaN IV cuprinde 5 pachete logistice şi unul financiar, prezentate în figura
următoare.

BaaN IV permite folosirea mai multor companii financiare / logistice într-un sistem integrat.
Companiile sunt utilizate pentru a stoca separat datele, fiecare companie având în principal
propriile sale tabele de date.
BaaN Financiar -Contabilitate cuprinde următoarele 9 module:
•
•
•
•
•
•
•

Contabilitate Generală
Gestiune Furnizori
Gestiune ClienŃi
Trezorerie
Alocare Costuri
Mijloace Fixe
SituaŃii Financiar Contabile
● Gestiune Bugete
● Date generale

Maria Rachieru
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Modulul Contabillitate generală constituie baza activităŃilor financiar-contabile.
În acest modul sunt definite conturile contabile, dimensiunile şi tipurile de tranzacŃii cu care
lucrează compania. Aici sunt prelucrate tranzacŃiile, construite balanŃele de verificare, analizate
taxele. În plus, aici se gestionează închiderea perioadelor (financiare, de raportare şi de taxe) şi
închiderea de an în vederea pregătirii următorului an financiar.
Modulul de Contabilitate generală este baza pachetului financiar, dar are relaŃii directe şi cu
alte module logistice din care provin tranzacŃiile integrate. În figura următoare sunt prezentate
relaŃiile dintre modulul Contabilitate Generală şi celelalte module din sistem.
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În timpul proceselor logistice, tranzacŃiile financiare create sunt trimise în acest modul.
Integrarea cu alte module
În acest submodul se definesc legăturile dintre tranzacŃiile efectuate în pachetele logistice şi
operaŃiile financiare corespondente. Pe baza unei scheme de integrare ataşate unei combinatii de
tranzacŃie logistică / tranzacŃie financiară, se transmit operaŃiunile logistice în submodulul
Contabilitate Generală. Schema de integrare pe categorii de operaŃiuni evidentiază formulele
contabile ce vor sta la baza contării operaŃiuniilor logistice.

1. SituaŃii de TVA
În acest submodul se obŃin următoarele rapoarte:
- Jurnalul de vânzări

Maria Rachieru
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Jurnalul de cumpărări
Jurnalul de vânzări pentru operaŃii nefinalizate
Jurnalul de cumpărări pentru operaŃii nefinalizate

Pachetul Comercial cu modulele:
Modulul "Aprovizionare" este constituit din mai multe submodule, după cum rezultă din
figurile urmatoare. Aprovizionare, are ca punct central comanda de aprovizionare. Aceasta este
introdusă manual sau generată automat din cele mai bune oferte ale furnizorilor (ca răspuns la
cererile de ofertă lansate), poate fi generată din contractele încheiate cu furnizorii sau poate deriva
prin planificare din alte module. Derularea comenzii in BaaN Comercial va permite editarea
diverselor documente, recepŃia cantitativă si calitativă - moment în care se va face legătura cu
celelalte modulele – şi închiderea comenzii – creând posibilitatea continuării acŃiunii în modulul
“Gestiune furnizori” din pachetul Financiar şi trecând datele în istoric, statistici – permiŃând astfel
analiza întregii activităŃi, a preŃurilor, a performanŃelor furnizorilor - . Comenzile de aprovizionare
pot fi introduse manual în acest modul, ori se pot genera automat, din Aprovizionare . Se pot defini
mai multe proceduri de aprovizionare, în funcŃie de caracteristicile produselor achiziŃionate de la
furnizor. Se poate tipări comanda de aprovizionare si transmite furnizorului. CantităŃile sosite în
intreprindere se înregistrează în sistem: se tipăreşte "Nota intrare-recepŃie" si, eventual,
"ReclamaŃia”, în cazul în care cantitatea primită este diferită de cea comandată generându-se un
rest de livrare. Aceste cantităŃi sunt înregistrate în stoc, crescând stocul disponibil şi scăzând stocul
comandat. Dacă materialele trebuiesc verificate calitativ, comanda trebuie să urmeze şi procedura
de recepŃie calitativă. Dacă este cazul, se tipăreşte "Nota de respingere" şi se trimite înapoi la
furnizor, împreună cu materialele. În final, comenzile de aprovizionare se procesează şi se
înregistrează în contabilitate, putându-se şi arhiva. Ca urmare a recepŃiei materialelor, se va calcula
automat si preŃul mediu al acestora, putând tipări lista de depozitare. De asemenea, se pot
înregistra cheltuieli suplimentare (de transport, de depozitare). Printre etapele pe care le parcurge o
comandă de aprovizionare este şi cea a tipăririi facturii proforma, o factură internă care se va
“potrivi” în pachetul FINANCIAR cu factura reală transmisă de furnizor.
Legăturile modulului Vanzari cu celelalte module din pachetul Comercial
ÎnŃelegerile cu clienŃii în privinŃa preŃurilor şi discounturilor sunt înregistrate într-un
submodul de preŃuri şi discounturi pentru a crea o structură de preŃ diferenŃiată pe client, articol,
listă de preŃuri şi grup de preŃuri. La crearea sau generarea comenzilor de vânzare, sistemul face
apel la fişierele de preŃuri şi discounturi, care se vor tipări pe factura trimisă clientului. Se pot face
actualizări / ştergeri globale ale preŃurilor şi discounturilor.
În submodulul de marje preŃuri se pot introduce limite de preŃuri de vânzare pentru comenzile
de vânzare şi ofertele create pentru produsele intreprinderii. Sistemul verifică astfel dacă preŃul de
pe ofertă sau comandă se încadrează în limitele prestabilite altfel, în funcŃie de opŃiune, sistemul va
refuza introducerea comenzii sau ofertei, va semnala acest lucru, va înregistra codul login al
persoanei respective sau va bloca comanda.
Modulul "Sistem de rabaturi" este legat strâns de modulul de vânzări, acestea
aplicându-se şi calculându-se pornind de la informaŃiile din antetul sau liniile comenzilor de
vânzare. Se poate acorda rabat clienŃilor şi comision furnizorilor sau angajaŃilor. În modulul CMS
se vor face calcule de comision şi rabat folosind datele din istoricul comenzilor de vânzare.
Prin acordurile de rabat se pot înregistra diverse procentaje şi metode de calcul rabaturi.
Se pot înregistra acorduri specifice pentru anumiŃi clienŃi, proiecte, articole sau combinaŃii dintre
acestea sau se pot defini acorduri generale. În compensare, se pot defini perioade de validitate
pentru acorduri.
Rabaturile pot fi calculate ca procent din valoarea vânzării sau ca valoare fixă la nivel de
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comandă sau linie de comandă de vânzare. Pot fi calculate ca procent din valoarea de vânzare
inclusiv rabatul (brut) sau exclusiv rabatul (net). Procentele pot fi diferenŃiate în funcŃie de
valoarea sau cantitatea vândută, se poate stabili o limită maximă pentru rabatul calculat. Se pot
înregistra multiple acorduri de rabat, pe mai multe niveluri, procentual sau cu valoare fixă, între
anumite limite, pot fi procente iniŃiale, majorări, procente la profit brut.
Privitor la legătura cu comenzile de vânzare: când o comandă de vânzare este închisă,
relaŃia care trebuie să primească rabat trebuie să fie deja legată de comandă, lucru ce poate fi făcut
manual, interactiv sau automat, la nivel de comandă sau de linii de comandă de vânzare. Se poate
lega o relaŃie sau un grup de relaŃii. Se poate defini o structură ierarhică de relaŃii care să se lege la
comenzile de vânzare. Se pot stabili relaŃii şi grupe de relaŃii, acorduri şi grupe de acorduri.
Aprobarea si facturarea se pot face fie în Comercial, fie în Financiar.
Cu ajutorul submodulului Control stoc se pot tipări şi afişa, o serie de rapoarte şi situaŃii
privind stocurile şi tranzacŃiile cu stocuri, oferindu-se o imagine cuprinzătoare asupra activităŃii de
gestiune a stocurilor. TranzacŃiile cu stocuri se pot arhiva.
Se poate face o analiză a stocului cuprinzând:

- analiza ABC a stocurilor
(gruparea articolelor pe
clase,
în
funcŃie
de
importanŃa lor)
- analiza mişcării lente a
stocurilor (găsirea articolelor
cu mişcare lentă sau fără
mişcare)
-evaluarea stocurilor

Astfel fiind structurate, toate tranzacŃiile sunt transmise in financiar in timp real oferind o
imgine fidela a situaŃiei financiare a societăŃii.

CAPITOLUL II
Studiu privind aplicarea taxei pe valoarea adaugata SC BADUC SA
In cadrul pachetului financiar contabilitate , sesiunea “Integrare cu alte module” face legătura
între comercial si fianciar.TranzacŃiile generate in comercial, transferă in financiar în timp real
documente care conŃin note contabile.
Formulele contabile sunt definite în integrare la nivel de componenta de preŃ de cost si
magazie.

Maria Rachieru
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2.1 Achizitii mărfuri de la furnizori interni: (Anexa nr.1)
Cumparare / RecepŃie - transmite in financiar o nota contabila de tip
NIR 1100650 “ Mărfuri” 371.11 = 408.1A ”Furnizori interni achiziŃii aviz” 48.692,55 lei
Pentru medierea de preŃ :
Cumparare / Rezultat - corespunzator rezultatului medierii de preŃ transmite in financiar
nota contabila de tip:
REZ 11001242
”Furnizori interni achiziŃii aviz”408.1A = 378.9 “DiferenŃe preŃ –Reevaluari” 281,93 lei
rezultat care este repartizat asupra mărfurilor aflate in stoc la data recepŃiei la nivel de societate
prin:
Proiect de depozitare / Reevaluare care transmite in financiar o nota contabila de tip:
RSI 20110110 “ Mărfuri” 371.11=378.9“DiferenŃe preŃ –Reevaluari” 281,93 lei
astfel încît soldul contului 378.9 este 0 la finalul perioadei de raportare.
Dupa înregistrarea comenzii de aprovizionare si transmiterea in financiar, in modulul
Gestiune Furnizori se înregistrează factura de achiziŃie marfă:
01M 11001726 “Facturi Nir.Prod.Metal”
%
=401.1 “Furnizori interni marfă” 60.728,37 lei
401.1F “Furnizori interni factură”
48.974,49 lei
4426.1 “TVA deductibilă”.
11.753,88 lei
Concomintent se procedeaza la potrivirea si aprobarea facturii de furnizor cu comanda de
aprovizionare transmisa din Comercial , nota contabila generata , “Aprobare factura cu recepŃie”:
APB 11007720
”Furnizori interni achiziŃii aviz”.408.1A = 401.1F “Furnizori interni factura” 48.974,48 lei
„Diferente de pret –nir”6588.6=”Furnizori interni achiziŃii aviz”.408.1A
-0,01 lei
Pentru diferenŃele mai mici de 0,99 lei există posibilitatea de a se înregistra diferenŃa pe un
cont de cheltuială sau venit in funcŃie de natura acesteia(+sau -).

2.2Achizitii mărfuri - material lemnos :
(Anexa nr.2)
Regim special întâlnim la achiziŃiile de material lemnos. Documentele de provenienŃă a
materialelor lemnoase sunt: actul de punere în valoare, avizul de însoŃire, declaraŃia vamală de
import, documentele intracomunitare, registrul de intrări-ieşiri material lemnos. Documentul de
însoŃire a materialelor lemnoase, altele decât cherestelele, este avizul de însoŃire primar
.Documentul de însoŃire pentru cherestele este avizul de însoŃire secundar.
Originalul avizelor de însoŃire, însoŃeşte obligatoriu transportul materialelor lemnoase,
respectiv al cherestelelor. Pe durata transportului, termenul de valabilitate a avizelor de însoŃire
este de maximum 48 de ore de la data şi ora plecării, dată şi oră ce se consemnează în mod
obligatoriu în acest document. Registrul de intrări-ieşiri material lemnos este document cu regim
special, are paginile numerotate, iar tipărirea şi distribuirea în condiŃiile legii a formularelor se
asigură de Compania NaŃională "Imprimeria NaŃională" - S.A.
Ca deŃinători de spaŃiu destinat depozitării de material lemnos SC BADUC SA are
următoarele obligaŃii:să permită controlul activităŃilor reglementate în prezentele norme şi să
prezinte organelor de control documentele solicitate;să Ńină situaŃia gestionară în conformitate cu
normele SUMAL;să deŃină un singur registru de intrări-ieşiri material lemnos pe fiecare spaŃiu
destinat depozitării temporare şi să îl completeze la zi;să împrejmuiască incintele punctelor de
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lucru.
In cazul achiziŃiei de material lemnos nota de înregistrare a facturii in modulul “Gestiune
Furnizori” este:
03M “Facturi NIR ConstrucŃii” 11002488
“Furnizori interni factura” 401.1F
= 401.1 “Furnizori interni marfă” 30.086,00 lei
“TVA deductibilă”
4426.1
= 4427.1 “TVA Colectată”
7.220,64 lei
Concomitent se procedeaza la potrivirea si aprobarea facturii de furnizor cu comanda de
aprovizionare transmisa din Comercial , nota contabila generata , “Aprobare factura cu recepŃie”:
APB 11007939
”Furnizori interni achiziŃii aviz”.408.1A = 401.1F “Furnizori interni factura” 30.086,00 lei
„Diferente de pret –nir”6588.6=”Furnizori interni achiziŃii aviz”.408.1A
0
lei.
In cazul diferenŃelor constatate la recepŃie, in funcŃie de natura acestora, reflectata in cadrul
“Procesului Verbal de Diferente la RecepŃie” înregistrarea in contabilitate se face :
Furnizorul va trimite diferenŃa cantitativa , cu aviz de însotire a mărfii - Marfă este
recepŃionata şi introdusa in stoc, pentru diferenŃa recepŃia se face pe baza avizului de expediŃie
care ulterior se potriveşte şi aprobă cu factura;
Furnizorul va emite factura de stornare – pentru diferenŃa se întocmeşte o comanda de
aprovizionare cu minus in baza facturii de storno;
DiferenŃa cantitativă este imputabilă – Marfă se introduce in stoc conform procesului verbal
stabilit de comisia de receptie , diferenŃa în minus fiind înregistrată şi recuperată de la vinovat prin
intermediul contului 461 “Debitori”.
%
=401.1 “Furnizori interni marfă”
401.1F “Furnizori interni factură”
461.9 “Debitori marfă lipsă”
4426.1 “TVA deductibilă”.
Diferenta cantitativă nu este imputabilă ; Factura se inregistrează la valoarea iniŃială, pentru
diferenŃa stabilită procesului verbal , in momentul aprobării factura cu comanda diferenŃa se
inregistrează pe un cont de cheltuială;
Produsele defecte se înlocuiesc de către furnizor;
Furnizorul remediază produsele defecte ;
Declasarea produselor(procedura este exemplificată in cadrul declasărilor)
Altele.
Calculul CMP se efectueaza odată cu fiecare aprovizionare efectuată indiferent de zona
comercială unde are loc recepŃia, astfel încât preŃul mărfii în stoc este acelaş indiferent de zona
comercială din care se solicită cumpararea de către clienŃi a mărfurilor.
Reducerile comerciale primite la facturare sunt introduse in costul mărfii .
Reducerile comerciale primite ulterior facturării, respectiv acordate ulterior facturării,
indiferent de perioada la care se referă, se evidenŃiază distinct în contabilitate (contul 609
"Reduceri comerciale primite", respectiv contul 709 "Reduceri comerciale acordate"), pe seama
conturilor de terŃi, conform Reglementărilor contabile din 29 octombrie 2009(Ordinul 3055).
2.3 Achizitii intracomunitatre: (Anexa nr.3)
Pentru achiziŃiile intracomunitare recepŃia se efectuează in comercial similar cu cea de la
intern, in finaciar nota se transmite cu elementele :
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NIR11000733“Mărfuri”371.11=408.2A”Furnizori externi aviz.fact.nesosite ” 47.629,05 lei
REZ11001352
408.2A”Furnizori externi aviz fact.nesosite” = “Diferente preŃ–Reevaluări”378.9
2.836,03
lei
Inregistrarea in modul Gestiune Furnizori:
01M “Facturi Nir.Prod.Metal 11001782
401.2F “Furnizori externi aviz.fact.nesosite” = 401.2”Furnizori externi”50.015,04lei
(La cursul de schimb la data receptiei respectiv 28 octombrie 2011)
4426.2”TVA ded. Tax.inv. achiz.intacomunitare”.
=4427.2 TVA colectata Tax.inv
.achiz.intracomunitare”
11.991,96
lei
(24 % aplicat la valoarea din factură , cursul de la data facturii, inregistrare care se face in
cazul in care furnizorul comunică un cod de inregistrare fiscala înregistrat in scopuri de TVA.)
Ulterior înregistării facturii se potriveşte si aprobă factura cu comanda de aprovizionare:
APB 11008536
”Furnizori externi fact.nesosite aviz”.408.2A= 401.2F “Furnizori externi factură”50.015,04
lei
2.4 Achizitii marfuri din import:
În cazul importurilor fisa de calcul cuprinde :valoarea externă, transport extern, taxa vamala,
comision vamal, TVA deductibilă 19% care se plateşte in vama.
Costul de achiziŃie al mărfurilor din import conŃine:
Valoarea externă
Servicii reprezentant vamal conform factura
Cost de achiziŃie in vamă
vamă 19%

8.190 eur(1eur=3,94 lei) = 32.250,58 lei
90,37 lei
32.340,95 lei in
6.127,61 lei

NIR 5000015 “ Mărfuri” 371.11 = 401.2A ”Furnizori externi achiziŃii aviz” 32.340,95lei
Cumparare / Rezultat - corespunzator rezultatului medierii de preŃ transmite in financiar
nota contabilă de tip:
REZ 5000028 “DiferenŃe preŃ –Reevaluări” 378.9 = 401.2A ”Furnizori externi achizitii aviz”,
Inregistrarea serviciilor facturate de reprezentantul vamal:
00N 50000018 “Factura serv.soc.” (Anexa nr.__)
%
= 401.3 “Furnizori prestări servicii 215,10 lei
371.14 “Marfă import”
180,75 lei
4426.1 “TVA deductibilă”
34,34 lei
Dupa înregistrarea comenzii de aprovizionare si transmiterea in financiar, in modulul
Gestiune Furnizori se înregistrează factura de achiziŃie marfă:
03M 50000017 “Facturi Nir.-ConctrucŃii”
401.2F “Furnizori externi factură” =401.2“Furnizori externi Marfă” 32.250,58 lei.
Concomintent se procedeaza la potrivirea si aprobarea facturii de furnizor cu comanda de
aprovizionare transmisa din Comercial , nota contabilă generată , “Aprobare factură cu recepŃie”:
APB 400022711
%
= 401.2F “Furnizori interni factură”32.250,58 lei
401.2A ”Furnizori externi achiziŃii aviz”
32.340,95 lei
371.14 “Marfă import”
-90,37lei
(suma aferenta serviciilor facturate de reprezentantul vamal).
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2.5 Vanzarea Marfă clienŃi interni cu ridicata (Anexa nr.4) :
F01 11038892 “Factura emisa Vigoniei”
“ClienŃi interni Persoane Juridice” 4111.1= %
10.729,00lei
707.1”Venituri din vânzarea
8.652,42lei
mărfurilor intern”
4427.1” TVA colectată “
2.076,58lei
PreŃul de vânzare al mărfurilor include reduceri comerciale acordate, reducerile comerciale
acordate ulterior facturării se inregistrează in contul 709 "Reduceri comerciale acordate".
DSV 11001029 ” Descarcare stoc la vânzare”
“Cheltuieli privind mărfurile” 607 = 371.11” Mărfuri la preŃ cu ridicata”8.125,58 lei
la nivel de articol .
2.6 Vanzarea marfa la clienti persoane fizice – la pret cu amanuntul:
(Anexa nr.5)
In cadrul gestiunilor de marfă cu ridicata au fost create gestiuni cu amănuntul destinate
persoanelor fizice. In stocul gestiunilor cu amănuntul se află in stoc Marfă expusă pe raft. Solutia
ERP Baan IV permite încărcarea gestiunii cu amănuntul in momentul deschiderii unei comenzi de
vânzare (cand clientul se afla in magazin), generandu-se practic un transfer de marfă între
gestiunea cu ridicata si cea cu amănuntul, moment in care, preŃului mărfii ii sunt alocate cele doua
componente caracteristice vânzarii la preŃ cu amănuntul: adaosul comercial si TVA
neexigibilă.Nota contabilă transmisă in financiar:
AID 20111001 cu înregistrarile:
“Decontări între subunitaŃi,magazine” 482.6 = 371.11” Marfă în depozit la preŃ cu ridicata”
44,85 lei
“Marfăin magaz in Vigoniei”371.201 = 482.6 “Decontari inre subunitati,magazine”- 44,85 lei
“Marfă in magazin Vigoniei”371.201 = 378.01 ”Dif.la pret de marf.Vigoniei” - 8,90 lei
“Marfă in magazin Vigoniei”371.201 = 4428.01”TVA neexigibila Vigoniei” - 12,90 lei
In ceea ce priveste descarcarea de gestiune pentru mărfurile cu amănuntul , conform AID in
financiar sunt transmise înregistrarile:
AID 20100101
“Cheltuieli privind mărfurile Magazine ”607.3 = 371.201 “Marfă in magazin Vigoniei”
”Dif.la preŃ de marf.Vigoniei”
378.01 = 371.201 “Marfă in magazin Vigoniei”
“TVA neexigibilă Vigoniei”.
4428.01 = 371.201 “Marfă in magazin Vigoniei”
2.7 Marfa trimisa la prelucrat (Anexa nr.6)
Anumite situaŃii specifice determină ca unele mărfuri sa fie trimise la prelucrat
(satisfacerea unui client fidel care are nevoie de o Marfă aflată in stoc dar care necesita o
prelucrare).
Solutia ERP Baan IV a venit în întampinarea problemei cu o procedură care presupune
scoaterea mărfii din stoc si trimiterea la prelucrat prin generarea unei magazii virtuale cu un cod
special (Ex.W11 Prelucrae Marfă Cervia).S-a ales tratarea mărfii la terŃi în această manieră, prin
intermediul unei magazii virtuale de terŃi, pentru a avea, întotdeauna, la nivelul fiecărui prestator
de servicii, informaŃia reală despre articolele si stocurile care se află la prelucrare. Daca Marfa se
prelucreza si se retrimite eşalonat, atunci atît comanda de aprovizionare pe noul cod de Marfă cat
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şi tranzacŃia de stoc din vechiul cod de Marfă din magazia W11 , se vor face pe cantitaŃi parŃiale,
rezultînd in final mai multe recepŃii pentru aceeaşi comandă de reaprovizionare.
Marfa intra în gestiunea W11: Comanda completare /RecepŃie
RIN 11000465
“Materii si materiale aflate la terŃi”351.1= 482.3“Decontari intre subunitaŃi” 2.868.26 lei;
Ieşirea mărfii din magazia de marfă :
RIE 11000461
“Decontari între subunitaŃi”
482.3 = 371.11”Mărfuri”
2.868.26 lei.
Întoarcerea mărfii de la prelucrare presupune recepŃia într-o magazie de Marfă, costul
incluzînd de data aceasta si cheltuiala cu prelucrarea.
NIR 11000720
“ Mărfuri” 371.11 = 408.1A ”Furnizori facturi nesosite” 5.067,46 lei
Pentru medierea de preŃ :
Cumparare / Rezultat - corespunzator rezultatului medierii de preŃ transmite in financiar
nota contabila de tip:
REZ 11001359
“DiferenŃe preŃ –Reevaluări” 378.9 = 408.1A ”Furnizori interni achizitii aviz”- 513,93lei
Dupa înregistrarea comenzii de aprovizionare si transmiterea în financiar, in modulul
Gestiune Furnizori se înregistreaza factura reprezentand servicii prelucrare Marfă :
01M 11001838 “Facturi Nir.Prod.Metal”( Anexa nr.__)
%
=401.1 “Furnizori interni Marfă” 3.874,75 lei
401.1F “Furnizori interni factură”
3.124,80 lei
4426.1 “TVA deductibilă”.
749,95 lei
Concomitent se procedeaza la potrivirea şi aprobarea facturii de furnizor cu comanda de
aprovizionare transmisa din Comercial , nota contabila generata , “Aprobare factura cu recepŃie”:
APB 11008279
“Furnizori fact.nesosite ” 408.1A =
%
5.580,99 lei
401.1F “Furnizori interni factură”
3.124,80 lei
351.1 “Materii si mat. aflate la terŃi” 2.388,99 lei
371.7 „Marf.transp.propr.”
67.20 lei.
2.8 Imputatii marfa lipsa in gestiune: (Anexa nr.7)
Un alt aspect al mişcărilor de stocuri într-o gestiune îl reprezintă inventarierea lor.
Inventarierea se efectueaza de catre comisia de control din cadrul Departamentului de Control
în baza deciziei de inventariere.Dupa parcurgerea procedurii de inventariere sunt listate stocurile
din gestiunea respectivă pe baza carora se face inventarierea faptică a acestora.DiferenŃele(+ - )
rezultate în urma inventarierii sunt operate in stoc , tranzacŃia generată “Comandă Magazie
/Ajustare de Stoc” , transmite in financiar o nota de tip:
BC 11000419
“Cheltuieli privind marfurile” 607.1 = 371.11” Marfuri la pret cu ridicata” .
Pentru minusurile imputabile sunt emise decizii de imputaŃie la nivel de gestionar, decizie
care se înregistrează in modulul “Contabilitate generală cu tip tanzacŃie:
NC 11001243
“Alte creanŃe alte debite –imputaŃii”4282.4 =
%
10,51 lei
7588.1”Venituri din imputaŃii” 8,48 lei
4427.1 “TVA colectată” .
2,03 lei
Se emite autofactura pentru livrarea de bunuri catre sine, in situatia in care s-a exercitat
dreptul de deducere pentru achizitia sau obtinerea bunurilor care, ulterior achizitiei sunt destinate
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realizarii altor operatiuni decat cele de natura economica. Operatiunea de "livrare catre sine" este
cunoscuta si sub denumirea de "operatiune asimilata unei livari de bunuri", din care face parte si
bunurile constatate lipsa din gestiune.
2.9 Sponsorizari :(Anexa 8)
Sponsorizările sunt acordate in baza unui contract . Ca procedura de lucru s-a optat pentru
crearea unei magazii virtuale(U25 Corpul Nat.al Politiştilor), unde Marfa intră pe cheltuială astfel:
Comanda completare/RecepŃie genereaza RIN 90000895 si transmite in financiar :
“Cheltuieli sponsorizare” 6582.2 = 371.11 “Mărfuri in depozit la preŃ cu idicata”3.475,37 lei.
Avand in vedere ca in anul 2009 societatea a incheiat exercitiul financiar cu pierdere se emite
autofactura in vederea colectarii taxei pe valoarea adaugata aferenta sponsorizarii.
2.10 Incasari sume reprezentand dauna autoturism asigurat:
(Anexa nr.9)
In luna octombrie societatea incaseaza de la firma de asigurari contarvalore dauna totala
pentru un autoturism .
Conform circularei Nr. 50446 / 14.02.2008 a MINISTERUL ECONOMIEI SI
FINANTELOR care a venit cu precizarea:
“In cazul operatiunilor de asigurare, societatile de asigurare sunt cele care realizeaza
operatiuni scutite de taxa pe valoarea adaugata in baza art. 141 alin. (2) lit. b) din Legea
nr.571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare, in timp ce agentii
economici despagubiti reprezinta beneficiari ai unor operatiuni scutite - practic pentru acestia
despagubirile sunt operatiuni la "intrare", motiv pentru care nu este corect sa se colecteze taxa
asupra despagubirilor incasate.
B01 11000931 “Cont crt. la banca”5121.01 =”Venituri din despag. 7588.2 15.167lei.
2.11 Servicii furnizate de un furnizor intracomunitar:
(Anexa nr.10)
In cazul contractului de mentenanta avut cu Lennerts&Partner GmbH, factura se primeste
semestrial inregistrarea in contabilitate:
“Furnizori externi”401.2 = “Chelt.avans div.prest”471.01 600eur x 4.3295lei/eur(cursul la
data factura).
“TVA ded.tax.inv.AIC”4426.2 = ““TVA col.tax.inv.AIC” 4427.2
144eur x
4.3295lei/eur(cursul la data factura).
2.12 Servicii facturate de furnizori interni:
(Anexa 11)
Se inregistraza factura energie electrica 00N 11001118/03.10.2011:
“Furnizori prest serv.”401.3 = %____________________________________
“ Chelt privind energ. 605.01
2.639,49 lei
“Ch.postale si taxe” 626. 1
80,00 lei
“TVA ded.tara”
4426. 1
633,49 lei.
Se inregistreaza factura servicii medicale 00N 11001071/05.10.2011:
“Furnizori prest serv.”401.3 = “CHELT SOC.2%”
3.125,00 lei.
Se inregistreaza factura Romtelecom 00N 11001165 la nivel de centre de cost:
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“Furnizori prest serv.”401.3 =

%_________ ____________
13.712,96 lei__
“Ch..post.si taxe”
626. 1
11.058,84 lei
“TVA ded.tara”
4426. 1
2.654,12lei.
Se inregisteaza taxele postale aferente lunii octombrie 2011:
00X 11000245
“Furnizori prest serv.”401.3 = “Chelt.taxe.postale “626.1 4,65 lei.
Se inregistreaza serviciile furnizate de ARTGROUND WEB MEDIA SRL , intretinere site
00N 11001106
“Furnizori prest serv.”401.3 = 628.1 “Ch.serv.executae de terti ”
240,00 lei.
Se intocmeste Declaratia recapitulativa 390 conform achizitiilor intracomunitare inregistrate
in perioada fiscala octombrie 2011( anexa nr. 12).
Dupa inregistrarea tuturor tranzactiilor aferente perioadei fiscale octombrie 2011, se
centralizeaza datele.
Sunt listate jurnalele de TVA pentru vanzari si separat pentru cumparari si se coreleaza cu
datele colectate in conturile ce constituie baza de impozitare pentru taxa pe valoarea adaugata
astfel :
Corelare venituri cu baza de impozitare din jurnalul de TVA vanzari:
Octombrie 2011
Conturi colectoare (baza impozitare)
Baza
TVA
701.1
947.572,11
227.417,31
707.1 (418)
701.2
280.815,17
67.395,64
701,3
7.837,78
1.881,07
707,3
704.1
704.2
51.279,55
12.307,09
701,2(418)
704.5
704.6
12.933,61
3.104,07
704.7
12.135,45
2.912,51
704.8
704.9
522,00
125,28
706.1
707.1 24%
8.222.756,72
1.973.461,61
707.1 19%
704.2 (418)
707.2
707.3
1.143.609,46
274.466,27
707.5
707.6
708.1
-1.067,85
256,28
708.2
39.305,00
9.433,20
708.3
518,83
124,52
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708.4
7583.1
7588,6 24%
7588.6 19%
7588.1
709.1 19 %
709.1 4428 si 609
461.9
654.1
6588,4
tva plafon
419.1d 19
419.1c 19
419.1 d 24
419.1 c 24
419.2d 19
419.2c 24
419.5c 19
419.5 c 24
419.6 c 19
419.6 c 24
472.1
709,1
ajt
Taxare inversa masuri simplificare vanzari
Export )Mirton
reg tva st
regl(CIP)
total
regulariz

Taxare inversa achizitii regularizare
Taxare inversa achizitii
Taxare inversa masuri simplificare cumparari
Taxare inversa .serv.intracomunit.
Taxare inversa bunuri de capital
Total
Total general
Balanta
TOTAL
19%Regularizare

-2.308,42

-

168,29
-7.513,66

-

2.749,38

-560,99
503,84

-

-257,89
-159.608,81

-

-5.883,12
-1.699,33
-337.875,94

43,42

674.365,92
271.308,96

554,02
40,39
1.803,28
659,85
134,64
120,92

49,00
38.306,11
1.411,95
407,84
- 81.090,23
2.449.436,38
10,42
161.847,82
65.114,15

2.676.408,77
2.676.408,77
0,00
-49,00
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Pe randul”Regularizare” se regasesc tranzactiile ce au fost corectate asupra tranzactiilor cu
cote de 19% TVA anterioare datei de 01.07.2010, tranzactii ce se reporteaza pe randul 15 in
decontul de “Taxa pe valoarea adaugata” 300,decont intocmit pe baza jurnalelor de TVA pentru
vanzari respectiv cumparari.(Anexa nr.13) .
Pentru fiecare semestru conform legislatiei in vigoare se depune declaratia :
“394 DECLARATIA INFORMATIVA PRIVIND LIVRARILE/PRESTARILE SI
ACHIZITIILE EFECTUATE PE TERITORIUL NATIONAL”(Anexa nr.14).
Concluzii:
Avand in vedere ponderea ridicata a taxei pe valoarea adaugata in veniturile bugetului general
consolidat de stat este necesar ca prevederile legale privind aplicarea si colectarea acestui
impozitsa fie simple si clare , astfel incat sa nu permita interpretari din partea persoanelor
impozabile in sensul diminuarii obligatiilorde plata catre bugetul de stat .
Pentru a stabili caracterul impozabil al unie tranzactii economice di n perspectiva taxei pe
valoarea adaugata este necesar a fi indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:
- Prestarea de servicii/livrarea de bunuri sa fie efectuata cu plata;
- Locul livrarii/prestarii sa fie in Romania ;
- Prestarea de servicii/livrarea de bunuri sa fie efectuata de o persoana impozabila ;
- Prestarea de servicii/livrarea de bunuri sa rezulte dintr-o activitate economica.
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POLITICILE CONTABILE SI INFLUENTA LOR ASUPRA POZITIEI
FINANCIARE SI PERFORMANTEI FIRMEI
Valentina SÂRBU∗
Mihaela GURĂU∗

ABSTRACT
The selection of the accountancy politics is the main requirement for the image of a company.
The process of choosing a certain kind of accountancy politics, aggressive or conservatory, leads
to different results of the financial statements and different economic and financial reports.
Starting with the idea that the accountancy politics are tolerant and relative and it put the
issue of accountancy objectivity, of the true and fair view of financial position, of the result and of
the changes of the financial position for an entity, and the compulsoriness, consentaneous OMFP
3055/2009 “Accountancy regulations according to European Directives”, of all the economic
entities to draw up a batch of accountancy politics, this study’s aim is to analyse the necessity to
define the accountancy politics inside an entity, its effects on true and fair view of the financial
statements, on the result and on the changes of the financial statements. This is representing the
goal of financial measurements and will answer the questions like: what are the elements that a
company has to reckon with before is choosing the accountancy politics or what is the reflection
that the company wants to get applying those accountancy politics.
CUVINTE CHEIE : politici contabile, reglamentari contabile, recunoastere, entitati
economice
1.INTRODUCERE:
Politicile contabile reprezintă principiile, bazele, convenŃiile, regulile şi practicile specifice
adoptate de o entitate la întocmirea şi prezentarea situaŃiilor financiare. Deşi spaŃiul rezervat
politicilor contabile în cadrul notelor explicative este unul din ce în ce mai cuprinzător, efectul
aplicării acestora se regăseşte în cadrul bilanŃului contabil, al contului de profit şi pierdere şi, ca o
consecinŃă, în determinarea indicatorilor ce se stabilesc pe baza situaŃiilor financiare.
Politicile contabile nu pot fi unitare sau „standardizate” deoarece ele trebuie să fie adaptate
specificului activităŃii societăŃii comerciale.
Totuşi, regulile şi tratamentele contabile trebuie să fie cele prevăzute de Reglementările
contabile conforme cu Directiva a patra a ComunităŃii Economice Europene, aprobate prin Ordinul
ministrului finanŃelor publice nr. 3055/2009 care inlocuieste reglementarile contabile aprobate prin
Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1752/2005. Acestea afirma ca “in aplicarea
reglementarilor contabile conforme cu directivele europene, entitatile trebuie sa dezvolte politici
contabile proprii care se aproba de administratori, potrivit legii. In cazul entitatilor care nu au
administratori, politicile contabile se aproba de persoane care au obligatia gestionarii entitatii
respective”.1
Autorii lucrării “Politici contabile-intre necesitate si obligatie legala” subliniază că “prin
∗
Student, Facultatea de ŞtiinŃe Economice, Specializarea Contabilitate şi Informatică de Gestiune,
Universitatea “Nicolae Titulescu” din Bucuresti; (e-mail: valentina@ideb.ro).
∗
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2009
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politicile contabile aprobate, administratorii gestioneaza si controleaza in acelasi timp modul de
derulare a operatiunilor economice, stabilesc baza de determinare a informatiilor necesare
actionarilor pentru fundamentarea deciziilor. Politicile contabile reprezinta pentru administratori
un mijloc de control deoarece, odata aprobate, personalul societatii comerciale nu se poate abate
de la aceasta si orice forma de control ulterior in societate se va raporta la cerintele cuprinse in
politicile contabile”1.
Un prim aspect ce trebuie studiat se refera la definirea si rolul politicilor contabile. Astfel,
politicile contabile reprezinta “principiile, bazele, conventiile, regulile si practicile specifice
aplicate de o entitate la intocmirea si prezentarea situatiilor financiare”2, iar “administratorii
entitatii trebuie sa aprobe politici contabile pentru operatiunile derulate, inclusiv proceduri proprii
pentru situatiile prevazute de legislatie”3, acestea nelimitandu-se la tratamente contabile, ci vizand,
in acelasi timp, optiuni asupra carora administratorii trebuie sa se decida si sa le aprobe.
Necesitatea lor rezulta si din considerente practice, din nevoia de a stabili conditiile in care se
desfasoara anumite operatiuni care au impact in contabilitate si, in final, in informaŃia contabila
care sta la baza deciziilor pe care le iau administratorii si actionarii.
2. Politicile contabile şi influenŃa lor asupra poziŃiei financiare
Obiectivul declarat al contabilităŃii este acela de a prezenta, prin intermediul situaŃiilor
financiare, o imagine fidelă a poziŃiei financiare, a performanŃelor entităŃii precum şi a modificării
poziŃiei financiare pe parcursul unui exerciŃiu financiar.
În ajutorul respectării obiectivului contabilităŃii, existenta şi mai ales obligativitatea politicilor
contabile este prevazuta atât in OMFP 3055/2009 cât si in Legea 31/1990 privind societatile
comerciale, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare, începând cu 01 ianuarie 2010,
Aceste acte normative stipuleaza ca intre atributiile administratorilor (consiliului de administratie)
ce nu pot fi delegate directorilor se numara si cea referitoare la aprobarea politicilor contabile ale
entitatii.
In functie de modul de prezentare al politicilor contabile, acestea pot sa apara sub forma de:
• un document (manual) care cuprinde atât reguli şi tratamente contabile prevăzute de
reglementările contabile, cât şi documente justificative ce stau la baza înregistrării operaŃiunilor
economico-financiare;
• două sau mai multe documente care formează un tot unitar, cum este cazul societăŃilor
comerciale care utilizează programe informatice complexe care au proceduri şi înregistrări
standardizate.
Elementele care trebuie cuprinse in politicile contabile sunt urmatoarele:
- identificarea societăŃii comerciale căreia îi sunt aplicabile politicile contabile, respectiv
denumirea societăŃii, adresa, numărul din registrul comerŃului, codul unic de înregistrare. Având în
vedere că politicile contabile sunt adaptate specificului activităŃii (industrie, construcŃii, comerŃ,
agricultură etc.), fapt care va determina dezvoltarea anumitor reguli privind evaluarea şi
contabilizarea operaŃiunilor, este necesară prezentarea pe scurt a activităŃii entităŃii, plecând de la
actul constitutiv al acesteia;
- precizarea cadrului de reglementare în baza căruia au fost elaborate politicile contabile.
Pentru ca politicile contabile să fie credibile şi fundamentate în baza reglementărilor contabile
1

G.Petre, M. Avram, E. Duinea, “Politici contabile-intre necesitate si obligatie legala”, Revista “Audit
Financiar”, ED. Camera Auditorilor Financiari din Romania, anul VIII, nr. 1/2010.
2
OMF 3055/2009, “Reglementari contabile conforme cu Directivele Europene”, M.O. nr. 766/10 noiembrie
2009, pct. 267, al. (1)
3
OMF 3055/2009, “Reglementari contabile conforme cu Directivele Europene”, M.O. nr. 766/10 noiembrie
2009, pct. 267, al. (2)
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aplicabile, respectiv în baza Reglementărilor contabile conforme cu Directiva a patra a ComunităŃii
Economice Europene, aprobate prin Ordinul ministrului finanŃelor publice nr. 3055/2009 sau în
baza IAS/IFRS dacă societatea comercială întocmeşte şi situaŃii IFRS.
- politicile contabile trebuie să cuprindă o precizare cu privire la obligativitatea conducerii
contabilităŃii în limba română, chiar daca aceasta este prevazuta in legislatia in vigoare;
- este necesară menŃionarea monedei în care este Ńinută contabilitatea, respectiv leu sau leu
şi valută, în cazul tranzacŃiilor în valută;
- prezentarea obiectivului politicilor contabile, respectiv reguli de recunoaştere, evaluare şi
prezentare în situaŃiile financiare a elementelor de bilanŃ şi cont de profit şi pierdere, precum şi
reguli pentru conducerea contabilităŃii;
- precizarea modului în care se procedează atunci când entitatea derulează operaŃiuni pentru
care nu are prevăzute tratamente contabile în politicile contabile aprobate;
Ca materializări ale aplicării politicilor contabile, bilanŃul contabil şi contul de profit şi
pierdere reflectă poziŃia şi performanŃa financiară a unei companii. Acestea din urmă sunt utile
utilizatorilor de situaŃii financiare pentru a anticipa:
- nevoile viitoare de creditare şi sansele companiei de a primi finanŃare în viitor;
- capacitatea companiei de a-şi onora angajamentele financiare scadente;
- eficienŃa cu care compania poate utiliza noi resurse.
Sintetizand consideraŃiile privind selectarea şi aplicarea politicilor contabile, mentionăm
urmatoarele:
• existenŃa unei reglementări sau a unei interpretări aplicate în mod specific unei tranzacŃii,
unui eveniment sau condiŃii, va conduce la aplicarea acelei reglementări;
• inexistenŃa unei reglementări sau a unei interpretări aplicate în mod specific unei
tranzacŃii, unui eveniment sau condiŃii, va impune utilizarea raŃionamentului profesional pentru
elaborarea şi aplicarea politicilor contabile care să vizeze însă informaŃii relevante şi credibile.
• selectarea şi aplicarea politicilor contabile se va face în mod consecvent pentru tranzacŃii,
evenimente şi condiŃii similare. Este permisă modificarea unei politici contabile doar în cazul în
care este cerută de un act normativ sau în cazul în care oferă informaŃii credibile şi mai relevante
ale tranzacŃiilor, evenimentelor sau condiŃiilor prezentate în situaŃiile financiare. Reglementările
contabile aplicabile în România, prezintă tratamentul modificărilor, astfel1: „Modificarea
politicilor contabile se efectuează numai pentru perioada viitoare, începând cu exerciŃiul
financiar următor celui în care s-a luat decizia modificării politicii contabile.” Dar limitează
precizând că: „modificarea politicilor contabile poate fi efectuată numai de la începutul unui
exerciŃiu financiar. Nu sunt permise modificări ale politicilor contabile pe parcursul unui exerciŃiu
financiar”.
• atunci când efectul aplicării unei politici contabile nu este semnificativ, acea politică nu
trebuie aplicată
Alegerea politicilor contabile au impact deosebit asupra calităŃii informaŃiilor oferite tuturor
utilizatorilor interesaŃi, astfel încât situaŃiile financiare trebuie să conŃină informaŃii privitoare la
politicile contabile adoptate de entitate, prin notele explicative la situaŃiile financiare.
Există numeroare cazuri în care se manifestă o flexibilitate ce vizează aplicarea unuia sau
altui tratament contabil, a cărui influenŃă asupra situaŃiilor financiare variază în funcŃie de
1

Reglementări contabile conforme cu directivele europene, punctul 44, alin (2)
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circumstanŃe. Amintim aici politicile contabile privind evaluarea activelor (la cost sau la valoarea
reevaluată), politicile referitoare la tratamentul cheltuielilor cu dobânzile, politicile privind
subvenŃiile pentru investiŃii, cheltuielile de dezvoltare, evaluarea stocurilor la ieşire.
Alegerea din gama de tratamente permise, a acelora ce vor fi aplicate de companie, devine în
contextul flexibilităŃii admise de normalizatorii contabili, factorul de o importanŃă deosebită în
prezentarea poziŃiei şi performanŃei financiare a companiei.
Cele mai utilizate tratamente contabile au influente asupra pozitiei si performantei financiare
ale companiei si, deci asupra indicatorilor economico-financiari ai acesteia astfel:
- reevaluarea activelor care are influenta atat asupra pozitiei finaciare, cat si a performantei
financiare a companiei, presupune recunoasterea activelor la valoarea justa si inregistrarea
diferentei din reevaluare in cadrul capitalurilor proprii. Prin aceasta sunt afectate elementele
bilantiere (total active si total capitaluri proprii) cu influenta majora in deciziile luate de utilizatorii
situatiilor financiare;
- capitalizarea cheltuielilor cu dobanda influenteaza atat pozitia financiara a companiei, cat
si performanta financiara a acesteia deoarece consta in recunoasterea acestora in costul de achizitie
sau de productie a activului. Astfel creste valoarea activului si rezultatul prezentat este mai mare
decat in cazul inscrierii cheltuielilor cu dobanda in contul de profit si pierdere. Pentru
recunoasterea cheltuielilor cu dobanda trebuie respectate anumite criterii de recunoastere.
Capitalizarea acestor cheltuieli imbunatateste nivelul gradului de acoperire a cheltuielilor cu
dobanzile din profit, indicator luat in calcul la analiza companiilor care solicita finantare pe termen
mediu sau lung;
- metodele de evaluare a stocurilor au o influenta semnificativa atat asupra bilantului
contabil unde este prezentata valoarea stocului final si rezultatul exercitiului, cat si asupra contului
de profit si pierdere care ofera informatii despre valoarea cheltuielilor cu stocurile consumate sau
vandute;
- metodele de amortizare precum şi duratele de amortizare folosite influenŃează atât poziŃia
financiară cât şi rezultatul unei entităŃi ca urmare a influenŃei asupra cheltuielilor recunoscute.
Această influenŃă se întinde pe parcursul mai multor exerciŃii financiare.
Impactul tratamentelor contabile analizate asupra indicatorilor economico-financiari este mult
mai vizibil in primul an, urmand o traiectorie descrescatoare sau nu in anii urmatori.
Astfel, in cazul reevaluarii activelor, in primul an se obtine o valoare semnificativ
imbunatatita a indicatorilor economico-financiari. In anii urmatori insa, acea crestere de valoare
recunoscuta in bilant se va regasi sub forma cheltuielilor cu amortizarea proportional cu numarul
de ani ramasi din durata de viata a activului respectiv, astfel incat intreaga crestere va fi transferata
in contul de profit si pierdere ca o cheltuiala. Dupa terminarea duratei de viata a activului
respectiv, in structura capitalurilor proprii se regaseste cresterea de valoare a acestuia, un astfel de
tratament oferind o imagine favorabila permanenta.
In ceea ce priveste capitalizarea cheltuielilor cu dobanda, in anii urmatori, valoarea
cheltuielilor capitalizate va duce la majorarea cheltuielilor cu amortizarea activului, la sfarsitul
duratei de viata activa a acestuia, influenta asupra bilantului contabil si a contului de profit si
pierdere fiind nula.
Politicile contabile sunt elaborate şi asumate de conducerea întreprinderii. La baza elaborării
şi asumării politicilor contabile stau principiile contabile. Se cuvine amintită, în acest context,
necesitatea respectării principiului permanenŃei metodelor, cerută de legislaŃia în vigoare, atât cea
contabilă cât şi cea fiscală.
Dacă activele, capitalurile proprii, veniturile şi datoriile se reflectă în situaŃiile financiare, în
bilanŃ şi contul de profit şi pierdere, potrivit reglementărilor contabile în domeniu, entitatea trebuie
să prezinte în notele explicative politicile contabile semnificative cu privire la: bazele de evaluare
utilizate la întocmirea situaŃiilor financiare, celelalte politici contabile semnificative utilizate care
sunt selectate pentru înŃelegerea corespunzătoare a situaŃiilor financiare, raŃionamentele
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profesionale în afara celor care exprimă estimări recunoscute în situaŃiile financiare, care pot
afecta semnificativ sumele1.
Într-o economie deconectată de fiscalitate politicile contabile adoptate pot satisface mai uşor
asigurarea unei informaŃii reale şi concrete, care prin certificare să fie credibilă pentru toŃi
utilizatorii şi, potrivit obiectivului fundamental al contabilităŃii, pot satisface nevoia de adevăr.
Avand in vedere influenta tratamentelor contabile asupra pozitiei si performantei financiare,
compania trebuie sa utilizeze flexibilitatea permisa pentru a obtine o imagine fidela a activitatii
desfasurate si nu trebuie sa urmareasca selectarea politicilor care duc la imaginea dorită.
Cu toate acestea, entităŃile pot adopta comportamentul care să le avantajeze în scopul alegerii
politicilor contabile. Astfel, entităŃile economice pot avea un comportament agresiv, unul
conservator sau, uneori unul care să asigure respectarea în primul rând a prevederilor fiscale.
Vom dezvolta în cele ce urmează particularităŃile celor trei tipuri de politici contabile,
corespunzătoare comportamentului adoptat de entitatea economică.

2.1. Politicile contabile agresive:
O entitate economică poate avea un comportament agresiv, urmărind realizarea de profituri
mari imediate, sau un comportament conservator (prudent), urmărind dezvoltarea pe termen lung,
prin investiŃii noi. Există şi o a treaia posibilitate: aceea ca unele entităŃi să urmărească, prin
comportamenlul lor, respectarea regulilor fiscale şi din perspectivă contabilă. Aceasta cu scopul
diminuării volumului de muncă afectat fiscalităŃii.
Prin politicile contabile pot fi manipulate, aşadar, rezultatele unei entităŃi. Şi ne referim aici la
comportamente care nu depăşesc limitele legii în alegerea politicilor contabile ci la o creativitate
care să servească intereselor entităŃii, cu atât mai mult cu cât imaginea fidelă nu poate fi
cuantificată.
În sensul celor arătate mai sus se desprinde ideea că, în sprijinul maximizării profitului,
entitatea va avea un comportament agresiv, care presupune selectarea unor politici contabile care
să cuprindă reguli care conduc la cheltuieli cât mai mici în contul de profit şi pierdere, neputânduse exercita o influenŃă asupra veniturilor, deoarece acestea au reguli stricte de recunoaştere în
contabilitate, respectiv înregistrarea veniturilor nu poate fi nici devansată şi nici amânată.
Dintre posibilităŃile de înregistrare în contabilitate a unor cheltuieli reduse, prin raportare la
reglementările contabile naŃionale, fac parte:
- includerea cheltuielile de constituire la "Active", caz în care societatea poate imobiliza
cheltuielile de constituire. Urmare a acestei alegeri recuperarea se va face prin amortizare şi, dacă
se alege perioada maximă de amortizare, cheltuiala va fi una redusă.
- stabilirea unor durate de viaŃă economică mari pentru imobilizări corporale şi, prin
urmare, amortizarea acestora pe o perioadă cât mai lungă, revenind o cheltuială cu amortizarea
redusă în contul de profit şi pierdere.
- alegerea metodei de amortizare liniară,
- recunoaşterea ca o componentă a activelor imobilizate a unor elemente care trebuiau
recunoscute drept cheltuieli ale perioadei.
- recunoaşterea ca o componentă a activelor imobilizate a unor elemente care trebuiau
recunoscute drept materiale de natura obiectelor de inventar;
- alegerea, pentru calculul costurilor stocurilor, a metodei primului intrat – primul ieşit
(FIFO), ce va asigura cheltuieli mai mici.
- capitalizarea dobânzilor, respectiv introducerea în valoarea activelor cu ciclu lung de
1
Mihai Ristea, Conformitate şi libertate în politicile contabile de închidere a exerciŃiului financiar, articol
publicat în Pro Domo, Jurnal lunar al CECCAR, nr. 2/2011 pg 19-22
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fabricaŃie a dobânzilor datorate aferente perioadei, pentru creditele contractate de societate în
vederea finanŃării achiziŃiei sau construcŃiei de active pe termen lung. În cazul unei asemenea
opŃiuni1, „entitatea trebuie să aibă în vedere faptul că obŃinerea unui profit mai mare prin
capitalizarea dobânzilor şi amânarea cheltuielilor în viitor poate avea ca efect efectuarea de
distribuŃii către acŃionari, sub formă de dividende. De asemenea, societatea va trebui să achite
dobânzile datorate, chiar dacă a inclus valoarea acestora în valoarea activelor cu ciclu lung de
fabricaŃie, ajungându-se ca într-o perioadă de timp să fie necesară o ieşire dublă de flux de
numerar, pentru achitarea dobânzilor şi pentru achitarea dividendelor. Se ridică astfel problema
referitoare la capacitatea societăŃii comerciale de a face faŃă unor asemenea cerinŃe.”
2.2. Politicile contabile conservatoare
La polul opus politicilor agresive se situează entităŃile care au ca strategie un comportament
conservator, cu scopul de menŃinere a capitalului şi care optează pentru politici contabile ca:
includerea cheltuielilor de constituire la cheltuieli ale perioadei în care acestea au avut
loc.
căutarea unor durate optime de utilizare a imobilizărilor corporale, prin corelarea cât
mai riguroasă din punct de vedere tehnic a duratelor de viaŃă economică pe parcursul căreia se
calculează amortizarea, cu modul de utilizare efectivă a imobilizărilor corporale. Poate fi luată ca
reper durata de viaŃă utilizată în scop fiscal.
alegerea metodei de evaluare ultimul intrat – primul ieşit (LIFO) sau a metodei costului
mediu ponderat (CMP), pentru calculul costului stocurilor. Aceste metode conduc la un cost mai
echilibrat.
înregistrarea cheltuielilor cu dobânzile aferente activelor cu ciclu lung de fabricaŃie în
contul de profit şi pierdere al perioadei.
stabilirea de criterii tehnice clare în funcŃie de care cheltuielile ulterioare efectuate cu
imobilizările corporale sunt încadrate la cheltuieli ale perioadei sau majorează valoarea
imobilizărilor corporale.
reevaluarea periodică a imobilizărilor corporale care conduce la cheltuieli cu
amortizarea superioare.
„Maniera în care politicile contabile sunt aplicate are însă la bază judecata profesională. În
multe cazuri, această judecată profesională conduce la prejudicierea rezultatelor şi a poziŃiei
financiare”, este părerea exprimată de V. Răileanu2. Există, astfel, posibilitatea ca la alegerea
politicilor contabile, entitatea să dea dovadă de „creativitate” folosind în mod abuziv unele
tratamente sau politici contabile, ceea ce duce, în mod inevitabil la o „distorsionare” a imaginii
patrimoniului entităŃii. Dintre situaŃiile ce pot fi folosite în acest sens, menŃionăm:
aprecierea faptului că nu există indicii de depreciere a activelor, evitându-se astfel
înregistrarea de cheltuieli, sau, dimpotrivă, înregistrându-se deprecieri mai mari decât există;
includerea sau neincluderea unor costuri în costul de achiziŃie sau de producŃie;
adoptarea unei atitudini nejustificat optimiste în privinŃa şanselor de succes ale unui
proiect de dezvoltare va conduce la capitalizarea acestora cu consecinŃe asupra rezultatului;
Aşa după cum se desprinde din cele menŃionate, politicile contabile influenŃează nivelul
rezultatului şi este necesar să existe o garanŃie că entitatea nu a procedat la manipulări contabile în
scopul majorării profitului. O asemenea stare de lucruri este îmbunătăŃite în cazul societăŃilor
1

Georgeta Petre, Alexandra Lazăr, Elena Iancu, Monica Avram, Elisabeta Duinea, Daniel Petre, Politici
contabile în condiŃŃile aplicării Reglementărilor contabileconforme cu Directiva a IV-a a CEE, Editura Monitorul
Oficil, Bucureşti, 2010
2
V. Răileanu, C. L. Manea, C. Răpceanu, ConvieŃuirea eticii profesioniştilor contabili cu practicile de
contabilitate creativă, articol publicat în Revista Contabilitate, expertiză şi audit financiar, decembrie 2009, pp 6468
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comerciale care au obligaŃia auditării situaŃiilor financiare anuale.
În condiŃiile în care reglementările contabile permit alegerea unei anumite opŃiuni contabile,
entitatea va aplica raŃionamentul profesional la alegerea politicilor contabile, având în vedere
impactul acestora asupra informaŃiilor transmise prin situaŃiile financiare. Fiecare din elementele
amintite influenŃează imaginea transmisă prin intermediul situaŃiilor financiare, aflându-ne pe
tărâmul unei contabilităŃi de angajamente, doar fluxul de numerar este independent de politicile
alese de entitate.
3. CONCLUZII:
Indiferent de impactul mai mare sau mai mic asupra poziŃiei şi performanŃei financiare,
politicile contabile trebuie selectate şi aplicate într-o manieră care să conducă la reflectarea în
situaŃiile financiare a imaginii fidele a companiei.
Politicile contabile sunt elaborate si asumate de catre conducerea entitatii, in principiu
administratorul societatii, in conformitate cu anumite strategii (devoltare pentru investitii, politica
de dividende etc). Politicile contabile ale entitatii reprezinta un set de conventii, norme, principii
pe care o entitate le adopta pentru intocmirea situatiilor financiare. In functie de intersul urmarit si
de specificul activitatii, vor fi adoptate reguli contabile care sa satisfaca nevoia de informatii, dar si
cerintele legale impuse prin acte normative de institutiile statului.
In practica, toate tranzactiile economice au atasat un tratament fiscal si, avand in vedere
multitudinea tipurilor de tranzactii care sunt purtatoare de impozit, societatea comerciala trebuie sa
aplice un numar mare de reguli fiscale, dar sa procedeze si la armonizarea fiscalitatii cu
contabilitatea.
Subiectul ales este unul foarte ofertant. Am căutat, în lucrarea de faŃă, să abordăm câteva
aspecte legate de comportamentul entităŃilor economice la alegerea politicilor contabile. Dată fiind
complexitatea temei, subiectul rămâne deschis unor abordări viitoare.
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PREST SERV S.R.L.
Cristina STAN ∗

ABSTRACT
In this project, I showed the procedure of calculation of VAT of a company that has carried
out both exemption of VAT with the right to deduct as well as exemptions without the right to
deduct. Case study to determine V.A.T. at L.L.C. „ NICOLYS PREST SERV".
CUVINTE CHEIE : proces echitabil, principiu, reglementare universală, reglementare
natională, constituŃie.
1. INTRODUCERE
Societatea comercială NICOLYS PREST SERV S.R.L. este constituită prin încheierea
contractului de societate exprimând consimŃământul asociaŃilor. Societatea este persoană juridică
română având forma juridică de societate cu răspundere limitată.
Obiectul de activitate al societăŃii îl constituie activităŃile de prestări servicii de întreŃinere si
reparare autovehicule. Societatea îşi realizează obiectul de activitate pe teritoriul municipiului
Bucureşti si este înregistrata la Oficiul Registrului ComerŃului cu nr.J40/7600/1997.
Capitalul societăŃii este de 500 lei si este constituit în numerar.
Societatea are doi asociaŃi, din care unul este administrator.
Societatea a fost înfiinŃată la 2 octombrie 1997 având cod unic la înregistrare nr. 9826015 înregistrată la Camera de ComerŃ şi Industrie cu nr. de ordine J40/7600/1997, activitatea principală
fiind întreŃinerea şi repararea autovehiculelor – CAEN - 5021.
Societatea pe care o analizăm cuprinde două domenii din cele trei activităŃii economice
preponderente şi anume, comerŃ şi servicii.
Axat pe serviciile de reparaŃii pentru autovehiculele de transport intern, aplicând cele mai
fezabile şi rentabile idei de afaceri în domeniul serviciilor cum sunt asigurarea şi garantarea
calităŃii reparaŃiilor prin autorizaŃii ISCIR, cercetarea de piaŃă, marketing, creaŃia publicitară
directă, vizitarea de târguri şi expoziŃii patronul companiei care este şi managerul firmei a reuşit să
obŃină an de an profit, inclusiv în perioada de criză globală ce o traversăm astăzi.
În cadrul acestei activităŃi, compania execută reparaŃii pentru mijloace de transport intern
pentru mărfuri şi materiale (electro-moto-stivuitoare), de regulă la domiciliul clienŃilor atât în
Bucureşti cât şi în provincie. Totodată îşi aprovizionează clienŃii cu piese de schimb de pe piaŃa
internă sau din import (Bulgaria).
Pentru reparaŃiile şi recondiŃionările de piese de schimb dispune de un atelier - locaŃie
închiriată în localitatea Popeşti Leordeni, de la S.C. Viscofil. Compania mai dispune de un
magazin pentru vânzări de mărfuri cu amănuntul jucării şi articole de îmbrăcăminte pentru copii.
Societatea a avut o evoluŃie pozitivă însă din anul 2008 odată cu venirea crizei efectele acesteia sau resimŃit şi la societatea SC Nicolys.

Student, Facultatea de Ştiinte Economice Universitatea “Nicolae Titulescu” din Bucuresti; (e-mail:
crisidona@yahoo.com). Acest studiu a fost elaborat sub coordonarea conf. univ. dr. Maria Grigore
(mgrigore@univnt.ro).
∗
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2. ConŃinutul propriu-zis al lucrării
Baza de impozitare a TVA-ului pentru importuri
Societatea NICOLYS PREST SERV importa materiale auxiliare în sumă de 10.000 € – preŃ
furnizor extern la data 15 septembrie 2011. Cheltuielile cu transportul extern sunt în valoare de
500 €, iar alte cheltuieli generate de achiziŃie 500 € au fost realizate de MINERVA. Cursul € la
momentul importului a fost de 4,36 lei/€. Taxe vamale 10 %, comision vamal 0.5%, TVA 24%.
Totodată cheltuieli generate de transportul intern sunt de 1.000 lei, facturate de o terŃă
societate, plătitoare de TVA.
DeclaraŃia vamala de import (DVI-ul) simplificata întocmită în data de 15 septembrie 2011 se
prezintă astfel:
Sume în valuta
Sume în lei
PreŃ de cumpărare
10.000 * 4,36
43600
Cheltuieli de transport 500 * 4,36
2180
externe
Alte cheltuieli externe
500 * 4,36
2180
Valoare in vama
43600
Taxe vamale
10%*43600=4360
Comision vamal
0.5%*43600= 218
Total baza de calcul
52538
TVA
TVA
52538*24%=12609,12
Tabelul nr. 1 DeclaraŃie vamală de import

Cost de achiziŃie
Da
Da
Da
Da
Da
Nu

1. Înregistrarea datoriei faŃă de furnizorul extern pentru preŃul de cumpărare:
371
=
401Fz.ext
43600 lei
Marfuri
Furnizori – analitic
2. Înregistrarea datoriei faŃa de furnizorul extern pentru transportul extern şi celelalte
cheltuieli externe:
401.Transport
371
=
2180 lei
Marfuri

371
Marfuri

%

3. Inregistrarea datoriilor în vamă în data de 15 septembrie 2011:
=
%
4578 lei
446.Taxe vamale
4360 lei
Alte
impozite,
taxe
si
varsaminte asimilate
446.Comision vamal
218.lei

4. Plata in vama a taxelor vamale, a comisionului vamal si a TVA-ului.
=
5121
16987,12 lei

446.Taxe vamale
Alte
impozite,
taxe
varsaminte asimilate
446.Comision vamal
Alte
impozite,
taxe

Conturi curente la banci

4360 lei

si
218 lei
si
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varsaminte asimilate
4426
TVA deductibila

12609,12 lei

5. Asa cum se poate observa din exemplul de mai sus firma NICOLYS PREST SERV
pentru a putea importa aceste materiale auxiliare, ea trebuie să suporte o serie de costuri
suplimentare ce se regăsesc în ultima coloana din Tabelul nr. 1 DeclaraŃia vamala de import. Fata
de aceste costuri entitatea in momentul importului trebuie sa achite un TVA-deductibil pe care
poate sa si-l recupereze in perioada urmatoare prin solicitarea unei rambursari sau compensarea cu
TVA colectat de la vanzare.
Reduceri comerciale initiale.
Societatea SC NICOLYS PREST SERV cumpara marfuri in valoare de 10.000 lei de la
societatea Tractorul SA - Braşov, pentru care primeste urmatoarele reduceri: rabat 10% si remiza
5%. Ambele societati sunt platitoare de TVA. Ce sume vor recunoaste cele doua entitati si ce
inregistrari contabile trebuie sa realizeze cele 2 societati?
Pentru a putea raspunde la aceste intrebari trebuie vazut ce elemente sunt cuprinse in factura.
Acestea sunt prezentate pe scurt in tabelul nr. 2.
Factura de vanzare va contine:
Elemente

Valoare fara TVA lei

TVA lei

Valoare cu TVA lei

Marfuri

10.000

2400

12400

Rabat

-1.000

-240

-1240

Total

9000

2000

11160

Remiza

-500

-120

-620

Neta comerciala
TOTAL TVA

8.550.
2052

TOTAL FACTURA
Tabelul nr. 2: Factura de vanzare emisa de Tractorul SA

10.602

A. Societatea Nicolys SRL va evidentia in contabilitate factura emisa de Tractorul SA astfel:
%
=
401
10.602 lei
371
8.550. lei
Marfuri
Furnizori
4426
2052.lei
TVA deductibil
B. Societatea Tractorul SA va evidentia in contabilitate factura emisa astfel:
4111
=
%
10.602 lei
Clienti
707
8.550 lei
Venituri
din
vanzarea
marfurilor
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4427
2052.lei
TVA colectata
Intrucat toate aceste informatii sunt cunoscute in etapa initiala, contabilizarea, atat la
cumparator cat si la vanzator nu ridica probleme.
PRORATA
Prorata TVA se determina de regula anual. Prin exceptie, cu aprobarea Ministerului de
Finante se poate determina lunar. Formula proratei, conform Codului Fiscal si a Normelor de
aplicare a acestuia este:

In cursul anului se utilizeaza valoarea proratei TVA efective a anului trecut, urmand ca la
sfarsitul anului sa se faca regularizarea.
Societatea tine un jurnal pentru vanzari.
Societatea tine in cazul in care realizeaza atat operatiuni scutite cu cat si fara drept de
deducere, 3 jurnale pentru cumparari, si anume:
- Unul pentru cumparari destinate operatiunilor taxabile sau scutite cu drept de deducere
- Unul pentru cumparari destinate operatiunilor scutite fara drept de deducere
- Unul pentru cumparari destinate operatiunilor mixte scutite atat cu, cat si fara drept de
deducere, sau in cazul in care nu se cunoaste destinatia bunurilor
Prorata TVA se aplica doar la TVA din jurnalul 3, pentru operatiuni mixte.
Mai jos înregistrez principalele operaŃiuni contabile pentru cazurile in care avem operatii atat
de vanzare cat si de cumparare.
1. Cumpararea destinata operatiunilor taxabile sau scutite cu drept de deducere, in valoare
de 200.000 lei, TVA 24%, se inregistreaza:
%
=
401
248.000 lei
371

200.000 lei

Marfuri
4426.1

48.000 lei

TVA deductibil
2. Vanzarea in cadrul unei operatiuni taxabile, in valoare de 100.000 lei, TVA 24%, se
inregistreaza:
4111
=
%
124.000 lei
Clienti

707
Venituri
marfurilor

100.000 lei
din

4427

vanzarea

24.000 lei

TVA colectata
3. Vanzarea in cadrul unei operatiuni scutite cu drept de deducere, in valoare de 100.000 lei

Cristina Stan

se inregistreaza:
4111
Clienti

1355
=

707
Venituri
marfurilor

100.000 lei
din

vanzarea

4. O cumparare destinata operatiunilor scutite fara drept de deducere, in valoare de 100.000
lei, TVA 24%, se inregistreaza:
%
=
401
124.000 lei

371

100.000 lei

Marfuri
4426.2

24.000 lei

TVA deductibil
5. Inregistrarea TVA-ului ce nu poate fi dedus:
635
=
4426.2
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si
TVA deductibil
varsaminte asimilate

24.000 lei

Chiar daca inregistram in prima faza si TVA deductibil, simultan acesta va fi trecut pe
cheltuieli, cu alte cuvinte, contul 4426.2 va avea permanent sold final 0 si nu va participa la
regularizare.
6. Vanzarea in cadrul unei operatiuni scutite fara drept de deducere, in valoare de
124.000 lei se inregistreaza:
4111
=
707
124.000 lei
Clienti

Venituri
marfurilor

din

vanzarea

7. Cumpararea destinata operatiunilor mixte, in valoare de 100.000 lei, TVA 24%, se
inregistreaza:
%
=
401
124.000 lei
371

100.000 lei

Marfuri
4426.3

24.000 lei

TVA deductibil
Tratamentul fiscal aferent avansurilor din prisma TVA.
SC Nicolys SRL incaseaza un avans pentru o livrare de marfuri (operatiune impozabila cu
cota de 24%) in suma de 1.240 lei de la SC Alfa SRL in data de 12 septembrie 2011. In termen de
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2 zile, respectiv pe 14 septembrie se emite factura pentru avans. La sfarsitul lunii, pe data de 30
septembrie, se livreaza bunurile si se factureaza, pretul de vanzare conform contractului incheiat
intre parti fiind de 10.000 lei, TVA 24%. Societatea Nicolys SRL incaseaza creanta printr-un ordin
de plata in data de 15 septembrie 2011.
SC Nicolys SRL va inregistra principalele operatii contabile cronologic astfel:
A. Incasarea si facturarea avansului.
1. Incasarea avansului in data de 12 se ptembrie 2011:
5121
=
419
1.240 lei
Conturi la banci in lei
Clienti - Creditori
2. Facturarea avansului pe data de 14 septembrie N:
Factura emisa de Nicolys SRL cuprinde:
Avans
1.000 lei
TVA
240 lei
Total factura
1.240 lei
Cum avansul cuprinde si TVA-ul, sumele au fost calculate folosind regula de 3 simpla sau
cota redusa de TVA ( 24/124), inregistrarea contabila la Nicolys SRL determinand operatia:
419
=
4427
240 lei
Clienti - Creditori
TVA colectata

O alta varianta pentru inregistrare avansului la Nicolys SRL propunem:
o Incasarea avansului in data de 12 septembrie N:
%
1.240 lei
419
1.000 lei
Clienti - Creditori
4428
240 lei
TVA neexigibila
o Facturarea avansului pe data de 14 septembrie N:
4428
=
4427
240 lei
TVA neexigibila
TVA colectata
B. Livrarea bunurilor si intocmirea facturii definitive se realizeaza pe data de
septembrie N.
Factura cuprinde:
Marfuri
10.000 lei
TVA
2400 lei
- Avans ( rosu)
(1.000) lei
- TVA (rosu)
(240) lei
Total factura fara TVA
9.000 lei
TVA
2.160 lei
Total factura cu TVA
11.160 lei
Stornarea avansului facturat la data de 14 septembrie 2011:
%
=
4111
1.240 lei
Clienti
419
1.000 lei
Clienti - Creditori
4427
240 lei
5121
Conturi la banci in lei

=

30
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TVA colectata
Inregistrarea livrarii marfurilor in data de 30 septembrie N:
4111
=
%
Clienti
707
Venituri
din
vanzarea
marfurilor
4427
TVA colectata

1.240 lei
1.000 lei

240 lei

O alta varianta este:
Stornarea avansului la data de 30 septembrie 2011:
419
=
4111
Clienti - Creditori
Clienti

1.000 lei

Inregistrarea livrarii de marfuri la data de 30 septembrie 2011:
4111
=
%
Clienti
707
Venituri
din
vanzarea
marfurilor

1.240 lei
1.000 lei

4427
240 lei
TVA colectata
C. Incasarea prin ordin de plata a facturii emise in data de 30 septembrie N.
- Incasarea clientului in data de 30 septembrie N:
5121
=
4111
1.240 lei
Conturi la banci in lei
Clienti
Elemente fiscale privind vanzarea cu plata in rate - in lei
Exemplu SC Nicolys livreaza bunuri in cadrul unui contract cu plata in rate, la pret de
vanzare 1.000 lei in data de 30 septembrie N unui client al sau Alfa SRL. Costul marfurilor cedate
este de 800 lei. Avansul este de 20%, restul urmand a fi incasat in 4 rate egale trimestriale. Rata
dobanzii anuala este 40%, TVA 24%.
SocietateaNicolys SRL intocmeste tabloul de rambursare a datoriei si de scadenta a ratelor,
tinand cont de urmatoarele informatii:
- rata dobanzii trimestriala este 10% ( 40%/4 trimestre).
- rata trimestriala va fi de (1.000 lei - 20%*1.000)/4, adica 200 lei.
Tabloul de rambursare:
Nr
Avans
1
2
3
4
Total

Data
30.09.N
31.12.N
31.03.N+1
30.06.N+1
30.09.N+1

600*10%

Rata
200
200
200
200
200
1.000

TVA
48
48
48
48
48
240

Dobanda
0
801
602
40
20
200
800*10%

Total rata
248
328
308
288
268
1.440

Rest de rambursat
800 (1.000-200)
600 (800-200)
400
200
-
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1. Inregistrarea facturii initiale la data de 30 septembrie 2011:
4111
=
%
1.440 lei

Total rate

Clienti

Pret vanzare

707

1.000
lei

Venituri din vanzarea marfuri
4427

48 lei

TVA avans

TVA colectata
4428

192 lei

TVA rate

200 lei

Dobanda

TVA neexigibila
472
Venituri inregistrate
in avans
2. Incasarea avansului la data de 30 septembrie 2011:
5121
=
4111
Conturi la banci in lei
Clienti
3. Scadenta primei rate:
4428
TVA neexigibil
472
Venituri inregistrate in avans
4. Incasarea primei rate;
5121
Conturi la banci in lei

=
=

=

248 lei

4427
TVA colectat
766
Venituri din dobanzi

48 lei
80 lei

4111
Clienti

318 lei

5. Societatea Nicolys SRL va recunoaste in contabilitate la termenele de 31 decembrie 2011,
31 martie 2011+1, 30 iunie 2011+1,respectiv 30.09.N+1 operatiile aferente punctului 3. Sumele
incasate sunt cele corespunzatoare tabloului de rambursare a incasarilor .
Societatea Alfa SRL, cumparator va evidentia in contabilitate urmatoarele operatii:
Inregistrarea facturii initiale la data de 30 septembrie 2011:

%
371
Marfuri
4426
TVA deductibila
4428
TVA neexigibila
471
Cheltuieli inregistrate in
avans

=

401
Furnizori

1.400 lei
1.000 lei

Total rate
Pret
vanzare

48 lei

TVA
avans

152 lei

TVA rate

200 lei

Dobanda

Cristina Stan
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Plata avansului la data de 30 septembrie 2011:
401
=
5121
248 lei
Furnizori
Conturi la banci in lei
6. Scadenta primei rate ;
4426
=
4428
48 lei
TVA deductibil
TVA neexigibil
666
=
471
80 lei
Cheltuieli privind dobanzile
Cheltuieli inregistrate in avans
7. Plata primei rate ;
401
=
5121
328 lei
Furnizori
Conturi la banci in lei
Societatea Alfa SRL va evidentia pentru celelalte rate in contabilitate la termenele de 31
decembrie 2011, 31 martie 2011+1, 30 iunie 2011+1 si respectiv 30.09.N+1 operatiile aferente
punctului 3. Sumele platite sunt cele corespunzatoare tabloului de rambursare a incasarilor.
Evaluare marfurilor la pret de vanzare cu amanuntul
Societatea Nicolys SRL tine evidenta marfurilor la pret de vanzare cu amanuntul. La
inceputul perioadei, respectiv la data de.01.01.N soldurile conturilor de marfuri erau dupa cum
urmeaza:
-SID 371 Marfuri
14.280 lei;
-SIC 378 Diferente de pret la marfuri 2.000 lei;
-SIC 4428 TVA neexigibil
2.280 lei.
Pe data de 15 septembrie 2011 se cumpara marfuri la un cost de 3.000 lei, TVA 24 % de la
un furnizor intern conform facturii emise de acesta. Adaos comercial practicat de firma Nicolys
SRL este 30%. Pe 30.09.N se vand marfuri la pret de vanzare cu amanuntul de 248 lei, conform
centralizatorului bonurilor de casa de marcat fiscale.
Care sunt principalele inregistrari contabile de evidentiere a operatiilor de vanzare si
cumparare precedente stiind ca societatea utilizeaza metoda de evaluare la pret de vanzare cu
amanuntul inclusiv TVA:
1. Inregistrarea achizitiei pe baza facturii de cumparare de la furnizor, in data de
15septembrie 2011:
%
=
401
3.720 lei
Furnizori
371
3.000 lei
Marfuri
4426
720 lei
TVA deductibil
2. Inregistrarea adaosului comercial pe baza Notei de receptie – constatare diferente din data
de 15 septembrie 2011:
371
=
%
1836 lei
Marfuri
378
3.000*30%=900 lei
Diferente de pret la marfuri
4428
TVA neexigibil

(3.000+900)*24%=936 lei

3. Vanzarea, pe baza bonului de casa, presupune in prealabil calculul TVA colectat, pe data
de 30 septembrie 2011:
TVA = 24/124 * 248 = 48 lei
5311
=
%
248lei
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Casa in lei

707
Venituri
marfurilor

200 lei
din

vanzarea

4427
48 lei
TVA colectata
Pentru a putea face descarcarea gestiunii trebuie sa calculam coeficientul de repartizare:
Coeficientul se inmulteste cu rulajul creditor al contului de venituri si se obtine adaosul
comercial pentru marfurile vandute. Suma de la contul 607 se completeaza prin diferenta.

Pentru a putea face calculele este mai usor sa facem T-urile conturilor implicate:
371 Marfuri
378 Diferente de pret la marfuri
SI 14.280
3.000

SI 2.000
248

936

900

RD 4836

RC 248

RD 936

RC 900

TSD 19116

TSC 248

TSD 936

TSC 2900

SFD18868

SFC 1964

1.836

4428 TVA neexigibila
48
RD 48
TSD 48
SFC3178

SI 2.280
936
RC 936
TSC 3226

*100
Coeficientul se inmulteste cu rulajul creditor al contului 371 si se obtine adaosul comercial
pentru marfurile vandute. Suma de la contul 607 se completeaza prin diferenta.
*
=
=18,24%
Contul 378 va avea un rulaj egal cu: 18,24%*200=36,48 lei
%
=
371
607
Marfuri
Cheltuieli privind marfurile
378
Diferente de pret la marfuri
4428

248 lei
163,52 lei
36,48 lei
48 lei

Societatea calculeaza prorata TVA anual si raporteaza pentru anul N-1 o valoare efectiva la
sfarsitul anului de 90%. In luna septembrie N+1, jurnalele pentru vanzari si cumparari arata asa:
Jurnal vanzari
N Docume
Total Operati Operati Operatiuni taxabile
r
nt
Beneficiar doc
uni
uni
TVA 24%
TVA 9%
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Dat
a
1

N
r
2
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De
n
3

Cod
inre
g
fisca
la
4

(cu
TVA)

5

Intocmi Verific
Tota 407.0
t
at
l
00
Tabelul nr. 1 Jurnal vanzari
Jurnalul Cumparari 1 –
deducere
Documen
t
Furnizor
Cod
inreg
N Dat
fiscal
De
r
a
a
Nr n
0
1
2
3
4

scutite
cu drept
de
deducer
e
6

scutite
fara
drept de
deducer
e
9

Baza de
impozit
are
10

10.000

50.000

200.000

TVA
11

Baza de
impozit
are
12

TV
A
13

48.0
00

100.000

9.0
00

Cumparari destinate operatiunilor taxabile si scutite cu drept de

Total
doc (cu
TVA)
5

Cumparar
i scutite
de TVA
6

Cumparari cu TVA
TVA 24%

TVA 9%

Baza de
impozitar
e
10

Baza de
impozitar
e
12

TVA
11

TVA
13

233.00
24.000
9.000
Intocmit Verificat Total 0
100.000
100.000
Tabelul nr. 2 Cumparari destinate operatiunilor taxabile si scutite cu drept de deducere
Jurnalul Cumparari 2 – Cumparari destinate operatiunilor scutite fara drept de deducere
Cumparari cu TVA
Document Furnizor
TVA 24%
TVA 9%
Total
Cumparari
Cod
doc (cu scutite de Baza de
inreg
Baza de
Nr Data Nr Den fiscala TVA)
TVA
impozitare TVA impozitare TVA
0
1
2
3
4
5
6
10
11
12
13

Intocmit Verificat Total
49.600
40.000
9.600
Tabelul nr. 3 Cumparari destinate operatiunilor scutite cu drept de deducere
Jurnalul Cumparari 3 – Cumparari
deducere cat si fara drept de deducere
Documen
t
Furnizor
Cod
Total
inreg
N Dat
De
fiscal doc (cu
r
TVA)
a
Nr n
a
0
1
2
3
4
5

destinate operatiunilor mixte, atat scutite cu drept de

Cumparar
i scutite
de TVA
6

Cumparari cu TVA
TVA 24%

TVA 9%

Baza de
impozitar
e
10

Baza de
impozitar
e
12

TVA
11

TV
A
13
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Intocmit

Verificat

Total

174.00
0

24.000
50.000

100.000

Tabelul nr. 4 Cumparari destinate operatiunilor mixte
Dupa cum observam:
TVA din jurnalul 1 pentru cumparari este de 33.000 lei (24.000 + 9.000) - (RD 4426.1);
TVA din jurnalul 2 pentru cumparari este de 9.600 lei (RD=RC 4426.2);
TVA din jurnalul 3 pentru cumparari este de 24.000 lei (RD 4426.3);
TVA din jurnalul pentru vanzari este de 57.000 lei (RC 4427). (48.000 + 9.000).
Inainte de inchiderea conturilor de TVA societatea calculeaza TVA care poate fi dedus
conform proratei efective a anului trecut.
TVA de dedus = 4426.1 + 4426.3 *Prorata TVA = 33.000 + 24.000*90% =54.600 lei
TVA nedeductibil = 4426.3 (1- Prorata TVA) = 24.000 * ( 1- 90% ) = 2400lei
1. Inregistrarea TVA-ului nedeductibil:
635.TVA
=
4426.3
24.000 lei
Cheltuieli cu alte impozite, taxe si
TVA deductibil
varsaminte asimilate
2. Inregistrarea TVA deductibil, cu drept de deducere:
4426
=
%
54.600 lei
TVA deductibil
33.000 lei
4426.1
TVA deductibil
21.600 lei
4426.3
TVA deductibil
3.Inchidere conturilor de TVA:
4427
=
%
57.000lei
TVA colectat
4426.
54.600lei
TVA deductibil
4423
2400lei
TVA de plata
4.In luna septembrie 2011 se plateste TVA-ul de plata pentru august 2011:
4423
=
5121
2.400 lei
TVA de plata

Disponibil la banca in lei

Fisele de cont se prezinta astfel:
4426.1
4426.2
33.000
33.000
9.600
SF 0
4426
54.600

54.600

SF 0
4427
57.000

9.600

4426.3
24.000

2.400
21600

SF 0
4423
57.000

SF 0
SF 0
În octombrie rulajele conturilor sunt: RD 4426.1 – 23.500.
RD 4426.2 - 9.500; RD 4426.3 – 15.000; RC 4427 – 42.500

2.400
SFC 2.400
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1363

Inainte de inchiderea conturilor de TVA societatea calculeaza TVA care poate fi dedus
conform proratei efective a anului trecut, in procent de 90%.
TVA de dedus = 4426.1 + 4426.3 *Prorata TVA = 23.500 + 15.000*90% = 37.000
TVA nedeductibil = 4426.3 ( 1- Prorata TVA ) = 15.0000 * ( 1- 90% ) = 1.500
1. Inregistrarea TVA-ului nedeductibil:
635.TVA
=
4426.3
1.500. lei
Cheltuieli
cu
alte
impozite, taxe si varsaminte
asimilate

TVA
deductibil

2. Inregistrarea TVA deductibil, cu drept de deducere:
4426
=
%
37.000 lei
TVA deductibil
4426.1
23.500 lei
TVA deductibil
4426.3
13.500 lei
TVA deductibil
3.Inchidere conturilor de TVA:
%
=
4426.
37.000 lei
TVA
4427
33.000 lei
deductibil
TVA colectat
4424
4.000 lei
TVA de recuperat
Suma TVA de recuperat fiind sub 5.000 lei nu se poate cere rambursarea ei.
3. CONCLUZII
In ceea ce priveste Taxa pe Valoarea Adaugata, chiar daca este un impozit indirect,acesta
poate avea un impact destul de mare asupra intreprinderii.
Totul depinde de gradul de deductibilitate al acestuia si de domeniul de activitate,T.V.A. ul
poate fi:
-neutral-atunci cand societatea joaca rolul unui colector de impozit avand- pro rata de 100%
si nefiindi-i afectata rentabilitatea.
Si un impact „integrat” in cazul in care societatea nu este platitoare de T.V.A., dar in schimb
isi majoreaza cheltuielile de exploatare, indeplinind anumite costuri directe, de gestiune sau
trezorerie.
In ceea ce priveste influenta asupra trezoreriei,aceasta poate fi destul de semnificativa in
cazul in care clientii nu isi platesc facturile la timp,societatea ajungand la momentul la care trebuie
sa plateasca T.V.A. la bugetul statului si se afla in imposibilitatea de a face acest lucru.
In aceasta situatie, intreprinderii nu-i ramane decat sa apeleze la un imprumut bancar, care la
randul lui antreneaza numeroase costuri.
In schimb, in cazul in care clientii sunt corecti cu plata facturilor,sau mai mult de atat,platesc
si mai inainte de scadenta, societatea are de-a face cu un surplus de trezorerie pe o anumita
perioada pe care il poate valorifica in diverse moduri.
In concluzie,acest impozit nu este de neglijat pentru intreprindere.
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ANEXA 1.
Tabel cu Ńările cu cel mai mic TVA (sub 5 %) din Ńările member
ES: Include suplimente gratuite
LU: Doar casele desemnate la domiciliul principal
LU: Doar lucrările importante de construcŃie mai mult de 20 de ani înainte de începerea
lucrărilor
IT: Doar pentru primul domiciliu
IT: CărŃi în alfabetul Braille şi caste sau suport magnetic pentru nevăzători
ANEXA 2.
N
r
.
c
r
t
1

Ca
teg
ori
a

B B C D D E E E F I I C L L L H M N A P P R S S F S U
E G Z K E E L S R E T Y V T U U T L T L T O I K I E K

Spi
rto
ase

2
1

2
0

2
0

2
5

1
9

2
0

2
3

2

VI
N

2
1

2
0

2
0

2
5

1
9

2
0

2
3

1 1
8 9
,
6
1 1
8 9

2
1

2 1
0 5

2
2

2
1

1
5

2
5

1
8

1
9

2
0

2 2
3 3

2
4

2 2
0 0

2 2 2
3 5 0

2
1

2 1
0 5

2
2

2
1

1
2

2
5

1
8

1
9

2
0

2 1
3 3

2
4

2 2
0 0

2 2 2
3 5 0

ConferinŃa StudenŃească Anuală „Nicolae Titulescu”. ŞtiinŃe economice

1368

2
5

1
8

1
9

2
1

2 1
0 5

2
2

2
1

3

2
5

1
8

6

2
0

2 6
3

2
4

8 2
, 0
5

1 1 2
3 2 0

8 5
,
5

2
1

2 5
0

2
2

2
1

3

2
5

1
8

6

2
0

2 6
3

2
4

8 2
, 0
5

1 1 2
3 2 0

1
3

8 5
,
5

2
1

2 5
0

2
2

2
1

3

2
5

1
8

6

2
0

8 6

2
4

8 2
, 0
5

1 1 2
3 2 0

2
0

2
3

2
1

2 1
0 5

2
2

2
1

1
5

2
5

1
8

1
9

2
0

2 2
3 3

2
4

2 2
0 0

2 2 2
3 5 0

2
0

2
3

1 1
8 9
,
6
1
8 1
9
,
6

0

1
2 5
0

2
2

2
1

3

2
5

1
8

1
9

2
0

2
2 3
3

2
4

2
0 2
0

2 0
2 5
3

2
0

2
3

2
1

2 1
0 5

2
2

2
1

1
5

2
5

1
8

1
9

2
0

2 2
3 3

2
4

2 2
0 0

2 2 2
3 5 0

2
0

2
3

1 1
8 9
,
6
1
8 1
9
,
6

0

1
2 5
0

2
2

2
1

3

2
5

1
8

1
9

2
8 3

2
4

2
0 2
0

2 0
2 5
3

2
5

1
9

2
0

2
3

4

Ap
ă
mi
ner
ală
Li
mo
na
dă
Su
c
de
fru
cte
Îm
bră
că
mi
nte

6

2
0

1
0

2
5

1
9

2
0

1
3

6

2
0

1
0

2
5

1
9

2
0

1
3

6

2
0

1
0

2
5

1
9

2
0

2
1

2
0

2
0

2
5

1
9

8

Co
pii
Înc
ălŃă
mi
nte
Ad
ulŃi

9

1
0

Co
pii
Tig
ări

Hif
iVi
de

2
1

2
1

2
0

2
0
2
0

2
0

2
0

2
0

2
5

2
5
2
5

1
9

1
9

1
9

2 2 2
3 5 0

1
5

2
0

2
1

2 2
0 0

2
1

2
0

Ad
ulŃi

2
4

2
2

2
1

7

2 2
3 3

2 1
0 5

BE
RE

6

1
2
2
0

2
1

3

5

,
6
1 1
8 9
,
6
8 5
,
5

2
0

2
1

2
0

2
0

2
5

1
9

2
0

2
3

1 1
8 9
,
6

2
1

2 1
0 5

2
2

2
1

1
5

2
5

1
8

1
9

2
0

2 2
3 3

2
4

2 2
0 0

2 2 2
3 5 0

2
1

2
0

2
0

2
5

1
9

2
0

2
3

1 1
8 9
,

2
1

2 1
0 5

2
2

2
1

1
5

2
5

1
8

1
9

2
0

2 2
3 3

2
4

2 2
0 0

2 2 2
3 5 0

Cristina Stan

1369

o
1
1

1
2

1
3

C
D/
C
DR
O
M
Ap
ara
tur
ă
pt
uz
cas
nic
Blă
nur
i

6
2
1

2
0

2
0

2
5

1
9

2
0

2
3

1 1
8 9
,
6

2
1

2 1
0 5

2
2

2
1

1
5

2
5

1
8

1
9

2
0

2 2
3 3

2
4

2 2
0 0

2 2 2
3 5 0
6

2
1

2
0

2
0

2
5

1
9

2
0

2
3

1 1
8 9
,
6

2
1

2 1
0 5

2
2

2
1

1
5

2
5

1
8

1
9

2
0

2 2
3 3

2
4

2 2
0 0

2 2 2
3 5 0

2
1

2
0

2
0

2
5

1
9

2
0

2
3

1 1
8 9
,
6

2
1

2 1
0 5

2
2

2
1

1
5

2
5

1
8

1
9

2
0

2 2
3 3

2
4

2 2
0 0

2 2 2
3 5 0

1
4

Bij
ute
rii

2
1

2
0

2
0

2
5

1
9

2
0

2
3

1 1
8 9
,
6

2
1

2 1
0 5

2
2

2
1

1
5

2
5

1
8

1
9

2
0

2 2
3 3

2
4

2 2
0 0

2 2 2
3 5 0

1
5

En
erg
ie

2
1

2
0

2
0

2
5

1
9

2
0

2
3

1 1
8 9
,
6
5
,
5

1
3
,
5

1 1
0 5

2
2

2
1

6

2
5

1
8

1
9

2
0

2 6
3

2
4

2 2
0 0

2 2 5
3 5

2
1

2
0

2
0

2
5

1
9

2
0

2
3

1 1
8 9
,
6
5
,
5

1
3
,
5

1 1
0 5

2
2

2
1

6

2
5

5

1
9

2
0

2 6
3

2
4

2 2
0 0

2 2 5
3 5

6

2
0

1
0

2
5

7

2
0

1
3

1 5
8 ,
5

1
3
,
5

1 1
0 5

2
2

2
1

6

2
5

1
8

1
9

1
0

8 2
3

2
4

2 2
0 0

2 2 2
3 5 0

2
1

2
0

2
0

2
5

7
1
9

2
0

2
3

1 1
8 9
,
6

2
1

2 1
0 5

2
2

2
1

1
5

2
5

1
8

1
9

1
0
2
0

2 2
3 3

2
4

2 2
0 0

2 2 2
3 5 0

gaz
e
nat
ura
le

ele
ctri
cita
te
le
mn
de
foc

1370

ConferinŃa StudenŃească Anuală „Nicolae Titulescu”. ŞtiinŃe economice

le
mn
pt
co
nst
ruc
Ńii
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PL: rata redusă de 8 % se aplică la toată imbrăcamintea de copii
CZ şi RO: Radio şi televiziune publice cu excepŃia celor comerciale

ANEXA 3.
SituaŃia comparativă privind TVA-ul în statele membre U.E.

łara

AUSTRIA

Cota
stand
ard
de
TVA

Cot
e
red
use
de
TV
A
10

Perioada fiscală

lunar - dacă cifra de afaceri din anul precedent este mai mare de
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20

BELGIA

21

6 /
12

BULGARI
A

20

7

CIPRU

15

5 /
8

CEHIA

19

9

DANEMA
RCA

25

NU

ESTONIA
FINLAND
A

18

5
8 /
17

FRANłA

19.6

22

5.5

GERMANI
A

19

7

GRECIA

19

9

UNGARIA

23

5

IRLANDA

21.5

13.5

ITALIA

20

10

22.000 EUR
trimestrial - dacă cifra de afaceri din anul precedent este mai mică
de 22.000 EUR
lunar
trimestrial - opŃional dacă cifra de afaceri este mai mică de
1,000,000 EUR sau pentru unele livrări de bunuri pragul este de
200,000 Eur
lunar
trimestrial
lunar - dacă cifra de afaceri în anul precedent atinge 10,000,000
CZK; opŃional - dacă cifra de afaceri este cuprinsă între 2,000,00010,000,000 CZK
trimestrial - dacă cifra de afaceri din anul precedent este mai mică
de 10.000.000 CZK
trimestrial - pentru cei nestabiliti
lunar
trimestrial - cifra de afaceri anuală este cuprinsă între 1,000,000 15,000,000 DKK
semestrial - cifra de afaceri este mai mică de 1,000,000 DKK
lunar
lunar
lunar - dacă cifra de afaceri este mai mare de 763,000 EUR pentru
livrări de bunuri sau mai mare de 230,000 EURO pentru prestări de
servicii (trimestrial - daca TVA-ul datorat anual nu depăşeste 4,000
EUR)
trimestrial - dacă cifra de afaceri este cuprinsă între 76,300EUR si
700EUR pentru livrări de bunuri sau între 27,000EUR şi
230,000EUR pentru prestări de servicii
lunar
trimestrial
lunar dacă cifra de afaceri este mai mare de 1,5mil EUR
trimestrial -dacă cifra de afaceri este mai mică de 150,000EUR şi
dacă cifra de afaceri este cuprinsă între 150,001 si 1,5mil EUR
Lunar - daca TVA-ul de plata net din anul fiscal anterior sau cu doi
ani în urma depăşeste 1mil HUF
trimestrial
Anual - daca taxa netă de plată sau taxa solicitată cu doi ani înainte
nu depăşeşte 250,000HUF şi platitorul de taxă nu posedă un cod de
TVA european
bilunar
annual
lunar
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ROMÂNIA

19

9 /
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SLOVACI
A

19

10

SLOVENI
A

20

8.5

SPANIA

16

7

trimestrial - dacă cifra de afceri din anul precedent nu depăşeşte
309,874EUR pentru livrările de bunuri sau 516,457EUR pentru
prestări de servicii
lunar
trimestrial sau semestrial - în anumite circumstanŃe
lunar
semianual - persoane fizice (poate fi schimbat cu lunar) opŃional
pentru persoane juridice cu o cifră de afaceri ce nu depăşeşte
57,924EUR în anul precedent
trimestrial - pentru persoanele din afara Uniunii care prestează
servcii electronice persoanelor neimpozabile
altele - pentru membrii organizatiilor internaŃionale dar nu pot fi
mai lungi de 60 de zile (şi anul fiscal respectiv trebuie să coincidă
cu începutul şi sfarşitul anului calendaristic)
lunar - cifra de afceri mai mare de 620,000EUR
trimestrial - cifra de afceri între 112,000 si 620,000 EUR
anual - pentru toate persoanele impozabile incluzandu-le pe cele cu
cifra de afaceri mai mică de 112,000EUR
trimestrial - în cazuri speciale inspectorilor fiscali le este permis sa
recomande o perioadă mai mare sau mai mică de 3 luni
lunar - dacă TVA-ul de plata depăşeşte 7,000 EUR semestrial
trimestrial - dacă TVA-ul de plată depăşeşte 1,883 EUR anual
anual -dacă TVA-ul de plată nu depăşeşte 1,883 EUR anual
lunar
trimestrial - pentru anumiŃi platitori
lunar - dacă cifra de afaceri din anul anterior depăşeste 650 000
EUR
trimestrial - dacă cifra de afaceri din anul anterior nu depăşeşte
650,000 EUR
lunar
trimestrial
semestrial sau anual în anumite condiŃii
lunar
trimestrial - cifra de afceri mai mică de 10,000,000EUR în anul
precedent
platitorii de TVA pot opta pentru prtioada fiscala lunară indiferent
de cifra de afaceri
lunar
trimestrial - pentru persoanele nestabilite în Slovenia (pot opta şi
pentru lunar)
lunar - dacă cifra de afaceri depăşeşte 6,010,121EUR în anul
precedent
(dacă cifra de afaceri din operatiuni scutite cu drept de deducere
depăşeşte 20,202EUR şi persoana impozabilă optează pentru
perioada lunară)
trimestrial
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SUEDIA

UK

25

15

6 /
12

lunar -dacă cifra de afaceri depăşeste 1mil SEK
trimestrial de la 1 ian 2008 cu posibilitatea optării pentru lunar
anual - dacă cifra de afaceri este mai mică de 1mil SEK

5

trimestrial
lunar - (dacă este cerută de o societate care beneficiază de returnări
în mod regulat) anual
anual - pentru întreprinderile mici

ANEXA 4.
Aplicarea reducerii taxelor pe valoarea adăugată de statele member în funcŃie de
categoriile de bunuri şi servicii conŃinute
în anexa 3 a directive TVA 2006/112/EC
0= cota zero (scutire cu rambursare a taxei
plătite la stagiul anterior)
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SISTEMUL BANCASSURANCE – ETICĂ ŞI CONCURENłĂ
Iulian Vladimir STOICESCU

Abstract:
Many countries have regulations regarding the separation between life insurance companies
and general insurance ones. Why there is so much freedom when it comes to the collaboration
between a bank and an insurance company? After all, many of those banks have interest in the
insurance companies they are working with. BRD – GSG has recently opened BRD Life Insurance,
BCR has BCR Asigurări şi BCR Asigurări de ViaŃă.
Where is the ethics in coercing a client into paying insurance premium? Recently I applied
for a loan to BRD. Life insurance policy is mandatory and included into the loan reimbursement
plan.
How about competition? Is it in the market interest for a bank to have a monopoly over their
customers? What is the regulation office position in this matter?
These are a couple of questions I will try to debate and answer in my paper.
Cuvinte cheie: bancassurance, concurenta, reglementari, asigurare, asigurări, banca
1.Introducere
Politicile de marketing moderne ne îndeamnă să căutam satisfacŃia clientului înainte de toate
pentru a asigura o creştere sănătoasă a întreprinderii. Disponibilitatea serviciului în locul şi la
momentul dorit este una din calităŃile principale pe care un marketer le doreşte. Aparent,
asiguratorii au înŃeles acest lucru şi au demarat acŃiuni de colaborare cu băncile pentru a pune la
dispoziŃia consumatorilor de credite, asigurările de care au nevoie pentru garanŃiile depuse.
Ce înseamnă totuşi bancassurance? Legea 32 din 3 aprilie 2000 defineşte sistemul de
bancassurance astfel: “activitatea de intermediere a produselor de asigurări care sunt
complementare la produsele instituŃiilor de credit şi instituŃiilor financiare nebancare, desfăşurată
prin reŃeaua acestor instituŃii în condiŃiile prevăzute prin norme emise în aplicarea prezentei legi”.
Asiguratorii văd în sistemul de bancassurance posibilitatea de a-şi desface produsele de asigurare
prin intermediul sucursalelor băncilor. Bancherii văd activitatea de bancassurance ca pe o
modalitate de a-şi completa veniturile. ClienŃii văd această activitate ca pe o încercare din partea
băncii de a impune clienŃilor încheierea de poliŃe de asigurare la prime destul de piperate.
2. ConŃinut
În piaŃa de asigurări există trei metode de distribuŃie a produselor de asigurare:
Modelul tradiŃional în care produsele de asigurare sunt distribuite cu ajutorul forŃei proprii de
vânzare, prin intermediul agenŃilor de asigurare şi prin brokeri.
Modelul Bancassurance prin care produsele unui asigurator se distribuie cu ajutorul forŃei de
vânzări al uneia sau mai multor bănci.
Modelul hibrid ce foloseşte ambele canale de distribuŃie.
Există în piaŃă asiguratori care nu apelează la distribuŃia prin bănci, la fel şi asiguratori
care îşi distribuie produsele excusiv prin intermediul sistemului de bancassurance. Cei mai mulŃi,
însă, folosesc un sistem hibrid cu produse speciale pentru o bancă sau alta, astfel concepute încât
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Universitatea
“Nicolae
Titulescu”
Facultatea
de
Ştiinte
Economice
(iulian.stoicescu@gmail.com), Acest studiu a fost elaborat sub coordonarea prof.univ.dr. Serghei Mărgulescu
(margulescu@univnt.ro)

1384

ConferinŃa StudenŃească Anuală „Nicolae Titulescu”. ŞtiinŃe economice

să îndeplinească strict anumite criterii impuse de bancă. Aceste produse special concepute sunt
cele care se adaugă produselor clasice ale băncii. Spre exemplu, ai posibilitatea de a-Ńi asigura
cardul de credit împotriva fraudelor.
În sistemul de distribuŃie bancassurance sunt împământenite trei tipuri de distribuŃie a
serviciilor: modelul integrat sau generalist, modelul specializat şi modelul planurilor financiare.
Modelul integrat se referă la distribuirea produselor direct prin intermediul sucursalelor
băncii şi presupune ca angajaŃii să cunoască foarte bine oferta existentă. Este un sistem destul de
costisitor prin prisma pregătirii personalului. Se doreşte ca oferta să fie de genul “one stop
banking” în care odată intrat în sucursala unei bănci, consilierul de credite te va sfătui şi ce poliŃă
de asigurare să închei pentru produsul pe care doreşti să îl achiziŃionezi prin credit.
Modelul specializat presupune contactarea clienŃilor băncii de către un reprezentant al
asiguratorului. Aceştia vând clientului în general produse mai complexe. Avantajul este reducerea
costurilor de training şi a volumului de muncă. Pe de alta parte, ajungi în imposibilitatea de a vinde
produse relativ simple fără intervenŃia unei alte persoane în proces, iar acest lucru poate duce la
lipsa de satisfacŃie a clienŃilor.
Modelul planurilor financiare este singurul care implică un efort de echipa. Clientul este
văzut dincolo de numere prin prisma existentei personale şi a locului ocupat în ciclul vieŃii.
Metoda oferă un plan financiar complet în care riscurile sunt evaluate în raport cu clientul, nevoile
acestuia fiind cele care primează.
Oricare din aceste modele sunt bune în anumite condiŃii, deşi dezideratul este satisfacerea
dorinŃelor clientului. În Europa se foloseşte cel mai mult modelul integrat, iar România pare să se
situeze în aceeaşi categorie.
Asigurătorii care folosesc bancassurance pentru desfacerea produselor de asigurare
trebuie să aibă puse la punct structurile necesare pentru a oferi serviciile către bancă. În acest
moment foarte multe tipuri de poliŃe se pot emite din portalele electronice ale asigurătorilor. Pentru
încheierea de poliŃe RCA chiar este obligatoriu. ClienŃii care achiziŃionează aceste produse în
sucursalele băncilor, doresc de multe ori prime de asigurare preferenŃiale, dincolo de toate ştim cu
toŃii care este puterea de negociere a unui broker puternic şi discounturile pe care acesta le poate
oferi. De ce nu ar fi la fel şi cu produsele achiziŃionate în bancă? Structurile necesare pentru
acordarea acestor prime preferenŃiale aparŃin asigurătorului. InvestiŃia în personalul capabil să
deservească o bancă este destul de mare. Ai nevoie de o echipă de inspectori care să verifice
acurateŃea informaŃiilor înscrise în poliŃe, să acorde reduceri si să instruiască personalul din bancă.
Nu de puŃine ori asigurătorii se găsesc în imposibilitatea de a deservi o cerere atât de mare, mai
ales în perioadele de campanii de la sfârşitul şi jumătatea anului când toata lumea aleargă după
poliŃe ieftine şi bune.
Cum arată lucrurile din punctul de vedere al băncii? Până de curând erau necesare
formulare speciale pentru emiterea poliŃelor de tot felul. BirocraŃia era teribilă, practic era
imposibil să asiguri toate formularele necesare în toate sucursalele unei bănci. Apoi ce te faci cu
poliŃele emise, acestea au un termen în care trebuie predate şi decontate. Partea buna a venit o dată
cu emiterea electronică, s-a renunŃat la foarte multa birocraŃie, iar emiterea poliŃelor s-a
simplificat. AngajaŃii băncilor care până acum trebuiau sa completeze cu pixul o hârtie, copiază
datele din calculator în portalul asigurătorului. Multe bănci au proprii angajaŃi pe departamente de
bancassurance, traineri proprii şi chiar reprezentanŃi de vânzări pentru conturile mari. IntenŃia de a
dezvolta activitatea de asigurări în interiorul băncii este lăudabilă atâta vreme cât se încearcă a
servi clienŃilor servicii de calitate la preŃuri competitive. Bancherii au văzut în portofoliul existent
de clienŃi o posibilitate de a le oferi servicii integrate. În definitiv fiecare societate comerciala are
un reprezentant care merge la bancă pentru desfăşurarea operaŃiunilor cel puŃin o dată pe
săptămâna, de ce sa nu îl informeze pe acesta de serviciile conexe acordate de bancă?
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La nivel global, mai ales pe pieŃele emergente, avântul pe care acest canal de distribuŃie l-a
căpătat în ceea ce priveşte asigurările de viata este uimitor. Odată cu volumele importante de
prime încasate prin intermediul băncilor s-ar putea crea impresia ca acestea ar trebui să scadă în
cuantum. Cu toate acestea, deşi numărul asiguraŃilor este într-o continua creştere, iar riscul disipat,
primele de asigurare rămân constante sau chiar cresc. AveŃi în vedere şi faptul că un comision
normal în cazul încheierii unei poliŃe de asigurare poate ajunge până la 130% din valoare primei în
primul an.
În ceea ce priveşte asigurările generale, colaborările pe care băncile le încheie sunt în general
bazate pe conceptul de corporaŃie, astfel că avem BCR sub contract cu OMNIASIG, ASIROM şi
BCR Asigurări; BRD sub contract cu Group Ama, AXA şi, mai nou, BRD Asigurări de viaŃă;
VolksBank sub contract cu Uniqa ş.a.m.d.. În anumite cazuri se ajunge ca asiguratorul sa iŃi
impună compania de asigurare sau tu ca Broker sau agent de asigurare dacă închei o poliŃa a BCR
leasing la BCR Asigurări să nici nu primeşti comision.
Să vedem câteva date furnizate de Deloitte referitoare la primele subscrise prin intermediul
canalului de bancassurance faŃă de total prime subscrise în Asia: China – 64%, Malaiezia – 49%,
Hong-Kong – 40%. India în 2009 a avut un procent de doar 8%, însa în 2010 a sărit la un uimitor
22%. Cu succes se foloseşte acest sistem şi în America Latina, astfel procentul de penetrare a
asigurărilor individuale de viaŃă în Chile a crescut de la 16% în 2001 până la 62% în 2010.
Cu toate acestea, asiguratorii par a se reorienta către agenŃi şi brokeri. Care este motivul unei
astfel de întoarceri de situaŃie? Probabil pierderea identităŃii asiguratorului. Produsul sau nu mai
ajunge la client decât ca parte a unui produs bancar, iar vânzările încrucişate nu mai au loc.
Vânzările personale sunt cele care aduc profit pe termen lung, identificarea clientului cu compania
asiguratoare făcându-se prin relaŃia personală pe care agentul de asigurare o are cu clientul. Astfel
se generează oportunităŃi noi de colaborare. Foarte mulŃi dintre agenŃii de asigurare au o relaŃie
profesionala de mulŃi ani cu clienŃii pe care ii deservesc. Pe pieŃele din estul Europei asiguratorii se
confrunta ades cu fluctuaŃii enorme de personal si cazuri de frauda masive. Acesta este un alt
motiv pentru care clienŃii par sa fie atraşi de sistemul de bancassurance. Vor găsi in orice clipa
banca in acelaşi loc, un broker poate sa intre in probleme, un agent de asigurare sa dispară, o banca
este mai greu sa se închidă si vei avea oricând posibilitatea de a face o plângere împotriva unui
reprezentant al sau.
Este normal ca pe o piaŃa emergentă vânzarea iniŃială să se facă prin intermediul oamenilor
care au cunoştinŃe despre fenomen. Odată cu trecerea timpului şi cu apariŃia oamenilor bine
pregătiŃi în domeniu, îŃi poŃi dezvolta propria forŃă de vânzări cu care să dezvolŃi portofoliul
existent. De obicei acesta este momentul in care apar fraudele si fluctuaŃia de personal.
Ce te faci însa când reglementările duc la o monopolizare a pieŃei în mâna bancherilor iar
concurenŃa nu mai există. CSA a intuit acest fenomen şi a reglementat piaŃa astfel încât Băncile nu
mai pot impune achiziŃia unor produse direct în sucursală, oferind clientului posibilitatea să vină
cu o contraoferta din afară de la un asigurator agreat. Cu toate acestea, momentan sunt asiguratori
care operează pe piaŃa din România în contradicŃie clara cu reglementările în vigoare.
Din punctul meu de vedere exista o concurenŃă neloială din partea băncilor în domeniul
asigurărilor. Aici nu mă refer la forŃa de vânzări pe care o are o bancă, mult peste cea a celor mai
mari brokeri din Ńară, ci în privinŃa puterii de negociere. Chiar dacă în fiecare sucursala a unei
bănci mici s-ar vinde o singură poliŃa RCA pe zi, în contul asiguratorului ar intra cel puŃin 40-50
de poliŃe pe zi. Acest nivel de vânzări rivalizează cu uşurinŃă marii brokeri de asigurări din
România. În acest caz, care este nivelul de comisioane pe care un asigurator l-ar plăti unei bănci?
Cum s-ar folosi o bancă de puterea de negociere dată de un volum imens şi sigur de vânzări? Ce ar
însemna pentru un asigurator pierderea unui astfel de contract? CâŃi dintre asiguratori au resursele
necesare pentru a face un training eficient angajaŃilor băncii?
Astfel ne trezim în situaŃia de a dori să achiziŃionăm o asigurare de locuinŃă şi descoperim că
angajatul băncii nu ştie ce sunt acelea condiŃii de asigurare, iar daca ştie, sigur nu va şti să le
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explice. Mai rău va fi când în momentul producerii riscului asigurat clientul descoperă excuderile
şi astfel creşte nemulŃumirea sa faŃă de sistemul de asigurări în general şi faŃă de asigurator în
particular.
Una din marile probleme în acest moment în domeniul asigurărilor de viata, domeniu în care
sistemul de bancassurance excelează, este neîncrederea populaŃiei în consilierii de vânzări şi în
produsele de asigurare. Pentru prea multa vreme s-au vândut poliŃe de asigurare de viata atât prin
intermediul băncii cât şi prin agenŃi fără sa li se explice clienŃilor care sunt beneficiile, care sunt
dezavantajele şi li s-au creat aşteptări nerealiste legate de sumele asigurate şi valorile de
răscumpărare.
Dar de ce bancherii sunt atât de interesaŃi de asigurările de viaŃă? În primul rând pentru că au
componentă de investiŃie, apoi pentru că mulŃi dintre clienŃi caută o cale rapidă de a face bani şi
astfel acceptă un risc mai mare. O dată cu riscul mai mare acceptat şi posibilitatea ca un fond de
investiŃii să piardă este la fel de mare. Băncile sunt cele care administrează fondurile de investiŃii,
deci, într-un final, banii se întorc de unde au fost încasaŃi. Comisioanele de administrare pe care
fondurile de investiŃii le încasează sunt semnificative şi fac în aşa fel încât se poate ajunge la un
moment dat în care se încasează comisioanele din banii clientului, nu din profitul realizat.
Asigurătorii de viată sunt obligaŃi să facă plasamente în diferite titluri de stat, bonuri de tezaur etc.,
dar aceste operaŃiuni se realizează tot prin intermediul fondurilor de investiŃii deŃinute de diferite
bănci. Ar fi stupid ca BRD Asigurări de ViaŃă ale cărei acŃiuni sunt deŃinute de BRD să îşi
desfăşoare activitatea de investiŃie prin Raiffeisen Asset Management. Unde investeşte BRD banii
din conturile BRD Asigurări de ViaŃă? Este la latitudinea investitorului atâta vreme cât
plasamentele îndeplinesc criteriile legale. Si atunci ce îi împiedică să investească fondurile astfel
obŃinute în titluri de stat franceze, de exemplu? Ce metodă mai simplă de a finanŃa economia unei
alte Ńări decât de a-i cumpăra titlurile de stat? Ce metodă mai simplă de a repatria un profit decât
de a cumpăra acŃiuni ale GSG? Acelaşi lucru îl putem spune şi despre BCR şi BCR Asigurări de
ViaŃă deŃinute de grupul ERSTE. Chiar dacă reglementările în domeniul plasamentelor financiare
pe care un asigurător le poate face sunt destul de stricte, există foarte multe portiŃe de scăpare.
După ce implicarea băncilor în sistemele de tranzacŃionare şi investiŃie a dus la criza
economică cu care ne confruntăm, acum au început să se implice şi în asigurări. Întrebarea este
când să ne aşteptăm la falimentul efectiv al unui asigurator sau altul? ING Asigurări de ViaŃă este
de vânzare in România de mai multa vreme fără a-şi găsi cumpărător. Să fie oare o problemă
faptul că o parte din poliŃele lor de asigurare se apropie de scadenŃă iar activele sunt destul de
toxice? In definitiv director general al ING Bank România este Mişu NegriŃoiu.
Până în acest moment în România au intrat pe piaŃa de asigurări relativ puŃini jucători mari la
nivel mondial. În afară de Allianz łiriac, aduşi în România de omul de afaceri Ion łiriac, niciun
alt asigurător cu o forŃa notabilă nu şi-a făcut prezenta simŃită. Din 2010, însă, grupul financiar
AXA şi-a făcut intrarea prin achiziŃionarea pachetului majoritar de la Omniasig Asigurări de ViaŃă
SA. Cu toate acestea ei nu au achiziŃionat şi societatea de asigurări generale Omniasig. Astfel că
putem observa care sunt de fapt interesele asiguratorilor şi ale grupurilor financiare. Interesul lor
este de a achiziŃiona capital de investiŃie prin orice mijloace. Întrebarea este dacă doresc să susŃină
activităŃile băncilor, în declin din cauza lipsei lichidităŃilor sau să le disipe riscul prin împărŃirea
investiŃiilor toxice cu acestea. Care este cu adevărat faŃa lucrurilor? Sunt asigurătorii de viaŃă
interesaŃi în a oferi clienŃilor lor o situaŃie financiară bună în urma investiŃiilor acumulate sau este
doar o mare escrocherie la nivel macro pentru a-i îmbogăŃi pe cei deja bogaŃi? Să nu uităm că 90%
din averea lumii este in mâinile a 5% din populaŃie. Cine sunt decidenŃii şi cum reacŃionează ei?
3. Concluzii
UşurinŃa cu care asiguratorii îşi desfac produsele prin intermediul băncilor, volumul mare de
vânzări generat de acest canal de distribuŃie şi lipsa unui cadru legal bine pus la punct a făcut ca
sistemul de bancassurance să ia un avânt uimitor într-o perioadă relativ scurtă de timp. Băncile s-
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au orientat cu rapiditate şi au achiziŃionat pachete de acŃiuni de la asiguratori mai mari s-au mai
mici, şi chiar au creat societăŃi de asigurare, pentru a-şi susŃine activitatea de bază cu produse de
asigurare conexe. Lipsa reglementărilor a dus la obligarea clienŃilor de a achiziŃiona produse de
asigurare pe care nu le doresc, mai ales asigurări de viaŃă ataşate creditelor şi cesionate băncii.
Băncile au început să le ceară clienŃilor să încheie anumite poliŃe de asigurare la prime ridicate sub
ameninŃarea denunŃării contractelor de credit.
Am întrebat la BRD din ce cauză în oferta lor de credit de nevoi personale este introdusă în
rambursare şi o primă de asigurare. Răspunsul a fost că aşa procedează ei, că sunt obligatorii. Eu
aveam o alta poliŃă de asigurare de viaŃă excedentară celei introduse de ei şi nu au vrut să mi-o
accepte la cesionare. Nu numai că în lumina ultimelor reglementari CSA acest lucru este ilegal, dar
este şi lipsit de etică. Ce concurenŃă exista în cadrul BRD dacă singurul asigurator acceptat de ei
este BRD Asigurări de viaŃă SA?
Cred că băncilor nu ar trebui să le fie permisă deŃinerea de acŃiuni ale asiguratorilor, mai ales
ai asiguratorilor cu care au încheiate contracte de colaborare. În acest fel se evită conflictul de
interese, activitatea devine transparenta şi apare concurenŃă între asiguratori. De asemenea, băncile
ar trebui să vândă strict produse conexe activităŃii principale pe care o desfăşoară. ÎnŃeleg să fie o
condiŃie contractuala încheierea unei asigurări CASCO în cazul unui împrumut auto, dar clientul ar
trebui să aibă minim 3 posibilităŃi de a alege din oferta băncii. Încheierea unei asigurări RCA, în
acelaşi caz, însă, nu ar trebui să fie o condiŃie contractuala deoarece este o cerinŃa legală. De
asemenea, banca nu ar trebui să impună asiguratorul în acest caz sub nicio forma.
Asiguratorii ar trebui să fie mult mai atenŃi la profesionalismul cu care angajaŃii băncii le
tratează produsele. Băncile au avut, şi mai au pe alocuri, o fluctuaŃie destul de importanta a
personalului, astfel ca un client se poate trezi în orice moment în fata unui consilier nepregătit.
Este de lăudat iniŃiativa CSA de a emite reglementări în domeniul bancassurance şi sper să
continue să apere clienŃii în fata abuzurilor băncilor. Nu uitaŃi că putem fi în orice clipă de cealaltă
parte a biroului unui consilier gata să ne impună alături de credit şi o poliŃă de asigurare
nefolositoare.
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TEHNICI DE MANIPULARE ÎN DISCURSURILE POLITICIENILOR
ROMÂNI
Laura Florina STAN
Nicoleta Doina NEDELEA∗

Abstract
In this paper, we try to take an X-ray of the way that the manipulation is used in the
Romanian politicians’ speeches.
In order to accomplish our objective, we are going to make, first of all, a review of
manipulation techniques using the most known specialized studies and works that deal with this
theme. We are going to continue with the realization of a precise research which will consist in
monitoring the speeches of several Romanian politicians.
Cuvinte cheie: comunicare politică, discursuri politice, tehnici de manipulare, propagandă,
campanie electorală.
1.Introducere
Motto:
Un discurs bun nu trebuie să vorbească despre nimic,
dar să lase impresia că vorbeşte despre toate.
(Pierre Dac – L’os a moëlle)
În societatea contemporană, mediatizarea este constitutivă acŃiunii politice. AcŃiunea politică
mediatizată este o realitate socială şi, din acest punct de vedere, ea constituie un obiect de
cercetare socială.
Prin prezenta lucrare, încercăm să demonstrăm că în discursurile lor, politicienii români
recurg la tehnici de manipulare, însă, atragem atenția încă din introducere: comunicarea politică nu
poate fi redusă doar la un exerciŃiu de manipulare.
Problematica nu este una atât de simplă cum se vrea la prima vedere. Pentru a putea analiza
într-un mod cât mai corect și obiectiv discursurile politicienilor români, trebuie să se realizeze mai
întâi clarificarea unor concepte precum comunicare politică, manipulare, discurs politic.
Fără a avea pretenția de a fi exhaustivă, lucrarea se vrea așadar un cadru de analiză a
strategiilor politice de influențare și manipulare a opiniei publice în situaŃia electorală, cu referire
la un caz concret, campania prezidențială din 2009. Am ales acest eveniment întrucât campania
electorală pare a fi contextul cel mai relevant pentru cercetarea tehnicilor de manipulare. În plus,
prin analiza construcŃiei discursive a acŃiunii politice în situaŃia electorală, se poate evalua
democratizarea societăŃii.
2. ConŃinutul lucrării
În sens larg, a comunica înseamnă, așa cum evidențiază orice dicționar explicativ, a face
cunoscut, a informa, a spune, a transmite1. Cu alte cuvinte, comunicarea reprezintă încercarea de a
stabili o comunitate cu cineva, de a pune în comun informații, idei, atitudini, de a le asocia, de a
∗
Studente, Facultatea de ŞtiinŃe Sociale şi Administrative, Universitatea “Nicolae Titulescu” din Bucuresti;
(e-mail: capricoarna2007@yahoo.com / nicoletadoinastan@yahoo.com). Acest studiu a fost elaborat sub
coordonarea conf. univ. dr. Elena Nedelcu (doina.nedelcu@yahoo.com).
1
http://dexonline.ro/definitie/comunicare, accesat în data de 10 februarie 2012.
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raporta sau stabili legături între ele. Wilbur Schram înțelege prin comunicare procesul stabilirii
unei comuniuni sau identități de reflecții, idei, concepții între emițătorul mesajului și receptorul
mesajului prin intermediul unui canal de comunicație1.
Comunicarea politică este o formă a comunicării prin intermediul căreia se transmit
intenŃionat şi direcŃionat mesaje având conŃinut politic. Aceste mesaje sunt transmise prin
intermediul mijloacelor de comunicare în masă sau prin alte instrumente şi acŃiuni, transfer şi
contratransfer informaŃional care se realizează într-un spaŃiu de acŃiune bine definit, într-o anumită
perioadă de timp, folosindu-se tehnici şi metode de formare a imaginilor actorilor politici specifice
publicităŃii şi care are drept scop principal realizarea unei legături pe cât posibil pozitive între
actorii politici şi opinia publică şi invers.
Comunicarea politică este un spaŃiu în care se relaŃionează discursurile contradictorii a trei
actori care au legitimitatea de a se exprima în mod public asupra politicii: oamenii politici,
jurnaliştii şi opinia publică prin intermediul sondajelor de opinie.
RaŃiunea de a fi a formaŃiunilor politice (a oamenilor politici din interiorul acestor formațiuni)
este să ajungă la putere şi să guverneze. Lupta pentru obŃinerea puterii politice în societăŃile
moderne, bazate pe principiul democraŃiei şi al economiei de piaŃă, reprezintă un fenomen
complex şi continuu, bazat pe reguli scrise şi de multe ori nescrise şi supus unor permanente
schimbări, datorate modificărilor continue ale mentalului politic2.
De aceea, cea mai importantă zi din viaŃa unui politician şi a unei formaŃiuni politice este ziua
alegerilor, ce reprezintă punctul final al unei competiŃii directe, deschise, inteligente, dure şi
fascinante pentru câştigarea încrederii alegătorilor în privinŃa candidaŃilor sau a formaŃiunilor
politice înscrise într-un proces electoral. Natura combativă, antagonică şi dinamică a procesului
electoral, înŃeles ca un veritabil concurs, a dat mecanismului practic de participare la alegeri un
nume împrumutat din terminologia militară: campanie.
Campania electorală este un proces determinat temporal şi spaŃial, strict încadrat legal, prin
care o formaŃiune politică îşi prezintă şi promovează oferta politică şi declanşează un demers
persuasiv, ofensiv şi intens în societate, pentru obŃinerea a cât mai multor voturi din partea
electoratului3. Ea marchează dimensiunea provizorie a unei „lumi” politice şi probabilitatea
schimbării sociale. Campania electorală transferă acŃiunea politică dintr-un spaŃiu „consacrat” întrun spaŃiu de simulare sociopolitică4.
Pentru a își atinge obiectivul, partidele politice folosesc o serie de strategii menite a le pune în
valoare punctele forte și de a le ascunde slăbiciunile în mentalul opiniei publice. În acest sens,
comunicarea politică reprezintă ansamblul de tehnici şi procedee de care dispun actorii politici, cel
mai adesea guvernanŃii, pentru a seduce, dirija şi înşela – într-un cuvânt, pentru a manipula opinia.
Manipularea este acțiunea de a determina un actor social (persoană, grup, colectivitate) să
gândească și să acționeze într-un mod compatibil cu interesele inițiatorului, iar nu cu interesele
sale, prin utilizarea unor tehnici de persuasiune care distorsionează intenționat adevărul, lăsând
însă impresia libertății de gândire și decizie. Spre deosebire de influența de tipul convingerii
raționale, prin manipulare nu se urmărește înțelegerea mai corectă și mai profundă a situației, ci
inculcarea unei înțelegeri convenabile, recurgându-se la inducerea în eroare cu argumente
falsificate și la apelul la palierele emoționale non-raționale. Intențiile reale ale celui care transmite
mesajul rămân insesizabile primitorului acestuia5.
1
Elena Aurelia Botezat, Emilian M. Dobrescu, Mirela Tomescu, Dicționar de comunicare, negociere și
mediere, (București: CH Beck, 2007), 33.
2
Claudiu Săftoiu, Jurnalismul politic: manipularea politicienilor prin mass-media, manipularea mass-media
de către politicieni, (Bucureşti: Trei, 2003), 70.
3
Claudiu Săftoiu, op. cit., 70-71.
4
Camelia Beciu, Politica discursivă. Practici politice într-o campanie electorală, (Iaşi: Polirom, 2000), 10.
5
Elena Aurelia Botezat, Emilian M. Dobrescu, Mirela Tomescu, op. cit., 91.
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Legile şi tehnicile propagandei enumerate şi ilustrate de Jean-Marie Domenach, așa cum apar
ele în cartea lui Gabriel Thoveron, sunt în continuare de urmat când ne consacrăm comunicării
politice - cu deosebire celei electorale1:
1. Legea orchestraŃiei (temele ce fac obiectul unei acŃiuni de propagandă trebuie să fie
repetate sub forme variate pentru evitarea plictiselii, ca şi pentru adaptarea la necesităŃile
diferitelor categorii de public într-un program sistematic şi progresiv, determinat de planul de
campanie).
2. Legea simplificării (omul politic trebuie să ştie să se adreseze majorităŃii şi să-şi pună
mesajul într-o formă accesibilă și celor mai puŃin înzestraŃi, interesaŃi, informaŃi).
3. Legea unanimităŃii şi a contagiunii (comunicarea politică trebuie să-şi propună să
demonstreze că ideile pe care caută să ni le impună sunt cele ale grupurilor ce ne înconjoară, ale
lumii ambiante).
4. Legea transfuziei (pretinde politicianului să se bazeze pe un substrat preexistent, să adere
la complexul de mituri, prejudecăŃi, credinŃe cele mai adânc înfipte în subconştientul individului
vizat pentru a fi sedus. Se va încerca eludarea mecanismelor de rezistenŃă ale publicului vizat,
demonstrându-i că ideile care îi sunt inoculate derivă în mod firesc din părerile sale preconcepute).
Această perspectivă, a tehnicilor de manipulare/propagandă utilizate în comunicarea politică,
aduce în discuŃie rolul canalelor media, marketingului politic, publicităŃii politice şi sondajului de
opinie în construcŃia modernă a realităŃii politice2. Roland Cayrol considera comunicarea politică
un fruct al „unei noi sfinte treimi: televiziunea, sondajele, publicitatea”3.
Pentru a putea explica ponderea şi impactul deosebit pe care le au mesajele transmise de
micile ecrane asupra publicului, trebuie avute în vedere cantitatea mesajului, răspândirea sa, viteza
de transmitere şi impactul extraordinar. La sfârşitul secolului XX, oferta canalelor de televiziune a
depăşit-o pe cea a presei scrise, însumând un public din ce în ce mai numeros. Nu este de mirare că
mesajul televizat poate manipula mult mai bine.
Deoarece, în zilele noastre, mesajul audiovizual poate fi recepŃionat în aproape orice loc
public sau privat din lume, capacitatea sa de răspândire este maximă, iar acesta se înscrie în tipul
de mesaj agresiv, care se insinuează nu doar în timpul liber al individului, ci şi la locul de muncă şi
în intimitatea sa. Televiziunea are ca atu major imaginea şi creează receptorului senzaŃia că se află
în mijlocul evenimentelor sau că este alături de personajele lui preferate.
Asocierea acestor caracteristici produce un mesaj audiovizual de tip spectacol, care
acŃionează nu numai asupra capacităŃii umane de a afla şi a înŃelege raŃional, ci mai ales asupra
palierului afectiv, stârnind o gamă largă de sentimente. Expresivitatea mimicii, modulaŃiile vocii,
trăirea afectivă a celui ce transmite mesajul capătă cu totul altă putere de influenŃare decât dacă
este citit dintr-un ziar. Astfel, informaŃia propriu-zisă este dublată de forŃa de persuasiune prin
impact emoŃional direct a spectacolului, dimensionând continuu universul de cunoaştere al
receptorilor, influenŃându-le şi inoculându-le valori, opinii, concepŃii, convingeri, principii,
atitudini, acte comportamentale4. De aceea impactul televiziunii este extrem de relevant în cazul
imaginii unei personalităŃi politice, mai ales în cadrul unei campanii electorale5.
Sociologii consideră că transmiterea în direct a unui eveniment face ca acesta să se dilate, de
aceea televiziunea a devenit principalul mijloc de măsurare şi validare a politicienilor,
preşedinŃilor, de recunoaştere a unor idei, persoane, organizaŃii sau mişcări sociale6.
1

Gabriel Thoveron, Comunicarea politică azi, (Bucureşti: Antet, 1996), 43.
Jacques Gerstle, Comunicarea politică, (Iaşi: Institutul European, 2002), 11.
3
Ibidem, 5-6.
4
Corina Crişan, Lucian Danciu, Manipularea opiniei publice prin televiziune, (Cluj-Napoca: Dacia, 2000),
2

25.

5
6

Ibidem, 11-19.
Ibidem, 29-31.
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Strategiile de mediatizare conferă „personajului” politic vizibilitate în spaŃiul public. În
condiŃiile în care televiziunea a devenit principala resursă de mediatizare, politicianul trebuie să-şi
proiecteze în aşa fel „oferta” încât ea să poată suporta constrângerile specifice arenei televizuale.
Canalele de televiziune apelează la diferite formule de mediatizare ce pot să distrugă, să deturneze
sau să completeze personajul proiectat de actorul politic.
Strategiile discursive sunt utilizate pentru a comunica „mesajele” politice, respectiv pentru ca
actorul politic să poată oferi electoratului „versiunea accentuată” a ofertei sale și implică utilizarea
limbajului verbal şi a celui nonverbal astfel încât să se poată genera efecte de credibilitate. Actorul
politic acŃionează discursiv în sensul că el orientează electoratul spre o anumită interpretare a
ofertei politice. Se reproşează adesea acestor strategii că dezvoltă comercializarea politicului, că pe
baza unui sistem de seducŃie sofisticat, publicul este „îndoctrinat” nu cu ideologii, ci cu „imagini”
şi „pseudorealităŃi”. Cu alte cuvinte, prea multă „comunicare” elaborată scenic şi prea puŃină
substanŃă politică1.
Discursul este un mod de utilizare a limbii şi a limbajelor (limbaje nonverbale, limbaje
specializate, diferite vocabulare) pe baza căruia un actor social prezintă interlocutorilor săi o
interpretare a unor fapte. În măsura în care, utilizând o limbă şi anumite limbaje, producem efecte
asupra interlocutorilor noştri direcŃi şi indirecŃi, putem spune că orice act de comunicare are o
dimensiune discursivă. Elaborarea unui discurs pune în circulaŃie anumite fapte, însă şi
caracterizează faptele respective.
Un discurs este politic atunci când evaluează situaŃii de interes public şi funcŃionează pe baza
unei argumentaŃii convenŃionale care justifică, pe de o parte, rolul instituŃiei, iar pe de altă parte,
imaginea publică a celui care reprezintă instituŃia. Discursul politic este şi electoral atunci când
este generat de campania electorală, fiind construit pe baza unor convenŃii de interacŃiune şi
comunicare specifice2. El ridică problema statutului celui care îl produce, politicianul - candidat
devenind stăpîn nu doar prin manipularea iscusită a cuvintelor, ci şi prin funcŃia pe care o
întrupează, el ajungînd în urma legitimării să fie stăpînul unor alegători, arma omului politic fiind
cea de a vorbi simplu fără a da impresia că, de fapt, vorbeşte mult3. A fi talentat discursiv politic
înseamnă a intra într-un joc al făuririi propriei identităŃi a cărei finalitate este construirea
autorităŃii în plan local – adică deŃinerea controlului hegemonic asupra spaŃiului vorbirii prin
manevrarea abilă a mecanismelor discursive4. Omul politic trebuie să-şi aleagă cuvintele, stilul în
funcŃie de fiecare categorie a posibilului public. Oamenii vorbesc diferit, au interese şi necesităŃi
diferite5.
Cercurile de putere, conştiente de puterea vibratorie a cuvintelor, se străduiesc să creeze un
limbaj propriu neînsufleŃit, depersonalizat. Discursul politic modern este lung, steril, găunos şi nu
transmite nicio idee înălŃătoare, ci prin repetiŃie mecanică se induce mimetic publicului un predicat
sub forma unui adevăr6.
Discursurile politice, mai ales cele Ńinute în perioada electorală sunt structurate sub forma
unor „naraŃiuni”. Ca strategie de discurs, naraŃiunea este eficientă deoarece ea generează un efect
de „argumentaŃie raŃională”, actorul politic prezentând succesiunea faptelor în mod sistematic, şi,
în acelaşi timp conferă discursului o funcŃie „dramaturgică”, actorul politic referindu-se la fapte
care alimentează o „intrigă”, un „conflict” sao o „miză”. Astfel, într-un discurs public, actorul
1

Camelia Beciu, Politica discursivă. Practici politice într-o campanie electorală, 30-31.
Ibidem, 42-43.
3
Ibidem, 63.
4
Camelia Cmeciu, Aspecte ale interacŃiunii în discursul electoral, în Maria Carpov (coordonator), Ipostaze
ale interacŃiunii, (Bacău, Alma Mater, 2004), 94
5
Gabriel Thoveron, op. cit., 59.
6
Oreste Teodorescu, Demonii puterii în democraŃie: manipularea, dezinformarea şi agresiunea infoenergetică, (Bucureşti: Taso, 2011), 36-38.
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politic identifică o cauză care perturbă starea electoratului, atribuie această cauză unui opozant
politic, propune o acŃiune reparatorie pe baza unui contract care poate fi îndeplinit dacă acŃiunea
actorului politic va beneficia de suportul unor coparticipanŃi, între care în primul rând se află
electoratul. NaraŃiunea care rezultă este o interpretare a conflictului, fapt care conferă credibilitate
actorului politic.
Dintre convenŃiile de comunicare electorală, cele mai problematice sunt convenŃiile de
mediatizare a discursului electoral. Se pot utiliza diferite situaŃii de mediatizare, precum
dezbaterea televizată, interviul, talk-show-ul.
Mitingul electoral și dezbaterea au devenit un spectacol. Un show specific american. Un
spectacol ce nu va mai părăsi scena politică. Un spectacol în care, în curând, toŃi politicienii vor
trebui să-şi spună rolurile, vrând-nevrând1.
Mass media, în special televiziunea, au generat un proces de personalizare a comunicării
politice, în primul rând a discursului politic. Oamenii politici şi echipele de consultanŃi se ocupă în
primul rând de dimensiunea psihologică a unui discurs politic, de capacitatea acestuia de a pune în
evidenŃă un anumit tip de personalitate, un anumit „personaj” sau „caracter”. Din punct de vedere
retoric, limbajul personalităŃii simplifică discursul politic şi, implicit, tematica abordată2.
De aceea, se poate utiliza argumentaŃia periferică, care presupune neacceptarea unor afirmaŃii
pe motiv că persoana care le susŃine nu are calitatea morală să le avanseze. ArgumentaŃia porneşte
aşadar, de la persoana interlocutorului şi nu de la conŃinutul propriu-zis al afirmaŃiilor.
ArgumentaŃia periferică include toate procedurile pe baza cărora oamenii politici polemizează
folosind argumente care nu au nici o legătură cu conŃinutul celor susŃinute de adversari.
Discursul naŃionalist este o strategie de comunicare politică utilizată, de regulă, pentru a
legitima acŃiuni care lezează interesele unei părŃi a electoratului sau acŃiuni care nu se bucură de
popularitate în rândul opniei publice. El face uz de argumente periferice, care nu au legătură cu
tematica politică sau ideologică, iar agenda publică este redusă la o singură temă: salvarea
identităŃii naŃionale şi a statului naŃional. Identitatea naŃională este considerată a fi atât cauză, cât şi
soluŃie la criza generalizată prin care trece Ńara3.
Pentru a exemplifica cele menționate mai sus vom realiza o analiza de discurs a discursurilor
unor politicieni români în timpul campaniei electorale din 2009. În campania electorală, posturile
de televiziune au mediatizat intens candidaŃii la PreşedenŃie. Modalitatea principală de mediatizare
a candidaŃilor a constat în difuzarea pe post a unui material electoral produs de stafful
candidatului, gen prezentarea de secvenŃe de tipul „candidatul în mulŃime”, dar și organizarea de
intreviuri, mitinguri, dezbateri.
În primul tur al campaniei electorale prezidențiale (22 noiembrie 2009) au ieşit pe primele
două locuri: Traian Băsescu (PDL) cu 3 153 640 voturi (32,44%) și Dan Mircea Geoană (AlianŃa
Politică PSD+PC) cu 3 027 838 voturi (31,15%)4.
Pentru studiul de caz ne vom limita la o anume secvență a campaniei prezidențiale din 2009,
și anume dezbaterea directă dintre cei doi candidați din turul II.
Competitorii din al doilea tur al alegerilor prezidenŃiale din data de 6 decembrie 2009 au fost
Traian Băsescu şi Mircea Geoană. Traian Băsescu candida pentru un nou mandat prezidenŃial (al
doilea), iar Mircea Geoană beneficia de statutul pe care îl oferea poziŃia sa de fost ambasador
extraordinar și plenipotențiar al României în Statele Unite ale Americii.
Astfel, în data de 3 decembrie 2009, la orele 19.00, a avut loc confruntarea directă dintre
candidaŃii la PreşedenŃie organizată de Institutul pentru Politici Publice. ParticipanŃii au fost:
1

Gabriel Thoveron, op. cit., 17.
Camelia Beciu, Comunicare politică, (Bucureşti, comunicare.ro, 2002), 94-95.
3
Ibidem, 96.
4
www.hotnews.ro, accesat în data de 20 februarie 2012.
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moderatorul (Robert Turcescu), candidaŃii (în ordine alfabetică: Traian Băsescu și Mircea
Geoană), staful şi anturajul acestora (Klaus Iohannis, Crin Antonescu, Victor Ponta, Liviu
Dragnea, Cozmin Guşă, Radu Mazăre, Viorel Hrebenciuc, Nadia Comăneci, Ilie Năstase, Dorel
Vişan, George Ivaşcu, Ovidiu Lipan łăndărică etc pentru Mircea Geoană; Elena Udrea, Emil Boc,
Adriean Videanu, Gheorghe Flutur, Radu Berceanu, Cristian Boureanu, Monica Macovei, Cristian
Poteraş, Elena Băsescu, Ioana Băsescu și Maria Băsescu etc pentru Traian Băsescu), electoratul
fiind prezent prin întrebările selecŃionate în prealabil de moderator şi adresate candidaților.
O dezbatere politică are, în linii mari, mai multe secvențe, după cum urmează:
 „secvenŃa publicitară”- prezentarea unui clip publicitar al candidatului;
 „secvenŃa introductivă”- moderatorul prezintă organizatorii emisiunii;
 „secvenŃa anturajului”- candidatul îşi prezintă echipa care l-a însoŃit în studio;
 „secvenŃa biografiei” - biografia personală, profesională şi politică a candidatului sub
forma unui text citit de către moderator sau difuzarea unui film biografic conceput de echipa
electorală a candidatului;
 „secvenŃa politică” - sintetizarea platformei electorale a candidatului „în 100 de cuvinte”;
 „secvenŃa întrebărilor punctuale” - răspunsul succint al candidaŃilor cu probleme majore
din agenda electorală;
 „secvenŃa alegătorului” - moderatorul adresează candidatului întrebări formulate de către
alegători;
 „secvenŃa ludică” - participantul candidat premiază una dintre întrebările puse de
alegători.
Dezbaterea ce constituie obiectul prezentei analize nu conține toate cele 8 secvențe, adăugând
chiar unele noi. Astfel, trece peste primele patru secvențe, începând direct cu secvența politică,
desfășurându-se în felul următor1:
 discursuri de câte 5 minute ale celor doi candidaŃi privind viziunea lor asupra mandatului
de preşedinte al României;
 secŃiune de replici de câte 3 minute pentru fiecare candidat;
 secŃiune de 15 minute în care candidaŃii vor aborda tema relaŃiilor cu Parlamentul şi cu
Guvernul;
 dezbaterea a 10 teme stabilite care Ńin de mandatul preşedintelui şi se referă de la politică
externă până la protecŃia socială, stabilitate economică, financiară şi mediul de afaceri, acestea
fiind trase la sorŃi dintr-un bol, iar ordinea în care au vorbit cei doi candidaŃi alternând;
 în timpul dezbaterii celor 10 teme a existat o pauză de aproximativ 8 minute;
 după epuizarea celor 10 teme, a urmat un moment surpriză;
 întrebări din partea ONG-urilor şi a jurnaliştilor extrase dintr-un bol de către cei doi
candidaŃi;
 întrebarea moderatorului ce nu a fost adusă la cunoştinŃa celor doi candidaŃi;
 dezbaterea s-a încheiat cu discursurile candidaŃilor.
Mesajul de campanie al lui Mircea Geoană se referă la locuri de muncă, ajutarea românilor
care au credite să le plătească, ajutarea studenŃilor să îşi găsească locuri de muncă.
Temele discursului celor doi candidați pot fi clasificate, în mare, în trei categorii:
- de conjunctură globală (sărăcia, nivelul de trai, corupŃia, poziția în structurile europene;
- de conjunctură socială (nivelul pensiilor, al alocaŃiei pentru copii, impozitele;
- teme de atac (atribuŃiile preşedintelui, stilul electoral, miza campaniei).
Temele de „atac” sunt cele care au servit manipulării electoratului. Astfel, Traian Băsescu
1

Aşa cum a apărut pe http://www.mediafax.ro/politic/basescu-geoana-confruntarea-finala-5151878, accesat în
data de 20 februarie 2012.
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folosește ca temă de atac eticheta de comuniști atașată Partidului Social Democrat și a
președintelui său de onoare, Ion Iliescu, iar Mircea Geoană invocă neîndeplinirea regulamentară a
atribuțiilor prezidențiale ale contracandidatului său. Ambii folosesc simbolul Revoluției Române
de la 1989 însă atribuindu-i semnificații diferite. Mircea Geoană invocă faptul că lucrurile nu s-au
schimbat prea mult de atunci și că se simte nevoia unui progres, progres reprezentat de el: Traian
Băsescu are privirea întoarsă spre trecut, inventează adversari din trecut, se luptă cu fantomele
trecutului. Eu sunt un om al viitorului. Traian Băsescu face apel la Revoluție pentru a aminti
electoratului de perioada comunistă: (..)pe 6 decembrie România se va afla în faŃa unei opŃiuni, o
opțiune puternică înspre o societate modernă sau poate fi opțiunea întoarcerii în timp prin
revenirea la Palatul Cotroceni, a PSD-ului, a lui Ion Iliescu, a lui Mircea Geoană. OpŃiunea
românilor este esenŃială pentru evoluŃiile viitoare ale țării. În aceeași frază se regăsește și tehnica
răului cel mai mic.
Un potențial “reales” are de optat, când îți construiește atât discursul, cât și publicul țintă,
între a se lăuda sau a o lua de la capăt. Cei care aleg să profite de statutul lor de foști președinți
utilizează tehnica „adjectivului posesiv” pentru a își pune în valoare punctele forte.
Tehnica „adjectivului posesiv” este folosită de acea categorie de personaje din arena politică,
pentru care lupta este de a păstra și nu de a câștiga, printre care nu sunt rare noțiunile de ‘guvernul
meu’ sau ‘ministerul nostru’, în opoziție cu ‘senatorii voștri’ și ‘moțiunile dumitale’. Ea este
utilizată destul de des de Traian Băsescu de-a lungul dezbaterii.
În cadrul unor confruntări directe între candidaŃii purtători de mesaje diferite, asistăm la
dezvoltarea mai multor strategii discursive, printre care amintim: strategiile pozitive (cele care au
la bază principiul afirmării de sine, fără atacuri la adresa adversarului), strategii negative
(subminează poziŃia adversarului prin atacuri asupra ideologiei sale, a promisiunilor sau chiar a
personalităŃii sale) și strategiile neutre (tehnici ce apelează mai mult la afecte ca: flatarea
electoratului, apelul la afect, repetiŃia).
Din prima categorie am identificat în discursul celor doi:
- susŃinerea argumentativă a afirmaŃiei face apel la raŃiune, nu la afect. Astfel se poate
observa, spre exemplu, cum atât Mircea Geoană , cât şi Traian Băsescu fac apel la realizările lor;
- arta de a afirma siguranŃa de sine: pentru a câştiga încrederea altora, o condiŃie esenŃială este
ca tu însuŃi să arăŃi încredere în tine şi în formaŃiunea pe care o reprezinŃi.
În aceeaşi evoluŃie a discursului axat pe potenŃa politică a candidaŃilor se înscrie şi
convingerea ambilor politicieni că deŃin majoritatea parlamentară şi că vor forma guvernul.
De asemenea, din a doua categorie, cei doi politicieni fac apel la:
- atacul pe terenul celuilalt (apare atunci când unul dintre candidaŃi îşi însuşeşte unul din
clişeele cheie ale celuilalt);
- atacul direct: Mircea Geoană îl acuză pe Traian Băsescu că este responsabil de toate crizele
din România și că este trădător (Un om care nu are cuvânt şi care îşi trădează alianŃele şi prietenii
nu poate fi conducătorul acestei Ńări.), iar Traian Băsescu îl acuză la rândul său pe Mircea Geoană
că a făcut favoruri politice lui Sorin Ovidiu Vântu și altor oameni de afaceri (Mircea Geoană nu
este un om sincer, îşi afirmă principiile pe care le încalcă cu prima ocazie. Mircea Geoană este ca
un cameleon care se adaptează în funcŃie de cum bate vântul.).
- atacul indirect, spre deosebire de atacul direct, apare atunci când acuzaŃiile la adresa
adversarului nu sunt formulate explicit, ci rămân la nivel de implicaŃie.
- atacul părŃilor slabe adverse – un atac nu asupra persoanei ci asupra a ceea ce face
adversarul, păstrând aparenŃa unei obiectivităŃi, spre deosebire de atacul direct.
- contraatacul:
Mircea Geoană: Sunt convins că Marea Neagră va fi în continuare un punct strategic
central. Va trebui să deschidem relaŃiile cu Ucraina. Inclusiv printr-o exploatare în comun,
eventual cu o firmă ucraineană.
Traian Băsescu: În privinŃa platoului continental câştigat în procesul de la Haga cu Ucraina
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nu avem nevoie să ne asociem cu nimeni. România a fost la summitul de la Bucureşti cel mai mare
susŃinător al Ucrainei.
Traian Băsescu: Acum două săptămâni s-a semnat un contract 250 miliarde dolari.
Mircea Geoană - Pentru domnul Cocoş?
Traian Băsescu: Mai încercaŃi.
Mircea Geoană: Videanu, ManŃog?
Traian Băsescu: ConstrucŃii Petroliere ConstanŃa a semnat cu Gazprom construcŃia unei
conducte submarine. România nu are relaŃii de subordonare cu Rusia, dar are relaŃii foarte bune
cu Rusia.1
sau
Traian Băsescu: Domnul Geoană a vorbit de mafia din vest şi din est, dar ce facem cu
mafioŃii de la noi. Toată susŃinerea domnului Geoană în această campanie a fost de la domnii
Patriciu, Vântu.
Mircea Geoană: Sunt escroci? Dacă tot vorbim de Vântu şi relaŃia pe care v-aŃi stricat-o cu
el. Vântu a vrut Poşta şi dumneavoastră vroiaŃi să i-o daŃi lui Cocoş.
Traian Băsescu (râde): Îl vedeŃi dumneavoastră pe Cocoş poştaş?
Mircea Geoană: O, da!
Intertextualitatea este o altă tehnică de manipulare des folosită de politicieni în discursurile
lor, prin care citează spusele unei personalități recunoscute. Un exemplul în acest sens este replica
lui Traian Băsescu: Și idolul dumneavoastră Obama a spus că recunoaşte că nu a putut anticipa
criza.
La nivel lingvistic, Traian Băsescu preferă un limbaj accesibil maselor, dar cu profundă tentă
de manipulare neurolingvistică, care presupune, între altele, apropierea şi omogenizarea între
sursa mesajului şi receptorul mesajului, în timp ce Mircea Geoană folosește un limbaj mai elevat,
folosind tehnici mai degrabă directe.
3. Concluzii
Campania electorală susŃinută agresiv la televiziune poate schimba soarta alegerilor, tehnicile
de manipulare folosite de politicieni pot de asemenea influența alegerile.
În loc de concluzie: pe 6 decembrie 2009 a avut loc turul al doilea, în urma căruia Traian
Băsescu (PDL) a obŃinut 5 274 063 voturi (50,33%), iar Dan Mircea Geoană (AlianŃa Politică
PSD+PC) a obŃinut 5 204 102 voturi (49,66%).
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DROGURILE ŞI AUSTERITATEA ECONOMICĂ ÎN UNIUNEA
EUROPEANA DE AZI
Raluca CodruŃa LUłAI*

Abstract
Fenomenul traficului,consumului şi abuzului de droguri este fapt demn de luat în calcul de
autorităŃi în orice perioadă, dar acesta devine îngrijorător în condiŃii de austeritate economică,
datorită efectelor pe care această le poate avea asupra consumatorilor şi traficanŃilor.
Azi, Uniunea Europeană trece printr-o perioadă dificilă atât pentru bunăstarea organizaŃie
în sine cât şi pentru bunăstarea cetăŃenilor săi. Produsul intern brut al Statelor Membre a
scăzut,piaŃa forŃei de muncă s-a diminuat, rata şomajului a crescut vertiginos iar temeliile Uniunii
sunt tot mai des scuturate de diferite evenimente. În aceste vremuri tulburi,UE continuă să fie cel
mai mare consumator de droguri din lume.
Criza prin care trece azi Uniunea Europeană ridică noi discuŃii pe tema problemelor ce
privesc traficul şi consumul de droguri.
Lucrarea analizează efectele pe care perioada de austeritate şi recesiune le are asupra
traficului şi consumului de droguri din Uniunea Europeană.
Cuvinte cheie: droguri, UE, austeritate, trafic de droguri, tratament
Introducere
Într-o lume cu tot mai multe probleme şi cu tot mai multe schimbări, fenomenul drogurilor a
ajuns să devină o prezentă tot mai activă şi mai îngrijorătoare în societatea secolului XXI.
Suntem sclavii propriei noastre (ne) fericiri spunea Avenel Jean David la începutul lucrării
sale. Acesta aruncă o privire filosofică şi antropologică asupra factorilor care determină omul de
rând să-şi petreacă zilele pe”tărâmul morŃii albe”1.
A fi fericit sau nefericit este până la urmă o alegere, o alegere care este influenŃată mai mulŃi
factori. Dintre aceşti factori, situaŃia financiară este unul foarte important pentru că chiar dacă
banii nu ne aduc fericirea, pentru cei mai mulŃi, acestea contribuie la întreŃinerea ei. Excesul de
nefericire, stresul zilnic la care suntem supuşi, problemele de ordin financiar sau de orice altfel pot
contribui în mod negativ în adoptarea unor pattern uri comportamentale dăunătoare sănătăŃii
noastre dar şi celor din jur.
Trăim într-o perioadă în care oamenii uită să mai fie fericiŃi, nu se mai regăsesc în nimic şi
stresul şi problemele zilnice îi depăşesc. Dacă grecii în a lor Grecie Antică îşi conduceau viaŃa
după principiile hedoniste, şi trăiau o viaŃă în care obiectivul lor era căutarea plăcerii şi fericirii,
oamenii secolului XXI trăiesc în “ad-hedonie”. Ei sunt incapabili să simtă şi să găsească plăcere în
lucrurile din jurul lor, trăiesc într-o apatie generalizată şi într-o stare de pasivitate2. Toate aceste
lucruri alimentează atracŃia unora faŃă de droguri care par a fi singura sursă de evadare din coditian
, singurele lucruri care îŃi pot aduce fericire. Acest fenomen afectează elevii,tinerii, familiile ,
comunităŃile şi au recursiuni negative asupra întregii societăŃii.
*
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Uniunea Europeană şi drogurile
Problematica drogurilor este una foarte dinamică, ele reprezintă o provocare atât pentru
domeniul social, al sănătăŃii cât şi pentru cei care se ocupă cu aplicarea şi respectarea legii.
Problema drogurilor în Uniunea Europeană este una de natură din ce în ce mai dinamică. Europa
este cel mai mare consumator de canabis iar raportul cu privire la situaŃia drogurilor din Europa
pentru anul 2011, arată că autorităŃile naŃionale şi europene se confruntă cu noi provocări în lupta
împotriva acestui flagel. Noi droguri îşi fac apariŃia pe pieŃele europene în timp ce recesiunea
economică prin care Uniunea Europeană trece încă din 2008, afectează în mod vizibil această
luptă.
Uniunea Europeană este autoritatea care este datoare să coordoneze toŃi actorii implicate în
acesta luptă. Abordarea Uniunii Europene asupra drogurilor se vrea a fi una integrată,
multidisciplinară care să aibă în vedere cooperarea şi coordonarea în cadrul Statelor Membre.
În Uniunea Europeană, situaŃia actuală a drogurilor este analizată prin intermediul
Observatorului European pentru Droguri şi Toxicomanie şi a Europolului care redactează anual
câte un Raport în care este prezentată întreaga problematică legată de droguri.
ProducŃia şi traficul de droguri este în Uniunea Europeană în floare şi reprezintă una din cele
mai profitabile afaceri ale grupurilor criminale.
Anual în jur de 6400-8500 de indivizi mor în Uniunea Europeană datorită supradozelor de
droguri iar din păcate numărul acesta continuă să crească. Pe lângă decesele cauzate de supradoze,
Uniunea Europeană se mai confruntă şi cu o aproximativ 2 1000 de indivizi care suferă azi de
HIV/Sida sau de alte boil cauzate de consumul excesiv de droguri.1
SituaŃia cu privire la droguri şi Raportul Anual cu privire la această situaŃie este întocmit
anual de Observatorul European pentru Droguri şi Taxomanie, o instituŃie a UE create pentru a
oferii o imagine clară şi răspunsuri elocvente la problema drogurilor în Europa. Observatorul
European pentru Droguri şi Taxomanie a fost creat în 1993 şi de atunci funcŃionează în Lisabona
constituind sursa principală în activitatea de informare detaliată cu privire la fenomenul drogurilor
şi a dependenŃei de droguri la nivel European. Raportul întocmit de acesta agenŃie reprezintă o
sinteză anuală în care fenomenul traficului şi consumului de droguri este examinat în mod
amănunŃit.
Raportul cel mai recent (2011) se opreşte asupra domeniului politicilor şi legislaŃiei, oferă o
privire de ansamblu referitoare la problema drogurilor în Europa şi se una amănunŃită asupra
fiecărui tip de drog, de la canabis şi cocaină până la drogurile mai nou apărute pe piaŃă şi la
tendinŃele emergente. După o lectură atentă a raportului putem să concluzionăm că consumul de
heroină, canabis sau droguri sintetice s-a stabilizat şi nu se înregistrează maxime sau cifre record
dar consumul de cocaine atinge nivele tot mai mari în unele state din Uniunea Europeană.
Canabisul este cel mai răspândit drog din Europa şi are în zilele noastre o tendinŃă de
stabilizare după ce în anii `90 a cunoscut o popularitate maximă. O exprima precaută indică faptul
că aproximativ 78 de milioane de europeni au consumat canabis cel puŃin odată. Cifrele variază de
la o Ńară la alta. Consumul de canabis este foarte ridicat în rândul tinerilor şi al tinerilor adulŃi(1534 de ani) şi este mult mai frecvent în rândul bărbaŃilor decât al femeilor.2 În ceea ce priveşte
cultivarea acestuia, toate cele 29 de Ńări care au transmis date OEDT-ului au menŃionat cultivarea
internă a canabisului3. Referitor la capturile de canabis în anul 2009 au avut loc aproximativ
345.000 de capturi de plante de canabis însumând undeva la 99 de tone (campionii la acest capitol
1
Drug situation in UE disponibil la http://ec.europa.eu/justice/anti-drugs/situation-europe/index_en.htm
accesat in 12 februarie 2012.
2
Observatorul European pentru Droguri si Toxicomanie, Raportul Annual 2011-Situatia drogurilor in Europa,
Oficiul UE pentru publicatii, 2011, p.45.
3
Ibidem, p.43.
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au fost Grecia-7 t şi Portugalia) în timp ce capturile de răşină de canabis au continuat să le
depăşească pe cele de plante. În 2009 s-au înregistrat 405.000 de capturi de răşină de canabis şi
circa 584 tone de drog.1 În ceea ce priveşte preŃul de vânzare cu amănuntul raportul consemnează
că acesta variază între 3 euro şi 19 euro pe gram pentru răşină şi între 2 euro şi 70 de euro pentru
plante. Tratamentul pentru consumatorii de canabis cuprinde o gamă largă de măsuri de la
tratamente prin consiliere şi intervenŃii psihosociale până la tratamente ambulatorii şi tratament
online, Germania şi łările de Jos fiind statele care se implică cel mai mult în elaborarea de
programe privind canabisul.
Cocaină rămâne al doilea dintre drogurile cele mai frecvent consumate în Europa cu toate că
se cuvină să precizăm că tendinŃele diferă de la o Ńară la alta. Cocaină intră în Europa prin Spania,
Portugalia şi łările de Jos şi se estimează că aproximativ 14,5 milioane de europeni au consumat
cel puŃin odată în viaŃă cocaine2. Capturile de cocaine au crescut considerabil în ultimii 20 de ani,
în special după 2004 atingând 99 000 de cazuri şi o cantitate de 49 de tone în 2009, Spania fiind
statul carea a raportat cel mai mare număr de capturi3. În 2009 preŃul mediu de vânzare a cocaine a
variat între 50 de euro şi 80 de euro. Cel mai mic preŃ s-a înregistrat în Marea Britanie-45 de euro
sic el mai mare în Luxemburg 104 euro4. Cocaină este cel mai des consumată în rândul bărbaŃilor
din Irlanda,Spania, Italia , Regatul Unit şi Cirpu. DependenŃii de cocaină sunt trataŃi în centre
ambulatorii sau în clinici particulare. Prea puŃini sunt însă cei care recurg la serviciile unei clinici
particulare datorită costurilor mari pe care un asemenea tratament le implică. Tratamentul pentru
cocaine este mai rar decât pentru opiacee şi este extreme de bine pus la punct în Danemarca,
Irlanda, Italia, Austria şi Regatul Unit. Acest tratament include printre altele intervenii
psihosociale(interviuri motivaŃionale) terapii cognitiv-comportamentale şi intervenŃii de prevenire
a recidivei.5
Amfetamina reprezintă şi ea un drog ilegal popular în Europa în timp ce ecstasy-ul este
asociat de cele mai multe ori cu scena muzicii dance. Se înregistrează o oarecare scădere în ce
priveşte popularitatea ecstasy-ului. LSD-ul cunoscut în termini ştiinŃifici după numele dietilamida
acid lysergic dar creşte numărului substanŃelor halucinogene de origine naturală cum sunt
ciupercile halucinogene.
ProducŃia de amfetamină rămâne şi pentru anul acesta concentrată în Vestul Europei unde se
inregistreaza şi cele mai mari capturi . Acest ultim raport consemnează că cele mai importante
capturi de amfetamină s-au raportat in Tarile de Jos, Polonia, Belgia, Bulgaria şi Turcia şi s-au
ridicat undeva la 5,8 tone de praf de amfetamină şi 3 milioane de comprimate. PreŃul plătit de
aproape de cei 12,5 milioane de europeni care au încercat măcar odată în viaŃă amfetamină variază
între 10 şi 23 de euro.6
Referitor la producŃia de metamfetamină , aceasta se înregistrează mai ales în Cehia unde au
fost descoperite 342 de amplasamente care produceau metamfetamină. Asemenea amplasamente
au fost descoperite şi în Slovenia, Germania , Lituainai şi Polonia. Numărul capturilor de
metamfetamină s-a ridicat la 7 400 şi au însumat aproximativ 600 de kg. Numărul capturilor de
acest fel au crescut în intervalul 2004-2009, dublându-se după 2008. PreŃul plătit de consumătorii
de metamfetamină pentru acest drog variază între 10 euro şi 70 de euro.7
Ecstasy-ul este un drog care de cele mai multe ori este consumat de tineri care iubesc viaŃa de
club. Vestul Europei reprezintă un punct important pentru producŃia globală de ecstasy. Numărul
1

Ibidem, p.44
Ibidem,p.68.
3
Ibidem, p.67.
4
Ibidem, p.68.
5
Ibidem,p.73.
6
Ibidem, p.56.
7
Ibidem,pp. 56-57.
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capturilor a rămas stabil, undeva la 2,4 milioane de comprimate ecstasy , înregistrându-se o
oarecare scădere a consumului acestui drog. PreŃul la care se ridică un comprimat de ecstasy a
scăzut faŃă de anii 90, şi variază între 4 şi 9 euro.1
Traficul cu LSD este consideră în Europa unul marginal iar numărul capturilor a crescut în
ultima perioadă în timp ce preŃul acestuia se situează între 7 şi 11 euro.2
În ceea ce priveşte tratamentul pentru consumatorii problematici, acesta depinde de tradiŃii şi
tipare de consum dar în ultima perioadă se înregistrează un acces tot mai problematic la tratament.
Partea occidental a Europei are programe care funcŃionează de o perioadă lungă de timp datorită
tradiŃie în consumul acestui drog în timp ce Europa răsăriteană întâmpină probleme atunci când
vine vorba despre tratarea unui consumator de amfetamină.
Consumul şi consumatorii de heroină sunt prezenŃi în Europa încă din anii 1970 fiind drogul
care cauzează cea mai mare mortalitate în Uniunea Europeană. La începutul secolului XXI se
înregistrează o scădere a consumului şi a riscurilor asociate cu acesta. Heroina consumată în
Europa provine din Afganistan şi pătrunde în Europa prin intermediul rutei balcanice sau prin
intermediul FederaŃiei Ruse. Numărul capturilor de opiu a fost în 2009, 59 000 şi a constat în circa
24 tone de droguri. Turcia a fost Ńară care a interceptat cele mai multe capturi, 16.1 tone de heroină
fiind capturate de către oficialităŃile turece3. PreŃul de vânzare la care se ridica heroina este mai
ridicat în Ńările nordice dar în ansamblu , preŃul a variat între 40 şi 62 de euro pe gram4.
Consumatorii de heroină sunt cei care sunt supuşi celor mai multe boli datorită faptului că bolilor
obişnuite cauzate de consumul de droguri li se adăugă şi bolile care pot survenii în urma injectării
acestor droguri. Consumatorii de heroină sunt cei care dezvoltă cazuri de HIV/SIDA. ToŃi aceşti
consumatori problematici sunt supuşi unui tratament de substituŃie şi medicamentos în cadrul unor
centre ambulatorii. Tratamentul medicamentos este precedat de cele mai multe ori de un program
de dezintoxicare şi de psihologie intensive. Toate Ńările din Europa, în special cele din Europa
central depun eforturi considerabile pentru ajutorarea acestor bolnavi.
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Fig. 1. SituaŃia drogurilor în UE.
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UE în lupta împotriva drogurilor: mecanisme, instrumente ,instituŃii.
Uniunea Europeană a dezvoltat un adevărat mechanism de luptă împotriva traficului şi
consumului ilicit de droguri încă din anii 80, de când problema drogurilor a început să prindă elan
pe plan European. Presedintele francez Georges Pompidou a devenit primul lider European care
încă din 1969 a sugerat nevoia unei acŃiuni coordinate împotriva drogurilor. IniŃiativa preşedintelui
a fost luată în considerare iar în 1972 s-a format MAG –Mutual Assistance Group care a avut
obiectivul de a facilita dialogul transnaŃional al experŃilor din domeniu. Ideea preşedintelui francez
a mai fost pusă în practică şi prin intermediul Grupului Pompidou care luptă împotriva drogurilor
ca o instituŃie separate de instituŃiile UE încă din 1971. Mecanismul UE de luptă împotriva
drogurilor s-a extins şi dezvoltat cu timpul. Grupul Trevi, grupul interguvernamental CLEAD care
încetul cu încetul s-a transformat în Observatorul European pentru Droguri şi Toxicomanie,
Acordul Schengen semnat în 1985 care stabileşte cooperarea formală între statele membre în
vederea combaterii traficului de droguri sau Europolul au fost printre cei care s-au preocupat de
această problemă. Se cuvine să precizăm că Europolul aşa cum este el azi, nu ar fi existat dacă
Uniunea Europeană nu s-ar fi confruntat cu problema drogurilor. După semnarea Tratatului de la
Maastrich şi crearea celor trei piloni: Comunitatea Europeană, Politica Externă şi de Securitate
Comună şi JustiŃie şi Afaceri Interne, problematica drogurilor cade sub incidenŃa pilonului trei care
va încerca prin politicile lui de cooperare poliŃienească să facă lupta împotriva drogurilor cât mai
eficientă. Tratatul de la Amsterdam adoptat în 1997 nu aduce schimbări majore dar contribuie în
mod pozitiv în continuarea şi eficientizarea politicilor din domeniul drogurilor. Cu timpul au
început să se adopte Planuri europene pentru combaterea drogurilor (1990, 1992) Planul UE de
acŃiune împotriva drogurilor (1995). Începând cu noul mileniu, UE a început să adopte Strategii în
domeniul drogurilor, strategii care am fost dublate de Planuri de AcŃiune. Prima Strategie a UE în
domeniul drogurilor a fost adoptată în anul 2000 şi s-a întins până în 2004 şi a avut două Planuri
de AcŃiune. A doua strategie a fost adoptată în anul 2005 şi a fost gândită până în anul 2012 şi la
fel ca strategie anterioară, are două Planuri de AcŃiune.

Fig. 2 Documentele de politică europeană în domeniul drogurilor
Sursă: SituaŃia drogurilor în 2011, p.19
Strategia Uniunii Europene cu privire la droguri a fost concepută pentru perioada 2005-2012
reprezintă punctul de pornire în acŃiunile de prevenire şi combatere a fenomenului legat de traficul
şi consumul ilicit de droguri. Aceste strategie este bazată pe principiile fundamentale ale UE care
promovează valori ca:respectul pentru oameni ,demnitate,libertate , democraŃie solidaritate
drepturile omului şi domnia legii şi îşi propune să îmbunătăŃească starea societăŃii şi a individului,
să protejeze sănătatea acestora şi să ofere un nivel cât mai mare de securitate populaŃiei.
Strategia UE privind drogurile pentru perioada 2005-2012 se bazează pe două mari domenii:
reducerea cererii şi reducerea ofertei.
Coordonarea trebuie să reprezinte un element cheie al luptei împotriva drogurilor iar UE
trebuie să fie capabilă să colaboreze cu toate statele membre pentru implementarea strategiei.
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În ceea ce priveşte domeniul reducerii cererii, UE îşi propune să reducă consumul de droguri,
dependenŃa şi probleme de sănătate asociate cu consumul de droguri prin dezvoltarea şi
implementarea de politici de reducere,preventive, intervenŃie imediată , tratament , reabilitare şi
reintegrare socială. Statele membre trebuie să fie capabile să prevină cetăŃenii cu privire la
efectele nocive ale consumului de droguri, să intervină rapid acolo unde este necesar , să asigure
tratament persoanelor care se confruntă cu această problemă şi mai apoi, să asigure reintegrarea
socială a acestora.
Programele de prevenire trebuie să devină mult mai eficiente, accesul la programele de
tratament trebuie să fie mai accesibil iar cazurile de boli legate de consumul de droguri trebuie să
fie cât mai reduse.
În domeniul reducerii ofertei, UE îşi propune, prin intermediul Strategiei să să
îmbunătăŃească eficienŃa şi cooperarea în materie de drept şi în ceea ce priveşte aplicarea legii,
pentru o mai bună susŃinerea a intervenŃiilor şi acŃiunilor UE sau a Statelor Membre, acŃiuni care
au în vedere combaterea producŃiei şi a traficului de droguri. Se are în vedere întărirea cadrului
legal al UE, derularea de activităŃi operaŃionale şi cooperarea şi coordonarea dintre agenŃii care au
atribuiŃii în acest domeniu. UE îşi mai propune să intensifice cooperarea dintre statele membre la
nivel de aplicare a legii Prevenirea şi pedepsirea importului şi exportului ilicit de droguri
reprezintă un punct important al strategiei în ceea ce priveşte reducerea ofertei.
Un alt capitol al strategiei se opreşte asupra cooperării internaŃionale datorată naturii globale a
problemei care nu poate fi rezolvată doar la nivel local sau regional şi care necesită o soluŃie
globală. UE îşi propune în acest sens, cooperarea mult mai vizibilă cu organizaŃii internaŃionale ca
Grupul Pompidou, UNDOC, The Dublin Group sau OrganizaŃia Mondială a SănătăŃii, care au
competenŃe în domeniul drogurilor.UE mai are în vedere pregătirea Ńărilor candidate la UE în acest
domeniu şi ajutorarea Ńărilor din lumea a III-a care se confruntă cu această problemă, o atenŃie
specială fiind acordată granite estice a UE: Balcani, Afganistan şi America Latină.
Informarea, cercetarea şi evaluarea reprezintă şi ele puncte importante în cadrul Strategiei.
UE consideră că cunoştinŃele legate de fenomenul drogurilor în UE trebuiesc îmbunătăŃite şi ca
personalul implicat în tratarea sau în cercetarea acestui fenomen trebuie să fie unul competent.
Strategia UE cu privire la droguri este dublată de două planuri de acŃiune care dau forma
prevederilor cuprinse în strategie. Primul plan de acŃiune a fost adoptat în 2004, pentru perioada
2005-2009 iar al doilea plan de acŃiune a debutat în 2009 şi se întinde până în 2012. Primul plan de
acŃiune a cuprins mai mult de 80 de activităŃi care au ajutat la coordonarea domeniilor de interes că
aplicarea legii, justiŃie criminală sau relaŃii externe. Am doilea plan de acŃiune are în vedere
cooperarea internaŃional, reducerea cererii şi intervenŃia rapidă , reducerea ofertei prin intermediul
eficientizării cooperării în domeniul juridic, cooperare internaŃional şi activităŃi de informare,
evaluare şi cercetare.
UE austeritate şi problematica drogurilor
DificultăŃile economice actuale datorate de perioada de austeritate pe care o traversează
întreaga Uniune Europeană începând din 2008, îngreunează tot mai mult misiunea UE de a
formula şi de a găsi banii necesari domeniului serviciilor fapt ce îngreunează o parte din eforturile
UE în lupta împotriva drogurilor şi în menŃinerea securităŃii europenilor.
Impactul pe care această criză îl are asupra bugetului public ar putea fi resimŃit pe o perioadă
îndelungată şi ar putea influenŃa într-un mod negativ toate demersurile de până acum.
SituaŃia cheltuielilor publice este foarte clar analizată în ultimul Raportul Anual asupra
situaŃiei drogurilor din Europa(cel din 2012). În Raport se consemnează că calitatea şi cantitatea
cheltuielilor publice disponibile privind drogurile diferă semnificativ de la o Ńară la alta.
Cheltuielile legate de chestiuni ce Ńin de aplicarea legii sau ordine şi siguranŃă publică au o
pondere estimată la 48% din totalul cheltuielilor. Cele mai frecvente cheltuieli sunt legate de
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cheltuielile de justiŃie , poliŃie, vamă şi penitenciare. Pentru prima dată în zece ani, cheltuielile
publice ale UE se vor micşora în termeni reali2. iar acest lucru va avea consecinŃe destul de
evidente asupra perioadei imediat următoare. Raportul Anual asupra situaŃiei drogurilor în Europa
pentru anul 2011 subliniază că 15 Ńări din cele 19 care au furnizat rapoarte înregistrează încă din
2008 reduceri semnificative ale fondurilor disponibile pentru unele domenii ale politicii privind
drogurile. Reducerile diferă substanŃial , fiind raportate procente variind între 2% şi 44%, în
funcŃie de Ńară şi domeniul de politică. Austeritatea fiscală a afectat în mod diferit anumite sectoare
ale politicii în domeniul drogurilor. Domeniile cele mai afectate de aceasta austeritate sunt
cercetarea, prevenirea şi reintegrarea socială a consumatorilor de droguri. Proiectele în aceste
domenii şi nu numai, se desfăşoară cu tot mai mare greutate datorită lipsei de fonduri iar acest
lucru nu face altceva decât să încetinească lupta împotriva acestui flagel.
După cum putem observa Strategia UE cu privire la droguri pentru perioada 2005-2012 are
propuneri legate de două politici importante în lupta împotriva drogurilor: reducerea cerere ii şi
reducerea ofertei. UE îşi propune rezolvarea problemelor pe care consumatorii le întâmpină dar şi
reducerea traficului ilicit de droguri . Aceste obiective par tot mai greu de atins datorită recesiunii
economice pe care Europa o resimte
În ceea ce priveşte cererea, UE vrea state capabile să ducă politici şi programe de preventive
şi intervenŃie , tratament şi reabilitare socială care să ducă la rezolvarea problemei. Problemele
economice cu care Uniunea Europeană se confruntă încă din 2008 au îngreunat de multe ori aceste
iniŃiative. Politicile şi programele de prevenire au bugete tot mai mici în timp ce organizaŃiile non
guvernamentale care reprezentau un pilon important şi care se implicau în activitatea de informare
şi de prevenire a consumului de droguri se confruntă şi ele cu probleme financiare astfel încât îşi
canalizează pe activităŃile lor pe tematică principală.
Cheltuielile pentru tratamentul consumatorilor de droguri sunt ridicate iar multe state ale UE
cărora le este greu să-şi gestioneze problemele financiare, reduc sau îngreunează accesul
bolnavilor la tratament pentru că de multe ori banii pentru aceste tratamente sunt folosiŃi în alte
scopuri. Cheltuielile bugetare au fost reduse în cam toate statele membre iar puŃinii bani care revin
domeniilor sănătăŃii sunt cât mai eficient cheltuiŃi. MulŃi dintre consumatorii de droguri care au
nevoie de tratament, fie el tratament de intervenŃie sau ambulatoriu sunt afectate de crizele
financiare cu care se confruntă întreg continentul. Deasemenea psihologii şi consilieri implicaŃi în
tratarea pacienŃilor care consumă droguri sunt tot mai puŃini şi tot mai slab plătiŃi tot datorită lipsei
de fonduri.
În domeniul reducerii ofertei, activitatea UE cu privire la combaterea traficului ilicit de
droguri se bazează în special pe aplicarea legislaŃiei în vigoare şi pe cooperarea dintre state şi
dintre agenŃiile europene care au competenŃe în acest domeniu(Eujust, Europol). La fel ca în cazul
politicii de reducere a cererii, şi acest domeniu suferă de pe urma crizei. Un studiu recent
realizat(octombrie 2011) în Marea Britainie în cadrul departamentului poliŃienesc care se ocupă cu
problema drogurilor întăreşte şi mai bine afirmaŃia anterioară.
În urma analizării unui chestionar aplicat cadrelor din acel departament rezultă că tăierile
bugetare nu fac altceva decât să îngreuneze activitatea desfăşurată de poliŃişti în lupta împotriva
drogurilor, Marea Britaniei fiind celebră în rândul Ńărilor europene pentru consumul mare de
droguri. Rezultatele analizei arată că activităŃile desfăşurate pentru a detecta traficanŃii de droguri
vor scădea, că apariŃia de noi droguri pe piaŃă va face imposibilă misiunea forŃelor de ordine dacă
în domeniul de cercetare nu se continuă pomparea de bani, banii necesari pentru infiltrarea
poliŃiştilor în rândul reŃelelor de crimă organizată şi pentru achiziŃionarea de droguri în vederea
1

Observatorul European pentru Droguri si Toxicomanie, Raportul Annual 2011-Situatia drogurilor in
Europa, Oficiul UE pentru publicatii, 2011,p.22.
2
Ibidem,p.23.
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prinderii infractorilor vor scădea iar acest lucru nu face decât să aducă prejudicii şiş a pună piedici
luptei împotriva drogurilor. Acelaşi chestionar ridică problema apariŃiei unui număr tot mai mare
de traficanŃi de droguri, persoane care vor căuta să dobândească un venit considerabil şi care îşi
vor transforma activităŃile de dealer într-un adevărat job, într-un stil de viaŃă. Toate aceste efecte
pe care activitatea oamenilor de ordine din Marea Britaniei le simt, pot fi generalizate la întreaga
Europă1
În toate statele membre ale UE, forŃele de ordine şi siguranŃă publică se confruntă cu tăieri
bugetare, tăieri care încetinesc lupta împotriva drogurilor care nu încurajează inovarea şi care nu
contribuie într-un mod pozitiv la eficientizarea acŃiunilor împotriva acestui fenomen.
Şomajul în UE şi consumul de droguri
Se ştie că unul dintre cele mai cunoscute efecte ale recesiunii economice este creşterea ratei
şomajului. Încă din 2008, multe Ńări din UE , printre care şi România, au raportat rate de şomaj tot
mai mari ajungând la sfârşitul anului trecut la o rată de aproape 10%.2
MulŃi oameni rămân fără locuri de muncă iar stresul asociat cu căutarea unui nou loc de
muncă sau cu supravieŃuirea zilnică este de cele mai multe ori alinat de consumul de droguri.
Majoritatea specialiştilor care au studiat problematica şomajului sunt de părere că de multe ori,
consumul ilegal de droguri este asociat cu şomajul, unii fiind chiar de părere că acesta este mult
mai frecvent în rândul persoanelor fără un loc de muncă.3 Este foarte evident că situaŃia socioeconomic şi schimbările macroeconomice crează un cadru mai mult sau mai puŃin vulnerabil
activităŃilor ce implică drogurile. Această recesiune economică este acompaniată de o cerere tot
mai ridicată atât pentru alcool cât şi pentru droguri, oamenii de rând încercând să treacă prin
diferite feluri peste stresul cauzat de lipsa unui loc de muncă, de probleme financiare. Recesiunea
economică a dus la declinul stării emoŃionale a indivizilor şi la scăderea moralului acestora. Lipsa
banilor ar duce în mod logic la o scădere a consumului de droguri datorită faptului că consumatorii
nu mai au banii necesari pentru aş procura drogurile, dar deloc surprinzător în condiŃii de recesiune
şi austeritate economică, drogurile şi alcoolul sunt văzute ca adevărate medicamente” care
contribuie la reducerea stresului. Concluzia este următoarea:o economie slăbită duce la un consum
ridicat de droguri4
. Şomajul împinge tot mai multă lume la marginea societăŃii, iar această populaŃie marginală
va fi cea care îşi va găsi alinarea şi probabil şi forŃa în droguri.
O categorie diferită şi extrem de vulnerabilă în faŃa acestor perioade cateterizate de austeritate
este cea a tinerilor. Acestea sunt cei mai predispuşi racolării de către traficanŃi şi transformării lor
în adevăraŃi dealeri. O economie slăbită în care obŃinerea unui loc de muncă este o misiune
aproape imposibilă,îi face pe tinerii curajoşi să se angajeze în vânzarea drogurilor sau în alte
activităŃi ce au în principal drogurile , activităŃi care le aduc beneficii material importante.

1
Helene Beck Drug enforcement in an age of austerity-key findings from a survey of police forces in
England,UK Drug Policy Commission, disponibil la http://idpc.net/publications/ukdpc-report-drug-enforcement-inan-age-of-austerity, accesat in 11.02.2012
2
Somajul
in
Europa
(lunar)http://www.google.ro/publicdata/explore?ds=z8o7pt6rd5uqa6_&met_y=unemployment_rate&idim=country_
group:eu&fdim_y=seasonality:sa&dl=ro&hl=ro&q=rata+somajului+in+ue accesat in 10.02.2012.
3
David Peck, “Unemployment and illegal drug use :concordant evidence from a perspective study” in British
Medical Journal , vol.293, 11 octombrie 1986, pp.929-932, p.931.
4
The relationship between economic downturn alcohol and other drugs use and harm ,New Zeeland drug
foundation, mai 2009, disponibil la http://www.drugfoundation.org.nz/evidence-review/economic-recession-drugharm , accesat in 11.02.2012
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Concluzii
Pentru a opri aceste efecte negative şi pentru a estompa fenomenul traficului şi consumului de
droguri, este necesară căutarea unei soluŃii care să ducă la o relansare a economiile europene care
să creeze locuri de muncă pentru europeni, locuri de muncă care să le aducă un venit suficient de
mare pentru a duce o viaŃă decentă. Deasemenea programele de informare a cetăŃenilor cu privire
la efectele negative ale drogurilor trebuiesc finanŃate în continuare datorită faptului că cetăŃeanul
trebuie să fie informat cu privire la efectele negative pe care consumul de droguri le produce.
Programele de dezintoxicare şi de reintegrare socială a consumatorilor problematici trebuie să
reprezinte o prioritate pentru decidenŃii politici deoarece sănătatea cetăŃenilor reprezintă un aspect
foarte important al oricărei societăŃi contemporane. Nici sectorul poliŃienesc nu trebuie ignorant
deoarece activitatea organelor de ordine şi siguranŃă publică este esenŃială în combaterea extinderii
reŃelelor de crimă organizată care au ca activitate principală traficul de droguri , dar nu numai.
OperaŃiunile sub acoperire necesare pentru a aresta traficanŃii sau alte operaŃiuni utile pentru a
stopa numărul drogurilor care ajung pe piaŃa europeană, trebuiesc susŃinute financiare pentru a
stopa răspândirea fenomenului. Sectorul cercetării şi susŃinerea profesionalilor în domeniu nu
trebuie nici el ignorant sau uitat ci trebuie susŃinut din toate punctele de vedere. Inovarea şi
cercetarea în domeniul drogurilor face posibilă eficientizarea luptei împotriva drogurilor de aceea
ea trebuie susŃinută.
Este nevoie de o analiză foarte atentă a modului în care macro economia şi politicile de
austeritate acŃionează asupra consumului de droguri pentru a ajunge la rezolvări favorabile şi la
politici care să poată continua lupta împotriva drogurilor demarată în Europa încă din anii ’70.
Doar după o analiză exhaustivă Uniunea Europeană va putea fi capabilă să găsească răspunsuri
clare la problema şiş a gândească strategii care să asigure siguranŃa şi securitatea cetăŃenilor săi.
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ASPECTE GEOPOLITICE ALE FENOMENULUI DE “BRAIN DRAIN”
Anca OCHINCIUC*
Abstract
The purpose of this study is to discover the effects of the social phenomenon which is the
"intelligence migration", also defined as "brain drain". Statistics will prove that it's very important
for some states to attract more and more students and qualified workers to prove their
sovereignity. It is also important for the states that remain without workers. The implications are
either negative or positive, depending who immigrates. This phenomenon it is worldwide spread
and also it developes from the oldest times. To conclude, I will try to underline the main
implications of "brain drain" as international and important process in our society.
Cuvinte cheie: « brain drain », migraŃie, mobilitatea forŃei de muncă, drepturi, bunăstare.
1. Introducere
Întrucât domeniul de care aparŃine această temă este cel axat pe “ŞtiinŃe sociale si
administrative - RelaŃii internaŃionale şi studii europene”, migraŃia inteligenŃei sau brain drain-ul
este un fenomen social care influenŃează ambele sensuri ale circuitului, atât statele din care se
emigrează, cât şi statele spre care imigrează. Încă din Antichitate a existat o selecŃie a celor mai
performanŃi în anumite domenii ca artele, politica mai târziu, pentru continua competiŃie vădită sau
nu între diversele puteri. Spre exemplu, Aristotel a fost profesorul lui Alexandru cel Mare fiind
adus din Stagira către Pella, la curtea regelui Filip. Este cunoscut faptul că marii învăŃaŃi erau
chemaŃi către centrele de putere ale anumitor zone geografice în vederea creşterii notorietăŃii şi a
evidenŃierii faptului că numai nobilii îşi puteau permite să aibă parte de cei mai pregătiŃi oameni.
Astfel, deşi infuzia de inteligenŃă era centrată către « capitalele » de atunci şi nu era bruscă sau
ridicată, neafectând micile sate sau oraşe care oricum nu puteau să se ridice la nivelul lor, sporea
calităŃile destinaŃiei avute în vedere.
ImportanŃa studiului propus rezidă în analiza din perspectivă globală cât şi regională o temă
de interes general care afectează statele, dar mai ales pe locuitorii acestora. Obiectivele vizate
reflectă atât prezentarea factorilor care influneŃează fenomenul migraŃionist, atât la nivel global,
cât şi la nivel regional, respectiv intra-comunitar şi identificarea trendurilor aferente acestuia.
Brain drain-ul este definit, conform DicŃionarului Oxford, ca fiind emigrarea populaŃiei deosebit
de calificate dintr-o anumită Ńară1. Este un fenomen antropic foarte dezvoltat în întreaga lume,
întrucât dezvoltarea statelor pe plan social, politic, ideologic, depinde în cea mai mare măsură de
oamenii care se află în interiorul cercului respectiv.
Doarece migraŃia forŃei de muncă este unul dintre cele mai permanente şi interesante subiecte
actuale, are o caracteristică definitorie a mobilităŃilor comunităŃilor pentru împlinirea unor vise la
nivel individual, iar la nivel extern, statele urmăresc o dezvoltare atât economică, cât şi socială.
Obiectivele formulate sunt susŃinute atât de date statistice, cât şi de câteva imagini şi interpretări,
ipoteza fiind un stadiu al cunoaşterii subiectului la un nivel mediu, întrucât bibliografia de
specialitate prezentată în cadrul secŃiunii de “ReferinŃe bibliografice” are în vedere autori ce au
studiat îndeaproape cu precădere piaŃa muncii internaŃională, dar şi la nivel ideologic şi de
modificare a sferelor de influenŃă între state.
*
Student, Facultatea de FinanŃe, Asigurări, Bănci şi Burse de Valori, Academia de Studii Economice din
Bucuresti; (e-mail: anca.oc @gmail.com). Acest studiu a fost elaborat sub coordonarea Asist. univ. drd. Adrian
Kanovici (adrian_ase_rei@yahoo.com).
1
http://oxforddictionaries.com/definition/brain+drain (accesat 17.12.2011).
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Abordarea la nivel global
MigraŃia forŃei de muncă este studiată în cadrul mai multor programe care pot include, în
primul rând, recrutarea de forŃă de muncă străină din cauza lipsei angajaŃilor calificaŃi, în al doilea
rând reducerea migraŃiei neregulate, dar protejarea angajaŃilor din acel stat prin restricŃia intrării pe
pieŃe segmentate, cum sunt angajaŃii necalificaŃi care nu Ńin de lucrul în ferme în SUA. łărilor
specifice imigrării ca SUA, Canada, Australia le menŃine o creştere economică şi a bunăstării.1
MigraŃia sezonieră favorizează creşterea celei neregulate care creează dezechilibre în momentul
reîntoarcerii emigranŃilor în Ńara din care provin. Sunt stabilite anumite cote, care definitivează un
interval numeric care indică o limită maximă admisă a emigranŃilor. De obicei este stabilită la
nivelul Guvernului anual.
Protejarea drepturilor lucrătorilor imigranŃi este foarte importantă, întrucât cei care muncesc
în sectoare neregulate ale economiei ca munca domestică şi cei implicaŃi în munca forŃată, sunt
mai dificil de ferit de ameninŃările exploatării prin privarea de un salariu corect, aplicarea unei
violenŃe fizice, confiscarea documentelor de identitate, denunŃarea la autorităŃile de imigrare. În
esenŃă, legea este mai puŃin dezvoltată în cazul acestora decât pentru refugiaŃi. Astfel se poate
ajunge la traficul de fiinŃe umane, existând reŃele în toată lumea care recrutează sub aspectul fals al
unui job foarte bine plătit un loc în lanŃul economiei subterane mult mai profitabil decât în cea
normală.
Pentru a creşte eficienŃa monitorizarea resurselor umane migrante, a fost elaborat un termen
de „capacity-building”2 care defineşte un training asigurat de statul spre care se emigrează. Astfel,
în Europa de Est, în Spania, spre exemplu, se negociază anterior contracte standard pentru
lucrători. Angajamentele bilaterale între state sunt în creştere, ajutând atât la sporirea protecŃiei
sociale, cât şi la construirea unui raport cerere-ofertă optim pentru amândouă.
Reîntoarcerea personalului calificat în Ńara de origine constituie o problemă. Strategia de
promovare a migraŃiei circulare nu depinde doar de faptul că există un dezechilibru între cele două
sisteme de muncă, ci şi de ciclurile economice şi de sensibilitatea pieŃei muncii la creşterea bruscă
a populaŃiei momentan şomere, fie din cauza disponibilizării din Ńara străină sau din cea a
necalificării pentru cererea de pe piaŃă.
Deşi punctele principale de plecare au fost constituite de cele de pe coasta Marocului, în
Africa de Nord-Vest, cu timpul au fost înlocuite de Sud, mai întâi de Mauritania şi apoi de
Senegal.3 Scopul principal era ajungerea în Insulele Canare ale Spaniei. Neavând acte de
identificare, erau dificil de deportat.
MigraŃia, este privită ca un fenomen de înlesnire a globalizării, dar se remarcă apariŃia
securităŃii globale periclitate din cauza degradării mediului înconjurător, conflicte politice,
înrăutăŃirea economiei. Exemple de manipulare a populaŃiei pentru emigrarea dintr-un loc
îndepărtat în altul ar putea fi constituite din recesiunea din Asia de Sud-Est care a dus la
împrăştierea în întreaga lume în căutarea unui loc de muncă sau de vânzarea de armament
regimurilor opresive ceea ce a condus la exodul populaŃiei4. În definitiv, emigrarea nu are loc doar
în statele vecine rezidenŃei, depinzând de mult mai multe evenimente exterioare voinŃei fiecăruia.
ConcepŃia realistă asupra migraŃiei concentrează atenŃia asupra unor probleme care nu sunt scoase
la iveală de la început şi anume: securitatea economică, a mediului înconjurător care sunt
ameninŃări mult mai puternice decât masele care nu sunt Ńinta brain drain-ului. De fapt, se rezumă
la emaniciparea umană ca mod de evoluŃie în cadrul societăŃii contemporane.
1

World Migration Report 2010, International Organization for Migration, Geneva, 2010. p.12-14.
Ibidem, p.22-24.
3
Jeffrey Kaye, Moving millions : how coyote capitalism fuels global immigration, John Wiley & Sons, Inc.,
Hoboken, New Jersey, 2010, p 42.
4
David T.Graham, Nana K.Poku, Migration, globalisation, and human security, Routledge, Londra şi New
York, 2000, p.20.
2

Anca Ochinciuc

1409

În anul 2008, destinaŃiile preferate au fost India (45 mld $), China (34,5 mld $), Mexic (26,2
mld $) şi Filipine (18,3 mld $)1. Veniturile rezultate din emigrarea filipinezilor a devenit a doua
sursă de venit pentru Ńară, după cele din vânzarea electronicelor, reuşind să aducă la 11% din PIB.
Astfel s-a dezvoltat o cultură a migraŃiei, aproximativ 10 procente din populaŃie lucrând în
străinătate. Între 2000 şi 2007, aproximativ 78000 de asistenŃi medicali calificaŃi au părăsit Ńara
pentru o destinaŃie populară, Arabia Saudită, salariile fiind acceptabile şi existând puŃine restricŃii
pentru cei din Statele Unite. Acestea sunt doar cifrele oficiale, conform Guvernului filipinez, însă
au existat şi imigranŃi ilegali.
Cum guvernele moderne încearcă să îşi apere graniŃele pentru a combate imigrarea, politicile
de comerŃ au efect contrar, promovând migraŃia. În cazul unei pieŃe a muncii internaŃionale,
mobilitatea umană este o parte a sistemului economic asemenea companiilor nomade care caută
cele mai scăzute preŃuri, alianŃe strategice, industrializarea, exporturi şi importuri profitabile, şi
cursuri valutare cât mai avantajoase. La suprafaŃă, nici unul dintre aceste elemente nu are legătură
cu migraŃia, dar, în esenŃă, anumite politici care par neconectate au o influenŃă directă asupra
circulaŃiei popoarelor. InstituŃii şi naŃiuni, ambele destinaŃii, cât şi Ńări-sursă, pretind că sunt forŃe
pasive în migraŃia globală, dar, de fapt, acŃiunile acestora de-a lungul timpului demonstrează că
sunt colaboratori ascunşi.
În SUA, conform unei legi mai noi, fotomodelele care doresc să lucreze temporar acolo, sunt
nevoite să concureze cu experŃi în calculatoare şi contabili pentru un număr limitat de vize (H1B).2 S-au realizat anumite proteste de către asociaŃii de modeling, însă elementul nedrept nu a fost
scos din discuŃie. Microsoft Co., a folosit astfel de vize într-un număr foarte mare, deşi începând
cu anul 2009 au micşorat fluxul de cereri de acestea. Din cauza limitării vizelor, deşi, alături de
alte companii, Microsoft doreşte recrutarea de talente de top, oriunde s-ar afla, mulŃi potenŃiali
angajaŃi nu au şansa de a fi selectaŃi, neaducând nici o contribuŃie economică prin inovaŃia,
inspiraŃia de care fiecare stat are nevoie.
Asemenea SUA, Anglia s-a obişnuit cu schimbările demografice rapide, trecând printr-o
tranziŃie profundă, de la populaŃia în întregime albă, la societatea multirasială. În deceniile recente,
puterea colonială a scăzut, şi, din 1973, de când e membră a Uniunii Europene, au dus o politică de
alianŃă internaŃională, priorităŃi care au dublat populaŃia străină în ultimii 50 de ani. Baza legală a
început să încurajeze migraŃia, mai ales fin Asia de Sud, fiind influenŃată de mişcarea drepturilor
civile din America şi să combată discriminarea şi rasismul.
Politicienii europeni încearcă să atragă cât mai mulŃi angajaŃi calificaŃi, dar, în acelaşi timp
construiesc bariere pentru munca necalificată. Prin finanŃarea naŃiunilor non-europene, Europa
urmăreşte să dobândească beneficii ulterioare prin operaŃiuni de tip satelit.3 Europa încearcă să
controleze migraŃia din Africa, rezultatele fiind diverse. Disparitatea veniturilor dintre Africa şi
Europa împreună cu probleme legate de sărăcie, foamete şi război continuă să reprezinte un motiv
important pentru imigranŃi. La cerinŃa Spaniei, în 2005 când mii de emigranŃi africani au invadat
oraşe spaniole, Marocul a întărit forŃele militare şi au fost incidente violente care au condus la
moarte a 5 africani. De fapt, în spatele Spaniei se afla Uniunea Europeană care a făcut presiuni.
Guvernele sărace au acceptat să primească înapoi emigranŃii deportaŃi, Europa folosindu-se,
astfel, de migraŃia legală în programe de lucru temporar. Din punctul de vedere european, acest
lucru duce la reglarea migraŃiei de către statele membre şi la accesul la o forŃă de muncă ieftină.
Calculul politic a fost ca un statut adoptat de o democraŃie reprezentativă care să fie văzută în mod
just, mai ales dacă a stabilit categorii clare de reguli universal înŃelese de variatele constituente.
Acest control privează un segment destul de mare de populaŃie de a putea emigra în condiŃii
1

Jeffrey Kaye, op.cit., p.31.
Ibidem, p.192.
3
Ibidem, p.241.
2
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normale, în contextul democratic al societăŃii europene şi globale, în definitiv.
Diasporele, au şi ele influenŃa lor asupra sistemului global, afectând securitatea statelor, iar
migraŃia teroriştilor este în creştere. Acestea constituie ameninŃări la identitatea culturală a Ńăriigazdă, prin dorinŃa de a-şi menŃine propria identitate, instituŃiile, refuzând să asimileze identitatea
gazdei1.
Trendurile generale bazate pe educaŃia superioară internaŃională au implicaŃii în
managementul instituŃional, mai ales dacă liderii din învăŃământul superior înŃeleg acest aspect.2
Accesul la acest tip de învăŃământ a fost simplificat, numărul studenŃilor crescând continuu. Este
un fenomen caracterizat ca fiind unul de masă. Diversificarea instituŃională şi rasială este în
creştere, existând anumite fonduri şi susidii pentru studenŃi, deşi la începutul secolului 20, educaŃia
era pentru un club exclusivist şi apartheid-ul era prezent în America şi în Africa de Sud.
Creşterea ratelor de imigrare (2005-2010) şi procentajul total imigranŃi din total
populaŃie3
Sursă: UN DESA, Population Division (2009), Trends in International Migrant Stock: The
2008 Revision.
Putem observa în figura ilustrată mai sus că Oceania, cu precădere Noua Zeelandă ce are un

1

David T.Graham, Nana K.Poku, op.cit., p.34.
Steve O. Michael, Mark A. Kretovics, Financing higher education in a global market, Algora Publishing,
New York, 2005, p.11.
3
International Organization for Migration, op.cit., p.244.
2
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procentaj ce depăşeşte 10% din populaŃia totală, iar pe plan global are cel mai mare procentaj de
imigranŃi de 16,8% de pe Glob, la polul opus, aflându-se Asia care îşi păstrează poziŃia de
continent care nu primeşte foarte multă populaŃie străină, având o densitate foarte mare.
Guvernele rămân sursa cea mai semnificativă de finanŃare a învăŃământului superior în
fiecare Ńară1. În Argentina, Cuba, Finalanda, este mai mult sau mai puŃin gratuită pentru studenŃi.
Sursele alternative necesită o investiŃie pe termen lung şi strategii de marketing continuu, astfel
formând o nouă categorie de resurse umane. Există un trend spre o mai bună contabilitate şi
control a instituŃiilor de învăŃământ superior, implicaŃiile fiind creşterea costurilor cu astfel de
statistici şi scăderea creativităŃii instituŃiilor în diversificarea ofertei.
MigraŃia în cadrul spaŃiului european
Principiile pe care se bazează Uniunea Europeană şi anume libera circulaŃie a capitalului,
bunurilor şi serviciilor care alimentează circuitul comerŃului internaŃional, dar, de asemena a
persoanelor, care, au acum dreptul de a se muta, de a călători, învăŃa, munci şi a se pensiona
oriunde în spaŃiul intracomunitar. Din punct de vedere politic, Planul de AcŃiune pentru
CompetenŃe şi Mobilitate („Action Plan for Skills and Mobility”) a Comisiei Europene din 2002,
face clar faptul că indivizii care au beneficiat de libera circulaŃie sunt de aşteptat să aprecieze mai
bine cetăŃenia europeană şi unificarea Europei. Cei care migrează, în viziunea UE ar trebui să
contribuie la combaterea diferenŃelor naŃionale, împlinind viziunea intelectualilor „Euroentuziaşti”.
MigraŃia europeană a cauzat schimbări sociale dramatice, nu în întregime vizibile, cele mai
concrete exemple regăsindu-se în vieŃile şi experienŃele celor care au fost entuziasmaŃi de noile
drepturi europene şi au decis să îşi mute domiciliul şi seviciul într-un alt stat membru2. Pionierii
integrării europene sunt, de asemenea, posibili pionieri ai unei Europe îmbunătăŃite.
PercepŃia publică referitoare la migraŃie nu este consistentă pe teritoriul statelor membre.
Atitudinea indică o diferenŃe majore referitoare la venit şi clase sociale, tipuri de frică şi asimilare
a creşterii mişcării migratorii. Deşi diferite, cu excepŃia unor state notabile, concluzia ar fi că deşi
populaŃiile devin din ce în ce mai mixte, opinia publică este negativă.3 Este foarte importantă
informaŃia din mass-media care este pusă la dispoziŃia fiecăruia întrucât influenŃează într-un mod
pozitiv sau negativ percepŃia publică. Este necesară o evaluare suplimentară a discursurilor politice
şi a legilor care urmează pentru a crea o concordanŃă între informaŃii pentru a nu se crea procesul
de dezinformare şi de asimetrie a informaŃiei. Poate rezulta o reacŃie negativă şi către imigranŃii
legali, nu numai către cei ilegali.
Există o teorie a dezorganizării sociale care reflectă inabilitatea unei comunităŃi de a integra
(de a avea câteva elemente comune cu cele mai eficiente controale sociale) cauzată de reŃelele de
comunicare, adolescenŃi nesupravegheaŃi care formează grupuri şi participarea într-un număr redus
în organizaŃii. S-a realizat un studiu în anul 2008 care a subliniat faptul că migraŃia este mai mult o
problemă decât o oportunitate. 47% din respondenŃii europeni percep migraŃia în acest fel.
ExcepŃia o constituie germanii şi francezii în aproximativ acelaşi procent (42%, respectiv 46%)
consideră contrariul.4 Desigur că factorii interni care influenŃează opiniile sunt educaŃia, vârsta,
contactul cu imigranŃii şi preferinŃele politice. Cei care au un nivel de educaŃie mai înaltă şi sunt
mai tineri sunt pro-activi la adresa acestora.
O estimare din 2010 indică faptul că 72,6 milioane de emigranŃi au locuit în Europa şi în Asia
1

Ibidem, p.15.
Ettore Recchi, Adrian Favell - Pioneers of European Integration, Citizenship and Mobility in the EU,
Edward Elgar Publishing, Inc., SUA, 2009, p.11-24.
3
Dr. Martin Kahanec, Prof. Dr. Klaus F. Zimmermann - EU Labor Markets After Post-Enlargement
Migration, Springer Heidelberg Dordrecht London New York, 2010, p.76.
4
Ibidem, p 81-84.
2
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Centrală, reprezentând 8,7% din populaŃia totală europeană.1 Creşterea migratorie netă a afectat cel
mai mult state ca Cipru, Luxemburg, Spania, Irlanda. Noile state membre au avut o scădere a
migraŃiei nete. Sursele de plecare sunt Albania, Georgia, Republica Moldova, Lituania şi
Tajikistan. Londra, Paris şi Moscova, fiind centre urbane, atrag un număr semnificativ de
emigranŃi, având mai mult de 1 milion de străini născuŃi pe teritoriul lor.
Tensiunile religioase din Europa sunt datorate şi de numărul de femei musulmane europene
care refuză să renunŃe la vălul care este o expresie a identităŃii culturale şi o unealtă politică în
cadrul războaielor din Afganistan, Iraq şi Liban. Se creează un cerc vicios întrucât toleranŃa către
integrarea lor între cei care nu sunt musulmani este o înflorire a fundamentalismului.2
Mobilitatea forŃei de muncă din cadrul Marii Britanii, spre exemplu, este reflectată din 2004
de când a aprobat libera circulaŃie către 10 dintre statele membre noi cu excepŃia lucrătorilor
români şi bulgari, cu înregistrarea riguroasă şi scheme de monitorizare. Pe de o parte s-a redus rata
de şomaj, dar, pe de altă parte, fluxurile predominante de tineri şi înalt-calificate persoane au
ridicat problema „brain drain-ului”, deoarece s-a înregistrat o forŃă de muncă insuficientă din Ńările
de origine a lucrătorilor. Sunt numeroşi factorii care au influenŃat dezvoltarea acestor situaŃii
printre care rata de înscrieri la universităŃi străine aflată în creştere, aspectul temporar al
mobilităŃii, faptul că cei care se întorc în Ńara lor au abilităŃi şi competenŃe îmbunătăŃite şi
legăturile internaŃionale nou-create, nu în ultimul rând şi substituŃia parŃială (cazul Poloniei cu
Ucrainei).
Atitudinea Uniunii Europene este una restrictivă faŃă de Ńările care nu sunt membre, dar şi cu
cele membre are un aspect legislativ care manipulează într-un fel creşterea economică şi a brain
drain-ului.
“Canadians tend to be a bit more religious than most Europeans - though not more than the
Poles or Ukrainians. Most important, their attitude to immigration and ethnic minorities is more
positive than that of most Europeans.” Timothy Garton Ash 3
VariaŃia absolută a populaŃiei totale în Europa datorată migraŃiei nete şi variaŃiei
populaŃiei naturale (NPC), 20084
Studiu de caz - Brain drain medical

1

International Organization for Migration, op.cit., p.183.
Dr. Martin Kahanec, Prof. Dr. Klaus F. Zimmermann, op.cit., p.95-99.
http://www.brainyquote.com/quotes/keywords/immigration.html (accesat 17.01.2011).
4
International Organization for Migration, op.cit., p.248.
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Din cauza unei creşteri îngrijorătoare a imigrării lucrătorilor calificaŃi din Ńările OECD, din
ultimii 10-15 ani, de obicei din Ńările în dezvoltare, s-a manifestat teama de „brain drain” pentru
Ńările în dezvoltare, către profitul Ńărilor OECD.1 Această preocupare a ajuns la un punct culminant
când doctorii şi asistentele medicale străine care au emigrat în Ńările OECD, crescând cererea
pentru specialişti medicali, întrucât se manifestă fenomenul de îmbătrânire a populaŃiei.
Dovezi solide a mobilităŃii internaŃionale a specialiştilor medicali nu există, dar există
anumite speculaŃii care s-ar putea dovedi adevărate. De exemplu, doctorii născuŃi pe teritoriu străin
sunt în procent de 5% în Japonia şi Finlanda, 30% în Irlanda, UK, Canada, Australia şi Noua
Zeelandă2. SUA sunt singurele care primesc atât doctori, cât şi asistente medicale. ImigranŃii aduc
o contribuŃie majoră domeniului de îngrijire medicală, nu numai datorită cifrelor, dar şi pentru a
asigura o continuitate în serviciul de noapte şi din week-end-uri, şi în arealele mai sărace.
Chiar dacă ar exista un stopaj al acestui flux migratoriu, deşi se poate înfăptui doar la nivel
teoretic, nu este singura problemă în sistemul medical global. łările de origine cele mai importante
sunt India, China şi Filipine, însă, în ultimii 5 ani, s-au evidenŃiat schimburi şi din câteva Ńări
africane de dimensiune geografică mai mică şi din Europa Centrală şi de Est.
1
2

OECD, International Migration Outlook, Sopemi, 2007, p.20.
Ibidem.
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Pentru a verifica gradul de iniŃiere, OECD a elaborat examene teoretice şi practice, teste de
limbă străină deşi, cele mai des întâlnite râmân stagiile de practică supervizate. Anumite Ńări au
dezvoltat programe care atrag specialiştii străini stabiliŃi deja în Ńara respectivă, dar care lucrează
pe alte posturi.
Datorită faptului că sănătatea este un bun public internaŃional, accesul la aceasta, ca drept de
bază, nu ar trebui să fie restrâns, solidaritatea primează şi este necesar să existe o eficientizare a
utilizării abilităŃilor şi competenŃelor dobândite.
În concluzie, măsurile necesar a fi luate sunt acompaniate atât de Ńările care trimit forŃă
medicală de muncă, cât şi de cele care primesc, prin politici care să crească capacitatea domestică
de pregătire, veniturile, tehnica dezvoltată şi coordonată, şi astfel şi productivitatea.
3. Concluzii
“But then I came to the conclusion that no, while there may be an immigration problem, it
isn't really a serious problem. The really serious problem is assimilation.”
Samuel P. Huntington 1
Asemenea lui Huntington, şi eu sunt de părere că problema migraŃiei resurselor umane, fie că
este « brain drain » sau nu, este în primul rând o problemă ideologică, cel mai greu pas fiind
asimilarea Ńărilor din care şi spre care se pleacă. În principiu, deşi există reglementări la nivelul
fiecărui stat şi fiecărei organizaŃii, în cazul de faŃă Uniunea Europeană şi OECD, nu se pot controla
reacŃiile umane de masă, mai ales. Fiecare persoană este într-o anumită măsură influenŃată de orice
alt grup de persoane care încearcă, în definitiv, să îşi crească bunăstarea, sau conform percepŃiei
ConstituŃiei americane, drumul către fericire.
În prima parte am prezentat implicaŃiile migraŃiei pe plan global, rezultând anumite trenduri
ascendente ale acesteia, în urma unor legi şi programe la început foarte stimulante, iar mai apoi,
din ce în ce mai restrictive, întrucât s-a manifestat o tendinŃă negativă a statelor-gazdă. Analiza la
nivel de state, şi, mai ales continente a reliefat acelaşi scop comun de îmbunătăŃire a situaŃiei
actuale. În a doua parte, este schiŃată mobilitatea în cadrul spaŃiului european, cauzele şi efectele
acesteia, iar în al treilea capitol este conturat un studiu de caz referitor la sistemul medical
internaŃional şi modificările acestuia pentru Ńările membre OECD şi cele care nu sunt prezente în
cadrul acestei organizaŃii.
Impactul acestei cercetări, ar putea avea efecte pozitive dacă ar fi realizat la nivelul statal şi
inter-statal pentru a se realiza o uniformizare a liberei circulaŃii a capitalului uman, în condiŃiile în
care « brain drain-ul » nu ar trebui să existe în cadrul societăŃii actuale, deşi există şi se dezvoltă în
vederea creşterii impasibilităŃii celor care au identificat acest fenomen. În concluzie, este
importantă o viziune de ansamblu asupra unui fenomen cum este « brain drain-ul », întrucât nu
este doar o perspectivă teoretică, fiind evidenŃiată de evenimentele politice, economice, sociale,
sfere de influenŃă şi alte elemente care pot reasambla legăturile între state astfel schimbând şi
planul intern al statelor în cauză. În ceea ce priveşte preconizarea pentru viitor, consider că ar
trebui să existe mai multe studii în acest domeniu, pentru sensibilizarea, atât la nivel naŃional, cât
şi la nivel internaŃional, la stoparea fenomenului, existând o mai bună calificare internă pentru a nu
mai fi atât de accentuat emigrarea. Cercetarea şi perfecŃionarea în această arie ce devine vastă şi în
continuă metamorfozare poate conduce la noi rezultate ce ar putea implica factorii instituŃionali,
respectiv constrângerile statului prin anumite instrumente, dar şi opiniile celor care migrează. În
definitiv, este o problemă de marketing societal, la care fiecare stat pentru construirea unei imagini
pe plan mondial cât mai favorabile pentru a fi competitivi pe o piaŃă ce se presupune a avea un
comerŃ liberalizat.

1

http://www.brainyquote.com/quotes/keywords/immigration.html (accesat 20.01.2012)
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FRONTUL NAłIONAL ÎMPOTRIVA GLOBALIZĂRII.
PROBLEMA IMIGRAłIEI
Sabina BASIUL*

Abstract
In the last two decades, populist parties have gained considerable electoral support in many
Western European countries. The emergence of these movements and their success is due, in most
part, to tradiŃional parties’ inability to respond the electorate to a lot of events of major
importance in the current period such as economic and cultural globalization, European
integration, immigration and the decline of ideologies and political class.
The goal of this paper is to address the French National Fronts’ – one of the most successful
populist parties in Western Europe – view on globalization, and, especially, on one of its core
ideological issues, immigration. Iterating the premise that extra-European immigration is one of
the most important pillars of French ethnonationalism characterizing the National Front, I will try
to identify the consequences of the phenomenon utilized în the parties’ programme and discourse
to construct, primarily, a strong anti-immigrationist position, and secondly, to maintain it.
Keeping in mind that this position is not only critical, but also implies a series of measures, I will
present the types of anti-immigrationist policies elaborated by the National Front. Despite the
existing tendency between Western European populist parties to more likely chose policies that
imply immigration control, instead of those meant to reduce the negative outcomes of this
phenomenon, the National Front combines the two sets of policies in order to achieve a greater
and more efficient protection for French society’s characteristic values, and as a final purpose, a
greater protection for the French national identity.
Cuvinte cheie: Right-wing populism, French National Front, Jean-Marie le Pen,
immigration, globalization.
1. Introducere
PoziŃia pe care au adoptat-o mişcările populiste vest-europene în raport cu fenomene precum
globalizarea economică şi culturală, integrarea în Uniunea Europeană şi imigraŃia au fost profund
influenŃate de schimbările majore la care au fost supuse toate statele Europei de Vest, cât şi de
valorile şi credinŃele intrinseci fiecărei societăŃi în parte.
Voi discuta despre poziŃia pe care o are Frontul NaŃional Francez faŃă de procesul de
globalizare şi în mod particular, faŃă de una din componentele sale de bază şi anume imigraŃia
punând accent pe modul în care poziŃia acestui partid se diferenŃiază de poziŃiile celorlalte partide
ce aparŃin dreptei radicale vest-europene. Voi încerca să identific ce consecinŃe ale imigraŃiei
extra-europene au constituit piloni de bază în construcŃia programului Frontului NaŃional, cum au
fost utilizate acestea pentru a menŃine această poziŃie şi cum a influenŃat poziŃia anti-imigraŃie
succesul electoral al partidului.
Demersul meu va avea atât o componentă teoretică, cât şi una empirică. Cea teoretică implică
identificarea trăsăturilor generale ale mişcărilor populiste dar şi a trăsăturilor particulare ale
populismului vest-european şi ale populismului francez, iar cea empirică implică o analiză succintă
a actualului program al Frontului National Francez şi în mod special a modului în care percepe
*
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partidul problema imigraŃiei în contextul globalizării, dar şi a măsurilor propuse pentru combaterea
efectelor negative pe care le are acest proces la nivel naŃional.
2. Spre o teorie “generală” a populismului
ToŃi cei care analizează populismul recunosc dificultatea, chiar imposibilitatea de a stabili o
definiŃie care să cuprindă toate trăsăturile pe care le au în comun manifestările de acest tip. Ca
atare, cea mai mare parte a literaturii cu privire la populism este caracterizată de mari dificultăŃi în
atribuirea unui înŃeles precis acestui concept. Cel mai adesea, aşa cum afirmă Ernesto Laclau
(2005, 3), aprofundarea sa conceptuală este înlocuită de apelul către intuiŃie sau de enumeraŃii
descriptive ale unor trăsături variate a căror relevanŃă are la bază mai degrabă caracterul lor
multiplicator.
El consideră că impasul pe care ştiinŃa politică îl experimentează în relaŃia sa cu populismul
nu este nicidecum accidental, rădăcinile lui pornind de la caracterul limitat al instrumentelor
ontologice accesibile analizei politice. DeficienŃa majoră care stă la baza imposibilităŃii
aprofundării conceptuale a populismului, potrivit lui Laclau (2005, 4), constă în modalităŃile
limitate prin care ştiinŃa politică a abordat problema modului în care agenŃii sociali totalizează
ansamblul experienŃelor politice cu care s-au confruntat de-a lungul timpului. Am ales să prezint
doar teoria lui deoarece este una din cele mai complexe si obiective teorii cu privire la populism,
Laclau încercând să depăşească deficienŃa de care am vorbit mai sus şi îndepărtându-se
semnificativ de poziŃiile precedente întâlnite în cea mai mare parte a literaturii care denigrau din
punct de vedere etic această manifestare.
Laclau (2005,117) afirm ă că prin intermediul conceptului de populism nu înŃelegem un tip de
mişcare identificabilă cu o bază socială specifică sau o orientare ideologică particulară, ci un tip de
logică politică. Spre deosebire de logica socială ce constă în respectarea de reguli, logica politică
este legată de instituŃiile din societate. Când un proces de schimbare socială are loc şi în urma lui
ia naştere un subiect politic global ce presupune o pluralitate de cerinŃe sociale, spaŃiul politic se
divide prin stabilirea unei frontiere politice între ceea ce Laclau numeşte cerinŃe democratice
neîmplinite, pe de o parte şi status quo-ul, pe de altă parte. Aceste cerinŃe democratice care vin din
partea poporului ce reprezintă categoria dominantă într-o ordine politică dată nu sunt îndeplinite
deoarece cei aflaŃi la putere nu doresc sau nu sunt capabili să le îndeplinească şi de aceea sunt, de
multe ori, instituŃionalizate într-o mişcare politică. În condiŃiile apariŃiei unei astfel de mişcări,
indiferent de conŃinutul ideologic sau social al mişcării politice puse în discuŃie, avem de-a face cu
o formă de populism.
Denumirea de populism este însăşi problematică prin structura sa morfologică. Potrivit lui
Laclau (2005,118), spre deosebire de cuvântul popor care exprimă ansamblul agenŃilor sociali ca
atare fără a sugera unitatea acestuia, există un grad major de heterogenitate a cerinŃelor pe care
identitatea populară o transformă într-o unitate precară. În definitiv, nu poate exista o unitate reală
a sistemului pentru că cerinŃele neîndeplinite sunt expresie a modului în care este structurat acesta,
situaŃie din care rezultă două consecinŃe majore. În primul rând, momentul unităŃii subiecŃilor ce
constituie poporul nu poate exista decât la nivel nominal, dar nu şi conceptual. În al doilea rând,
deoarece poporul nu este îngrădit din punct de vedere conceptual, limitele dintre cerinŃele ce vor fi
încorporate la nivel general de sistem şi cele care vor fi excluse sunt neclare şi sunt subiectul unei
permanente contestări. De aici şi motivul pentru care limbajul discursului populist, indiferent dacă
este de stânga sau de dreapta, va fi întotdeauna imprecis şi schimbător. Ca atare, nu putem vorbi de
un eşec cognitiv, ci de o încercare de a opera performant cu o realitate socială care este heterogenă
şi schimbătoare.
Laclau se situează de partea celor care apără natura democratică a populismului şi mai mult
decât atât, afirmă că populismul şi democraŃia sunt inseparabile (Panizza 2007). PoziŃia lui este
construită pe imposibilitatea existenŃei unei democraŃii fără popor (demos) şi existenŃa unei logici
comune care stă la baza constituirii identităŃilor democratice şi a modului populist de identificare.
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Astfel, teoria pe care o dezvoltă ne ajută să înŃelegem populismul ca un mod de identificare care
scoate în evidenŃă distanŃa ce separa instituŃiile politice de popor şi atrage atenŃia asupra limitărilor
pe care le prezintă o abordare pur instituŃională a democraŃiei.
Decizia lui Laclau de a vedea populismul ca o logică politică mai degrabă decât ca o
ideologie explică natura flexibilă a acestuia în sensul în care logica populistă poate fi utilizată în
cazul celor mai diverse elemente ideologice, de la extrema stânga până la extrema dreaptă. Mai
mult, el reuşeşte să surprindă două din caracteristicile principale ale populismului: componenŃa sa
radicală democratică şi rolul comun pe care îl împart populismul şi democraŃia în constituirea
identităŃilor democratice ale poporului. Deşi nu afirmă că populismul este în mod necesar de
natură democratică, Panizza (2007) consideră că argumentele lui Laclau conform cărora nu există
în mod necesar o relaŃie de echivalenŃă între democraŃie şi democraŃia liberală eşuează în totalitate
în analiza formelor nedemocratice de populism definite prin imaginea unui popor omogen. În plus,
dacă democraŃia ar corespunde cu îndeplinirea voinŃei poporului, supravieŃuirea sa ar depinde de
cunoştinŃa comună conform căreia nu putem avea decât versiuni temporare ale voinŃei populare şi
în consecinŃă argumentul tolerării diferenŃelor nu este doar un argument liberal, ci şi unul
democratic.
RelaŃia dintre teoria politică a lui Laclau şi teoria sa cu privire la populism îl determină să
privească populismul ca formă naturală a politicii radicale şi chiar a politicii. Panizza (2007) spune
că Laclau însuşi afirmă într-un text anterior că atât timp cât populismul se defineşte ca o
alternativă radicală a spaŃiului comunitarian şi o alegere de care depinde viitorul unei societăŃi, el
devine sinonim cu politica. Problema majoră este că o astfel de perspectivă nu Ńine cont de o
definiŃie completă a politicii astfel încât nu orice tip de politică este în mod necesar radicală, la fel
cum nu orice tip de politică radical este în mod necesar populistă. Status quo-ul este o construcŃie
politică atât cât şi alternativele sale radicale sunt construcŃii politice.
Chiar dacă Laclau face o greşeală majoră în analiza populismului folosind o definiŃie prea
restrânsă a conceptului de politică, el atrage atenŃia asupra scopului ultim al politicii ce constă în
construcŃia de alternative la status quo, acest fapt fiind cu atât mai real cu cât ne aflăm într-o
perioadă istorică în care consensul centrist şi alienarea politică sunt prioritare pe lista preocupărilor
specifice mişcărilor politice.
3. Populismul în Europa de Vest
Nu este de mirare că Ńările sărace sau cele a căror structură are la bază inegalităŃi profunde au
cedat în faŃa ispitelor populiste, însă este în mod cert uimitor cum societăŃile bogate din lumea
civilizată sunt cele care rezistă acestor tentaŃii cel mai puŃin (Hermet 2007, 295). În ultimii treizeci
de ani, Europa de Vest este arena în care are loc un progres remarcabil permanent al curentelor
politice populiste calificate aleatoriu drept de extremă dreaptă, xenofobe, identitare sau în sens
invers, postmoderne.
Există se pare, un uzaj terminologic care atribuie eticheta de formaŃiuni populiste şi cea de
mişcări de extrema dreaptă aceloraşi fenomene. Calificativul de extrema dreaptă, însă, defineşte un
număr foarte mare de mişcări care nu au niciun fel de legătură cu populismul iar acesta, aşa cum
am văzut, nu este nici pe departe caracterizat de o ideologie propriu-zisă. În plus, categoria
populismului se dovedeşte a fi mai puŃin subiectivă decât cea de extrema dreaptă, cel puŃin pentru
că este aplicată în proporŃii mari partidelor antipolitice europene care se bucura de o audienŃă
semnificativă (Hermet 2007, 322). În mod contrariu, extrema dreaptă europeană nu mai are nicio
bază popular ă şi a fost transformată în bande de delicvenŃi, cercuri caracterizate de o ostilitate
declarată împotriva democraŃiei sau mici grupuri care se hrănesc cu amintirile legate de triumfurile
lui Mussolini şi ale lui Hitler (Hermet 2007, 322). De aceea, pentru a desemna partidele populiste
cu o orientare de extremă dreaptă voi utiliza termenul de dreapta radicală (Betz 2002,197), termen
adesea folosit în literatura de specialitate în ultimii cincisprezece ani.
Mişcările populiste ale dreptei radicale europene au în comun două trăsături principale: (a)
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xenofobia etnonaŃionalistă manifestată prin poziŃii puternice împotriva imigraŃiei şi opoziŃie faŃă de
multiculturalism şi (b) manifest împotriva ordinii politice existente exprimat prin crearea unui
statut care prezintă aceste mişcări ca singura alternativă la elita coruptă care se afla la conducerea
tuturor celorlalte partide. Există şi un aşa-zis nucleu ideologic comun încadrat într-un autoritarism
socio-cultural care alimentează teme precum statul de drept, ordinea sau valorile familiei (Rydgen
2008, 135). Ele pot fi împărŃite în patru tendinŃe1, atât în funcŃie de origini, cât şi de obiectivele
principale şi de poziŃia pe care o ocupa pe scena politică (Hermet 2007, 323-324). Prima categorie
cuprinde partidele antifiscale scandinave, Partidul Progresului Norvegian2, Partidul Poporului
Danez3 şi DemocraŃii Suedezi4, ostile toleranŃei sistemului politic şi invadării statului-providenŃă5.
La aceste două trăsături au fost adăugate la momentul oportun xenofobia şi rezistenŃa la încadrarea
politică în cadrul Uniunii Europene.
Cea mai importantă dintre toate cele trei tendinŃe este a doua categorie care reuneşte marile
formaŃiuni politice naŃional-populiste. Acestea sunt construite după modelul Frontului NaŃional
Francez6 şi al liberalilor austrieci (Partidul LibertăŃii din Austria7) în jurul celor două teme
principale, cea a respingerii migraŃiei extra-europene şi cea a apărării statului în faŃa integrării
politice în cadrul Europei şi a mondializării. În această categorie intră, pe lângă cele două
formaŃiuni enunŃate mai sus, Uniunea Democratică de Centru8 din ElveŃia şi alte trei partide mici:
Frontul NaŃional Belgian, Die Republikaner şi Uniunea Poporului German.
O a treia categorie a mişcărilor populiste din Europa de Vest este cea a partidelor al căror
ultim obiectiv este secesiunea politică, dezmembrarea unei naŃiuni existente pentru a forma o alta,
în numele unui naŃionalism separatist. Partidele populiste europene ce pot fi încadrate în această
categorie sunt Liga Nordului 9din Italia, Vlaams Belang10 din Belgia şi Liga Ticinezilor11.
Cea de-a patra tendinŃă a mişcărilor populiste vest-europene este reprezentată de Poporul
LibertăŃii12, partid format în anul 2009 prin fuziunea formaŃiunilor AlianŃa NaŃională13 şi Forza
Italia. Carta de valori a acestuia subliniază aderenŃa mişcării la valorile şi platforma Partidului
Popular European, suportul pentru integrarea europeană şi transformarea Italiei în stat federal, în
coerenŃă cu partidul cu care s-a aflat la guvernare până în noiembrie 2011, Liga Nordului.
4. Frontul NaŃional
Frontul NaŃional este unul dintre cele mai de succes partide populiste din Europa de Vest.
Între anii 1980 şi 1990, partidul a constituit un model pentru alte partide populiste datorită
combinaŃiei de naŃionalism fervent, opoziŃia faŃă de imigraŃie şi ostilitatea faŃă de ordinea politică
actuală (Eatwell 2000, 408). Frontul NaŃional are în comun cu alte partide ale dreptei radicale
populiste caracterul etnonaŃionalist accentuat înrădăcinat în mituri cu privire la un trecut
1
Hermet împarte miscarile populiste vest-europene in cinci tendinŃe însa eu voi prezenta doar patru dat fiind
că ultimele două fuzionează in anul 2009 intr-un singur partid.
2
Fremskrittspartiet in limba bokmål si Framstegspartiet in limba nynorsk.
3
Dansk Folkeparti.
4
Sverigedemokraterna.
5
Welfare state.
6
Front National.
7
Freiheitliche Partei Österreichs.
8
Cunoscut drept Union Démocratique du Centre în limba franceză si Schweizerische Volkspartei în limba
germană.
9
Lega Nord, cu numele complet Lega Nord per l’indipendenza della Padania.
10
Vlaams Belang este noul nume pe care l-a primit partidul istoric Vlaams Block in 2004 in urma unui proces
in care acesta era condamnat pentru rasism.
11
La Lega dei Ticinesi.
12
Il Popolo della Libertà.
13
Alleanza Nazionale.
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îndepărtat, iar programul său luptă pentru întărirea naŃiunii prin omogenitatea etnică şi
reîntoarcerea la valorile tradiŃionale (Rydgen2008, 166). Astfel, drepturile individuale sunt văzute
în general ca obiective secundare ale naŃiunii.
Frontul NaŃional a fost fondat în anul 1972 sub conducerea lui Jean-Marie le Pen însă a
devenit un partid relevant pe scena politică începând cu anii 1983-1984 când a obŃinut prima data
16.7% din voturi în cadrul alegerilor locale din 1983 din oraşul Dreux şi apoi 11.2% din voturi în
alegerile din 1984 pentru Parlamentul European1. Populismul francez postbelic nu a apărut însă o
dată cu Frontul NaŃional, ci în anul 1956 când poujadismul, o mişcare populistă împotriva taxelor
şi a modernizării a reuşit să obŃină 11.6% din voturi şi mai mult de cincizeci de locuri în parlament
(Rydgen 2008, 167), unul dintre acestea fiind ocupat chiar de Jean-Marie le Pen2. Mişcarea a
dispărut însă la fel de repede cum a apărut, în 1958.
Marele succes al Frontului NaŃional s-a petrecut în anul 2002, când în cadrul alegerilor
prezidenŃiale Jean-Marie le Pen a obŃinut în primul tur de scrutin 16.86% din voturi şi s-a calificat
în cel de-al doilea tur, eliminându-l pe candidatul din partea Partidului Socialist Lionel Jospin.
După o campanie masivă în favoarea lui Jacques Chirac3, nu a reuşit să obŃină în al doilea tur decât
17.79% din voturi (Politiquemania 2002).
Frontul NaŃional poate fi văzut că o renaştere a etnonaŃionalismului francez, a cărei
mobilizare a fost facilitate de o serie de factori (Rydgen 2008, 168-169). În primul rând, impactul
Partidului Comunist Francez şi al mişcărilor gaulliste care au avut o ideologie puternică au creat
un spaŃiu ideologic gol. În al doilea rând, în FranŃa exista o inteligentsia ce aparŃinea dreptei
radicale care a facilitat succesul Frontului NaŃional în transformarea crizelor sociale şi politice de
la începutul anilor 1980 într-o criză de identitate naŃională. Nu în ultimul rând, politica de acordare
a cetăŃeniei franceze a fost provocată datorită celor 400.000 de algerieni imigranŃi care au avut
dreptul automat de a primi cetăŃenie franceză. Acest eveniment a dat naştere unei dezbateri majore
cu privire la legea cetăŃeniei franceze şi a oferit oportunitatea actorilor naŃionalişti de a critica
legislaŃia existentă.
Pentru Frontul NaŃional, drepturile naŃiunii sunt mai presus decât drepturile individuale
astfel încât echilibrul naŃiunii este considerat a fi mai important decât posibilităŃile indivizilor de a
se emancipa şi autorealiza. Ca atare, jus sanguinis4 a fost vreme îndelungată unul dintre pilonii
principali ai discursului naŃionalist al Frontului NaŃional (Rydgen 2008, 170). Principalul
argument pentru acest tip de naŃionalism este ameninŃarea la adresa identităŃii naŃionale franceze
datorată deschiderii economice, politice şi culturale. Companiile multinaŃionale existente în FranŃa
şi imigraŃia sunt considerate ca principalii inamici în strategia Frontului NaŃional de a apăra
identitatea naŃională franceză5.
Frontul NaŃional deŃine o perspectivă în mod evident populistă asupra societăŃii ca
“divizată în două grupuri omogene şi antagoniste, poporul pur contra elitei corupte”6, iar poziŃia sa
radicală îndreptată împotriva ordinii politice existente a fost un factor major al succesului
partidului, ca şi în cazul majorităŃii partidelor populiste vest-europene. Aceasta poziŃie a fost
întărită prin carisma lui Jean-Marie le Pen care reprezintă un adevărat melanj între profetism şi
populism într-o postură fizică rigidă şi agresivă care degajă o forŃă uimitoare (Colin 2007, 85).
Datorită talentului sau oratoric, discursurile sale au fost întotdeauna caracterizate de o ambiguitate
1

Pascal Perrineau, Le Simptôme Le Pen. Radiographie des electeurs du National Front (Paris: Fayard, 1997).

91-92.

2

Jonathan Marcus, The national Front and French Politics: The Resistible Rise of Jean-Marie (London:
MacMillian, 1995), 27.
3
Candidatul din partea Adunării pentru Republică (Rassemblement pour la République).
4
Politica socială prin care cetăŃenia nu este determinată de locul naşterii, ci de cetaŃenia franceză a părinŃilor.
5
Hans-Georg Betz, Radical Right Wing Populism in Western Europe (Basingstoke: Palgrave, 1994), 128.
6
Cas Mudde, “The Populist Zeitgeist”.Government and Opposition 39 (2004), 543.
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remarcabilă şi o putere oratorică, cu derapaje verbale foarte bine calculate (Colin 2007, 85).
Totuşi, deoarece partidele construite în jurul unui lider carismatic sunt dependente într-o
proporŃie uriaşă de indivizi singulari, ele tind să fie vulnerabile pe termen lung (Rydgen 2008,
170). Astfel, rămâne o întrebare deschisă dacă Frontul NaŃional va avea aceeaşi soartă o dată cu
ocuparea poziŃiei de lider al partidului de către fiica lui Jean-Marie le Pen, Marine le Pen începând
cu 16 ianuarie 2011.
5. Frontul NaŃional şi globalizarea
Globalizarea este “un proces care implică o transformare în organizarea spaŃială a relaŃiilor
sociale şi a tranzacŃiilor evaluate în termeni de extensivitate, intensitate, viteză şi impact- generând
fluxuri şi reŃele de activitate, interacŃiune şi exercitare a puterii transcontinentale sau
interregionale” 1(Castles 2000). La nivel general, poate fi gândită că extinderea, aprofundarea şi
accelerarea interconexiunilor de la nivel global în toate aspectele vieŃii sociale contemporane de la
economie, tehnologie, politică, media, cultură, până la mediul înconjurător prin intermediul
comerŃului, investiŃiilor şi migraŃiei.
Majoritatea cercetătorilor sunt de părere că în centru definiŃiei globalizării se afla conceptul
de interconexiune, dar dincolo de acest aspect, există două diferenŃe fundamentale între definiŃiile
atribuite acestui proces (Castles 2000). Prima dintre acestea are în vedere gradul în care
globalizarea produce schimbări astfel încât, pentru o parte din cercetători, globalizarea este un
proces de transformare fundamentală, care conduce omenirea într-o nouă epocă în timp ce pentru
ceilalŃi, este un proces mult mai limitat, care se referă în principal la probleme legate de comerŃ şi
investiŃii. Cea de-a doua se referă la natura schimbărilor pe care le produce globalizarea astfel
încât pentru o parte a cercetătorilor, globalizarea oferă oportunităŃi majore pentru creştere
economică şi îmbunătăŃirea standardelor de viaŃă, în timp ce pentru ceilalŃi procesul erodează
autonomia statelor-natiune, eliminând abilitatea acestora de a-şi apăra cetăŃenii prin mijloace de
gestiune economică şi politici sociale.
O astfel de perspectivă are şi Frontul NaŃional, întregul său discurs fiind construit în jurul
luptei pe care o duce împotriva acestui proces. Campania deschisă a Frontului NaŃional împotriva
globalizării a început o dată cu prima apariŃie a termenului de mondializare în anul 1990 în La
Flamme les voies de la Renaissance a lui Bruno Mégret (Simmons 2003). Cu toate acestea, Le Pen
a început să facă referinŃe la acest proces abia în luna noiembrie a anului 1991 când a vorbit despre
globalizare ca o mască ce ascunde dorinŃele hegemonice care vor ieşi la iveală o dată cu
“dezmembrarea naŃiunilor istorice şi transformarea fostei cetăŃenii a statelor suverane în sclavia
producătorilor şi a consumatorilor robotizaŃi” (Simmons 2003). Din perspectiva Frontului
NaŃional, globalizarea presupune un amestec universal de economii, naŃiuni, civilizaŃii, culturi,
rase şi religii în care imigraŃia joacă rolul cel mai important, acela de liant.
Pentru votanŃii Frontului NaŃional, imigraŃia a fost întotdeauna pe primul loc pe lista atunci
când au fost invitaŃi să-şi motiveze alegerea iar studiile electorale au arătat că atitudinile antiimigraŃie sunt un factor-cheie în preconizarea proporŃiei populaŃiei care va vota pentru partid
(Rydgen 2008, 171). Potrivit ideologiei şi strategiei Frontului NaŃional, imigranŃii sunt consideraŃi
o problemă majoră din patru motive (Rydgen 2008, 172): (a) sunt o ameninŃare la adresa identităŃii
naŃionale franceze, (b) cauzează şomaj, (c) reprezintă o cauză majoră a criminalităŃii şi insecurităŃii
şi (d) abuzează de generozitatea statelor-providenŃă ale democraŃiilor vest-europene.
Frontul NaŃional atrage atenŃia asupra numărului mare de imigranŃi care ameninŃă identitatea
etnonaŃională franceză şi astfel, constituie un pericol major la adresa naŃiunii franceze. ImigraŃia
din statele musulmane este considerată mai periculoasă decât imigraŃia din alte state extra1
David Held, Anthony McGrew, David Goldblatt si J. Perraton, Global Transformations: Politics, Economics
and Culture (Cambridge: Polity, 1999).
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europene din două motive principale (Rydgen 2008, 173): (a) musulmanii sunt atât de diferiŃi din
punct de vedere cultural încât este imposibil să fie asimilaŃi şi integraŃi în cultura franceză şi (b)
insistă să-şi menŃină religia şi în mod implicit, caracteristicile culturale.
Cel de-al doilea aspect folosit de Frontul NaŃional în discursul său anti-imigraŃie este strategia
prin care problema imigraŃiei este legată de cea a insecurităŃii şi criminalităŃii, sintetizată în
afirmaŃia lui Le Pen potrivit căreia “imigraŃia necontrolată conduce la dezordine şi insecuritate”1.
Acest tip de strategie are un potenŃial major de a creşte suportul popular datorită elementelor
emoŃionale inerente problemei securităŃii (Rydgen 2008, 172). Pentru a face apel la aceste
elemente, Frontul NaŃional nu utilizează doar discursurile ci şi ziarul de partid. În cotidian2 este
publicată săptămânal o coloană cu infracŃiuni comise de imigranŃi în săptămâna precedentă pentru
a încuraja cititorii să creadă că imigranŃii sunt în general infractori şi în consecinŃă, imigraŃia este o
cauză majoră a infracŃionalităŃii.
Frontul NaŃional utilizează alte două aspecte ale imigraŃiei în discursul său care sunt
construite pe aceeaşi logică, cea a competiŃiei pentru resurse limitate. Potrivit acestora, imigranŃii
cauzează şomaj şi exploatează statul-providenŃă. Ei sunt prezentaŃi asemenea unor paraziŃi care
trăiesc de pe urma ajutoarelor şi subvenŃiilor de la stat. Aceste două aspecte au o capacitate
puternică de mobilizare datorită percepŃiei unei ciocniri de interese dar şi stresului emoŃional şi a
resentimentului (Rydgen 2008, 172).
În vederea scăderii numărului mare de imigranŃi şi a problemelor care apar drept consecinŃe
ale acestui fenomen, Frontul NaŃional propune cinci politici diferite (Front NaŃional 2007):
• Politica de descurajare presupune rezervarea accesului la diferite ajutoare sociale pentru
cei de etnie franceză şi instalarea principiului preferinŃei naŃionale pentru prestaŃiile sociale
conform căruia etnicii francezi ar trebui să aibă acces prioritar la locurile de muncă, asistenŃă
medicală şi serviciile de îngrijire a copiilor. Mai mult, are în vedere o reformă a legislaŃiei
cetăŃeniei care să elimine în primul rând dobândirea automată a cetăŃeniei şi dubla cetăŃenie. Se
propune ca achiziŃia cetăŃeniei să se facă în condiŃiile unei bune conduite şi a unui grad ridicat de
integrare în societatea franceză.
• Politica de control la frontiera are în vedere restabilirea graniŃelor prin ieşirea din spaŃiul
Schengen şi denunŃarea tratatelor care transferă Uniunii Europene competenŃele privind imigraŃia,
azilul şi vizele. Se urmăreşte, în plus, punerea în aplicare a măsurilor de expulzare şi a legislaŃiei
privind şederea ilegală a străinilor şi toleranŃă zero faŃă de reŃelele organizate de imigraŃie ilegală.
• Politica de returnare implică suprimarea regrupării familiale, reducerea permisului de
şedere de la zece la trei ani, inclusiv pentru cei care se afla deja pe teritoriu francez şi expulzarea
delicvenŃilor recidivişti.
• Politica de co-dezvoltare presupune acordarea asistenŃei pentru dezvoltarea statelor de
origine ale imigranŃilor după returnarea acestora şi iniŃiativa de a organiza regulat conferinŃe euroafricane care să reunească statele preocupate de determinarea şi punerea în aplicare a mijloacelor
prin care populaŃiile atrase de bunăstarea Europei de Vest pot fi reŃinute în Ńările de origine.
• Politica de asimilare implică iniŃial anumite schimbări în societatea franceză precum
reîntoarcerea la valorile familiale, reconstrucŃia unei educaŃii veritabil naŃionale, restabilirea unui
serviciu militar de şase luni şi a respectului faŃă de muncă şi învăŃarea normelor morale şi a istoriei
FranŃei deoarece doar în urma acestor schimbări poate avea loc o asimilare reală, cu toate
drepturile şi implicaŃiile sale. Alături de acestea, sunt necesare reafirmarea principiului
secularismului şi suprimarea principiului discriminării pozitive în cazul străinilor.
1

Jonathan Marcus, The national Front and French Politics: The Resistible Rise of Jean-Marie (London:
MacMillian, 1995), 27.
2
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6. Concluzii
PoziŃia pe care a adoptat-o Frontul NaŃional faŃă de globalizare este construită în jurul
consecinŃelor negative pe care le are fenomenul. Astfel, de-a lungul acestui proces, se consideră că
statul francez îşi va pierde treptat influenŃa dacă nu se iau măsuri drastice şi imediate de limitare a
transformărilor economice şi sociale implicite acestui proces deoarece globalizarea poate duce la
fragmentare socială, incertitudine culturală, conflict şi violenŃă.
Frontul NaŃional respinge uniformizarea artificială a diverselor limbi şi culturi prin
intermediul globalizării şi a mondializării. Partidul nu susŃine ideea unei societăŃi multiculturale
deoarece o astfel de idee conduce la divizare, excludere şi alienare şi face imposibilă existenŃa unei
societăŃi unite, stabile şi sigure. Principala componentă a globalizării care conduce la apariŃia
acestor consecinŃe ale procesului este în mod definitiv, imigraŃia, de aceea şi lupta anti-globalizare
a Frontului NaŃional este construită în jurul acestui fenomen.
Discursul cu privire la imigraŃie al Frontului NaŃional este construit în jurul a patru teme
principale. În primul rând, imigraŃia este percepută ca o ameninŃare la adresa culturii şi a identităŃii
naŃionale franceze. Cultura franceză este unică şi fragilă, astfel încât este pusă în pericol atunci
când în acelaşi spaŃiu apar culturi diferite. În al doilea rând, imigraŃia este percepută la baza
infracŃionalităŃii şi în mod particular, la baza infracŃiunilor de natură violenta sau sexuală. În al
treilea rând, imigranŃii sunt percepuŃi ca una din cauzele principale ale şomajului şi ale
constrângerilor financiare, ei concurând ilegitim cu etnicii francezi în vederea obŃinerii de bunuri
limitate. Nu în ultimul rând, ei sunt asemănaŃi cu nişte paraziŃi care abuzează de generozitatea
statului-providenŃă.
În vederea rezolvării problemelor legate de imigraŃie, toate partidele populiste vest-europene
optează mai degrabă pentru politicile care au în vedere controlul acestui flux decât pentru politicile
care încearcă să diminueze efectele negative ale acestuia. Însă, dat fiind faptul că problemele
legate de imigraŃie se agravează în permanenŃă în FranŃa, Frontul NaŃional propune ambele tipuri
de politici pentru combaterea efectelor negative pe care le are fenomenul imigraŃiei. Astfel,
programul partidului cuprinde atât politici de descurajare şi de control la frontieră, cât şi de
returnare, co-dezvoltare şi asimilare.
Aceste măsuri nu suprimă dreptul străinilor de a deveni membrii ai societăŃii franceze, ele
asigură acest drept în condiŃiile în care există o dorinŃă a acestora de a-şi însuşi valorile societăŃii
franceze, având scopul ultim de a apăra valorile intrinseci ale societăŃii şi mai mult, identitatea
naŃională franceză.
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SERVICIILE DE INFORMAłII ÎN LUPTA ÎMPOTRIVA
TERORISMULUI
Flavius-Cristian MĂRCĂU *

Abstract
In the past, main occupation of the western intelligence community was to study, for
knowledge, the soviet union. With the collapse of the ussr, information service priorities have
changed according to the new threat that was on stage internaŃional relations: terrorism. this
can’t be classified aş a reaction but an action - it îs an action deliberately, inhuman and criminal.
The terrorist activities objective îs to create terror, killing and to sow dread among the population.
Cuvinte cheie: terrorism, intelligence, security, fear, cia
Introducere
Am decis să abordez acest subiect – serviciile de informaŃii în lupta împotriva terorismului –
din considerente de actualitate şi importanŃă al acestui subiect. Studiul de faŃă îşi propune să
prezinte organizaŃiile teroriste, cauza terorii şi nevoia de INFORMAȚII (intelligence ca informaŃie
şi agenŃie) în combaterea terorismului. Metodele de cercetare utilizate pentru elaborarea studiului
de faŃă sunt: metoda deductivă, relaŃia cauză – efect, analiza de conŃinut a documentelor (NaŃional
Strategy for Combating Terrorism, February 2003) şi analiza descriptivă.
„În perioada contemporană, odată cu încheierea celui de-al doilea Război Mondial şi
fracŃionarea comunităŃii internaŃionale în două sisteme diametral opuse, umanitatea avea să
cunoască gravitatea fenomenului terorist. Sprijinit când de un sistem, când de celălalt – în perioada
Războiului Rece – fenomenul terorist avea să progreseze şi să scape de sub controlul organizaŃiilor
internaŃionale”1.
Din punct de vedere al fenomenului, terorismul constituie una dintre cele mai grave
ameninŃări ale secolului XXI. Raportându-ne la definiŃia securităŃii se impune o delimitare a
siguranŃei internaŃionale în privinŃa terorismului: înainte şi după 11 septembrie 2001 astfel că
atentatele asupra Americii nu au produs schimbări doar asupra percepŃiei lumii în legătură cu
terorismului ci au produs modificări majore şi în teoria şi practica relaŃiilor internaŃionale. Un
lucru scos la iveală a fost acela ca provocările asupra relaŃiilor internaŃionale nu au luat sfârşit
odată cu încheierea Războiului Rece, iar evenimentele petrecută în 2001 au făcut ca „lumea să nu
mai fie aceeaşi”.
Politica SUA a suferit schimbări în ceea ce priveşte terorismul internaŃional, astfel că
principiile de bază sunt următoarele: „nici un fel de concesii făcute teroriştilor; exercitarea de
presiune multilaterală asupra Ńărilor care susŃin terorismul; folosirea deplină a mecanismelor legate
de pedepsire a teroriştilor internaŃionali şi acordarea de ajutor în această sferă altor Ńări”2.
Serviciile de informaŃii joacă cel mai important rol în combaterea terorismului dat fiind faptul
că activitatea lor este menită să înŃeleagă şi să schimbe posibile viitoare evenimente nedorite. Prin
înŃelegere, facem referire directă la InformaŃie care este vitală pentru potenŃialele victime ale
*
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teroriştilor astfel că „în momentul în care întreaga societate îşi frământă temerile de viitorul incert
generat de situaŃia resurselor, evoluŃia mediului şi drepturile omului, concept tot mai vocal şi
prezent, constatăm fără echivoc că plus valoarea este generată tot mai mult de cunoaştere şi modul
de exploatare al acesteia”1.
I. Terorismul
Terorismul reprezintă „utilizarea în mod calculat, a violenŃei sau a ameninŃării cu violenŃa
pentru a induce starea de teamă, în scopul de a constrânge sau intimida guvernele şi societăŃile
pentru a atinge unele Ńeluri politice, religioase sau ideologice. În concluzie, terorismul urmăreşte
predominant obiective politice şi instaurarea stării de teamă, folosind violenŃa împotriva oamenilor
nevinovaŃi”2. Această definiŃie este dată de către marile agenŃii guvernamentale ale SUA (CIA,
FBI) dar nu este oare posibil ca înŃelesul actului terorist să aibă altă semnificaŃie în restul Ńărilor?
Consider că un act de violenŃă care în Statele Unite este catalogat drept act terorist, în altă Ńară
poate fi definit totuşi în termeni calificaŃi3.
Fenomenul terorismului, trecut la un nou nivel odată cu 9/11, a devenit o boală a societăŃii
moderne, un virus ce se dezvoltă într-un organism bolnav. De asemenea, actul de teroare apare ca
o înmănunchere de acŃiuni fondate pe nemulŃumiri, frustrare, speranŃe, emoŃii şi Ńeluri nerealizate.
Terorismul nu poate fi explicat doar de psihologi, care construiesc cu uşurinŃă diverse teorii şi
explicaŃii, şi nici doar prin referiri la psihologie. Acesta nu poate fi controlat exclusiv de forŃele de
ordine, deoarece acestea văd în el doar un act criminal - este neîndoielnic şi duce un război
psihologic, dar realitatea lui este mult mai complexă, el este rezultatul unui cumul de factori care
nu pot fi, în mod simplist, separaŃi.
1.1. ApariŃia şi evoluŃia terorismului – scurt istoric
Încă din antichitatea frica şi teroarea au fost folosite cu succes ca şi instrumente
convingătoare. Platon şi Aristotel au fost primii care au catalogat drept groaznica tirania ca şi
formă de guvernare, condamnând orice fel de violenŃă prin care supuşii să-şi urmeze îngroziŃi
conducătorul. Dacă iniŃial tirania a fost folosită ca şi formă de guvernare4, astăzi a căpătat o formă
de extremism baza pe teroare. „Ca armă politică terorismul a fost folosit la început exclusiv în sec.
XII-XIII de către un ordin islamic disident secret în perioada medievală, cunoscut sub denumirea
populară de Asasinii”5. Aceştia au devenit prima grupare teroristă cunoscută prin intermediul
cruciaŃilor. Tot în acea perioadă s-a născut şi Intifada şi Jihadul islamic, contrar religiei
mahomedane care interzice sinuciderea. În această virtute „a muri pentru Allah ar fi un gest
răsplătit prin aşezarea celui ce se jertfeşte direct în Paradis”6, astfel că denumirea de Jihad este
dată de către musulmani pentru atacurile asupra evreilor şi a celor pe care îi susŃin, indiferent de
religia pe care o poartă.
Jean Louis Dufour consideră că secolul trecut este apreciat ca fiind cel mai violent din istoria

1

Dan Ionescu, Mediul informational si ingluenta acestuia asupra actiunilor militare, (Craiova: ed. Sitech,
2009), 73-74
2
Vasile SImileanu, Asimetria fenomenului terrorist, 88
3
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4
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manifestare a puterii”. C. Wright Mills spunea că “orice politică este o luptă pentru putere; ori, forma ultimă de
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omului asupra omului întemeiat pe mijloacele violenŃei legitime” (cea care este considerată astfel)
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omenirii, prin manifestări militare, paramilitare, evenimente sociale, cataclisme naturale, accidente
ecologice, folosirea armei nucleare la Nagasaki şi Hiroshima, genocidul tăcut din Africa
subdezvoltată, crizele umanitare. Manifestarea celor două conflagraŃii mondiale şi a numeroaselor
crize politico-militare, cu implicaŃii internaŃionale (numai între 1929 şi 1985 au fost înregistrate
217), s-au soldat cu milioane de victime1.
Prin accedere la putere a partidelor de tip nazist în unele state din Europa, s-a creat un sistem
de guvernare dirijat de Berlin bazat pe frica şi coerciŃie. Europa avea să cunoască cea mai neagră
noapte din istoria sa. Herman Goerin, referitor la politica Germaniei naziste, declara: „Misiunea
mea este doar aceea de a distruge şi extermina, nimic mai mult. Lupta pe care o voi purta va fi
împotriva haosului şi nu o voi duce cu ajutorul poliŃiei (...) Lupta până la moarte, până ce va prin
gâtlejurile în laŃ, o voi purta cu ajutorul celor de lângă mine, al Cămăşilor Cafenii”. Şi aşa s-a şi
întâmplat! Misiunea lui Goering a avut ca efect cea mai mare epurare etnică, pentru milioane de
deportaŃi – în mare lor majoritate evrei -, ultimul drum fiind către camerele de gazare2.
După terminarea celui de-al Doilea Război Mondial şi începerea Războiului Rece, termenului
de terorism i-a fost atribuită o nouă conotaŃie de către comunişti şi anume manifestare
revoluŃionară. Paradoxal este faptul că această manifestare era una perfect legală şi a fost folosită
vizavi de revoltele violente derulate cu sprijinul Moscovei, „care pregătea membrii diverselor
grupa interne naŃionaliste şi anticolonialiste din statele dispuse în Asia, Africa, America Centrală,
America de Sud şi Orientul Mijlociu, ca împotrivire în dominaŃia străină”3.
În anul 1947, Yaser Arafat, preşedintele OrganizaŃiei pentru Eliberarea Palestinei (OEP)
afirma în faŃa Adunării Generale a ONU: DiferenŃa dintre revoluŃionar şi terorist constă în
motivele pentru care luptă fiecare dintre ei. NU poate fi numit terorist cel care se ridică pentru o
cauză dreaptă şi luptă pentru libertatea şi eliberarea Ńării împotriva invadatorilor, coloniilor şi
coloniştilor”. Interesant este modul de gândire dar mişcările teroriste nu înŃeleg că politica nu este
responsabilă cu dilema graniŃei dintre legal şi ilegal. Această diferenŃă este dată de teroarea
răspândită şi daunele rezultate din urmă atentatelor, iar actele teroriste comise de mişcările
palestiniene confirmă acest lucru.
Atacurile din 11 septembrie 2001 au depăşit prin anvergura lor limitele unor atacuri
sinucigaşe. Trebuie avut în vedere că acestea au fost bine planificate, au avut mijloacele necesare
şi răbdare, iar Ńara vizat s-a aflat în imposibilitatea de a preveni acest tragic eveniment, trecând
astfel terorismul la un nou nivel, de execuŃie dar mai ales de impact - GLOBAL.
II. Combaterea terorismului prin intelligence
Ce înseamnă intelligence? “Intelligence” (derivat din intellection, lat. Intellectio), semnifică
“capacitatea de cunoaștere”, “de a înțelege”, “bună intelegere”, din care s-a ajuns la sensul
“întelegere”, “relații secrete”, “informații secrete”, și la sintagma “service d`intelligence”
(serviciu de informații). La aceste senesuri ale intelligence-ului se mai poate adăuga: informația
prelucrată cognitiv cu o anumită semnificație pentru un beneficiar4 sau poate fi definit ca “fiind o
comunicare, veste, știre care pune pe cineva la curent cu o situație; lămurire asupra unei
persoane sau asupra unui lucru; totalitatea materialului de informare și documentare, izvoare,
surse; fiecare dintre elementele noi, în raport cu cunoștințele prealabile, cuprinse în semnificația
unui simbol sau a unui grup de simboluri”5
1
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Pentru un militar poate însemna cunoaşterea inamicului şi poate face diferenŃa între a învinge
şi a pierde pentru că informaŃia înseamnă cunoaştere, iar cunoaşterea înseamnă putere. Analiştii îl
văd ca fiind un pachet de informaŃii aflate în aşteptare pentru clarificare, iar factorii de decizie
politică consideră că trebuie să fie informaŃi ca să poate îndeplini nevoile declarate sau înŃelese.
Walter Laqueur afirmă în cartea A world of secrets: The Uses and Limits of Intelligence că
“termenul intelligence se referă la un organism care culege informaŃii, iar pe de altă parte, la
informaŃii care au fost prelucrate și gata de utilizare de către cosumator.
Intelligence-ul adună sub aceeaşi umbrelă component informațională a securitații naŃionale,
politicile interne şi externe, precum şi anumite aspect ale securităŃii internaŃionale în cazul
entităților cu vocație global (state, organizații). Conform lui Melanie M.H. Gutjahr, intelligence-ul
este procesul prin care anumite tipuri de informaŃii considerate ca fiind importante pentru
securitatea naŃională sunt solicitate, colectate, analizate şi prezentate factorilor de decizie1.
Intelligence-ul este prima linie de apărare împotriva terorismului. Poate ghida activităŃile pentru
aplicarea legii, concentrează acŃiuni sub acoperire şi stabileşte domeniul de aplicare al
operaŃiunilor militare. Astfel ca globalizarea războiul împotriva terorismului, consolidează
capacităŃile de avertizare prin unirea într-o reŃea multinaŃional a agenŃiilor de informaŃii – prin
diverse mijloace politice, economice şi militare, SUA au creat o coaliŃie la nivel mondial care să
combată terorismul2.
EvoluŃia socială, generatoare de evoluŃie a acŃiunii umane a determinat o permanentă
schimbare a modalităŃii de ducere a războiului. Ultimul secol marcat de o evoluŃie amplificată
exponenŃial de descoperirile în mediul tehnic şi al tehnologiei a produs modificări nu numai în
modul de ducere al războiului ci şi în alegerea spaŃiilor, a mediilor de confruntare. Bazat la
începuturile sale mai puŃin pe informaŃie, războiul astăzi nu numai că are la bază informaŃia ci se
duce în însăşi mediul de manifestare al acesteia, el, războiul, fiind continuu, confruntarea letală şi
distrugătoare fiind doar cea care marchează frontierele temporale ale pauzelor de pace ale acestui
război permanent, dus în alte medii decât cele accesibile entităŃilor neangajate3.
Richard J, Hughbank4 şi Don Githen5 explică, în lucrarea Intelligence and Its Role in
Protecting Against Terrorism, că indiferent de formă de intelligence, lumea poate fi împărŃită, în
termen scurt, ca viziune îngustă, Tactical Intelligence şi pe termen lung ca focalizare largă,
Strategic intelligence.

a) Tactical Intelligence
Tactical Intelligence se traduce ca Informații Tactice şi îşi are utilizarea în cadrul unităŃilor
operaŃionale care includ, printre alte lucruri, şi informatii din surse umane (human intelligence),
informaŃia obŃinută din sursă deschisă (open source intelligence), Informații imagistice (imagery
intelligence) şi observarea directă (direct observation). Aceste surse particulare le sunt necesare
soldaŃilor din teatrele de operaŃiuni unde terorismul a devenit rutină, pentru a putea identifica cele
mai simple modificări comportamentale, astfel putând evita potenŃiale conflicte nedorite cu
insurgenŃii.

1
A se vedea Katarina Zivanovic, International Cooperation of Intelligence Agencies against Transnational
Terrorist Targets, http://www.pfpconsortium.org/file/2789/view , accesat la 8.1.2012
2
A se vedea Derek S. Reveron, Olt Alies, New Friends: Intelligence-Sharing in the War on Terror,
http://derekreveron.com/Documents/su04-reveron.pdf , accesat 8.1.2012
3
Dan Ionescu, Mediul informational si ingluenta acestuia asupra actiunilor militare, 73
4
Este senior trainer cu HALO Corporation si militar ofiter de politie in U.S. Army.
5
Este capitan in U.S. Air Force
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b) Strategic intelligence
Informația strategică cuprinde numeroase definiŃii neştiinŃifice cum ar fi „informaŃii secrete
necesare pentru câmpul de luptă” – aceasta este o definitie destul de logică dar care nu exptima
esenta in totalitate. DefiniŃia oficială pe care Pentagonul o foloseşte este la fel de simplă:
„informația este necesară pentru formulare/planificarea de strategii, politici şi a operaŃiunilor
militare la nivel naŃional şi teatru de operaŃiuni”.
În câteva cuvinte, informația strategică reprezintă informația necesară pentru a crea şi a
implementa o strategie, de obicei o strategie mare, pe care birocraŃii o numesc strategie naŃională.
O strategie nu este de fapt un plan, dar este logica de conducere/punere în aplicare a planuli1.
2.1. Nevoia de informaŃie
Dan Ionescu consideră că „temporal, informaŃia poate fi nesemnificativă (non-value
intelligence), stocabila şi exploatabilă în alt context, redundantă în situaŃia în care este repetitivă şi
deja stocată, sau exploatabilă imediat (hight-value intelligence), toate acestea depinzând de starea
mediului pe care l-a accesat la un moment dat şi utilitatea pentru aceasta la acel moment. Rezultă
de aici că valoarea unei informaŃii este variabilă în funcŃie de starea mediului pe care îl accesează
dar şi de momentul accesării, capacităŃile de stocare şi analiza devenind astfel cruciale în
exploatarea eficientă şi la momentul potrivit a produsului colectării planificate, incidentale sau
accidentele”2.
În general, serviciile de informaŃii trebuie să descopere potenŃiale fapte ascunse şi/sau intenŃii,
iar în urma acestor descoperire să analizeze informaŃiile pentru a putea acŃiona prompt. Din
punctul de vedere al prelucrării informaŃiei şi a întocmirii unui raport, cel mai greu sistem de
scriere şi interpretare este cel al Mossad-ului datorită faptului că fiecare subiect trebuie scris într-o
singură propoziŃie, iar mesajul care cuprinde mai multe teme, se divide în mai multe mesaje
standard care la rândul lor primesc câte un nume de cod diferit.
InformaŃia trebuie obŃinută la timp pentru că astfel riscă să fie nefolositoare sau interpretarea
să nu poată fi efectuată la timp. Cazul cel mai recent este încercarea de asasinare a ambasadorului
Arabiei Saudite, complot care a fost dejucat, pe baza unor informaŃii, de FBI şi DEA (Drug
Enforcement Administration). Tot în baza acelor informaŃii s-a stabilit că cei implicaŃi
planificaseră atacuri cu bombe şi împotriva ambasadelor saudite şi israeliene din Washington3 informația a fost prelucrată și folosită în timp utli, astfel că indidentul a fost evitat.
„Disponibilitatea informaŃiei atât pentru profesionistul în domeniu cât şi pentru neiniŃiat
crează premisele unei competiŃii tot mai acerbe. Vizibilitatea asupra informaŃiei cotidiene cât şi
profesionalizate oferă porŃi şi orizonturi accesibile şi respectiv planificabile, disponibile tuturor,
dar exploatate numai de acele entităŃi cu adevărat competitive, fie ele indivizi, sisteme sau
organizaŃii”4.
III. CIA şi mossad în lupta cu terorismul
Am decis să descriu activitatea acestor două agenŃii de informatii datorită faptului că prima
este considerată a fi vârful de lance în lupta cu terorismul, iar cea de-a doua se alfa în mijlocul
lumii arabe şi este mereu vânat de cei care îl înconjoară.

1
John G. Heindenrich, The State of Strategic Intelligence, https://www.cia.gov/library/center-for-the-studyof-intelligence/csi-publications/csi-studies/studies/vol51no2/the-state-of-strategic-intelligence.html , accesat in
8.01.2012
2
Dan Ionescu, Mediul informational si ingluenta acestuia asupra actiunilor militare, 73
3
A se vedea http://news.blogs.cnn.com/2011/10/11/official-fbi-dea-disrupt-terror-plot-in-u-s-involvingiran/?hpt=hp_t1
4
Dan Ionescu, Mediul informational si ingluenta acestuia asupra actiunilor militare, 73
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3.1. C.I.A (Central Intelligence Agency)
CIA este cea mai importantă agenŃie de informatii care duce o luptă acerbă cu terorismul
internaŃional. Acest lucru se datorează faptului că politica SUA a fost, încă dinainte de 11
septembrie 2001, îndreptate spre această problemă. În 1993, spre exemplu, un tânăr a coborât din
maşină în faŃa intrării principale a sediului central al agenŃiei şi a început să tragă cu o mitralieră
de tip AK-47. Atacul a fost soldat cu împuşcarea mai multor angajaŃi ai agenŃiei. AcŃiunea
sângeroasă a durat extreme de puŃin – aproximativ 30 de secunde – astfel că tânărul s-a urcat în
maşină şi a plecat de la locul măcelului.
Acest atac a scos la lumină faptul că CIA îşi pierduse capacitatea de reacŃie imediată astfel că
administraŃia de la acea vreme (este vorba de administraŃia Clinton) a scos la iveală, prin analiza
efectuată, că puterile intelectuale şi operaŃionale ale CIA-ului se pierdeau – lipsa fondurilor şi-a
spus cuvântul. În urma acestei analize s-a demonstrate că agenŃia se alfa în declin. Drept urmare, a
urmat o perioadă de verificări şi remedieri a programelor nefuncŃionale, iar obiectivul numărul doi,
în 1995, a trecut pe prima poziŃie: terorismul. În urma acestei schimbări de interese, Orientul
Mijlociu a intrat în vizorul celor de la CIA, iar ca dovadă stau numeroasele rapoarte întocmite în
perioada respectivă. Osama Bin Laden, se număra printre teroriştii urmăriŃi. Despre acesta s-a aflat
prima dată la sfârşitul anilor `80 dar se ştiau foarte puŃin lucruri. Ca urmare, la sfârşitul anului
1996 s-a creat o unitate specială de contraterorism, dedicată în întregime saudiŃilor şi lui Bin
Laden, formată din 12 oameni.
Tim Weiner consideră că datorită ameninŃării teroriste tot mai pregnant, serviciile de
informaŃii au ajuns să-şi piardă din eficienŃa, mai ales după atacul eşuat împotriva lui Bin Laden.
Ca urma acestuia i s-a supraalimentat poziŃia ca lider, crescându-i numărul de adepŃi şi recruŃi. Se
asista practic, la un duel cu caracter urgent, între CIA şi Al Quaeda,
“Ajungem la momentul crucial şi fatidic – 11 septembrie 2001 – când pentru CIA a fost un
eşec catastrofal. Iată că al doilea mare moment crucial după Pearl Harbor, pe care CIA fusese
create să-l prevină, s-a petrecut, de data aceasta în grădina lor, însă la dimensiuni mult mai mari
din punct de vedere al impactului creat. CIA s-a văzut impotenta în faŃa unor ameninŃări atât de
grave, a unor ameninŃări care prin definiŃie trebuia să le prevadă şi sa le prevină, ceea ce denotă,
probabil, grave discordanŃe, în sânul acestuia”1.
A urmat o perioadă grea, marcată de acest insucces, a agenŃiei. S-a trecut la cooperarea dintre
mai multe servicii de informatii pentru întocmirea listelor de suspecŃi, s-au efectuat arestări – CIA
a început să se ridice din propria s-a cenuşe, astfel că în anul 2011, Osama Bin Laden a fost
descoperit şi omorât de către americani2.
Cu toate că acesta a fost considerat vârful de lance în lumea internaŃională a terorismului, un
alt lider, care va duce mai departe teroare, îi va lua locul, iar serviciile de informaŃii vor trebui să
descopere viitoare potenŃiale fapte de teroare. “A avea de a face cu terorişti este până la urmă o
chestiune publică, iar aceasta trebuie înŃeleasă de toŃi cei ce desfăşoară activităŃi în acest sens”3.
3.2. Mossad
Încă de la crearea acestui serviciu – după constituirea statului Israel -, Mossad-ul s-a remarcat
în lumea agenŃiilor de informatii, astfel că a fost considerate egală cu CIA-ul american şi MI5-ul
Britanic. DiferenŃa este accea că agenŃia israeliană este considerate Institut, astfel că în cadrul
programelor, studenŃii, primesc o educaŃie necesară unei vieŃi acoperite.
“Principala sarcină este accea de conduce operaŃiuni împotriva naŃiunilor şi organizaŃiilor
1
Teodor Popa, Serviciile de informatii vs. terorism – de la pregatire la actiune, in Stabilitate si Securitate
Regionala, (Bucuresti: Ed. Uniiversitatii Nationale de Aparare “Carol I”, 2009), 295
2
A se vedea pe larg Tim Weiner, CIA-o istorie secreta, (Bucuresti: Ed Litera International, 2007)
3
Teodor Popa, Serviciile de informatii vs. terorism – de la pregatire la actiune, 295
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ostile din întreaga lumea, cu deosebire din vestul Europei şi din SUA” . Pe lângă aceste sarcini,
Mossadul urmăreşte atât liderii cât şi potenŃialul militar al Ńărilor arabe – se alfa în permanentă
căutare de noutate despre tot ce înseamnă relaŃiile dintre liderii arabi. Se urmăresc chiar şi
negocierile din Orient, mai ales când este vorba de achiziŃionarea armamentului. “Un ochi
suspicios este permanent îndreptat probabil şi spre ONU, organism considerat, în general, ostil
intereselor israelului”2.
Munca de spionaj este pusă în practică de echipe bine antrenate ale Mossad-ului. Acestea nu
sunt străine de apariŃia unor tulburări sociale destinate creării unei atmosfere de neîncredere între
statele arabe şi conducătorii lor3.
Concluzii
AmeninŃările teroriste sunt de mare actualitate şi nu vor dispărea în următorul deceniu. Cel
mai probabil vor suferi modificări astfel că diversificarea va fi de neoprit. Atacurile teroriste au
fost, sunt şi vor fi atipice, vor urmări vulnerabilităŃile statelor şi vor acŃiona semănând teroarea. De
accea, lupta împotriva terorismului nu este şi nu poate fi uşoară. Şi aceasta nu neaparat pentru că
teroriştii ar fi foarte puternici, ci pentru că ei sunt lipsiŃi de orice logică şi de orice filosofie.
Combaterea terorismului nu poate ieşi însă din legile şi obiceiurile războiului şi ale luptei armate
şi, de aceea, dificultăŃile unei astfel de confruntări vor fi totdeauna foarte mari”4.
Domeniul informaŃional, prin definiŃie este un domeniu închis care trebuie să găsească la
rândul său modalităŃi de integrare în sistem, conectare şi operare care să faciliteze suficient
vizibilitatea asupra factorilor perturbatori ai echilibrelor regionale şi globale, să ofere
administraŃiilor statale şi organizaŃionale transnaŃionale posibilitatea unei acŃiuni conceptual unice
şi cu eforturi comune să prevină, să stopeze şi să diminueze efectele acŃiunilor nocive evoluŃiei
civilizaŃiei umane şi individului5.
După 11 septembrie, marea majoritate a agenŃiilor de informaŃii şi-au reorganizat sistemele de
apărare şi de lupta contraterorista, au început să schimbe informaŃii despre organizaŃiile teroriste
(share intelligence) şi să lucreze împreună pentru dejucarea planurilor teroriste. Astfel că lupta
antiteroristă globală trebuie să includă cooperarea strategic comună şi colaborarea pragmatic şi
sinceră.
Prin răbdare şi vigilenŃă, teroriştii îşi continuă cauza lor prin înŃelegerea societăŃii noastre.
Astfel, devine imperativ să facem acelaşi lucru şi să obŃinem informaŃii despre cei care aleg să
atace libertăŃile şi modul nostru de viaŃă. Colectarea informaŃiilor se va dovedi de nepreŃuit în acest
caz, dar trebuie utilizat cât mai bine acest instrument important la nivel strategic, operaŃional şi
tactic
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SPIONI AI SECOLULUI XX
Mihaela Andreea CIOREI*

Abstract:
Espionage is an activity of one or more individuals entitled spy; the main purpose of this
activity is to observe one or more individuals, institutions and countries to find their intention or
their activities, to find out what it intends to do or to say, and that with the purpose to inform a
third party.
Cuvinte cheie: espionage, information, international relations, secret agent, blackmail
I.
Preliminarii
Potrivit lucrărilor lexicografice, spionajul este este desemnat ca activitate constând în
culegerea şi transmiterea de informaŃii secrete unor puteri străine. Asemenea acŃiuni presupun
obŃinerea prin diferite mijloace, de la infiltrare la şantaj, de informaŃii militare, politic, comerciale
şi de altă natură, prin intermediul spionilor, agenŃilor secreŃi sau al altor mijloace ilegale de
monitorizare. Conform „Encyclopedia Britanica”, spionajul se distinge de termenul de
„intelligence”, cu circulaŃie mai ales în Ńările de cultură anglo - saxonă, care presupune de
asemenea obŃinerea şi evaluarea de informaŃii privind puteri străine, de cele mai multe ori adverse,
prin aceea că spionajul are o natură „ofensivă” şi ilegală. DicŃionarul legislativ al lui Henry
Campbell Black (1990) defineşte spionajul ca fiind „strângerea, transmiterea sau pierderea
informaŃiilor referitoare la apărarea Ńării”.1
MulŃi autori au încercat să definească noŃiunile de „spionaj”, „spion”, această lume a vieŃii
ascunse. Printre aceştia i-am putea enumera pe Otto von Bismark, John Le Carre, Walter Laquer.
Spre exemplu, Otto von Bismark susŃinea faptul că lumea spionajului este o lume a elitelor.
Spionajul, „acest comerŃ cu informaŃii”2, datează încă din antichitate, evoluând, trecând de la
primele etape ale evoluŃiei omenirii. S-a precizat faptul că spionii sunt cu oameni intelectuali,
inteligenŃi, dotaŃi, elitişti. Dacă observăm de-a lungul timpului cine au fost spionii, ne dăm seama
că aceste calităŃi sunt adevărate. Spionii erau aleşi, în special, din rândurile intelectualilor şi
anume: scriitori, jurnalişti, artişti, profesori, filozofi, oameni de ştiinŃă, clerici.
Termenul de ofiŃer de informaŃii este de asemenea folosit pentru a descrie un membru a
forŃelor armate, poliŃiei sau agenŃiilor de spionaj, care sunt specializate în strângerea, fuziunea şi
analizarea informaŃiilor, pentru a se sfătui cu guvernul său cu alte organizaŃii.3
Nu trebuie pierdut din vedere nici faptul că ameninŃările cu care se confruntă la acest moment
entităŃile sociale sunt cu totul şi cu totul altele decât în trecut şi mai ales dimensiunile spaŃiale şi
temporale în care aceasta se configurează. Progresul extraordinar al omenirii în ultimul secol a
generat nu numai facilităŃi în creşterea nivelului de trai şi confortul social ci şi creşterea
exponenŃială a metodelor şi mijloacelor utilizate în confruntare, echilibrul fiind obŃinut numai prin
*
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Alexandru Popescu, “Academia Secretelor. Intelectualii si Spionajul”, Ed. Meronia, Bucuresti, 2006, Pp. 1516
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A se vedea Alexandru Popescu, op. cit.
3
http://www.privat-detectiv.ro/spionaj.html
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contramăsuri de prevenŃie şi lovire în care informaŃiile au un rol capital.1
1.1
Descoperirea artei „de a spiona”
De spioni este nevoie oriunde: de la curŃile princiare până în gospodăriile populaŃiei, dar, mai
ales, în „corturile” conducătorilor militari. Este absolut necesar ca, pe baza informaŃiilor obŃinute
de spioni, să fie alcătuită liste ale condamnaŃilor adverşi, care să cuprindă o serie de date
personale: poreclele, obişnuinŃele, numărul de copii, rudele, chiar servitorii acestora. În orice caz,
nu trebuie pierdut din vedere adversarul, la rândul lui, dispune de spioni. Atunci când aceştia sunt
capturaŃi, nu trebuie executaŃi, ci astfel manipulaŃi pentru ca, o dată lăsaŃi liberi, să fie făcuŃi să
furnizeze informaŃii false duşmanului în slujba căruia au fost.2
Spionajul şi-a dobândit o reputaŃie urâtă din momentul naşterii sale, acum vreo 5000 de ani,
undeva în Egiptul antic, când faraonul Thutmosis3 a găsit ideea de a ascunde în saci de făină,
pentru a spiona în oraşul asediat Jaffa, oameni. Thutmosis a organizat primul aparat de spionaj
guvernamental, de stat, din istorie, inovaŃie pe care mai târziu a sculptat-o printre hieroglifele care
înregistrau triumful domniei sale - deşi a fost prudent şi a categorisit acŃiunile sale de spionaj sub
inscripŃia de "ştiinŃa secretă". Thutmosis poate că a fost un renumit maestru al spionajului, dar el a
înŃeles că nu era un lucru prea agreabil să dea târcoale, chiar şi duşmanilor săi, şi-i clar că a
preferat să fie amintit pentru alte aspecte ale politicii sale.
În scrierile lui Sun Tzu în tratatul „Cele treisprezece porunci”. Acesta a încercat să
dovedească la ce nivele puteau ajunge spionii, prin dobândirea unei tactici şi a unei strategii a
activităŃilor informative, în acea perioadă în China.
Mai târziu, în timpul Războiului Rece, au fost folosiŃi cei mai mulŃi spioni atât din partea
Statelor Unite cât şi din partea Uniunii Sovietice. Marea majoritate a acestor spioni au fost prinşi,
iar o dată prinşi, aceştia ori erau executaŃi, ori erau obligaŃi să devină agenŃi dubli.
II.
Tipuri de spionaj
Spionajul poate fi de mai multe feluri:
a)
Spionajul militar;
b)
Spionajul economic;
c)
Spionajul ştiinŃific;
d)
Spionajul comercial şi financiar;
e)
Contraspionaj.
a)
Spionajul militar
Spionajul militar, are în vedere obŃinerea de date şi informaŃii din domenii ce au tangenŃă
directă cu apărarea Ńării. Ele nu se referă însă, în mod simplist, doar la concentrarea sau dislocarea
de trupe şi tehnica militară ori la anume planuri strategice, ci priveşte complexitatea de date
privind forŃele umane şi materiale ce au legătură cu apărarea Ńării, moralul trupelor şi altor
formaŃiuni ce participă la sistemul de securitate (apărare), dotarea, activităŃile de stat major, nivelul
de pregătire al cadrelor, ataşamentul şi moralitatea lor, problemele economice specifice armatei şi
industriei de apărare.în sfera spionajului militar intră şi culegerea de date despre capacitatea
uzinelor care pot lucra pentru nevoile războiului, producŃia unor materiale strategice, căile şi
mijloacele de transport etc. Spionajul militar pe timp de război diferă faŃă de cel din timp de pace,
1
Dan Ionescu, “Mediul Informational si influenta acestuia asupra actiunilor militare”, Ed. Sitech, Craiova,
2009, p. 40
2
Alexandru Popescu, op. cit, P. 27
3
Thutmosis sau Tutmes III,1468-1436 i.Hr., din dinastia 18; cel mai insemnat faraon al Regatului nou
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atât sub aspectul imperativitatii cu care trebuie obŃinute informaŃiile, cât şi al ariei mult mai largi
de date care se impun a fi cunoscute.în decursul războiului, timpul care stă la dispoziŃia spionajului
este delimitat precis.1
b)
Spionajul economic
Spionajul economic implică atât cunoaşterea cât şi obŃinerea de informaŃii privind strategia,
orientările şi evoluŃiile politicii economice ale unui stat, de asemenea, ramura, domeniul de
activitate sau chiar întreprindere. Dacă spionajul militar şi spionajul politic îşi au câmpul de
acŃiune la nivel statal, în schimb spionajul economic coboară până la nivel de întreprindere şi chiar
la nivel de individ.
c)
Spionajul ştiinŃific
Spionajul ştiinŃific presupune obŃinerea de informaŃii referitoare la cele mai valoroase idei şi
descoperiri din domeniul ştiinŃelor. Simplul fapt de a afla unde se găseşte o anumită personalitate
din lumea ştiinŃei sau la ce problemă intenŃionează să lucreze. Adesea, munca lor de
"documentare" este mai simplă. După aprecierea unor ziarişti, peste 98% din informaŃiile
ştiinŃifice sunt obŃinute în urma studierii detaliate a milioane de publicaŃii care apar anual în lume.
Există centre specializate care colectează şi difuzează informaŃiile ştiinŃifice. Cercetarea atentă a
materialelor publicate, chiar şi a ştirilor izolate, oferă unor firme şi laboratoare date ştiinŃifice care,
puse în legătură cu alte informaŃii culese, care pot da indicii pentru activitatea de cercetare într-un
domeniu sau altul.
d)
Spionajul comercial şi financiar
Spionajul comercial şi financiar are drept scop obŃinerea de informaŃii din domeniul vizat şi
înlăturarea concurentului de pe piaŃa economică. AgenŃii unui asemenea tip de spionaj urmăresc
aflarea condiŃiilor în care s-a produs o anumită marfă, publicitatea ce va fi făcută, preŃul de
vânzare, canalele de distribuŃie utilizate, pentru că la rândul său, concurentul să ofere condiŃii mai
avantajoase di astfel să obŃină întâietatea.2
e)
Contraspionajul
Contraspionajul reprezintă activitate de urmărire și de contracarare a actelor de spionaj și de
descoperire și prindere a spionilor.3
3.1 Categorii de spioni

spion local;

spion intern;

spion dublu;

spion de sacrificiu

spion triplu.4
Spionul local este recrutat din diferite medii sociale ale statului străin.
Spionl intern este recrutat din rândul funcŃionarilor şi oficialităŃilor de stat cu funcŃii
înalte, cu o ridicată valoare informativă
Spionul dublu este recrutat din rândul spionilor de profesie trimişi de inamic.
Spionul triplu este o persoană care se preface că este un agent dublu dar de fapt în tot
acest timp este loial organizației de unde au fost pentru prima dată cooptaŃi.
Spionul de sacrificiu este ales din agenŃii proprii, încărcaŃi cu informaŃii false şi
trimis la inamic în scopul de a fi capturat şi interogat, iar sub efectele torturilor, acesta va spune
1

http://www.privat-detectiv.ro/spionaj.html
ibidem
3
http://dexonline.ro/definitie/contraspionaj
4
http://bistrita24.ro/articole/Din-istoria-serviciilor-secrete-4-11420.html
2
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"tot ceea ce ştiu", realizând prin acest procedeu, încărcarea cu informaŃii false a duşmanului.
III.
Spioni celebri
Mata Hari (1876-1917)
Pe numele ei adevărat, Margaretha Geetruide Zelle, a fost căsătorită cu ofiŃerul Rudolph
Mclead. Timp de un an de zile ce au locuit pe insula Java, unde a învăŃat dansuri rituale locale,
Margaretha s-a îmbolnăvit din cauza climei. Deoarece soŃul ei „suferea” de o gelozie accentuată,
aceasta a decis să divorŃeze. A avut doi copii, dar unul dintre ei a murit. Ea s-a întors în Olanda în
anul 1902, iar în anul 1905 si-a început cariera de dansatoare la Paris, sub numele de Mata Hâri
(Ochiul Zorilor). Datorită faptului că aceasta devenise o curtezană de lux, l-a cunoscut pe ofiŃerul
Alfred Kieper.1
În anul 1915 Mata Hari îl cunoaşte pe Karl H Cramer, care în acel moment era şeful
serviciului de informaŃii german din Amsterdam, care era subordonat serviciului de spionaj
german. Datorită acestei relaŃii, în toamna aceluiaşi an, această curtezană de lux îşi începe cariera
sa de spioană, sub numele de cod H21. Şeful spionajului german, colonelul Nicolai, dă ordin ca
imediat, viitoare agentă să urmeze cursuri de pregătire pentru activitatea informativă. Se va întâlni
la Koln cu „domnişoara doctor” Schragmuller2, şef al spionajului german în Belgia şi FranŃa, care
de asemenea o familiarizează cu activităŃile informative.3
După aceste cursuri, ca o primă sarcină a spioanei, Mata Hari a trebuit să adune informaŃii cu
privire la o eventuală ofensivă franceză. În luna decembrie a aceluiaşi an, aceasta reuşeşte să
ajungă în FranŃa unde va locui la „Grand Hotel” din Paris. Aici face cunoştinŃă cu oameni influenŃi
ai FranŃei, precum miniştri, fost miniştri, secretari generali sau cu ofiŃeri de armată. Aceasta a
adunat informaŃii, iar în curând îşi dă seama că nu este vorba de nicio ofensivă franceză, ceea ce
era important pentru statul german, pentru ca acesta să-şi pregătească el însuşi o ofensivă.
De asemenea, aceasta călătoreşte şi prin Spania de unde va putea aduna informaŃii cu privire
la FranŃa şi la trupele franceze. După o scurgere de informaŃii, agenta H 21 este descoperită de
către autorităŃile olandeze şi franceze, iar în decursul anului 1916 îi este interzis accesul în FranŃa.
Prin relaŃiile pe care şi le făcuse, aceasta reuşeşte să intre în FranŃa. Aici încearcă să se întâlnească
cu iubitul ei rus, căpitanul Vadime von Massloff, dar îşi face apariŃia căpitanul Ladoux, care era
şeful serviciului de spionaj francez. Acesta îi propune să lucreze pentru el. După discuŃii avute cu
prietenii ei francezi, aceasta se hotărăşte să spioneze şi pentru FranŃa, astfel devenind spion dublu.
Ea are ca misiune să meargă în Belgia şi să se întâlnească cu dl Werfleim pentru a afla planurile
militare germane. În drumul ei către Belgia este arestată în FranŃa, unde este învinuită de spionaj,
la data de 13 februarie 1917.
După mai multe interogări, şi în urma unui proces, aceasta este condamnată la moarte. Pe 15
octombrie Mata Hari este executată.
Lea Niako
Lea Rose Kruse, pe numele ei adevărat, s-a născut la Hamburg. La 11 ani şi-a început cariera
ca dansatoare exotică, la curtea Împăratului Etiopiei. Acesteia i se propuseseră anumit oferte cu
privire la o carieră în cinematografie, la Berlin. Acestea au rămas doar simple promisiuni, dar
pentru a o folosi, Sosnovski, cavalerul care o abordase cu promisiunile, îi oferă de această dată
instrucŃiuni cu privire la spionaj. În urma acestor instrucŃiuni, aceasta primeşte un nume de cod - Z
12 Antoinette. Activitatea acesteia era de a afla at mai multe date şi informaŃii cu privire la ofiŃerii
superiori. Lea făcuse o greşeală prin faptul că avea un prieten căruia i se destăinuia, iar acesta a
1

www.listverse.com/2007/08/24/top -10-famous-spies
Elisabeth Schragmuller (1888- 1940), a fost supranumita “domnisoara doctor” datorita faptului ca dupa ce a
studiat stiintele politice la Berlin, Lausanne si Freiburg, aceasta obtine titlul de doctor, in 1913.
3
A se vedea Alexandru Popescu, op. cit.
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informat poliŃia despre activităŃile pe care ea le desfăşura. O dată informat Gestapo-ul, şi prinsă,
aceasta acceptă să joace un rol dublu, să devină un agent dublu. La un an mai târziu, în 1934,
agentele lui Sosnovki începuseră a fi arestate pe baza informaŃiilor oferite de agentul Z 12
Antoinette. După ceva timp este închisă şi Lea alături de celelalte agente, inclusiv Sosnovski. În
urma intervenŃiei lui Hitler, aceasta este eliberată. Hitler a declarat: „Fără ea, reŃeaua ar fi lucrat în
continuare”.1
Aldrich Ames
Acesta a ales cariera de spion datorită interesului financiar. Acesta a fost ofiŃer CIA cu o
vechime de 31 de ani în cadrul acestei organizaŃii. Ames a vândut de-a lungul anilor, numeroase
informaŃii care au dus la compromiterea a cel puŃin 100 de agenŃi ai CIA şi care au dus la
executarea a mai mult de 10 agenŃi. Suma pe care a primit-o în urma numelor valoroase a agenŃilor
CIA care lucrau sub acoperire în Uniunea Sovietică, în acea perioadă, a fost de 4.6 milioane de
dolari.2
În anul 1985, AgenŃia şi-a dat seama că are pierderi majore şi că existau scurgerile de
informaŃii, dar nu le veneau să creadă celor din conducere că există vreun spion în AgenŃie. CIA a
cerut într-un final ajutor FBI-ului, iar în urma investigaŃiilor s-a descoperit faptul că Aldrich Ames
era spionul, persoana care oferea informaŃii Uniunii Sovietice.
În urma deconspirării, agentul CIA a fost arestat şi condamnat la închisoare pe viaŃă. În
momentul de faŃă acesta este închis în Penitenciarul din Allenwood, Pennsylvania.
Klaus Fuchs
Fuchs a lucrat la proiectul bombei atomice pentru Anglia. După un scurt timp, acesta a
devenit spionul Uniunii Sovietice. Scopul acestuia era de a furniza informaŃii cu privire la crearea
bombei atomice. În anul 1943, acesta a fost transferat în America pentru a lua parte la proiectul
Manhattan.3
Din 1949 Fuchs a lucrat în New Mexico. Timp de doi ani a livrat către KGB planuri teoretice
pentru construirea bombei cu hidrogen şi de asemenea date importante despre producŃia de uraniu
235, permiŃându-le ruşilor să determine numărul de bombe care există la acea perioadă în posesia
SUA. În anul 1946 acesta s-a întors în Anglia unde a fost arestat şi interogat, iar apoi condamnat la
14 ani de închisoare (aceasta fiind pedeapsa maximă pentru furnizarea de informaŃii către un alt
stat). După 9 ani de închisoare a ieşit, şi s-a mutat în Germania unde a rămas până la sfârşitul
vieŃii.
Richard Sorge
Unul dintre cei mai proeminenŃi jurnalişti germani din anii 1940, Richard Sorge,
membru al partidului Nazist cu faima unui afemeiat şi beŃiv notoriu, a fost, de fapt, un ofiŃer
al serviciului militar sovietic de informaŃii externe (GRU) şi, probabil, cel mai important
spion sovietic din Asia.4
Sorge a făcut studii de economie şi ştiinŃe politice, iar după aceste studii el a adoptat ideologia
marxistă. La sfârşitul războiului, radicalismul în Germania era violent, de aceea Sorge s-a orientat
spre stânga. În 1919 şi-a obŃinut doctoratul în ştiinŃe politice şi s-a înscris în Partidul Comunist
German. Ideile de stânga a lui Sorge i-au adus probleme cu poliŃia şi de aceea în 1924 a fugit din
Germania şi s-a refugiat în Rusia Sovietică, unde s-a alăturat armatei sovietice internaŃionale Cominternul5, care Ńinea legătura cu partidele comuniste din străinătate. În 1929, el a început să
1

Ibidem, P. 131
www.listverse.com/2007/08/24/top -10-famous-spies
3
Acest proiect a avut rolul de dezvoltare a bombei atomice, prima arma nuclear in timpul Celui de-al Doilea
Razboi Mondial. Statele care au luat parte la acest proiect au fost: Statele Unite, Regatul Unit si Canada
4
http://www.historia.ro/exclusiv_web/actualitate/articol/richard-sorge-spionul-care-salvat-urss-ul#
5
Internaționala a III-a, a fost o organizație internațională comunistă fondată în 1919 de Lenin și de Partidul
Comunist Rus (bolșevic), care avea ca scop lupta prin toate mijloacele posibile, inclusiv lupta armată, pentru
2
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lucreze ca ofiŃer de informaŃii militare şi a fost trimis în prima misiune în China. Următoarea
misiune a lui Sorge a fost în Japonia, iar aici trebuia să formeze o reŃea de informaŃii în folosul
Uniunii Sovietice. Trei ani mai târziu Japonia a cucerit Manciuria, iar Moscova se temea ca
următoarea Ńintă a japonezilor să fie Estul Îndepărtat al Rusiei Sovietice. Sorge a mers în Germania
pentru a-şi construi o carieră de faŃadă de jurnalist iar un editor de la un ziar german a acceptat să
îi publice câteva articole şi i-a dat o scrisoare de recomandare către colonelul Eugen Ott, noul
ofiŃer trimis de Germania în Tokyo.
Sorge a ajuns în Tokyo, în septembrie 1933. Articolele publicate în ziarul nazist şi scrisoarea
de recomandare din partea editorului german l-au făcut recunoscut ca expert în Japonia. El s-a
alăturat Partidului Nazist prin aceasta dobândind acces la ambasada Germaniei, unde se reuneau
toŃi diplomaŃii, inclusiv ambasadorul din Japonia la acel momentul, Herbert von Dirksen.
La sfârşitul anului 1940, Sorge a depistat un plan de acŃiuni militare germane care se
desfăşura în apropierea graniŃelor Uniunii Sovietice. Pe 28 decembrie, acesta a trimis la Moscova
primul avertisment despre un posibil atac nazist. În mai 1941, Sorge şi-a dat seama că războiul era
iminent şi a anunŃat autorităŃile sovietice: „Posibilitatea de a se declanşa cu război în orice moment
este foarte mare... generalii germani cred că puterea Armatei Roşii este scăzută şi poate fi distrusă
în câteva săptămâni". O altă depeşă din 30 mai începe aşa: „Berlinul l-a informat pe Ott că atacul
german va începe la sfârşitul lunii iunie. Ott este 95% sigur că războiul va începe".1
Victoria Uniunii Sovietice nu s-a datorat doar reŃelei de informaŃii condusă de Sorge, dar
acesta a jucat un rol important. Sorge nu avea timp să se bucure de acest succes deoarece reŃeaua
sa de spionaj începuse să se destrame. Pe 18 octombrie, Sorge a fost arestat. După ce a fost
torturat, el a povestit toate detaliile despre activitatea în schimbul eliberării soŃiei sale, Hanako
Iishi, şi a celorlalte soŃii ale colaboratorilor săi, care acestea din urmă erau nevinovate. Richard
Sorge şi-a petrecut ultimii trei ani în închisoarea Sugamo din Tokyo, unde a fost condamnat ca
agent sovietic ale cărui activităŃi de spionaj au avut ca scop răsturnarea regimului din Japonia.
În septembrie 1943, Sorge a fost condamnat la moarte. El a sperat ca autorităŃile japoneze îl
vor elibera în schimbul unui prizonier japonez capturat de sovietici. Japonia a încercat de trei ori să
aranjeze acest schimb de prizonieri, dar de fiecare dată, răspunsul de la Moscova a fost negativ.
IV.
În loc de concluzii
Spionajul este una dintre cele mai dure şi disciplinate meserii de pe pământ. Spionajul este un
duel dur, numai că în loc de arme fizice se folosesc cele spirituale. În loc de sabie se foloseşte
inteligenŃă, memoria, experienŃa de viaŃă. În loc de pistol şi glonŃ se folosesc informaŃiile şi
trucurile de manipulare. În loc de fente se folosesc spiritul de observaŃie, de orientare rapidă în
situaŃii noi, rezistenŃa fizică, spontaneitate. Este o luptă adevărată, cu victime adevărate.
Dacă spionul este prins el nu se bucură de protecŃia dreptului internaŃional, singura garanŃie
fiind aceea de a beneficia de o judecată în conformitate cu legile statului care l-a deconspirat.
Practicile pe care le experimentează spionul, ca şi reprezentările, privesc un ansamblu de
cunoştinŃe care nu ar trebui ştiute de unii şi care ar trebui ascunse faŃa de ceilalŃi. În planul
politicului, secolul XX a fost secolul în care au fost folosiŃi cei mai mulŃi agenŃi secreŃi.
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REPERE ALE UNUI STUDIU DE CAZ. ADERAREA TURCIEI LA
UNIUNEA EUROPEANĂ
Tudor ŞTIRBEłIU∗

Abstract
The content of this paper will present Turkey’s involvement in the European continent
especially regarding its involvement in the European Union and NATO. Turkey represents a state
of great geo-strategic importance for NATO considering its Black Sea and Mediterranean shores
and its proximity to the Middle East, a highly disturbed area of conflict. Turkey’s accession to the
European Union has a long history and Turkey is an important factor in European politics. Turkey
is already a NATO member and the European Union accession process presents progress. The
purpose of this paper is to facilitate the analysis of possible advantages and disadvantages, both
for Turkey and for the European Union, if Turkey joins the European Union. In the paper I have
traced the history of Turkey - European Union relations, especially the European Union
assistance programs for Turkey’s pre-accession, and Turkey’s significance for important globe
state actors or international organizations.
Cuvinte cheie: Turcia, aderare, Uniunea Europeana, NATO, geostrategie
Introducere
La trei ani de la semnarea Tratatului de la Washington, la 18 februarie 1952, Grecia şi Turcia
au aderat la NATO. Acest lucru a permis NATO consolidarea "flancului său sudic".
Într-o perioadă dominată de teama expansionismului comunistă în întreaga Europă şi în alte
zone ale lumii, extinderea de securitate spre Sud-Estul Europei a fost de importanŃă strategică. Nu
numai că aderarea la NATO a redus influenŃa comunistă în Grecia - o Ńară ce se recupera dintrun război civil - dar, de asemenea, a scutit Turcia de presiunea sovietică pentru accesul la diferite
rute maritime-cheie geostrategice1.
La începutul lunii octombrie 2011, ministrul afacerilor externe britanic William Hague, a
declarat că Turcia este „un jucător în creştere rapidă şi una dintre Ńările cu care lucrez cel mai
mult”2. Acelaşi ministru şi-a completat declaraŃia astfel:
„Eu nu aş fi descurajat de libertatea de circulaŃie pentru că eu cred că este
o necesitate strategică şi economic benefică să aducem Turcia în UE. Intorcând spatele Turciei, ar
fi din partea UE, o eroare pe termen lung”3.
Despre importanŃa Turciei în recompunerea scenei relaŃiilor internaŃionale din diferite
∗
Student, anul II, Universitatea „Ovidius” din ConstanŃa, Facultatea de Istorie şi ŞtiinŃe Politice,
Specializarea: Studii de Securitate; (e-mail: tudorstirbetiu@yahoo.com). Acest studiu a fost elaborat sub
coordonarea conf. univ. dr. Mariana Cojoc (marianacojoc@yahoo.com).
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dimensiuni cronologice cum ar fi: perioada interbelică, Razboiul Rece sau la finalul acestuia s-au
scris sute şi mii de pagini de către analişti, istorici sau lideri. În fapt, actorii globali ai
contemporaneităŃii au subliniat în repetate randuri se colaborarea cu Turcia în vederea atingerii
diferitelor obiective strategice şi acest lucru poate consolida în continuare statutul diplomatic
al Turciei. După cum a subliniat şi Joshua Surtees - presupunerea că Turcia este o democraŃie
înfloritoare sau chiar pe deplin funcŃională, nu este încă în întregime corectă dar este
utilă pentru superputerile globale, cum ar fi Statele Unite1.
Anul revoltelor arabe – 2011 a reafirmat importanŃa strategică a Turciei pentru puterile
politice ale lumii, Turcia ocupând acum o poziŃie privilegiată ca punct de sprijin a unei
axe emergente Est-Vest în cadrul relaŃiilor internaŃionale, jucând un rol central în Libia, aând un
cuvânt puternic de spus în Siria2. Iar rolul sau de principal mediator pe aceasta dimensiune va
continua să se impună.
Turcia spre Uniunea Europeană: un drum... lung
În septembrie 1959, Turcia şi-a depus candidatura pentru a deveni membru asociat la
Comunitatea Economică Europeană (CEE), iar în aprilie 1987, cererea de aderare la această
comunitate.
În noiembrie 1970 a fost semnat protocolul adițional și cel de-al doilea protocol financiar la
Bruxelles, pregătind calea pentru crearea uniunii vamale, iar în 1995 s-a finalizat acordul privind
crearea acesteia.
Evident, „parcursul” Turciei a continuat astfel încât, în decembrie 1999, Consiliul European
de la Helsinki a recunoscut Turcia drept țară candidată la aderare. O altă componentă a
dimensiunii relaŃiei Turcia – Uniunea Europeană a fost conturată în luna martie a anului 2001 când
Consiliul U.E. a adoptat Parteneriatul pentru aderarea Republicii Turcia, fiind revizuit în mai
2003.
Un an mai tîrziu, în decembrie 2004, Consiliul U.E. a definit condițiile pentru lansarea
negocierilor de aderare după ce, în octombrie 2004, Comisia Europeană a prezentat recomandările
sale privind progresele înregistrate de Turcia în perspectiva aderării precum și diferite documente
de lucru referitor la aspectele legate de perspectivele de aderare a Turciei.
De asemenea, Parteneriatul pentru aderarea Republicii Turcia la Uniunea Europeană a fost
revizuit atât în decembrie 2005 precum şi în februarie 2008.
În tot acest timp, au fost deschise şi închise negocieri pentru diferite capitole precum: ştiinta
şi cercetare, întreprinderi şi industri, control financiar şi statistici, etc.
Uniunea Europeană a stabilit o uniune vamală cu Turcia încădin anul 1995 prin care sareglementat comerțul cu produse prelucrate accentuându-se unul dintre Criteriile de aderare de la
Copenhaga (1993), mai precis, armonizarea legislației Turciei cu anumite politici ale comunităŃilor
europene, cum ar fi reglementarea tehnică a produselor, concurența și proprietatea intelectuală.
În privinŃa comerțului de produse agricole și din oțel dintre Uniunea Europeană și Turcia
acesta a fost reglementat prin acorduri preferențiale separate. Uniunea vamală a contribuit la o
creștere semnificativă a schimburilor comerciale dintre Turcia și statele membre. UE este cel mai
important partener comercial al Turciei (în prezent, mai mult de jumătate din volumul comercial)3.
Balanța comercială dintre cele două părți este aproape în echilibru: un deficit de mai puțin de
8,3 miliarde de euro, reprezentând 13% din deficitul comercial total al Turciei. Volumul
1

Joshua Surtees, Turcia nu este o Ńară liberă, în „The Guardian” din 1 mai 2011,
http://www.guardian.co.uk/commentisfree/2011/may/01/turkey-free-democratic-reform-youth?INTCMP=SRCH
(site-ul ziarului TheGuardian), accesat la data de 11 decembrie 2011, ora 23.00.
2
Ibidem.
3
http://ec.europa.eu/enlargement/candidate-countries/turkey/relation/index_ro.htm (site-ul oficial al Comisiei
Europene), accesat la data de 7 noiembrie 2011, ora 21.00.
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exporturilor către Uniunea Europeană a crescut ușor, de la 56% în 2006 la 56,4% în 2007.
Volumul importurilor provenind din UE a scăzut, de la 42,6% la 40,4%, în special din cauza
creșterii prețurilor la energia importată, care provine aproape exclusiv din țări din afara U.E1.
Investițiile străine directe (ISD) provenind din U.E. s-au ridicat la aproximativ 9 miliarde de
euro în 2007, ceea ce reprezintă în jur de două treimi din totalul ISD și aproape de 3,5% din PIB-ul
Turciei. În primul semestru din 2008, volumul investițiilor străine directe provenind din U.E. a
scăzut la 53%, Turcia importând din spaŃiul comunitar în special utilaje, vehicule, produse
chimice, fier și oțel și, din produsele agricole, cereale, exportând în acelaşi spaŃiu, în principal,
produse textile și de îmbrăcăminte, utilaje și echipamente de transport2.
AsistenŃa Pre-Aderare
Din anul 2007, Turcia a primit din partea Uniunii Europene, ajutor financiar în cadrul
Instrumentului pentru AsistenŃă de Pre-aderare (I.P.A.) cifra pentru anul 2008 ridicându-se
la 538.7 milioane euro3.
AsistenŃa I.P.A. este implementată în conformitate cu strategia stabilită în Documentul
Orientativ de Planificare Multi-Anual din Turcia (DIPM) pentru anii 2007-2009, care a fost
actualizată în 2008, acoperind perioada 2008-20104.
De asemenea, asistenŃa I.P.A. pentru Turcia a fost pusă în aplicare în cadrul gestionării
descentralizate în conformitate cu cele cinci componente I.P.A. la dispoziŃia Ńărilor candidate
bazându-se pe sprijinul acordat statului menŃionat cu ajutorul instrumentelor financiare anterioare
mai precis - programul M.E.D.A. (1996-2001) şi de asistenŃă de pre-aderare al Turciei (2002 2006)5.
Activitatea de bază în cadrul Componentei I a I.P.A. este consolidarea instituŃională,
abordarea priorităŃilor ca îndeplinind pe deplin criteriile politice de la Copenhaga, capacitatea de aşi asuma obligaŃiile de stat membru, precum şi promovarea unui dialog Uniunea Europeană-Turcia
la nivelul societăŃii civile.
ConstrucŃia instituŃională include, de asemenea, programe de sprijin ce vizează întărirea
capacităŃii instituŃionale pentru gestionarea fondurilor europene, precum şi acoperirea participării
Turciei la programele comunitare.
Criterii politice
Programele I.P.A. din 2007 şi 2008 s-au adresat reformelor din cadrul sistemului judiciar şi
al administraŃiei publice, în scopul de a îmbunătăŃi punerea în aplicare directă, pe teren şi pentru
promovarea normele şi valorilor U.E., mai precis, gradul de conştientizare cu privire la drepturile
omului; egalitatea între sexe şi drepturile copiilor sunt consolidate în rândul recruŃilor din Statul
Major turc, precum şi incluziunea socială a grupurilor vulnerabile, inclusiv persoane cu handicap
şi a femeilor fiind îmbunătăŃită6.
Capacitatea de asumare a obligaŃiile de stat membru
AsistenŃa I.P.A. din anii 2007 - 2008 afost

concentrată pe zonele

cu un

1

Ibidem.
http://ec.europa.eu/enlargement/candidate-countries/turkey/relation/index_ro.htm (site-ul oficial al Comisiei
Europene), accesat la data de 7 noiembrie 2011, ora 21.00.
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volum mare de legislaŃie ce urmează să fie armonizată cu legislaŃia din spaŃiul comunitar îndeosebi
în cazul în care investiŃiile mari sunt necesare. Prioritatea a fost acordată pentru proiecte din domeniul
agriculturii, mediului, uniunii vamale, precum şi în domeniile justiŃiei, libertăŃii şi securităŃii, obiectivul
urmărit fiind acela de a stabili un sistem integrat de gestionare a frontierelor şi de combatere a crimei
organizate, consolidarea poliŃiei de frontieră şi medicină legală1.
Dialogul societăŃii civile U.E. - Turcia este promovat, de exemplu, de două proiecte I.P.A. din
2007 în valoare de 11.7 milioane euro, scopul vizat fiind dialogul între organizaŃiile societăŃii
civile din Turcia, în diferite domenii cu omologii lor din cadrul spaŃiului comunitar. În programul din
2008, dialogul intercultural a fost susŃinut susŃinut cu 3.1 milioane euro, obiectivul general fiind cel al
dialogului societăŃii civileîn vederea îmbunătăŃirii înŃelegerii reciproce între Turcia şi statele membre ale
Uniunii Europene, precum şi de accentuarea participarea societăŃii civile turce în procesul de integrare
în Uniunea Europeană2.
Totodată, programul I.P.A. din 2007 şi 2008 a susŃinut şi intensificarea cooperării dintre Turcia şi
Bulgaria, precum şi participarea activă a Turciei în cadrul Politicii Europene de Vecinătate şi Parteneriat
pentru zona extinsă a Mării Negre. Un obiectiv cheie al programului Turcia - Bulgaria de Cooperare
Transfrontalieră a fost acela de a consolida complementaritatea nivelurilor de dezvoltare din cadrul
Uniunii Europene precum şi cooperarea în cadrul provocărilor comune în ceea ce priveşte protecŃia
mediului şi a situaŃiilor de urgenŃă transfrontaliere3.
AsistenŃa în cadrul Componentelor I.P.A. III (Dezvoltare Regională), IV (Dezvoltarea Resurselor
Umane) şi V (agricultură şi dezvoltare rurală) au ca obiectiv pregătirea Turciei pentru participarea
la coeziunea ComunităŃii dar şi politicile agricole sau de dezvoltare rurală.
Evident, domeniul de aplicare al componentei de Dezvoltare Regională este de a pregăti Ńările
candidate în dezvoltarea de politici, planificarea investiŃiilor şi de implementare în vederea participării
lor la politica de coeziune comunitară. În acest scop, componenta de dezvoltare regională
acoperă două domenii principale care intră sub incidenŃa programului Fondul de Coeziune - de
transport şi de mediu - în scopul de a spori competitivitatea regională şi crearea de locuri de muncă
durabile, în conformitate cu Orientările Strategice Comunitare privind Coeziunea 2007 - 2013. Acesta
din urmă marchează o evoluŃie calitativă din perioada anterioară de asistenŃă I.S.P.A.4.
Componenta Dezvoltarea Resurselor Umane din cadrul instrumentului I.P.A. va sprijini Turcia
în politica de dezvoltare, precum şi pregătirile pentru viitoarea punere în aplicare a politicii derulate şi
susŃinute de Fondului Social European. Acesta va sprijini un program operaŃional unic ce abordează trei
domenii majore de intervenŃie: ocuparea forŃei de muncă, educaŃie şi formare, precum şi incluziunea
socială. Pentru implementarea acestora au fost conturate patru axe prioritare şi anume, clificarea
resursei umane, sporirea investiŃiilor în capitalul uman, creşterea adaptabilităŃii resurselor umane
(învaŃare continuă) şi promovarea unei pieŃe a muncii cuprinzătoare. Programul operaŃional
de Dezvoltarea Resurselor Umane a fost adoptat prin Decizia Comisiei din 7 decembrie 2007 care a
stabilit contribuŃia comunitară de € 158.7 milioane pentru anii 2007 - 2009. Gestionării asistenŃei va
fi responsabilitatea autorităŃilor din Turcia5, scopul componentei de dezvoltare rurală fiind acela de a
pregăti Ńările candidate pentru punerea în aplicare a politicii agricole comună din spaşiul comunitar la
momentul aderării, ajutând astfel statele membre să se integreze rapid în dezvoltarea sectoarelor
agricole la standardele comunitare ce vor fi aplicabile după aderare şi asistarea acestora de a dezvolta
o politică pentru sectorul agricol şi a zonelor rurale6.
1

Ibidem.
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Decizia de implementare din 25.07.2011. Comisia Europeană
Având în vedere Tratatul privind funcŃionarea Uniunii Europene, având în vedere Regulamentul
Consiliului (CE) nr 1085/2006 din 17 iulie 20061 privind crearea Instrumentului de AsistenŃă
pentru Pre-aderare (I.P.A.) şi, în special, articolul 14 alineatul (2) (a) al acestuia, Consiliul a stabilit
Parteneriatul pentru aderarea Turciei.
În acest sens, Comisia a adoptat la 28 iunie 2011, un document indicativ de planificare
multianuală pentru perioada 2011 - 2013 cu privire la Turcia care prezintă alocări
indicative principalelor priorităŃi pentru asistenŃa la preaderare. Prin urmare, având în vedere
propunerile de proiecte prezentate de Turcia, prima parte a programului naŃional pentru statul amintit
ce intră sub asistenŃa pentru tranziŃie din cadrul I.P.A. şi pe Componenta pentru Consolidarea
InstituŃiilor pentru anul 2011 sunt identificate priorităŃile:
- progrese înregistrate în zonele critice ale statului de drept, în scopul de a aborda
reformele-cheie ale sistemul judiciar şi drepturile fundamentale;
- adoptarea acquis-ul comunitar în zonele în care există legislaŃie complexă sau unde cerinŃele
sunt
costisitoare, pentru
a adopta standardele
U.E.
în domenii
cum
ar
fi:
transportul, agricultura, siguranŃa alimentară, mediul, schimbările climatice şi energia;
- sprijinirea Turciei în dezvoltarea sa economică şi socială pentru a consolida
competitivitatea; contribuind astfel la îndeplinirea criteriilor de la Copenhaga.
Capacitatea administrativă a Turciei este suficient de dezvoltată pentru a permite punerea în
aplicare a acestui program de gestiune descentralizat asa cum este prevăzut în Articolul 53c din
Regulamentul (CE, Euratom) nr 1605/20022.
Concluziile Comisiei din 11 iulie 2008 auprevăzut un acord-cadru cu Guvernul Turciei
privind normele de cooperare şi implementare a asistenŃei de pre-aderare, măsurile prevăzute de
prezenta decizie fiind în conformitate cu avizul comitetului I.P.A.
Astfel, Programul naŃional pentru Turcia în cadrul I.P.A. - asistenŃa la tranziŃie şi Componenta
pentru Consolidarea InstituŃiilor pe 2011, partea I, va fi pus în aplicare prin gestionarea
descentralizată cu controale
ex-ante,
cu
excepŃia
proiectului
TR2011/0324.02 (îmbunătăŃirea controlului civil în Turcia -Faza II), care va fi pus în aplicare prin
gestionare în comun cu Programul de Dezvoltare al NaŃiunilor Unite. În acest sens, două acorduri de
finanŃare se încheie între Comisie şi Guvernul Turciei în conformitate cu acordul-cadru încheiat
între aceleaşi părŃi.Valoarea maximă a asistenŃei pe care Uniunea Europeană o oferă, se ridică
la 81 378 500 euro, prin articolul 22.02.01, din bugetul general al Uniunii Europene pe anul 20113.
Concluzii
De la depunerea candidaturii, Turcia a cunoscut reale progrese în vederea implementării
principiilor pe care este întemeiată Uniunea Europeană. În ultimul comunicat al Comisiei Europene
găsim ce reforme au fost făcute şi în ce domenii mai este nevoie de lucru.
Voi încerca să închei această lucrare printr-o scurtă prezentare a câtorva din domeniile la care
Turcia prezintă progrese totodată, evidenŃiind şi criteriile ce nu sunt îndeplinite în totalitate. Fără a
avea pretenŃia unei analize multidimensionale, accentuând documentele şi punctul de vedere al
Uniunii Europene prin instituŃiile sale, amintesc faptul că în ceea ce priveşte reforma administraŃiei
publice unele progrese au fost realizate odată cu adoptarea unor modificări constituŃionale, în
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Regulamentul Consiliului (CE) nr 1085/2006 din 17 iulie 2006.
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special protecŃia datelor cu caracter personal şi accesul la informaŃii . Tot la domeniul „progrese”
amintesc şi controlul civil al forŃelor de securitate2.
În zona sistemului judiciar a fost realizată punerea în aplicare a strategiei reformei
acestuia. Adoptarea amendamentelor constituŃionale privind componenŃa Înaltului Consiliul al
Judecătorilor şi Procurorilor, este un pas pozitiv3.
În ceea ce priveşte drepturile omului şi protecŃia minorităŃilor, unele progrese au fost realizate, în
special, cu privire la libertatea de întrunire, drepturile femeilor, ale copiilor şi cele culturale. Cu toate
acestea, eforturi semnificative sunt încă necesare, în special în cazul libertăŃii de exprimare şi a libertăŃii
religiei4.
Pe dimensiunea problematicilor regionale, Turcia a continuat să îşi exprime sprijinul public pentru
negocierile dintre liderii celor două comunităŃi în cadrul bunelor servicii ale Secretarului General al
O.N.U. pentru a găsi o soluŃie globală a problemei Ciprului5.
În zona criteriilor economice, Turcia are o economie de piaŃă funcŃională. Ar trebui să fie în
măsură să facă faŃă presiunii concurenŃiale şi forŃelor pieŃei în cadrul Uniunii pe termen mediu, cu
condiŃia ca aceasta să continue punerea în aplicare a programului propriu şi a reformelor structurale6.
Pentru agricultură şi dezvoltare rurală au fost înregistrate progrese limitate7.
Turcia a continuat îmbunătăŃirea capacităŃii sale de a-şi asuma obligaŃiile de stat membru.
Progresul, uneori inegal, a fost făcut în mai multe domenii. Implementarea politicilor europene în
Turcia, este avansată în anumite domenii, cum ar fi libera circulaŃie a mărfurilor, drepturile de
proprietate intelectuală, politica antitrust, energia, întreprinderi şi politica industrială, protecŃia
consumatorului, statisticile, reŃelele transeuropene, precum şi ştiinŃa şi cercetarea. Eforturile trebuie
să continue pentru reformarea altor domenii precum mediul, societatea de drept, achiziŃiile publice
şi dreptul de stabilire şi al libertăŃii de a presta servicii8.
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CORELAłTIA INTRE MANAGEMENTUL GENERAL ŞI
CONDUCEREA ACTIVITĂłTII ADMINISTRAłIEI PUBLICE
Adriana BODEA

Abstract:
Managementul public:
• Studiază - procesele şi relaŃiile de management dintre diferite componente ale sistemului
administrativ;
• Formează - principii şi legităŃi cu privire la buna funcŃionare a administraŃiei publice;
• PerfecŃionează - organizarea şi funcŃionarea instituŃiilor publice ca principale organisme
care prestează servicii publice cetăŃenilor;
• InfluenŃează - valorile economice, politice sociale şi culturale atât la nivel local, cât şi la
nivel central ;
• Urmăreşte satisfacerea interesului general şi specific al localităŃii;
Cuvinte cheie: managementul public,sistem administrativ,valori economice,institutii
publice,administratie publica
1.Introducere
NoŃiune de management al administraŃiei publice
Managementului public - este un sistem coerent de principii, reguli şi metode de conducere, şi
aptitudinea de a le aplica, pentru a asigura funcŃionarea eficientă a colectivităŃilor umane
organizate, în condiŃiile utilizării judicioase a resurselor (umane, materiale, financiare,
informaŃionale).
1
O altă definiŃie este acea care spune ca managementul public este un complex de acŃiuni
desfăşurate cu scopul de a asigura funcŃionarea normală, eficientă a colectivităŃilor organizate
(întreprinderi, instituŃii publice, organizaŃii politice, unităŃi de învăŃământ) atât în ansamblul lor cât
şi a fiecărei verigi aparte.
2.ConŃinutul propriu-zis al lucrării
Managementul public reprezintă acea parte din administraŃia publică care cercetează aplicarea
metodelor de realizare a programului administraŃiei publice prin organizarea acesteia, prin alocarea
resurselor în dependenŃă de bugetul propriu, prin evaluarea şi controlul activităŃii administraŃei
publice. Vizează metodele şi tehnicile manageriale, abilitatea şi priceperea cu care acestea sunt
folosite pentru a transpune ideile şi politica în programul de acŃiune.
Managementul public reprezintă ansamblul proceselor şi relaŃiilor de management, bine
determinate, existente între componentele sistemului administrativ, prin care se aduc la
îndeplinire legile, se planifică, se organizează, coordonează, gestionează şi controlează
activităŃile implicate în organizarea şi prestarea serviciilor publice, care satisfac interesul
general.2
În condiŃiile trecerii de la economia planificată, centralizată la economia de piaŃă, au loc
profunde schimbări în toate domeniile vieŃii sociale, evident şi în sectorul public. Procesul de
1
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restructurare a sectorului public şi mai ales a celui administrativ necesită un înalt profesionalism,
respectiv funcŃionari publici cu o pregătire corespunzătoare de specialitate. Un management public
performant presupune personal cu o foarte bună pregătire generală şi o nouă viziune asupra rolului
instituŃiilor publice în societate. Calitatea procesului de management şi de execuŃie din instituŃiile
publice este influenŃată în mod direct de nivelul de pregătire generală şi managerială a
funcŃionarilor publici, iar managementul trebuie să contribuie decisiv la aceasta.
Elemente de administraŃie publică în ştiinŃa managementul administraŃiei publice.
Misiunea administraŃiei publice este realizată prin intermediul unor metode administrative.
Acestea sunt nişte instrumente folosite de funcŃionarii publici pentru a realiza sistemul de obiective
ale instituŃiei în care îsi desfăşoară activitatea. Metoda administrativă presupune un mod organizat
de gândire şi acŃiune în vederea obŃinerii unor rezultate maxime cu eforturi minime.
În funcŃie de obiectivele urmărite, metodele se pot grupa în 3 categorii: de executare; de
organizare şi funcŃionare; de cercetare.
Metodele de executare cuprind:
- metoda constrângerii;
- metoda convingerii;
- metoda cointeresării
Metoda constrângerii presupune executarea legii prin constrângerea atât a populaŃiei cât şi a
funcŃionarilor publici. Este o metodă utilizată mai ales în statele totalitare unde o minoritate socială
privilegiată domină asupra întregii societăŃi, aceasta din urmă fiind asuprită şi lipsită de orice
drept. Aceată metodă este utilizată şi în Ńările democratice, atunci când se apelează la forŃa
coercitivă a statului în cazul încălcării legii.
Metoda convingerii presupune executarea de bună voie a legii şi a actelor administrative
deoarece statul garantează respectarea drepturilor şi libertăŃilor fundamentale ale cetăŃenilor,
contribuie la creşterea bunăstării materiale şi spirituale ale cetăŃenilor, iar societatea este conştientă
că executând legea acŃionează în propriul lor interes.
Metoda cointeresării - acordarea de recompense materiale pentru realizări deosebite în
propria activitate. Aceste stimulente amplifică gradul de cointeresare a funcŃionarilor publici.
Statele democratice oferă condiŃii politice, juridice, economice şi sociale pentru ca membrii
societăŃii să aibă o conduită corespunzătoare şi în deplină concordanŃă cu principiile statului de
drept.
Metodele de organizare şi de funcŃionare cuprind:
- organizarea ratională a activităŃii administrative;
- metoda şedinŃei;
- metoda conducerii eficiente;
- metoda valorificării experienŃei în muncă;
- structurarea corespunzătoare a programului de lucru.
Metoda organizării rationale a activităŃii administrative presupune modul cum trebuie să se
desfăşoare activităŃile administrative pentru a servi realizării obiectivelor managementului public.
În cadrul acestei metode se elaborează un plan de activitate orientat spre realizarea de obiective
precum şi realizarea misiunii administraŃiei publice. Aceste planuri de activitate sunt concepute
atât pe ansamblul sistemului administrativ cât şi pentru fiecare instituŃie aparte. Rolul acestor
planuri este de a asigura o bună coordonare a activităŃii în cadrul sistemului prin valorificarea
permanentă a posibilităŃilor de realizare a obiectivelor existente la nivelul fiecărei componente din
sistemul administrativ.
Metoda şedinŃei - deoarece cea mai mare parte din deciziile administrative sunt luate în cadrul
unor sedinte este necesar de a trece în revistă şi câteva relatări despre acestea. ŞedinŃa reprezintă o
reuniune a mai multor persoane din sistermul administrativ, pentru un interval de timp, în vederea
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soluŃionării, în comun a unor probleme cu caracter decizional, informaŃional, de analiză sau de
cercetare. Este o modalitate de transmitere a unor informaŃii şi de culegere a feed-back-ului de la
un numar mare de componenŃi ai sistemului administrativ. Orice şedinŃă trebuie să parcurgă
următoarele etape:
• Pregătirea - se stabileşte ordinea de zi; se formulează probleme înscrise la odinea de zi,
acestea trebuie sa fie clare, astfel ca fiecare participant la şedinŃă să le cunoască; se desemnează
care sunt persoanele care urmează să întocmeasca materialele sau să pună la dispoziŃia
participanŃilor anumite date şi informaŃii; invitarea la şedinŃă a persoanelor care sunt implicate
nemijlocit în problemele date; stabilirea locului de desfăşurare a şedinŃei trebuie să fie clară în
funcŃie de obiectivele şedinŃei respective.
• Deschiderea - respectarea orei de începere a şedinŃei; formularea clară a obiectivelor;
prezentarea ideilor în mod pozitiv; folosirea unui limbaj atractiv; limitarea introducerii la 1-2
minute.
• Desfăşurarea - menŃionarea în cadrul şedinŃei a ideilor noi de către cel care conduce şedinŃa;
soluŃionarea cu tact a situaŃiilor tensionate.
• Finalizarea - limitarea duratei şedinŃei la strictul necesar; completarea procesului-verbal.
Metoda conducerii eficiente constă într-un ansamblu de modalităŃi orientate spre desfăşurarea
unor activităŃi eficiente de catre funcŃionarii publici implicaŃi în procesele de management şi de
exacuŃie din instituŃiile publice. Ei trebuie să posede cunoştinŃe în domeniul în care îşi desfasoară
efectiv activitatea, în domeniul juridic, calităŃi morale, domeniul economic, management,
sociologie şi psihologie. De asemenea această metodă mai presupune şi stabilirea unor relaŃii şi
raporturi de muncă eficiente între funcŃionarii publici cu funcŃii de conducere în sistem şi ceilalŃi
colaboratori şi subordonaŃi. Conducătorii trebuie să identifice care sunt performanŃele
subordonaŃilor şi de ce uneori gradul lor de imlicare este mai redus. De asemenea trebuie să mai
intervină şi cu unele măsuri pentru eliminarea lor. Managerii trebuie să mai posede anumite
calităŃi, cunoştinŃe, aptitudini şi deprinderi specifice colaboratorilor. De aceea funcŃionarii publici
trebuie selectaŃi dupa anumite criterii de profesionalism şi experienŃă. Important este ca între
conducători şi subordonaŃi trebuie să existe compatibilităŃi psihosociologoce, aceasta pentru a crea
anumite relaŃii umane şi profesionale normale. Un rol important îi revine şi comunicării (deschisa,
directa).
Metoda valorificării experienŃei în muncă. ExperienŃa în muncă provine din derularea într-un
timp îndelungat a aceloraşi operaŃii, ceea ce îi imprimă funcŃionarilor publici o foarte bună
abilitate, iar aceasta la rândul său la realizarea mai rapidă a sarcinilor. Valorificarea experienŃei în
muncă poate fi sporită prin organizarea seminarelor de pregătire profesională a funcŃionarilor
publici de către diverse organizaŃii nonguvernamentale.
Metoda structurării corespunzatoare a programului de muncă, presupune crearea condiŃiilor
corespunzatoare pentru desfasurarea cu succes a activităŃii. Există mai multe cerinŃe care să
permite desfăşurarea programului de munca a funcŃionarilor publici:
• Comfort;
• Climat organizaŃional deschis şi stimulativ;
• Dotare tehnică adecvată;
Metodele de cercetare cuprind: metoda analizei diagnostic care presupune culegerea datelor,
analiza lor, formularea de concluzii în baza cărora se vor lua anumite decizii.
Managementul public şi principiile managementului administraŃiei
Principiile managementului public au menirea de a asigura cadrul general pentru o mai bună
desfăşurare a activităŃii administrative.
În literatura de specialitate sunt evidenŃiate mai multe principii care stau la baza
managementului public dintre care putem enumera:
• Principiul conducerii unitare;
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• Principiul conducerii autonome;
• Principiul flexibilităŃii;
• Principiul restructurării;
• Principiul perfecŃionării continue;
• Principiul legalităŃii.
Potrivit legislaŃiei in vigoare, Legea nr. 436/20061 , privind administraŃia publică locală,
administraŃia publică în unităŃile administrativ teritoriale se întemeiază pe principiile autonomiei
locale, ale descentralizării serviciilor publice, ale eligibilităŃii autorităŃilor administraŃiei publice
locale si ale consultării cetăŃenilor in problemele locale de interes deosebit.
Articolul 1092 din ConstituŃie prevede expres care sunt principiile de bază ale administraŃiei
publice locale. De asemenea aceste principii sunt reflectate şi în alte acte normative naŃionale şi
internaŃionale la care este parte şi Republica Moldova cum ar fi: Carta Europeanî a Autonomiei
Locale. Aceste acte reprezintă garanŃii juridice pentru autonomia locală şi constituie temeiurile
juridice pentru declararea neconstituŃionalităŃii a mai multor tentative de a limita aceasta
autonomie.
Managementul public în aplicarea principiului autonomiei locale
O problemă importantă pentru noul sistem de administraŃie publică este delimitarea
competenŃelor între autorităŃile centrale şi cele locale, care poate avea loc doar sub forma
autonomiei, descentralizării sau desconcentrării administrative.
Carta Europeană 3 defineşte Autonomia Locala ca fiind dreptul si capacitatea efectivă a
colectivităŃilor locale de a rezolva şi de a gira în cadrul legii, sub propria lor răspundere şi în
favoarea populaŃiei, o parte importantă din treburile publice. EsenŃa acestei definiŃii constă în
dreptul colectivităŃilor locale de a stabili ce treburi de interes local necesită rezolvare, adică care
servicii publice trebuie create pentru a satisface necesităŃile populaŃiei din comunitatea respectivă,
cum să-şi gestioneze bunurile proprietate publică şi cum să-şi gestioneze resursele financiare de
care dispune. Cu alte cuvinte, autonomia locala este un drept al colectivităŃilor locale de a-şi
satisface interesele proprii fără amestecul autorităŃilor centrale, principiu, care atrage după sine
descentralizarea administrativă, autonomia fiind un drept, însă descentralizarea fiind un sistem
care implică autonomia.
Autonomia locala poate fi o autonomie financiară, fiecare unitate administrativ teritorială îşi
elaborează în mod independent bugetul local propriu, având dreptul să stabilească cuantumul
impozitelor şi taxelor locale. Orice delegare de competenŃă trebie să fie însoŃită de alocarea de
surse financiare, necesare pentru a se acoperi costul exercitiului competenŃei. Autonomia locală
poate fi şi o autonomie materială, unităŃile administrativ teritoriale dispun de un patrimoniu pe care
îl pot gestiona în limitele legii. Autonomia mai poate fi şi decizională, fiecare unitate administrativ
teritorială are dreptul de iniŃiativă în ceea ce priveşte administrarea treburilor publice locale,
exercitându-şi autoritatea în limitele teritoriului administrat.
Potrivit legii nr. 436/2006, subiectele autonomiei locale sunt consiliile locale, ca autorităŃi
deliberative, şi primării, ca autorităŃi executive. 4 Articolul 6 prevede care sunt raporturile dintre
autorităŃile publice locale şi cele centrale, precum şi dintre unităŃile administrativ teritoriale de
nivelul 1 si cele de nivelul 2. Intre ele nu trebuie să existe relaŃii de subordonare ci raporturi
1
- Legea privind administraŃia publică locală nr. 436-XVI din 28.12.2006 Monitorul Oficial nr.32-35/116 din
09.03.2007
2
- „ConstituŃia României” revizuită prin Legea nr. 429/2003, Monitorul Oficial al României
3
- Carta Europeană a Autonomiei Locale din 15.10.1985, ratificată de către Republica Moldova prin
Hotărârea Parlamentului nr. 1253-XIII din 16.07.1997
4
- „Articolul 5” (prevede subiectele autonomiei locale) din „ConstituŃia României” , Monitorul Oficial nr.3235/116 din 09.03.2007
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bazate pe principiul colaborării, transparenŃei, legalitătii şi autonomiei locale în rezolvarea
problemelor de interes local.1 Autoritătile centrale şi cele raŃionale nu au dreptul să dea indicaŃii
obligatorii (circulare, directive, instructuini, sau ordine) pentru autorităŃile locale, deoarece aceste
acte sunt lipsite de orice putere juridică. Ele pot da doar recomandari, pot cere verificarea
legalităŃii actelor emise de autorităŃile publice locale, în cazurile şi în formele prevăzute de lege.
De asemenea, colectivităŃile locale au acces şi la justiŃie pentru a asigura liber exercuŃiul
competenŃelor lor şi respectarea principiului de autonomie locală.
Managementul public în aplicarea principiului descentralizării serviciilor locale
Descentralizarea în administraŃia publică se prezintă ca un sistem de organizare opus
centralizării, care permite colectivităŃilor locale sau serviciilor publice să se administreze ele
însele, dar sub controlul statului, care le conferă personalitate juridică, le permite constituirea de
autorităŃi proprii şi le dotează cu resursele necesare pentru a rezolva singure problemele locale de
către cei aleşi în corpul administrativ.
3.Concluzii
Deci descentralizarea adninistrativă presupune câteva condiŃii cum ar fi:
• Recunoaşterea unor categorii de afaceri locale, distincte de cele naŃionale;
• Acordarea calităŃii de persoana juridică colectivităŃilor locale fapt care atrage posedarea
de resurse proprii şi de patrimoniu, de autonomie financiară, necesare satisfacerii interesului local;
• Desemnarea prin vot universal a autorităŃii reprezentative căreia colectivitatea îi va
încredinŃa administrarea afacerii sale;
• Independenta autorităŃilor publice în luarea deciziilor pentru colectivitate;
• Exercitarea unui control din partea statului asupra legalităŃii realizării autonomiei locale.
Descentralizarea administrativă poate lua forma unei descentralizari teritoriale, ceea ce
înseamnă împarŃirea teritoriului statului în unităŃi administrativ teritoriale şi care se bucură de o
independenŃă faŃă de autoritatea centrală, şi o descentralizare a serviciilor publice ceea ce
înseamnă acordarea unei autonomii relative unor servicii publice faŃă de administraŃia publică.
Desconcentrarea administrativă. Practica internaŃională a demonstrat că în organizarea
administrativă a unui stat nu poate fi vorba numai de descentralizarea sau numai de centralizare,
deoarece între ele trebuie să fie ceva intermediar. Acest intermediar poartă denumirea de
desconcentrare şi se defineşte ca transfer de atribuŃii, de putere de decizie, de servicii de mijloace
de la nivel central către planul local în favoarea unor agenŃi de stat locali. În acest sens se lărgesc
atribuŃiile agenŃilor puterii centrale aşezaŃi în raioane. Desconcentrarea nu crează agenŃi
administrativi independenŃi, ci deplasează numai locul puterii de decizie de la nivel central în
unităŃi administrativ teritoriale de nivelul 2. Exemple de servicii desconcentrate:
• DirecŃiile administrativ - teritoriale ale Ministerului Apărării;
• Inspectoratul de poliŃie, DirecŃia poliŃiei rutiere ale Ministerului Afacerilor Interne;
• Inspectoratul de stat pentru protecŃia muncii, Oficiul forŃei de muncă ale Ministerul
ProtecŃiei Sociale, Familiei şi Copilului;
• Inspectoratul fiscal de stat teritorial, DirecŃia teritorială de control financiar şi revizie,
Trezoreria teritorială ale Ministerului FinanŃelor;
Managementul public în aplicarea principiului eligibilitatii
Acest principiu presupune alegerea autorităŃilor publice locale prin vot universal, egal, direct,
secret şi liber exprimat. Alegerea autorităŃilor publice locale se bazează pe prevederile Codului
1
- „Articolul 6” (prevede raporturile dintre autorităŃile publice locale şi cele centrale, dintre u.a.t. de nivelul 1
si cele de nivelul 2) ) din „ConstituŃia României” , Monitorul Oficial nr.32-35/116 din 09.03.2007
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electoral şi a altor legi speciale.
Managementul public în aplicarea principiului consultării cetăŃenilor în problemele de
interes local
RelaŃia dintre autorităŃile publice locale şi cetăŃeni reprezintă principala componenta în
evaluarea democraŃiei locale. Cu parere de rău aceasta relaŃie nu acŃionează la nivelul aşteptărilor.
Este necesar suportul cetăŃenilor din colectivitate pentru realizarea programelor şi politicilor
locale.
De asemenea cetăŃenii au nevoie de a cunoaşte care sunt problemele cu care se confruntă
colectivitatea dată, să cunoască strategiile pe termen scurt sau mediu pe care intentionează să le
realizeze autorităŃile locale, şi nu în ultimul rând să participle la luarea deciziilor pe care îi
vizează. Aceste interese conduc la formarea unor contacte şi colaborări între administraŃia publică
şi cetăŃeni în solutionarea unor probleme de imporatanŃă locală.Acest proces, însa, decurge foarte
anevoios din cauza unor factori de notorietate publică: lipsa de cunoştinŃe a cetăŃenilor cu privire la
rolul şi atribuŃiile autorităŃilor publice locale; lipsa experienŃei în acest domeniul al dialogului,
lipsa de transparenŃă în luarea deciziilor şi lipsa participării cetăŃenilor la luarea unor decizii.
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ACTUL ADMINISTRATIV DE AUTORITATE
Alexandra I. STĂNESCU *

Abstract:
The operation of the administrative suspension is a temporary interruption to determine its
legal effect and is a matter of administrative acts independently of the regime. Cancellation of
administrative acts is a more powerful sanction than suspension but is elevated to the same level
as the suspension administrative acts.
Cuvinte cheie: act administrativ, modificare,suspendare, anulare, revocare
1. Introducere:
Actul administrativ este forma juridică principală a activității organelor administrației
publice, care constă într-o manifestare unilaterală și expresă de voință, de a da naștere, modifica
sau stinge drepturi și obligații, în realizarea puterii publice, sub controlul principal de legalitate al
instanțelor judecătorești.
Întrucât este forma juridică principală de realizare a activității organelor administrației
publice, face parte din categoria formelor concrete de realizare a administraŃiei publice
producătoare de efecte juridice a cărei realizare este garantată prin forŃa de constrângere a statului.
Actele administrative de autoritate sunt emise sau adoptate în raport cu măsura în care
serviciul public administrativ respectiv, este instituit cu autoritate publică.
Actul administrativ de autoritate are anumite caracteristici importante care îl fac să se
deosebească de alte acte juridice.
1
O caracteristică importantă a actelor administrative este faptul că ele sunt acte juridice, iar
printr-un act administrativ iau naştere drepturi şi se stabilesc noi obligaŃii sau se sting unele vechi.
De asemenea, pot fi refuzate pretenŃii juridice, pe care le formulează persoanele fizice sau juridice
în faŃa organelor administrației publice. Un act juridic îşi produce efectele atât timp cât este în
vigoare, și este executoriu din oficiu deoarece este fixat de lege .Regimul juridic aplicabil actelor
administrative este în stabilit de prevederile legii 554/2004 , modificată și completată.
Având în vedere dinamica evoluției sociale, actul administrativ nu trebuie conceput ca ceva
fix, acestea suportând modificări, suspendări, revocări, și anulări.
2. Continutul propriu-zis al lucrarii
Modificarea actelor administrative de autoritate
Modificarea actelor administrative de autoritate se poate face de către organul care le-a emis
sau le-a adoptat dar și de către instanța judecătorească competentă sau de către autoritatea
administrativă superioară.
Modificarea se poate aplica atât actelor administrative de autoritate normatice cât și actelor
administrative de autoritate individuale.
Modificarea actelor normative se face potrivit Legii contenciosului administrativ de către
organul emitent printr-un act care are același nivwl cu obligația respectării metodologiei anterioare
1
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de tehnică legislativă, efectele juridice producându-se numai pentru viitor.
Actele administrative de autortitate individuale se modifică și ele tot de către organul
administrativ care le-a adoptat sau emis dar pot fi și modificate și de către autoritățile
administrative ierarhic superioare dar și de instanța judecătorească.
Când se modifică un act, o importanță deosebită o are respectarea principiului drepturilor
câștigate pentru a evita crearea unei situații mai rele a celui pentru care a fost modificat actul.
De regulă, efectele juridice ale actului modificat se produc pentru viitor însă, există și cazuri
în care modificările se produc de la data adoptării sau emiterii actului. De exemplu, admiterea
contestației conform art.29 din OG nr.70/1994 privind impozitul pe profit și direcția generală a
finanțelor publice județeană sau a municipiului București, care modifică cuantumul impozitului pe
profit stabilit prin actul contestat, efectele juridice se produc de la emiterea actului ce stabilește
impozitul pe profit.
În concluzie, modificarea actelor administrative de autoritate se poate face de către organul
care le-a adoptat sau emis, dar și de către instanța judecătorească sau de către autoritatea
administrativă ierarhic superioară.
Modificarea poate însemna doar o completare a actului, prin adăugarea unor prevederi la
actul administrativ inițial, prin care modificarea nu întrerupe efectul juridic al actului dar
autoritatea administrativă poate pune capăt unor efecte juridice dintr-un act administrativ
inlocuind-ul cu altul.
Modificarea actului administrativ acționează doar asupra efectelor juridice ale unui act nu
asupra actului însuși prin urmare, modificarea înseamnă și operațiunea prin care sunt desființate
unele efecte juridice, fără ca acestea să fie înlocuite cu altele. Situație care se întâlnește și la
suspendarea actului administrativ prin faptul că suspendarea actului temporar este o operațiune
juridică ce îl face să devină neaplicabil fără ca acesta să fie desființat.
Suspendarea actului administrativ de autoritate
Încetarea temporară și provizorie a efectelor juridice produse de un act administrativ se face
prin suspendare. După cum am relatat mai sus, suspendarea unui act juridic reprezintă încetarea
temporară şi provizorie a efectelor juridice produse de un act administrativ, și determină doar o
încetare temporară a efectelor juridice, fără ca actul administrativ să fie desfiinŃat, ci implică
neaplicarea lui temporară, urmând ca după încetarea cauzelor care au determinat intervenŃia
suspendării să se producă fie cu repunerea în vigoare a actului, fie cu scoaterea lui din vigoare prin
căile prevăzute de lege.
Organele care pot dispune suspendarea sunt organul emitent al actului, organul ierarhic
superior, instanŃa de judecată, legiuitorul precum și autorul actului.
Suspendarea poate opera prin prevederile exprese ale legii sau printr-un act juridic .Poate fi
analizată sub mai multe aspecte cum ar fi : cauzele care determină intervenŃia suspendării, efectele
juridice ale suspendării, organele care pot dispune suspendarea și categoriile de suspendare.
De regulă, suspendarea unui act administrativ , intervine atunci cand există dubii cu privire
la legalitatea actului administrativ și mai poate interveni atunci când se aplică o sancțiune
administrativ disciplinară unui funcționar public sau unei alte persoane încadrate într-o instituție
publică. Tipurile de suspendare sunt :
Suspendarea de drept, în baza unei dispoziŃii exprese a legii (ex. art nr. 31 din Legea nr.
180/2002 privind stabilirea şi sancŃionarea contravenŃiilor ce stabileşte că introducerea plângerii
suspendă executarea actului;
Suspendarea în baza unui act administrativ emis de organul ierarhic superior celui care a
emis actul ;
Suspendarea în baza unui act al altor organe ale administraŃiei publice care nu se află în
ierarhie cu organul care a emis actul ,numai dacă legea conferă această competenŃă;
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Suspendarea în baza hotărârii de retractare vremelnică a organului emitent. În acest caz,
măsura suspendării are un caracter excepŃional şi există îndoieli serioase cu privire la legalitatea
actului;
Suspendarea în baza unei hotărâri judecătoreşti.
Suspendarea de drept intervine fără intervenŃia vreunui organ administrativ sau când
recunoaşte exerciŃiul de drept fundamental, iar obligarea acestuia ar produce pagube iminente. În
cazul suspendării de drept, legiuitorul oferă un alt tratament chiar discriminatoriu faŃă de
suspendarea ce intervine printr-un act juridic. FaŃă de suspendarea ce intervine printr-un act
juridic, suspendarea de drept nu trebuie motivată, trebuie adăugat însă faptul că acest tip de
suspendare durează până la soluŃionarea cauzei , ceea ce presupune că momentul final al acesteia
este atins când hotărârea devine definitivă şi irevocabilă.
Suspendarea printr-un act juridic ce indeplineşte condiŃiile de lege are un caracter
obligatoriu şi nu facultativ drept pentru care are ca obiect actul administrativ unilateral cu caracter
individual sau normativ emis de către o autoritate publică în vederea executării sau a organizării
pentru aplicarea prevederilor legale, care dă naştere, modifică sau stinge raporturi juridice.
Suspendarea printr-un act juridic o poate dispune organul emitent al actului administrativ
ori organul ierarhic superior acestuia sau instanŃa de judecată.
Legiuitorul, prin Legea nr.554/ 2004 prevede în art. 14 şi art. 15 că cererea de suspendare
poate fi promovată, de către persoana vătămată , într-un drept al său, un interes legitim sau de
către Ministerul Public, cu condiŃia respectării anumitor condiŃii.
InstanŃa de judecată, chiar şi atunci când îşi exercită rolul activ, nu poate dispune din oficiu
suspendarea executării actului administrativ.
Deci, în lipsa unei cereri din partea părŃii vătămate sau a Ministerului Public, instanța de
judecată hotărăște doar asupra obiectului cererii înaintate către judecată. Cererea de suspendare
poate fi înaintată la instanŃa competentă fie separat, fie în acelasi timp cu solicitarea adresată
instanŃei judecătoreşti pentru anularea totală sau parŃială a actului atacat.
De asemenea, partea vătămată sau Ministerul Public pot cere separat suspendarea executarii
actului administrativ unilateral doar până la soluŃionarea acŃiunii în fond, atâta timp cât din acelaşi
act normativ recursul exercitat asupra hotărârii ce s-a pronunŃat pe fond suspendă de drept
executarea. În cazul în care partea vătămată se adresează instanŃei judecătoreşti pe cale separată
sau solicită suspendarea odată cu acŃiunea principală, cererea poate fi formulată numai în cazuri
bine justificate şi cu acŃiunea de a preveni o pagubă iminentă. Cele două condiŃii trebuiesc
îndeplinite cumulativ, prin demonstraŃie.
Prin urmare, cererile de suspendare pot fi de mai multe tipuri :
Cererea formulată în cuprinsul acŃiunii principale de anulare adresată instanŃei de contencios
administrativ competente, cererea formulată pe cale separată odată cu sesizarea autorităŃii emitente
sau în timpul procedurii prealabile administrative și cererea formulată separat de acŃiunea
principală dar numai până la soluŃionarea acŃiunii de fond.
CondiŃiile cerute a fi îndeplinite cumulativ în cazuri bine justificate şi pentru prevenirea unei
pagube iminente, trebuiesc îndeplinite în cazul tuturor tipurilor de cerere.
InstanŃa va rezolva cererile de suspendare, de urgenŃă, cu citarea părŃilor, iar în situația în care
cererea de suspendare este introdusă odată cu acŃiunea principală, instanŃa o poate soluŃiona chiar
înaintea primei zile de înfăŃişare pentru acŃiunea de fond , urmând principiul celerităŃii.
Ministerul Public poate înainta cererea de suspendare la instanŃa de judecată din oficiu, în
urma unei sesizări, odată cu cererea adresată instanŃei competente pentru anularea actului
administrativ ori separat până la soluŃionarea fondului.
În cazul în care Ministerul Public nu are calitatea de reclamant neputând depune o cerere de
suspendare, poate fi titular al cererii de suspendare doar dacă obiectul cererii este un act
administrativ normativ.
De asemenea, poate interveni într-un raport juridic chiar dacă nu este titular al cererii, ci doar
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prin prisma considerentului că este în cauză un interes public major ce poate perturba grav
funcŃionarea unui serviciu public administrativ de importanŃă naŃională. Această condiŃie este de
competența judecătorului.
SoluŃionarea cererii de suspendare în cazul în care există doar o procedură prealabilă
administrativă, se face prin acŃiune principală, iar atunci cînd ea există deja se face prin încheierea
cererii, hotărârea putând fi atacată prin recurs în termen de 5 zile de la pronunŃare, iar în lipsa
prezenŃei la pronunŃare, în termen de 5 zile de la comunicare.
Cererea de suspendare formulată în cadrul procedurii prealabile administrative se
soluŃionează prin sentinŃă şi dacă este admisă, efectele suspendarii încetează odată cu soluŃionarea
fondului. Hotărârea este executorie de drept iar introducerea recursului nu suspendă executarea.
Cu toate acestea, chiar dacă cererea a fost respinsă, recursul declarat împotriva hotărârii pronunŃate
pe fond în primă instanŃă suspendă executarea.
Recursul declarat fie de reclamant sau fie de pârât, suspendă executarea actului administrativ
chiar şi în lipsa unei sentinŃe de admitere a cererii de suspendare.
Cererea de suspendare formulată odată cu acŃiunea principală poate fi soluŃionată de instanŃa
competentă prin respingerea sau admiterea acesteia până la pronunŃarea pe fond.
Trebuie menŃionat faptul că instanŃa va putea dispune suspendarea actului administrativ
atacat, până la soluŃionarea definitivă şi irevocabilă a cauzei.
Cererea de suspendare formulată printr-o acŃiune separată poate fi pronunŃată de instanŃă fie
prin soluŃionarea fondului, fie până la soluŃionarea definitivă şi irevocabilă a cauzei în recurs.
Ca atare, recursul declarat împotriva hotărârii prin care s-a soluŃionat acŃiunea principală în
fond poate suspenda executarea sau poate să nu mai producă alt efect juridic în privinŃa
suspendării.
Suspendarea executării actului administrativ atacat, impune judecarea recursului declarat
împotriva hotărârii prin care s-a soluŃionat acŃiunea principală în fond şi în regim de urgenŃă.
În perioada suspendării, actul administrativ nu îşi mai produce efectele, urmând ca după ce a
dispărut cauza ce a determinat luarea acestei măsuri actul administrativ să fie repus în vigoare sau,
dimpotrivă, să fie scos din vigoare prin intermediul căilor prevăzute de lege.
Revocarea actului administrativ de autoritate
Revocarea este o modalitate de desființare a unui act administrativ de autoritate. Este
operațiunea juridică prin care autoritatea emitentă hotărăște ca actul respectiv să înceteze a mai
produce efecte juridice pentru care acesta a fost adoptat.
Legea contenciosului administrativ nr.554/2004, arată ca persoana care se simte vătămată
într-un drept al său, poate cere autorității emmitente sau celei ierarhic superioare în termen de 30
de zile de la data comunicării actului, revocarea în tot sau în parte al actului administrativ. Această
cerere trebuie făcută înainte de a se adresa instanței de administrativ contencios competente.
Această operațiune mai poartă și denumirea de retractare și apare în cazuri în care autoritatea
emitentă a actului administrativ constată că actul este inoportun sau ilegal, prin nerespectarea
prevederilor legii sau ca urmare a rezolvării favorabile a recursului grațios formulat în baza
art.135, alin.(2), a Legii nr.215/2001, a prefectului, de către cei interesați.
Revocarea atrage concomitent încetarea efectelor juridice ale actului administrativ și totodată
dispariția lui din punct de vedere juridic datorită imposibilității acceptării existenței unei revocări
parțiale, prin faptul că un act administrativ fie există, fie nu există.
Revocarea poate interveni în cazul actelor administrative de autoritate normative, individuale,
legale si cele ilegale.cularilor dobândit
În cazul actelor administrative normative, ele pot fi revocate oricând se consideră autoritatea
emitentă că acestea nu mai trebuie să producă efectele juridice pentru care au fost adoptate cu
mențiunea că până în momentul revocării actelor, efectele acestora rămân bine produse iar dreptul
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particularilor dobândit în urma actului revocat și intră în domeniul drepturilor câștigate.
Actele administrative de autoritate individuale pot fi revocate pentru motive de utilitate sau
oportunitate cu mențiunea că trebuie luate în considerare și aici drepturile câștigate dacă acestea
au fost adoptate în temeiul legii.
De asemenea, exist și acte care și-au produs efectele juridice pentru care au fost emise, cum
ar fi autorizația de construcție eliberată de consiliul local, acesta îndeplinindu-și scopul prin
construirea imobilului, nu mai este necesară revocarea lui.
Actele administrative de autoritate individuale ilegale, pot fi revocate oricând, iar efectele vor
fi nule conform principiului că ceea ce este nul de la început , va avea efecte nule.
Prin urmare, dacă revocarea actului pentru ilegalitate produce efecte ,,ex tunc,, actul revocat
din cauze de inoportunitate produce efecte doar pentru viitor.
Anularea actelor administrative.
Actul juridic va fi lovit de nulitate atunci când nu sunt respectate condiŃiile legale prevăzute
pentru încheierea să valabilă . Regula nulităŃii actelor administrative o reprezintă viciile de
legalitate care pot consta în nerespectarea unei forme procedurale pentru elaborarea actului
administrativ, a unui termen, a oportunităŃii, oricum a unei cerinŃe prevăzute de acte normative în
vigoare.
Nulitatea poate fi şi consecinŃa încălcării interesului public sau bunelor moravuri sau chiar a
interesului particular.
Criteriile de clasificare ale nulității sunt în funcție de natura interesului ocrotit,unde nulitatea
devine absolută sau relativă, după întinderea efectelor sale, nulitatea poate fi parțilă sau totală,
modul de consacrare legislativă poate clasifica nulitatea ca pe o nulitate expresă ( textuală ) sau
ca nulitate virtuală ( implicită )
După felul condiției de validitate, nerespectată,intervine nulitatea de fond sau nulitatea de
formă iar modul de valorificare îîmparte nulitățile în nulitate judiciară sau nulitate amiabilă.
Din punct de vedere al cauzelor care le generează, se menŃine de principiu distincŃia din
dreptul civil, potrivit căreia nulitatea poate fi absolută sau relativă.
Nulitatea absolută este sancŃiunea care intervine pentru invalidarea actului juridic care încalcă
un interes general, o normă de ordine publică, la momentul încheierii sale iar Nulitatea relativă
este sancŃiunea care intervine pentru invalidarea actului juridic care încalcă un interes particular, o
normă de ordine privată, la momentul încheierii sale. În cazurile în care natura nulităŃii nu este
determinată sau nu rezultă în mod neîndoielnic din dispoziŃia legii, se prezumă că actul juridic
poate fi sancŃionat cu nulitatea relativă. Mijloacele de invocare a nulităŃii, legitimarea acŃiunii în
nulitate, sunt :
Nulitatea absolută sau relativă și poate fi invocată atât pe cale de acŃiune, cât şi pe cale de
excepŃie substanŃială în cadrul unui proces în justiŃie. Nulitatea absolută operează de drept.
AcŃiunea sau excepŃia de nulitate (absolută) a actului juridic poate fi invocată de orice persoană
care are un interes, de procuror sau de alte organe prevăzute de lege şi, inclusiv de către instanŃă,
din oficiu, pe cale de acŃiune sau de excepŃie. Atunci când nulitatea este evidentă, instanŃa este
obligată să o invoce din oficiu, cu respectarea principiilor contradictorialităŃii şi disponibilităŃii,
care guvernează procesul civil.
AcŃiunea sau excepŃia de anulare (nulitate relativă) a actului juridic poate fi invocată doar
de persoana ocrotită de norma legală încălcată sau ale căror interese legale au fost nesocotite, de
reprezentantul legal al acesteia, de instituŃiile de stat abilitate, şi de succesorii sau creditorii
chirografari ai acesteia, în condiŃiile speciale ale legii. AcŃiunea pentru declararea nulităŃii absolute
nu e supusă prescripŃiei extinctive, dacă prin lege nu se prevede altfel iar în cazul nulității
relative,acŃiunea în anulare este prescriptibilă într-un termen special de prescripŃie de 5 ani, care
curge de la data încheierii contractului, dacă legea nu prevede altfel.
Cauzele de nulitate absolută sunt:
Nerespectarea dispoziŃiilor imperative ale legii, nesocotirea bunelor moravuri şi a demnităŃii
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umane, unde actul juridic care este contrar unor norme imperative, ordinii publice sau bunelor
moravuri este nul absolut sau actul juridic care este contrar demnităŃii şi respectului datorat
persoanei umane, este nul absolut.
Nerespectarea unor condiții esențiale de validitate a actului juridic. Actul juridic este lovit de
nulitate absolută atunci când lipseşte consimŃământul uneia dintre părŃi, când obiectul sau cauza
sunt ilicite, contrare ordinii publice ori bunelor moravuri. De asemenea, lipsa cauzei atrage
nulitatea actului.
Nerespectarea formei ad validitatem . Actul juridic este nul atunci când, la încheierea sa, nu
este respectată forma prevăzută de lege ad validitatem (ad solemnitatem) sau dacă nu este acordat
prin formele prevăzute pentru actul juridic pe care mandatarul trebuie să îl incheie.
Nerespectarea unor norme privind capacitatea civilă a persoanelor privind lipsa capacităŃii de
folosinŃă a persoanei juridice, încălcarea principiului specialităŃii de folosinŃă a persoanei juridice,
precum şi nerespectarea unei incapacităŃi speciale de folosinŃă a persoanei fizice, prevăzute pentru
ocrotirea unui interes general, atrag nulitatea absolută a actului juridic astfel încheiat.
Fraudarea legii este altă cauză de nulitate absolută.
Cauzele de nulitate relativă sunt viciile de consimțământ în care intră eroarea, violența,
legiuirea sau dolul, lipsa discernământului în momentul încheierii actului juridic civil și
nerespectarea regulilor privind capacitatea de exercițiu.
Efectele juridice ale anulării actului administrativ constau în consecințele juridice ale
aplicării sancțiunii nulității.
În funcție de ceea ce s-a întâmplat după încheierea actului juridic civil, se pot emite
următoarele ipoteze :
Dacă actul n-a fost executat încă, aplicarea nulității va însemna că acel act, fiind desființat,
nu mai poate fi executat, deci părțile se află în situația egală aceleia în care n-ar fi fost incheiat
actul.
Actul a fost executat total sau parțial, până la hotărârea de anulare, efectele nulității vor
consta în desființarea retroactivă a actului. Contractul lovit de nulitate este desfiinŃat cu efect
retroactiv, considerându-se că nu a existat niciodată.
Restituirea prestațiilor efectuate în temeiul actului anulat intervine atunci când, în caz de
desfiinŃare, fiecare dintre părŃi este obligată să restituie celeilalte părți contractante prestaŃiile pe
care le-a primit de la acesta, în scopul repunerii părŃilor în situaŃia anterioară încheierii actului
invalidat.
Dreptul de opțiune intervine atunci când în caz de dol sau de violență, cel al cărui
consimțământ este viciat, poate opta pentru anularea actului juridic sau pentru acțiunea în
repararea prejudiciului cauzat de către cealaltă parte contractantă. Aceste acțiuni pot fi cumulate.
În caz de leziune, instanŃa poate dispune menŃinerea actului juridic a cărui anulare se cere,
dacă pârâtul oferă reducerea creanŃei sale sau oferă, după caz, o prestaŃie suplimentară echitabile.
O altă ipoteză este și cauza de invaliditate. Partea care cunoscând sau trebuind să cunoască
existența unei cauze de anulare sau de nulitate a contractului nu a informat cealaltă parte în acest
sens, este obligată să despăgubească pe celălalt contractant inocent pentru prejudiciul pe care
aceasta l-a resimŃit pentru că s-a încrezut, fără vina sa, în validitatea actului juridic încheiat.
Efectele anulării față de terți este intervine de exemplu, atunci când anularea care nu depinde
de incapacitatea legală , nu prejudiciază drepturile dobândite cu titlu oneros de către terții de bună
credință, cu excepția efectelor transcrierii cererii de anulare.
Anulabilitatea este unul dintre efectele ce apare în contractul multilateral. De exemplu, în
actele juridice multilaterale anulabilitatea care priveşte obligaŃia unei singure părŃi nu implică
anularea contractului, exceptând cazul când prestaŃia acesteia trebuie considerată esenŃială, potrivit
circumstanŃelor.
Organele care pot dispune anularea unui act administrativ sunt organul ierarhic superior, în
virtutea raportului de subordonare ierarhică prin emiterea unui act administrativ de anulare și
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instanŃa de judecată, care îşi fundamentează acest drept pe dispoziŃiile art. 52 din ConstituŃie şi pe
cele ale Legii nr. 544/2004 privind contenciosul administrativ, prin emiterea unei hotărâri
judecătoreşti.
Inexistența actelor administrative de autoritate
Atunci când un act este lovit de vicii ce sunt atât de vizibile încât orice persoană de
inteligență mijlocie nu își poate da seama de caracterul obligatoriu al acestuia, când nu prezintă
urme de aparențe de legalitate sau când apare în mod manifest ilegal, pentru actul administrativ de
autoritate intervine sancțiunea inexistenței acestuia nefiind considerate acte juridice ci doar fapte
juridice materiale.
Actul inexistent nu beneficiază de prezumția de legalitate specifică actelor administrative prin
urmare, nimeni nu poate fi obligat să se supună dispozițiilor cuprinse într-un astfel de act iar dacă
organele administrației publice pun în executare actul inexistent, acest fapt atrage răspunderea
acesteia pentru daunele cauzate.
Dreptul subiectelor destinatare ale actului administrativ de a se apăraîn fața autorităților
publice prin invocarea inexistenței , este regula regimului juridic al inexistenței actelor
administrative. În caz de refuz al autorităților publice, cetățeanii pot deschide acțiune în
contenciosul administrativ judiciar.
Teoria inexistenței s-a consacrat și de către Constituție, prin articolele care prevăd faptul că
nepublicarea decretelor Președintelui, Ordonanțelor și Hotărârilor de Guvern, atrage innexistența
acestora.
3. Concluzii:
Modificarea este un act administrativ neretroactiv prin care autoritatea administrativă poate
opri efectele juridice dintr-un act inițial cu opțiunea de a-l putea înlocui sau nu cu alte acte
administrative, cu precizarea că actul administrativ modificat rămâne în vigoare, în ordinea
juridică.
Suspendarea poate avea loc într-o primă situație ca efect al dispozițiilor exprese ale legii. În
alte cazuri suspendarea actelor administrative poate fi pronunțată de instanțele judecătoresti, atunci
când legea le conferă această competență. Un alt caz îl reprezintă suspendarea actelor
administrative prin hotărârea autorităților administrației publice ierarhic superioare celor care au
emis actele.
Astfel, suspendarea este pronunțată ca urmare a efectelor ierarhiei ce se stabilește între
autoritatea care a emis actul și cel care are controlul activității acestuia potrivit poziției sale
ierarhice.
Controlul vizează asigurarea conformității actelor administrative cu prevederile legii și atunci
când există îndoieli cu privire la legalitatea actului administrativ emis de autoritatea inferioară,
superiorul ierarhic poate hotărî suspendarea acestui act. Alteori, suspendarea poate fi pronunțată și
de alte autorități ale administrației publice care nu se situează în ierarhie cu autoritatea care a emis
actul. O astfel de suspendare este admisă doar dacă legea conferă acelei autorități competența
suspendării.
Suspendarea efectelor actelor administrative poate fi și opera autorității care a emis actul.
Măsura suspendării în acest caz este admisă în mod excepțional și numai atunci când există
îndoieli cu privire la legalitatea actului. Măsura suspendării actului administrativ de către
autoritatea emitentă nu poate fi ridicată la rang de principiu, pentru că dacă s-ar admite acest lucru,
responsabilitatea autorității administrației publice în emiterea actelor administrative ar fi serios
diminuată. În acest caz, respectivele autorități ar proceda cu ușurință la emiterea acestor acte, iar
suspendarea ar putea echivala cu însăși suspendarea executării legii.
Nulitatea actului administrativ însă, este o sancŃiune complexă care loveşte actul juridic atât
conceptual (faŃeta de invaliditate), dar, mai ales se face simŃită în câmpul efectelor, constituind o
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veritabilă cauză de ineficacitate a acestuia. CorelaŃia dintre invaliditate şi ineficacitate este aceea
de parte-întreg, în sensul că ineficacitatea apare ca o noŃiune mai largă, incluzând atât invaliditatea
ca aspect conceptual sancŃionator al actului juridic, dar completând-o cu aspectul practic (aplicat)
al lipsirii de efecte juridice, pe care acel act le-ar putea produce, în condiŃii normale.
Nulitatea ca sancŃiune, nu poate fi privită strict in abstracto, ci trebuie interpretată în funcŃie
de situaŃiile concrete în care se produce, situaŃii care diferă de la caz la caz.
Astfel, pronunŃarea nulităŃii poate surveni atunci când actul este deja executat în tot sau în
parte, situaŃie în care trebuie văzut cum va opera restituirea prestaŃiilor, măsura în care acest lucru
mai e posibil, ipoteza în care ne-am afla în sfera excepŃiilor de la restitutio in integrum. Discutând
despre o asemenea analiză în domeniul efectelor, mai putem privi nulitatea ca simplă inexistenŃă a
actului juridic sau vorbim, de facto, despre măsura ineficacităŃii acestuia, ca efect direct al
pronunțării nulității.
Prin urmare, nulitatea derivând din astfel de interdicŃii e forma de nulitate al cărei cadru de
aplicare e marcat de interdicŃia propriu-zisă dar că interpretarea acestui cadru nu e de competenŃa
autorităŃii administrative (cu excepŃia scutirilor pe care aceasta le dispune), ci de competenŃa
jurisdicŃională (atât în for comunitar cât şi naŃional), cu efecte deci declarative, ceea ce este şi
semnul strictei legalităŃi ce caracterizează nulitatea. Disciplina repercusiunilor, a consecinŃelor,
rămâne cea a nulităŃii de drept comun.
În ceea ce privește revocarea actului administrativ, administrația publică are o largă libertate
de apreciere ce rezultă mai ales din natura revocării ca modalitate de desființare a actului
administrativ cât și intervenția pentru inoportunitatea acestuia. Toate aceste lucruri evidențiază
gradul de putere discreționară a administrației publice.
Prin revocarea sau anularea actului administrativ, suspendarea se transformă, dobândind un
caracter definitiv, cu efecte « ex tunc » pentru trecut si « ex munc » pentru viitor, pe motiv de
ilegalitate şi cu efecte de « ex munc » in cazul revocării pe motiv de inoportunitate.
Revocarea și anularea sunt două modalități total separate ce au autonomie completă.
Diferențerea principală reiese din autorii diferiți ai operațiunilor și din motivele acestora pentru
care își justifică motivarea.
Este necesară diferențerea între modalitățile care generează doar desființarea efectelor juridice
și desființarea actului administrativ de autoritate în sine.
În prima categorie se includ suspendarea și modificarea actelor administrative iar în a doua
intră anularea, revocarea și inexistența actelor administrative de autoritate.
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CONTRACTELE ADMINISTRATIVE
Mihaela Alexandra CHIRIMEACĂ *

Abstract
The administrative contract can be defined as a convention between the public administration
office through the authorities and competent organs with a particular in view of achieving a public
service, public works or usage of goods bellowing to the state domain public or private or to the
local administration authorities, in which the purpose of this administrative contract can be to
justify a public service or achieving public works.
Cuvinte cheie: contract, administratie publica, act administrativ de gestiune, contract de
concesiune, contract de achizitii publice
1. Introducere
Teoria contractului administrativ a apărut in FranŃa în secolul XIX, ea fiind preluată şi în alte
Ńari europene, inclusiv în România, după primul război mondial, cu unele particularitaŃi.
Asupra acestei modalitaŃi de activitate a administraŃiei în perioada interbelică s-au emis mai
multe teorii, unii autorii le denumesc contracte de drept public sau contracte administrative,dând
ca exemplu concesiunea serviciului public, contractul de lucrări publice , concesiunea de lucrări
publice, etc. Se sustine ca regimul juridic special aplicabil contractelor administrative se
caracterizează prin forme speciale necesare pentru încheierea lor , cum ar fi , caietele de sarcini,
licitaŃiile, aprobările din partea unor autorităŃi superioare. Caietul de sarcini este considerat parte
intergrantă a contractului administrativ.Un alt autor din perioada interbelică, evidenŃiază unele
aspecte specifice contractelor administrative care le deosebesc de contractele civile, printre care:
Particularul care a încheiat un contract cu administraŃia nu va putea să-l cedeze întreg sau în
partea altei persoane, decât cu aprobarea administraŃei;
Unele clauze contractuale sunt de natura regulamentară;
AdministraŃia poate să-şi rezerve dretul de a cere oricând concesionarul care nu şi-a
îndeplinit obligaŃiile înscrise în contract să poată rezilia contractul , direct, prin act administrativ,
dacă interesul general o cere.
După anul 1948 în doctrina româneasca s-au manifestat rezerve în acceptarea teoriilor
contractului adminisrativ, a existenŃei unor asemenea acte în activitatea administraŃiei , deşi au fost
şi autori care au susŃinut existenŃa contractelor administrative
2. Conținutul propriu-zis al lucrării
Contractul administrativ poate fi definit ca o convenŃie încheiată între administraŃia publică
prin autoriŃăŃile şi organele sale competente cu un particular în vederea realizării unui serviciu
public, a unor lucrări publice sau folosirii unor bunuri ce aparŃin domeniului public sau privat al
statului ori al autorităŃilor administrative teritoriale, deci scopul contractului administrativ poate fi
de gestiunea unui serviciu public sau de realizarea unei lucrări publice.
Regimul juridic special cǎruia îi sunt supuse contractele administrative se caracterizeazǎ prin
forme speciale necesare pentru încheierea lor precum şi prin principii speciale cu privire la
executarea lor, teoria contractelor administrative s-a format în dreptul francez modern ca o creaŃie
a jurisprudenŃei Consiliulului de Stat, preluatǎ şi dezvoltatǎ ulterior în doctrina administrativǎ
francezǎ.
In stabilirea noŃiunii de contract administrativ, guvernat de regulile dreptului public, s-a avut
în vedere competenta Consiliului de stat, ca instanta de contencios administrativ, în judecarea
litigiilor dintre particulari si administratia publicǎ. Prin jurisprudenŃa lor, instantele de contencios
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administrativ şi în primul rand consiliului de stat, au calificat drept contractele administrative
numai acele contracte în care în afara de simpla participare a unei administraŃii publice, se mai
întalneste un anume scop asigurarea functionarii unui serviciu public, regulile aplicabile
contractelor admininstrative nu sunt însă cu totul diferite de regulile dreptului privat, se mai arată
în doctrina actuală. “Există principii de jurisdicŃie şi echitate care domină toate contracte indiferent
de natura lor”
Urmatoarele principii decurg din câteva idei fundamentale precum:
Cuvântul dat trebuie respectat: Acela care comite o culpă trebuie să suporte consecintele;
Clauzele unui contract trebuiesc interpretate şi executate în mod raŃional după intenŃia comună a
părŃilor.
Principalele contracte având o natura administrativă în doctrina clasică franceză erau:
Contractul de furniture, constând în furnizarea sau confecŃionarea de obiecte materiale
mobiliare;
Contractul de lucrări publice avand ca obiect efectuarea unei constructii imobiliare publice;
Contractul administrativ de transport şi contractul de concesiune a unui serviciu public, având
ca obiect organizarea si exploatearea unui serviciu public.
Contractul de concesiune a serviciului public, este cel mai utilizabil tip de contract
administrativ. Prin acest contract autoritaŃile administraŃiei publice îi încredintează unui particular
misiunea de a executa , de a pune în funcŃiune o activitate publică (serviciu) contra unei
remuneraŃii denumită redevenŃă, taxa încasată de la beneficiarii (utilizatorii) acestui seviciu.
Concesionarul (executantul serviciului public) primeste sarcina să realizeze şi lucrările publice
necesare realizării serviciului public căruia îi va asigura funcŃionarea.
Elementele esentiale ale contractului de concesiune ale serviciului public sunt: libera alegere
a concesionarului cu respectarea dispoziŃiilor legale în materie, natura regulamentară, nu
contractual a clauzelor privitoare la organizarea serviciului public ( acestea se justifică prin faptul
că responsabilitatea administraŃiei pentru calitatea serviciului nu se transferă
asupra
concesionarului, rămâne asupra administraŃiei), dreptul de control al administraŃiei (concedente)
asupra concesionarului care execută serviciul.
De asemenea, în temeiul celor afirmate anterior responsabilitatea administraŃiei (autoritatea
administrativă poate dicta sancŃiunii unilaterale)
Contractul de lucrării publice este acel contract administrativ prin care organele administraŃiei
publice încredinŃează unui antrepenor particular edificarea unei construcŃii, realizarea unei
autostrăzi, căi ferate etc. a unor imobile în pricipiu, în interesul public, general, lucrările publice
sunt în general finanŃate de la bugetul public, în anumite momente nevoia socială pentru
satisfacerea unui interes public şi posibilităŃile reale ale bugetului sau dintr -o obŃiune politică se
recurge la modalitatea încheierii unor contracte administrative.
În momentul de fată există mai multe decizii guvernamentale privind concesionarea lucrărilor
de executare, reabilitare sau ajustare a unor drumuri europene de pe teritoriul României, ex:
Autostrada Transeuropeană, Autostrada Bucureşti-Piteşti, Autostrada Bucureşti-ConstanŃa
executare care, pentru stat este deosebit de costisitoare şi impune încheierea unor contracte
administrative de lucrări publice şi exploatoare ulterioară fără grevarea bugetului naŃional după
caz.
Contractul de furnituri are ca obiect achiziŃionarea de către administraŃie a diferitelor bunuri
mobile. În cadrul contractelor de furnituri părŃile poartă denumirea de persoană juridică achizitoare
(beneficiară) – adică autoritatea administrativă şi ofertant - acceptant care nu poate fi producător
sau un comerciant roman sau străin.
Contractul de transport se poate defini ca specializat (numit unitate de transport, transportator
sau cărăuş) se obligă în schimbul unui preŃ (taxa de transport sau tarif) să trasporte pană la
destinaŃie într-un anumit termen, călătorii si bagajele lor, sau să transporte, pazească şi să elibereze
destinatarului, mărfurile sau bagajele ce i-au fost încredinŃate în acest scop.
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In România, teoria contractelor administrative a apărut şi s-a dezvoltat odată cu dezvoltarea
raporturilor juridice dintre administraŃie şi întreprinzatorii particulari aveau ca obiect concesiunea
unor lucrări publice sau servicii publice. InexistenŃa unor instanŃe speciale de contencios
administrativ în România în perioada interbelică a conferit particularitaŃii specifice teoriei
contractelor administrative, la adoptarea ConstituŃiei din 1948, în doctrina de drept public
românească s-au formulat trei marii opinii: De acceptare a teoriei contractelor administrative în
sens restrâns; De respingere a oricărei teorii a contractelor administrative; De acceptare a teoriei
contractelor administrative, în sens larg;
Prima opinie porneşte de la ideea conform căreia concesiunea e contract de drept public, un
contract de serviciu public sau pur si simplu un contract administrativ propriu-zis.
In perioada interbelică orice contract încheiat de administraŃie în care se angajau banii
publici, trebuia autorizat în prealabil prin lege sau printr-o hotarare a guvernului, regulament ,cum
era numit actul curent al Guvernului.
DefiniŃia si trăsăturile contractului administrativ
Teoria contractelor administrative este azi mai actuală ca oricând, fiind strâns legată de
domeniul public si implicit de proprietatea publică, precum şi de serviciul public, noŃiuni de ordin
constituŃional.
Trăsăturile principale ale contractului administrativ,
Reprezintă un acord de voinŃă între o autoritatea a administraŃiei publice sau alt subiect de
drept autorizat de o autoritate a administraŃiei publice, pe de o parte şi un particular, pe de alta
parte;
Presupune efectuarea de lucrări, prestarea de servicii de către particularii în schimbul unei
plăŃi;
PărŃile trebuie să accepte unele clauze de natura regulamentară stabilite prin lege sau în baza
legii, prin hotărâre a Guvernului.
Autoritatea administraŃiei publice nu poate ceda interesele, drepturile sau obligaŃiile sale
decât altei autorităŃi a administraŃiei publice, iar particularul le poate ceda la rândul sau doar cu
acordul administraŃiei publice.
Când interesul public o cere sau cand particularul nu şi-a îndeplinit din culpă obligaŃiile
contractuale ori când executarea devine prea împovărâtoare pentru particular, autoritatea poate
modifica sau realiza unilateral contractul.
PărŃile au înteles ca se vor supune unui regim de drept public;
SoluŃionarea litigiilor revine instanŃelor de contencios administrativ.
În raport cu actul administrativ de autoritate, un autor identifică urmatoarele trăsături
specifice ale contractului administrativ: Spre deosebire de actul administrativ de autoritate ce
reprezintă o manifestare unilaterală de voinŃă juridică, contractul administrativ presupune un acord
de voinŃe, în care cel puŃin una dintre părŃi este o autoritate publică contractantă;
În timp ce actul administrativ de autoritate determină naşterea, modificarea sau încetarea unui
raport juridic, contractul administrativ creează drepturi şi obligaŃii în favoarea ambelor părŃi ale
contractului;
În cazul actului administrativ de autoritate, garanŃia executarii o reprezintă intervenŃia puterii
statului, iar în cazul contenciosului administrativ, garanŃia executării este data de clauza penală
precum si de despagubirile prevazute.
Actul administrativ de autoritate poate fi în principiu revocat dar contractul administrativ nu
poate fi revocat de autoritatea publică contractual, obligată sa respecte clauzele contractuale;
Actuala lege a contenciosului administrativ asimilează contractul administrativ, actului
administrativ în general, deosebindu-l de actul administrativ unilateral de unde existenŃa unor
regimuri juridice aplicabile partial distincte.
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Regimul juridic aplicabil contractului administrativ
Imprumută unele caractere din dreptul privat, se mai susŃine în doctrină, cum ar fi condiŃiile
de validitate ale contractului, dar se distinge prin două elemente esenŃiale şi anume: Se bazează pe
inegalitatea juridică a părtilor, iar autoritatea publică, parte din contract, nu dispune de o libertate
de vointă identică cu cea reglementata de dreptul privat.
Contractul administrativ urmareŃte o mai bună funcŃionare a serviciului public, subliniază un
alt autor, tot în ideea de a evidenŃia distincŃia dintre contractele administrative şi cele civile si cele
comerciale, pe baza cărora se află principiul egalitatii părtilor contractante, şi de aceea nu
presupune un echilibru perfect de interese, autoritatea administrativă contractantă urmarind
interesul colectivitatii. Un autor clasifică actele administrative de gestiune în: Acte de gestiune
publică încheiate de administraŃie în calitatea sa de putere publică pentru satisfacerea intereselor
generale.
Acte de gestiune privată încheiate de administraŃie în calitatea sa de persoana juridică civila,
privite ca acte de drept comun; Actele de gestiune publică, denumite şi contracte administrative
sunt supuse unui regim juridic mixt de drept public şi de drept privat preponderent fiind regimul de
drept public.
Actul administrativ de gestiune se încheie întotdeauna între doua părŃi, el capătă configuraŃia
unui contract, care se deosebeşte însa în mod esential de contractele civile sau comerciale, în
opinia altor autori, prin trasăturile proprii care-l caracterizează.
În primul rând, iniŃiativa încheieri unui asemenea act aparŃine aceluia care reprezintă, potrivit
legii, statul sau unitatea administrativă tertorială, adica unei autoritaŃii a administraŃiei publice
centrale sau locale.
În al doilea rând, obiectul actului administrativ de gestiune îl constituie, după caz
achizŃionarea de bunuri , executarea de lucrări, prestarea de servicii ori concesionarea sau
închirierea de bunuri actul având o denumire, îmbracând o formă şi având un regim juridic
aplicabil specific, în raport de obiectul sau.
În al treilea rând, actul administrativ de gestiune se încheie numai în formă scrisă, conform
normelor procedurale prevăzute de lege sau în condiŃiile stabilite de lege, pe baza unei licitaŃii
publice.
În ceea ce priveşte executarea actului administrativ de gestiune, cele mai multe obligaŃii revin
particularului, care trebuie sa execute obligaŃiile asumate în conditiile de calitate, cantitate si la
termenul convenit.
În al patrulea rând, drepturile şi obligaŃiile ce îi revin particularului pot fi cedate altuia numai
cu aprobarea autoritaŃii administraŃiei publice.
Atunci când interesul public o cere sau cand particularul nu îşi mai îndeplineşte obligaŃiile din
contract, autoritatea administratiei publice în cauză poate modifica sau rezilia contractual, fără a
mai recurge in justiŃie.
În ceea ce priveşte soluŃionarea litigiilor nascute din executatrea acestor contracte, în opinia
unor autorii, aceasta ar fi de competenŃa insantelor de drept comun.
Încheierea contractelor administrative
În toate situaŃiile când administraŃia încheie un contract administrativ, ea nu face de fapt decât
să puna în valoare o competenŃă a sa, dar, competenŃa administraŃiei este o condiŃie de a putea
încheia contractul ceea ce nu dă şi dreptul administraŃiei de a dicta condiŃiile contractului, în
întregime în mod direcŃionar. Este necesar ca administraŃia să se supună pe de o parte propriilor
competenŃe de a contracta şi în acelaşi timp dispoziŃiilor legale ce stabilesc condiŃiile de
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contractare, fiindcă, în toate categoriile de contracte administrative, administraŃia dă viaŃă realizării
unui interes public, iar în multe dintre acestea angajează si fondurile publice.
Capacitatea de a contracta a organelor administraŃiei publice este legată de personalitatea
juridică a acestora, pentru ca numai persoanele juridice pot contracta , iar atunci cand un serviciu
public încheie diferite contracte, se angajează statul, nu serviciul public. Legea poate încuviinŃa
persoanelor juridice dreptul de a opta asupra naturii juridice a contractelor ce le încheie de drept
comun, sau administrativ, ori, poate să impună că, anumitor categorii de activităŃii ce revin în
sarcina administraŃiei să li se aplice norme de drept administrative sau drept comun, după caz. De
asemenea, pot fi determinate şi autorităŃile ce pot angaja diferite personae juridice. Astfel, potrivit
legii administraŃiei publice locale, primarul localităŃii, art.44 alin.1, lit.f exercită drepturile şi
asigură îndeplinirea obligaŃiilor ce îi revin comunei sau oraşului în calitate de persoana juridică
civilă.
Alegerea parŃii cu care se v-a încheia contractul (cocontractantul).
Legea nu stabileşte totdeauna modalitatea de alegere a concesionarului, executantului,
operatorului, cu care administraŃia urmează să încheie contractul, însa nu se lasă organelor
administraŃiei publice libertate deplină fixându-se anumite limite. Dintre procedeele ultilzate
amintim: Adjudecarea publică varietatea cel mai des practicată, operatiune prin care administraŃia
lansează oferte de a încheia un contract având un anumit obiect, prestarea unui serviciu public,
efectuarea unei lucrari, achiziŃionarea unor furniturii, dându-se posibilitatea unui număr cât mai
mare de particulari sa participle la selecŃie, fiecare dintre cei interesaŃi având posibilitatea sa
prezinte oferta sa care se depune în scris. Adjudecarea poate fi deschisă cand toŃi cei interesati care
îndeplinesc condiŃiile legale se pot înscrie si participă la selecŃia de adjudecare sau restrânsă cand
administraŃia se adresează unui numar restrâns de personae.
Adjudecarea poate fi dechisă de către administraŃie unora dintre cei care s-au plasat pe o
poziŃie profitabilă pentru administratie. Prin chemare sau concurs – în acest caz se recurge la o
concurenŃa deschisă sau restransă dar atribuirea contractului, se face de administraŃie după criterii
subiective, luându-se în calcul o serie de oferte de cel ales. Prin întelegere directă când
administraŃia începe tratative de la început ca unul sau mai mulŃi particulari consacraŃi în domeniul
în care se încheie contractul.
Elaborarea clauzelor contractului administrativ,
Fiind încheiat în vederea realizării unei competenŃe a administratiei publice, contractele
administrative se deosebeşte de la început de contractul de drept comun, privat, el având o natură
juridică preponderent de adeziune şi mai puŃine clauze negociate. Contractul administrativ are
doua categorii de clauze: clauze impuse de administraŃie ce se găsesc în caietul de sarcini-parte
integrantă a contractului şi din clauze negociate, puŃine ca număr şi ca importantă. Caietul se
sarcini poate cuprinde –clauze administrative generale care se aplică tuturor contractelor
administrative, clauze commune prin care se stabilesc regulile tehnice aplicabile contractelor
administrative de acelaşi gen si clauze speciale ce individualizează fiecare contract. De asemenea
sunt clauzele negociate, pe care parŃile înteleg, pe pozitie juridica egală să le încheie.
Executarea contractelor administrative
În dreptul administrativ există regula ca relatiile dintre cocontractanti să fie relative , ca
administratia vand obligatia generala de a actiona in raport cu nevoile sociale, în concordntacu
acestea trebuie sa isi adapteze actiunea dinamicii reatiilor sociale, înseamnă ca administraŃia îşi
rezervă dreptul de a interveni în desfăsurarea şi executarea contractelor administrative având
prerogative speciale, de aici dreptul administraŃiei de a cere executantului contractului îndeplinirea
obligaŃiilor asa cum au fost stabilite în contract. ObligaŃia de executare este personală.
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Numai forŃa majoră, îl poate elibera pe cocontractant,
Administratia îşi rezervă dreptul de a controla operaŃiunile de execuŃie, de a conduce aceste
operaŃiuni, drept se poate materializa prin modificarea unilateral a obilatiilor cocontractantului,
amplificandu-le sau diminuându-le.
În acest caz de culpa la executie prerogativele administratiei constau in posibilitatea de: a
dispune sanctiuni privitoare la reparearea prejudiciului dar si la obligarea cocontractantului să
execute efectiv obligatiile ce ii revin. Sanctiunea exista deplin drept si poate fi aplicata fără să fi
fost prevazută expres, să sesizeze instanta jurisdictională pentru a constata decădearea
cocontractantului în culpa. Şi cocontractantul poate sesiza instanŃa jurisdicŃională dacă sancŃiunea
este considerată nejustificată. El poate primi o indeminizaŃie, compensatie (pentru lipsirea de
posibilitate de desfasurare a activitatii).
SancŃiuniile cocontractantului pot fi: de ordin pecuniar pentru neexecutarea
necorespunzatoare a obligaŃiilor necorespunzatoare sau pentru acoperirea cheltuielilor efectuate de
administraŃie care, dupa decăderea cocontractantului s-a substituit acestuia, îndeplinind ea,
administratia, obligatiile de executare a cocontractantului, sancŃiunea de reziliere din culpă sau
decădere din executarea serviciului public fară despăgubire.
Principiul echilibrului financiar si aplicarea teoriei impreviziunii,
Echilibrul financiar presupune ca subaspectul remuneraŃiei dispoziŃiile contractului să nu
poată fi modificate ulilateral de administraŃie. Elementul de legatură dintre administraŃie si
particularul care întotdeauna urmăreste profit, reprezintă o caracteristică şi în contractele
administrative. Acesta implică obligaŃia administraŃiei pe de o parte de a nu modifica preŃul
prestaŃiei şi în altă ordine de ideii, daca o modificat preŃul sa-l recompenseze pe particular, fie prin
alocatii bugetare directe fie prin scutiri de taxe, impozite etc. Pentru a nu pune în dificultate
financiară, situatii in care acesta poate ajuge la imposibilitatea obiectivă de continuare a executarii
contactului.
Teoria impreviziuni are scopul de a asigura continuitatea actiunii în cazul în care în relaŃiile
financiare intervin deprecierii ale monedei de referintă. Evenimentele execepŃionale şi anormale
pot impune parŃilor o supra sarcină ruinătoare.
Încetarea contractelor administrative expirarea termenului pentru care a fost încheiat, iar una
din parŃi sau ambele nu mai doresc continuarea acestuia şi nu există clauze de tacită relocaŃiune.
Rezilierea de către autoritatea administrativă, cu tilul de sancŃiune sau, pe motiv ca interesul
general cere, ori a intervenit un act normativ cu fortă juridică superioară care dispune încetarea
unor astfel de contracte.
Rezilierea pronunŃată de instantă judecatorească care poate interveni la cererea administraŃiei
sau a particularului.

3. Concluzii
În materia contractelor administrative, a căror reglementare de drept comun în ceea ce
priveşte atribuirea şi încheierea acestora se regăseşte în O.U.G. nr. 34/2006, procedurile de control
jurisdicŃional sau judiciar prevăzute în scopul transpunerii
Directivei nr.665/89/CE necesită anumite modificări în vederea asigurării realizării
principiilor contradict torialităŃii şi dreptului la apărare.
Norma internă deosebeşte procedura la dispoziŃia părŃilor din cadrul procedurii de atribuire a
contractelor publice de procedura la care pot apela terŃele persoane. Partea are posibilitatea să se
adreseze Consiliului NaŃional de SoluŃionare a ContestaŃiilor şi, împotriva deciziei acestuia, să
formuleze plângere (recurs) la instanŃa de judecată iar terŃul poate să sesizeze doar direct instanŃa
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de contencios administrativ, în condiŃiile
Legii nr.554/2004
Prevederea unei proceduri administrativ-jurisdicŃionale la dispoziŃia părŃilor, procedură
facultativă conform art. 21 din ConstituŃie, poate rămâne fără consecinŃe şi ineficientă, atunci când
partea acŃionează direct în instanŃă sau dacă cererea este formulată de un terŃ faŃă de procedura de
atribuire. Se impune disciplinarea conduitei persoanelor care participă în asemenea proceduri
pentru a declanşa faza jurisdicŃională, în faŃa Consiliului NaŃional de SoluŃionare a ContestaŃiilor,
în scopul creării unei practici unitare în materia achiziŃiilor publice, domeniu de interes european.
În ceea ce priveşte procedura la îndemâna părŃilor, este posibilă înlăturarea inadvertenŃelor
constatate, de natură a afecta drepturile subiective ale persoanei care, deşi a participat la procedura
administrativă, îşi vede negat dreptul câştigat prin procedura jurisdicŃională, care se poartă între
alte persoane.
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FUNCłIA PUBLICĂ
Claudia RUSE*

Abstract:
Tthe public function is the set of tasks and responsabilities established to achieve public
power by central government, municipalities and autonomous administrative authorities.
Cuvinte cheie: Funcția publică; Statutul funcționarului public; Raportul de serviciu al
funcționarului public; Răspunderea funcționarului public; Drepturile funcționarului public;
Îndatoririle funcționarului public.
1. Introducere
Statutul definește funcția publică ca fiind ansamblul atribuțiilor și responsabilităților stabilite
[...], în scopul realizării prerogativelor de putere publică de către administrația publică centrală,
administrația publică locală și autoritățile administrației autonome.1
Noțiunea de funcție publică este de o importanță majoră pentru a înțelege cum se manifestă
statul în general, dar și fiecare organ al acestuia în parte. În stat sunt recunoscute trei funcțiuni:
legislativă, executivă (administrativă) și judecătorească care realizează în domeniul lor de
activitate, atributele de putere ale statlui.
Potrivit art.2 alin.(2) din Legea nr. 188\1999, republicată, funcționarul public reprezintă
persoana investită legal într-o funcție publică. Aceasta își păstrează calitatea de funcționar chiar și
după eliberarea din funcția publică, aflându-se în corpul de rezervă al acestora.2
3
Funcționarii publici desfășoară o serie de activități ce sunt exercitate prin prerogative de
putere publică, prin acestea pun în executare legile dar și celelalte acte normative; elaborează
proiecte de acte normative și alte reglementări specifice autorității sau instituției publice, dar
asigură și avizarea acestora; elaborează proiecte, politici și strategii precum și programe, studii,
analize și statistici necesare pentru realizarea și implementarea politicilor publice, dar și pentru
documentația necesară în vederea executării legilor, pentru realizarea competenței autorității sau
instituției publice; de asemenea se ocupă de consilierea, controlul și auditul public intern;
gestionează resursele umane și resursele financiare; etc.
2. Continutul propriu-zis al lucrarii
Drepturile funcționarilor publici
Statul asigură funcționarilor publici anumite drepturi pentru a-i determina pe aceștia să se
atașeze de funcția pe care o desfașoară, cu alte cuvinte să fie cât mai devotați serviciului public.
Aceste drepturi sunt: dreptul la opinie, dreptul de a fi informat, dreptul de asociere sindicală,
dreptul la grevă, dreptul la salariu, dreptul de a primi gratuit uniforma, dreptul de a-și perfecționa
gratuit uniforma, dreptul la un program normal de lucru, dreptul de a fi ales sau numit într-o
funcție de demnitate publică, dreptul la concedii, dreptul la igiena și protecția muncii, dreptul de a
beneficia de asistența medicală, dreptul la pensii și alte drepturi de asigurări sociale, dreptul de a se
1

Statut art. 2 alin. (1) din Legea 188\1999 republicată
Statut art. 2 alin. (2) din Legea 188\1999 republicată
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bucura de protecția legii, dreptul de a fi despăgubiți și dreptul de a refuza îndeplinirea dispozițiilor.
Dreptul la opinie al funcționarilor publici.
Acest drept este prevăzut în art. 27 alin (1) din Legea nr. 188/1999 care dă expresie art. 29
alin.(1) din Constituție in care se menționează că libertatea gândirii și a opiniilor nu pot fi ingrădite
sub nici o formă, și art. 30 alin (1) din Constituție, potrivit căruia libertatea de exprimare a
gândurilor, opiniilor sau a credințelor este inviolabilă.
Referitor la exteriorizarea opiniilor, libertatea de expresie a funcționarilor publici, deși
reprezintă o libertate fundamentală, suportă totuși o oarecare limitare și anume aceea de a se abține
de la exprimarea sau manifestarea publică a convingerilor lor politice, o altă restricție in ceea ce
privește dreptul la opinie se regăsește in sfera obligațiilor unde întâlnim obligația de
confidențialitate și de păstrare a secretului. Această limitare în libertatea de exprimare a
funcționarilor publici este legală, ea nu contravine dispozițiilor constituționale deoarece este
permisă chiar prin constituție în art.53 care spune că restrângerea unor drepturi și libertăți
fundamentale este posibilă, insă numai în anumite situații speciale dacă se impune prin lege, după
caz pentru: apărarea securității naționale, a ordinii, a sănătății ori a moralei publice, a drepturilor și
libertăților cetățenilor, desfășurarea instrucției penale, prevenirea consecințelor unei calamități
naturale, ale unui dezastru ori ale unui sinistru deosebit de grav.1
Dreptul funcționarului public de a fi informat cu privire la deciziile care se iau in
aplicarea statutului și care îl vizează in mod direct.
Această dispoziție este introdusă prin Legea nr. 161/2003 cu scopul de a fi aduse la cunoștința
fiecărui funcționar public, hotărârile ce se iau pe baza Legii nr. 188/1999, republicată, care îl
vizează direct. Acest drept, ca să fie recunoscut trebuie să il privească direct pe funcționarul public
pentru a naște obligația autorității publice de a-l informa cu privire la noile decizii.
Dreptul de asociere sindicală.
Acest drept le este recunoscut funcționarilor publici prin art. 29 din Legea 188/1999,
republicată. Este însă de menționat faptul că în urma modificărilor din 2003, dreptul de asociere
sindicală era exceptat pentru înalții funcționari publici, pentru funcționarii de conducere și alte
categorii de funcționari publici cărora acest drept le era interzis prin statute speciale. Prin Legea nr.
251/2006, se renunță la exceptarea de la recunoașterea și exercitarea acestui drept, permițându-le și
acestora să se asocieze sindical. Au fost introduse insă anumite restricții a exercitării acestui drept,
pentru înalții funcționari publici și funcționarilor publici de conducere, care atunci când sunt aleși
în organele de conducere ale organizațiilor sindicale, au obligația ca în termen de 15 zile să opteze
pentru una din cele două funcții ( pentru funcția publică sau cea de conducere din cadrul unei
organizații sindicale). Ceilalți funcționari publici, pot deține insă simultan funcția publică și
funcția în organele de conducere ale organizațiilor sindicale, cu condiția de a respecta regimul
incombatibilităților și regimul de interese care le este aplicabil.
Este de apreciat faptul că prin Legea nr. 251/2006, s-a redat dreptul de asociere sindicală
tuturor categoriilor de funcționari publici, ieșind astfel din conflict cu prevederile art. 53 din
Constituție unde se specifică că restrângerea poate fi dispusă numai dacă este necesară într-o
societate democratică, măsură ce trebuie să fie aplicată in mod nediscriminatoriu și fără a aduce
atingere existenței dreptului sau a libertății.
Dreptul la grevă.
Datorită faptului că serviciilor publice ale autorităților și instituțiilor publice trebuie să le fie
1

Constituția României, art. 53 alin. (1)
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asigurată continuitatea chiar și pe timpul grevei, legea stabilește anumite condiții și limite în
exercitarea acestui drept pentru funcționarii publici, așa dar, chiar dacă acest drept există, el este
totuși limitat. În scopul asigurării bunului mers al activităților economico-sociale, salariații din
următoarele domenii: sănătate, telecomunicații, radioul și televiziunea publică, unitățile de
transport, salubritate, energie electrică, gaze și călduă pot declara grevă numai cu condiția
asigurării serviciilor esențiale, dar nu mai puțin de 1\3 din activitatea normală, cu satisfacerea
necesităților minime de viață ale comunităților locale.1
Dreptul la salariu.
Pentru serviciul efectuat, funcționarii publici au dreptul la salariu care este compus din
salariul de bază, sporul pentru vechime în muncă, suplimentul postului și suplimentul
corespunzător treptei de salarizare. Pe lângă acestea se mai adaugă prime și alte drepturi salariale.
Dreptul la salariu reprezintă contraprestația pentru activitatea depusă de funcționarul public, de
unde reiese faptul că între activitatea depusă de acesta și salariu trebuie să existe un echilibru, o
anumită echivalență. În literatura de specialitate se face distincție între salariul primit în baza unui
contract de muncă și cel primit de funcționarul public, propunându-se chiar că, pentru a le deosebi,
acesta din urmă să se numească „remunerație”.2 Deosebirile constau în: salariul plătit în baza
contractului individual de muncă este supus negocierii între patron și salariat, în timp ce salariul
funcționarului public,nu poate fi negociat, fiind stabilit prin lege; salariul plătit în baza contractului
individual de muncă corespunde cu munca prestată de salariat, pe când cel al funcționarului
public,corespunde in primul rând rangului și importanței sociale a funcției; salariul, în primul caz,
este mai variabil, in vreme ce, pentru al doilea caz, are o stabilitate mai mare fiind prevăzut prin
lege.
Salariul de bază ce îi revine funcționarului este prevăzut în Legea-cadru nr. 330/2009
privind salarizarea unitara a personalului platit din fonduri publice, și este stabilit în funcție de:
complexitatea, importanța, atribuțiile și gradul de responsabilitate ale postului, competențele
necesare pentru ocuparea postului, clasificarea funcției publice, respectiv: funcții publice de stat,
funcții publice teritoriale, funcții publice locale; categoria funcției publice; condițiile specifice
prevăzute pentru ocuparea funcției publice.3
Dreptul de a primi gratuit uniforma.
Potrivit legii, anumite categorii de funcționari publici sunt obligate să poarte uniformă in
timpul serviciului, iar instituția în care aceștia își desfășoară activitatea trebuie să le ofere uniforma
gratuit.
Dreptul de a-și perfecționa pregătirea profesională.
Funcționarii publici au dreptul și obligația de a-și perfecționa continuu pregătirea
profesională. Acest lucru este prevăzut în art. 50 din Legea nr. 188/1999.
Pe perioada în care funcționarii publici urmează forme de perfecționare profesională, ei
beneficiază de drepturile salariale cuvenite, dacă aceste cursuri sunt organizate la inițiativa sau în
interesul autorității ori instituției publice ori sunt urmate la inițiativa funcționarului public, prin
acordul autorității sau instituției publice.
Acei funcționari publici care au urmat forme de perfecționare profesinală cu o durată mai
1

Verginia Verdinaș, Statutul funcționarilor publici: comentarii, doctrină, legislație, jurisprudentă, Ed.
Universul Juridic, București 2009, p: 135
2
Mircea Preda, Drept administrativ ”Partea generală” ediția a VI a, Ed. Lumina Lex 2006, p:117
3
http://www.dreptonline.ro/legislatie/imagini/reglementari_specifice_salarizare_functionarilor_publici_lege_3
30_2009.pdf
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mare de 90 de zile intr-un an calendaristic, finanțate de la bugetul de stat sau cel local, au obligația
de a se angaja în scris că vor lucra în administrația publică între 2 și 5 ani de la terminarea
programelor. Funcționarilor publici ale căror raporturi de serviciu încetează din motive imputabile
lor, înainte de împlinirea termenului menționat, au obligația de a restitui contravaloarea
cheltuielilor efectuate pentru perfecționare, iar după caz,trebuiesc restituite și drepturile salariale
primite pe perioada perfecționării.
Dreptul la un program normal de lucru.
În Statut la art. 33 alin. (1) din legea republicată, este stabilită durata normală a timpului de
lucru pentru funcționarii publici, aceasta fiind de 8 ore pe zi, respectiv 40 de ore pe săptamână.
Pentru orele pe care funcționarul public le lucrează suplimentar, din dispoziția conducătorului
unității sau instituției publice, dar și pentru zilele lucrate de sărbătorile legale ori declarate zile
nelucrătoare, acesta are dreptul la recuperări sau la plata majorată cu un spor de 100% din salariul
de bază, insă nu poate fi mai mult de 360 de ore in decursul unui an.
Dreptul de a fi aleși sau numiți intr-o funcție de demnitate publică.
Înainte de a fi modificat prin Legea 251/2006, de acest drept nu puteau beneficia funcționarii
publici civili din ministerele privind apărarea națională, ordinea publică și siguranța națională,
fiind excluși de la exercitarea lui. După modificare a fost introdusă insă o anumită limitare care îi
are în vedere pe înalții funcționari publici și pe funcționarii publici de conducere, aceștia putând fi
numiți în funcții de demnitate publică numai după încetarea, în condițiile legii, a raporturilor de
serviciu. O altă limitare privește aceleași categorii de funcționari și are în vedere dreptul de a
candida pentru funcții de demnitate publică. Și acest drept, ca și dreptul de a exercita efectiv o
demnitate publică, se exercită numai după încetarea, în condițiile legii, a raporturilor de serviciu.1
Dreptul la concedii de odihnă, la concedii medicale și alte concedii.
Legiuitorul instituie un puternic mijloc de protecție pentru funcționarul public care
beneficiază de concediu de boală, concediu de maternitate și concediu pentru creșterea și îngrijirea
copiilor, și anume raporturile de serviciu nu pot înceta și nu pot fi modificate decât din inițiativa
funcționarului public în cauză.2
Dreptul la igiena și protecția muncii.
Autoritatea în care funcționarul public își desfășoară activitatea are obligația de a-i asigura
acestuia condiții normale de muncă și igienă, pentru ca sănătatea și integritatea fizică și psihică să
îi fie ocrotită.
Dreptul de a beneficia de asistență medicală, proteze și medicamente.
Acest drept este prevăzut în art. 38 din Statut și se exercită în condițiile legii. Dreptul la
ocrotirea sănătății își află reglementarea în art. 34 din Constituția Romaniei. El a fost receptat
îndeosebi din Pactul internațional relativ la drepturile economice, sociale și culturale, care, în art.
12, prevede dreptul persoanei de a se bucura de cea mai bună sănătate fizică și mentală, drept care
presupune și obligația de a se asigura tuturor cetățenilor mijloacele necesare realizării acestui
deziderat.3
1
Verginia Vedinaș,Drept administrativ, ediția a VIa revăzută și actualizată Ed. Universul Juridic, București
2009 p: 476
2
Rodica Narcisa Petrescu, Drept administrativ,Ed. Hamangiu 2009,p: 543
3
Verginia Vedinaș, Drept administrativ, ediția a VIa revăzută și actualizată Ed. Universul Juridic, București
2009 p: 477
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Dreptul la pensii și alte drepturi de asigurări sociale.
Statutul funcționarilor publici prevede că funcționarii publici beneficiază de pensii, în
condițiile legii. În statut sunt cuprinse unele reglementări speciale ce privesc drepturile urmașilor
funcționarului decedat. Astfel, în urma decesului funcționarului public, membrii familiei care au,
potrivit legii, dreptul la pensia de urmaș, primesc timp de 3 luni echivalentul salariului de bază din
ultima lună de activitate a funcționarului public decedat. Legea ce privește sistemul public de
pensii și alte drepturi de asigurări sociale, ce se aplică și funcționarilor publici este Legea
nr.19/2000, aceasta reglementează și pensia de urmaș a funcționarilor publici.
Dreptul de a se bucura de protecția legii, în condițiile în care fapta este strict legată de
atribuțiile de serviciu.
Autoritatea sau instituția publică are obligația de a asigura protecție funcționarului public
împotriva amenințărilor, violențelor, faptelor de ultraj cărora acesta le-ar putea fi victimă, în
exercitarea funcției sau în legătură cu aceasta. Pentru a garanta acest drept, autoritatea sau
instituția publică va cere sprijinul organelor abilitate potrivit legii.
Prin Legea 251/2006, articolului 41 i s-a mai introdus un nou aliniat prin care au fost
consacrate speciale forme de protecție pentru funcționarii publici cu atribuții de control și
inspecție, executare silită a creanțelor bugetare, precum și pentru alte categorii de funcționari
publici care desfașoară activități cu un grad ridicat de risc profesional.
Dreptul de a fi despăgubiți.
În art. 42 putem vedea nu doar o obligație a autorității sau a instituției publice ci și un drept al
funcționarului public. Astfel, pentru a interveni răspunderea autorității sau instituției publice,
trebuie întrunite cumulativ următoarele condiții: ca funcționarul public să fi suferit un prejudiciu
material, astfel se exclude posibilitatea acordării unui asemenea drept în cazul în care prejudiciul al
fi de natură morală; prejudiciul trebuie să fi fost produs din vina autorității sau instituției publice;
prejudiciul să fi avut loc în timpul exercitării sarcinilor de serviciu.
Dreptul de a refuza îndeplinirea dispozițiilor.
Funcționarul public poate să refuze să îndeplinească dispozițiile primite de la superiorul
ierarhic, dacă le consideră ilegale, dar cu condiția ca refuzul să fie făcut în scris și motivat. Dacă
însă, cel care emite dispoziția o formulează în scris, atunci funcționarul public este obligat să o
execute, cu excepția cazului când aceasta este considerată vădit ilegal de către acesta. Cu alte
cuvinte subordonatul se poate împotrivi superiorului său însă numai în anumite situații deoarece de
regulă se apilcă principiul subordonării ierarhice. În lege este prevăzută obligația funcționarului
public de a aduce la cunoștința superiorului ierarhic al celui care a emis dispoziția, asemenea
situații.
Îndatoririle funcționarilor publici
În Statut sunt prevăzute anumite obligații pe care funcționarii publici trebuie să le respecte,
acestea având rolul de a-i determina pe aceștia să aplice același tratament tuturor cetățenilor, toți
fiind egali in fața legii. Îndatoririle sunt următoarele: obligația îndeplinirii sarcinilor și de fidelitate
față de instituție; obligația funcționarilor publici de conducere, de a sprijini propunerile și
inițiativele personalului din subordine; obligația de a respecta normele de conduită profesională și
civică; obligația de a se abține de la manifestări publice a convingerilor lor poliitice; obligația de a
nu acupa funcții de conducere în structurile sau organele de conducere; obligația de a răspunde de
îndeplinirea atribuțiilor ce le revin și a celor care le sunt delegate; obligația de a se conforma
dispozițiilor primite de la superiorii ierarhici; obligația de a respecta secretul de stat; obligația de a
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nu accepta direct cereri; obligația de a prezenta declarația de avere; obligația de a solționa în
termenele stabilite lucrările; obligația de a nu accepta sau solicita valori materiale; obligația de a se
perfecționa profesional; obligația de a respecta regimul juridic al conflictelor de interese.
Obligația îndeplinirii sarcinilor și de fidelitate față de instituție
Articolul 43 din Statut prevede că funcționarii publici au datoria de a-și îndeplini cu
profesionalism, imparțialitate și în conformitate cu legea îndatoririle de serviciu. De asemeni au
obligația de a se abține de la orice faptă care poate aduce prejudicii persoanelor fizice sau juridice
ori prestigiului corpului funcționarilor publici.
Este de menționat că profesionalismul se manifestă pe mai multe planuri și anume în
relațiile de serviciu, cu colegii din compartiment și cu cei din instituție, față de superiorii, dar și de
subordonații ierarhici, după cum și cu cei din exteriorul instituției, cu persoanele juridice cu care
instituția publică intră în contact.
Obligația funcționarilor publici de conducere, de a sprijini propunerile și inițiativele
personalului din subordine
Pentru a putea fi descoperite noile valori ale funcționarilor publici de execuție cu potențial,
legiuitorul a impus ca funcționarii publici de conducere să aibă obligația de a spijini propunerile și
inițiativele motivate ale acestora. Acesta însă nu este singurul scop pentru care s-a impus această
obligație, ci el este strâns legat de faptul că prin aceasta se urmărește îmbunătățirea activității
autorității. Din aceasta reiese că nu doar funcționarii publici de execuție au obligații față de
superiorii lor ierarhici, așa cum s-a vazut în cele de mai sus, și anume de a respecta prescripțiile
acestora, ci și funcționarii publici de conducere au obligația de a sprijinii propunerile și sugestiile
subordonaților, dar nu orice propuneri ci pe acelea care pot conduce la îmbunătățirea activității sau
instituției publice.
Obligația de a respecta normele de conduită profesională și civică
Această obligație vizează două categorii de norme, respectiv norme de conduită profesională
și norme de conduită civică. Prin respectarea normelor de conduită profesională, în literatura de
specialitate se consideră că se evocă exigențele comportamentului funcționarilor publici în
exercitarea sarcinilor ce le revin din fișa postului, dar și în raporturile cu cei din interiorul
autorității sau instituției publice.
Despre normele de conduită civică se poate spune că ele pot fi deduse din normele de
conviețuire socială. Aceste norme se impun tuturor membrilor societăților, însă de la funcționarii
publici se are mai multe așteptări, ei fiind purtători ai autorității de stat, fapt pentru care li se cere
să aibă atât un comportament profesionist și regulamentar, dar și amabil și moral, aceasta pentru a
exista încredere și respect între cetățeni și funcționarii publici, pe de o parte și între cetățeni și
autoritățile administrației publici, pe de altă parte.1
Obligația de a se abține de la manifestări publice a convingerilor lor poliitice
Din această obligație rezultă că funcționarii publici pot avea convingeri și preferințe politice,
dar au obligația de a le exercita fără să favorizeze vreun partid politic, fară să participe la activități
politice în timpul programului de lucru și fără să facă parte din organele de conducere ale
partidelor politice. Nici o lege și nici o Constituție, nu pot interzice omului de a avea simpatie
pentru un anumit partid politic, acesta fiind un drept inalienabil al omului. Există însă o distincție
între a avea anumite convingeri politice și în a le exprima și susține în fața altora.
1
Verginia Verdinaș, Statutul funcționarilor publici: comentarii, doctrină, legislație, jurisprudentă, Ed.
Universul Juridic, București 2009, p: 177
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Funcționarilor publici le este interzis să ocupe funcții de conducere în structurile sau
organele de conducere, alese sau numite, ale partidelor politice, definite conform statutului
acestora, ale organizațiiolor cărora le este aplicabil același regim juridic ca și partidelor politice
sau ale fundațiilor ori asociațiilor care funcționează pe lângă partidele politice.1
Funcționarii publici răspund de îndeplinirea atribuțiilor ce le revin și a celor care le
sunt delegate.
Activitate a desfășurară de funcționarii publici presupune îndeplinirea a două categorii de
atribuții: atribuții specifice funcției publice pe care le îndeplinesc consecutiv, acestea fiind obligații
prevăzute în fișa postului; atribuții pe care le îndeplinesc atunci când le sunt delegate de
funcționarii superiori sau de conducătorul autorității sau instituției publice, putând fi transmise prin
dispoziții verbale sau scrise. Astfel în alin. (1) al art. 45 se prevede că funcționarul public va
răspunde în egală măsură de ducerea la îndeplinire a acestor două categorii de atribuții, legea
nefăcând nici o distincție între atribuțiile ce le revin din funcția publică și între cele delegate.
Obligația de a se conforma dispozițiilor primite de la superiorii ierarhici.
Această obligașie se fundamentează pe competența profesională și pe experiența mai bogată a
funcționarilor situați pe o treaptă superioară, față de cei aflați pe trepte inferioare. Astfel, obligația
funcționarului public de a se conforma dispozițiilor pe care le primește de la superiorii săi
ierarhici, decurge din raportul de subordonare. Dispozițiile superiorului ierarhic pot fi de regulă,
prescripții cu caracter general ce sunt cuprinse în circulante sau în instrucțiuni de serviciu și ordine
individuale scrise sau orale, ele având caracter obligatoriu în ambele cazuri. Există totuși anumite
limite în ceea ce privește această obligație de executare a deciziilor superiorului de către
funcționarul public și anume că acesta are dreptul de a refuza dispozițiile superiorului dacă le
consideră ilegale, însă numai în scris și motivat. Faptul că superiorului i se cere să formuleze în
scris dispozițiile considerate ilegale, îl scutește pe funcționarul public inferior de răspundere,
aceasta revenindu-i în totalitate șefului ierarhic, bineînțeles dacă se confirmă de autoritățile
superioare sau de instanța de judecată, ilegalitatea actului.
Obligația de a respecta secretul de stat.
Conform art. 46 din Statut, funcționarii publici sunt obligați să păstreze secretul de stat și de
serviciu, precum și confidențialitatea în legătură cu faptele, documentele sau informațiile de care
iau cunoștință în timpul serviciului, cu excepția celor de interes public.
Unii autori sunt de parere că: obligația de discreție profesională nu trebuie însă
absolutizată,ci, dimpotrivă, informațiile, datele și documentele privitoare la o anumită persoană
trebuie comunicată acesteia, la cerere. În schimb, aceste date, informații sau documente nu pot fi
divulgate sau publicate fără consimțământul persoanei la care se referă, pentru a nu se leza
interesele acesteia.2
Obligația de a nu accepta direct cereri.
Funcționarilor publici le este interzis să primească spre rezolvare cereri sau să intervină
pentru soluționarea acestora, ori să discute direct cu petenții.
Prin respectarea acestor interdicții, funcționarii publici sunt feriți de suspiciuni în săvârșirea
actelor de corupție ori de favorism, sau trafic de influență.

1
2

Art.44 alin (3) din Legea nr. 188/1999, republicată.
Anton Trăilescu – Drept administrativ, ediția a 4a, Ed. CH Beck, București 2010, p: 149
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Obligația de a prezenta declarația de avere.
În Statut este prevăzută oblgația funcționarilor publici de a prezenta declarația de avere
conducătorului autorității sau instituției publice, la numirea în funcție, precum și la încetarea
raportului de serviciu, dar și de actualizare anuală a acesteia.
Justificarea bunurilor și valorilor achiziționate în perioada exercitării funcției publice, au
drept scop de a proteja prestigiul funcționarilor publici, a corectitudinii și a moralității acestora. De
asemenea prin această declarație de avere se poate considera că se urmărește preîntâmpinarea
abuzurilor, corupției, sau de a se folosi de slujbă pentru a obține unele avantaje materiale
necuvenite.
Obligația de a solționa în termenele stabilite lucrările
În literatura de specialitate se consideră că deși textul în sinea lui este foarte clar, totuși
această prevedere expresă de a rezolva în termenele stabilite lucrările repartizate, nu ar fi fost
necesară întrucât ține de esența oricărei funcții, iar în art. 43 este consacrată îndatorirea generală a
funcționarului public de a-și îndeplini îndatoririle de serviciu. De altfel, se mai consideră că
aceasta nu epuizează conținutul material al funcției, deoarece funcționarii publici au de executat nu
numai ”lucrări repartizate” ci și multe alte însărcinări, nu doar ”lucrări”.
Obligația de a nu accepta sau solicita valori materiale
Codul penal vorbește în art. 254 despre patru moduri în care se poate manifesta luarea de mită
și anume: pretinderea de bani sau alte foloase, primirea lor, acceptarea promisiunilor unor astfel de
foloase și nerespingerea acestora. Modul lor de obiectivare nu are nici o importanță, ci ceea ce
contează este ca acestea să poată fi calificate un favor, un avantaj pentru funcționarii publici în
schimbul căruia ei sunt obligați să efectueze o activitate, folosindu-se de statutul de funcționari
publici. De altfel, nu are nici o importanță dacă funcționarul public săvâeșește aceste acțiuni în
timpul serviciului sau în afara lui, ci ceea ce contează este ca acestea să fie ”în considerarea
funcției” pe care o dețin. Această îndatorire se găsește consacrată și în art.14 din Codul de
conduită a funcționarilor publici însă nu cu aceeași termeni ci asemănători. Acesta prevede ca
funcționarii publici să nu solicite ori să accepte cadouri, servicii, favoruri, invitații sau vreun
avantaj, ce i-ar fi destinate personal ori familiei, părinților, prietenilor sau persoanelor cu care au
fost în relații de afaceri sau de natură politică și care poate duce la influența lor în ceea ce privește
imparțialitatea în exercitarea funcțiilor publice deținute ori pot alcătui o recompensă în raport cu
aceste funcții.
Obligația de a se perfecționa profesional
Această obligație a fost introdusă în anul 2006 printr-o secțiune specială unde se arată faptul
că funcționarii publici trebuie să-și îmbunătățească în mod continuu pregătirea profesională, acesta
fiind atât un drept al acestora cât și o obligație.
Acesta este un drept, deoarece în art. 32 din Constituție este reglementat dreptul la învățătură,
care este un drept fundamental al tuturor cetățenilor, ce se asigură prin mai multe forme și anume:
prin învățământul general obligatoriu, liceal, profesional, superior, dar și alte forme de instrucție și
perfecționare. Se consideră a fi o obligație întrucât pentru rezolvarea problemelor legate de
organizarea executării dar și executarea în concret a legilor, este nevoie de funcționari publici cu o
bună pregătire de specialitate.
Obligația de a respecta regimul juridic al conflictelor de interese
În cazul în care apare vreun conflict de interese, funcționarul public are obligația de a-l
informa imediat pe șeful ierarhic căruia îi este subordonat direct, fără a încerca să rezolve cereri, să
ia decizii sau să participe măcar la luarea unor astfel de decizii. Ca urmare, conducătorul autorității
sau instituției publice, va desemna un alt funcționar public, care e la fel de bine pregătit și are
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același nivel de experiență.
Pentru funcționarii publici, conflict de interese poate însemna una din următoarele situații:
când trebuie să rezolve cereri, să ia decizii sau să participe la luarea deciziilor ce au în vedere
persoane fizice sau juridice cu care se află în relații cu caracter patrimonial; cănd participă la
activitatea unei comisii, împreună cu soțul sau cu vreo rudă de gradul I; când interesele
patrimoniale proprii, ale soțului sau a unei rude de gradul I pot avea influență asupra deciziilor ce
trebuiesc luate, în exercitarea funcției sale.
Răspunderea funcționarilor publici
Capitolul 8 al Legii nr. 188\1999, reglementează răspunderea funcționarilor publici dar și
sancțiunile disciplinare aplicabile acestora în cazul încălcării, cu vinovăție , a îndatoririlor de
serviciu. Părerea unui autor este că: funcționarul public caracterizat de responsabilitate socială
muncește bine, corect, [...] pentru că acesta este felul lui de-a fi, așa înțelege el viața implicit
”slujba”, altfel nu poate trăi. A cere unui funcționar din această frumoasă galerie umană să facă, de
exemplu, un referat superficial și eventual să ajungă la anumite concluzii sugerate de către șef,
neacoperite de realitate, echivalează cu a-i pretinde să-și facă lui însuși un rău foarte mare.1
Funcționarii publici pot răspunde sub următoarele forme:
- disciplinar atunci când încalcă normele de disciplină specifice raportului de serviciu;
- contravențional pentru săvârșirea unor fapte antisociale ce sunt calificate ca și contravenții;
- patrimonial pentru pagubele produse cu vinovăție patrimoniului autorității sau instituției
publice în care funcționează, pentru nerestituirea sumelor ce i-au fost acordate necuvenit, pentru
daunele plătite de autoritate în calitate de comitent, unor terțe persoane;
- penal când comit fapte prevăzute de Codul penal sau de alte legi speciale.
Răspunderea disciplinară
Răspundera disciplinară reprezintă normele ce reglementează actele și faptele funcționarului
public, săvârșite pentru a-și exercita atribuțiile de serviciu sau care au legătură cu acestea,
sancțiunile aplicabile și normele procedurale corespunzătoare. Funcționarii publici trebuie să fie
reprezentați de corectitudine în îndeplinirea atribuțiilor de serviciu și să evite încălcarea normelor
de drept administrativ deoarece aceste abateri disciplinare influențează negativ calitatea serviciilor
publice și aplicarea legilor, ceea ce face ca cetățenii să-și piardă încrederea în autoritățile publice.
Sunt considerate abateri disciplinare următoarele fapte:
a) întârzierea sistematică în executarea
lucrărilor; b) neglijență repetată în rezolvarea lucrărilor; c) absențe nemotivate de la serviciu; d)
nerespectarea în mod repetat a programului de lucru; e) intervențiile sau stăruințele pentru
soluționarea unor cereri în afara cadrului legal; f) nerespectarea secretului profesional sau a
confidențialității lucrărilor cu acest caracter; g) manifestări care aduc atingere prestigiului
autorității sau instituției publice în care își desfășoară activitatea; h) desfășurarea în timpul
programului de lucru a unor activități cu caracter politic; i) refuzul de a îndeplini atribuțiile de
serviciu;j) încălcarea prevederilor legale referitoare la îndatoriri, incompatibilități, conflicte de
interese și interdicții stabilite prin lege pentru funcționarii publici; k) alte fapte prevăzute ca abateri
disciplinare în actele normative din domeniiul funcției publice și funcționarilor publici.2
Anterior legea mai prevedea, ca și abatere disciplinară, stabilirea de către funcționarii publici
de excuție de relații directe cu petenții în vederea soluționării cererilor acestora. Ea reprezenta o
abatere care privea exclusiv o categorie de funcționari publici, respectiv funcționarii publici de

1
2

Antonie Iorgovan, Tratat de drept administrativ, vol.I, ediția a4a, Ed. All Beck, București 2005, p: 637
Statut art. 77 alin (2)
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execuție, textul făcând referire expresă la ”funcționarii publici de execuție”.1 Din aceasta reiese că
ea nu putea fi aplicată funcționarilor publici de conducere sau înalților funcționari publici. De
altfel, această abatere disciplinară îi avea în vedere doar pe acei funcționari cărora le era
repartizată la un moment dat soluționarea unei cereri. Menționăm că s-a renunțat la această
abatere.
Răspunderea contravențională
Această formă de răspundere este angajată atunci când funcționarul public săvârșește o
contravenție în timpul și în legătură cu sarcinile de serviciu, cum ar fi: nerespectarea disciplinei
financiare, nerespectarea normelor privind protecția mediului ambiant, etc. Deși în Statut nu se
prevede, doctrina consideră că sancțiunea care se aplică funcționarilor publici de regulă este
amenda. Controlul administrativ extern de specialitate poate fi exercitat de un organ al statului
specializat într-un anume domeniu, care în urma constatării contravențiilor pot aplica amenzi
contravenționale.
Subiectul contravenției (subiect activ) este întotdeauna funcționarul public, însă răspunderea
contravențională privește fie funcționarul public, ca persoană fizică, în considerarea funcției pe
care o deține atunci când unele atribuții ce au fost încălcate aparțin în exclusivitate funcționarului
public, fie autoritatea sau instituția publică ca persoană juridică atunci când atribuțiile încălcate
aparțin autorității sau instituției publice. De regulă, funcționarilor publici li se aplică aceleași
sancțiuni prevăzute de dreptul comun pentru orice cetățean sau pentru salariați, în unele acte
normative sunt prevăzute totuși pentru unele domenii sancțiuni specifice. Astfel, privitor la
sancțiunea complementară a confiscării bunurilor ce au fost folosite în săvârșirea unei contravenții
de către funcționarul public, menționăm că acestea nu vor putea fi confiscate dacă sunt în
proprietaea publică sau privată a autorității sau instituției, deoarece prin aceasta afectează negativ
unitatea în cauză ci nu pe funcționar.
Răspunderea penală
Răspunderea penală este o formă a răspunderii juridice și intervine atunci când funcționarul
public săvârșește infracțiuni în exercitarea atribuțiilor de serviciu sau în legătură cu acestea. În
Codul penal se află un capitol numit ”Infracțiunile de serviciu sau în legătură cu serviciul” unde
găsim definite infracțiunile de: abuz în serviciu contra intereselor personale, abuz în serviciu prin
îngrădirea unor drepturi, abuz în serviciu contra intereselor publice, neglijența în serviciu, purtarea
abuzivă, neglijența în păstrarea secretului de stat, luarea și darea de mită, primirea de foloase
necuvenite, traficul de influență și altele.2
Prin legi speciale pot fi instituite prevederi specifice, care derogă de la legea generală. Astfel,
Statutul funcționarilor publici prevede că dacă funcționarul public este trimis în judecată pentru
săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, de serviciu sau în
legătură cu serviciuul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a
unei alte infracțiuni săvârșite cu intenție care ar face incompatibilă o persoană fizică cu exercitarea
funcției publice.3
În cazul în care instanța judecătorească dispune achitarea sau încetarea procesului penal,
suspendarea din funcția publică încetează de drept, funcționarul respectiv fiind reintegrat în funcția
publică pe care o deținea anterior, iar autoritatea sau instituția publică îi vor plăti acestuia
1
Verginia Vedinaș, Statutul funcționarilor publici : comentarii, doctrină, legislație, jurisprudență, București,
Universul Juridic, 2009, p: 290
2
Mircea Preda, Drept administrativ ”Partea generală” ediția a VI a, Ed. Lumina Lex 2006, p: 153
3
Anton Trăilescu, Drept administrativ, ediția 4, Ed.CH Beck, București 2010, p:180 din Legea 188\1999,
atr.54, lit.h)
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drepturile salariale cuvenite pe toată perioada suspendării.
Dacă fapta ce a fost comisă de funcționarul public în timpul sau în legătură cu atribuțiile de
serviciu, nu întrunește elementele constitutive ale unei infracțiuni însă îmbracă forma unei abateri
disciplinare, în mod evident va fi sesizată comisia de disciplină competentă.
Răspunderea patrimonială
Deși unii autori sunt de părere că răspunderea civilă îmbracă forma răspunderii patrimoniale
fiind una și aceeși răspundere, aceștia spunând că: denumirea cea mai potrivită a acestei forme de
răspundere, care privește pe funcționarii publici, ar fi cea de „răspundere patrimonială”, întrucât
prevederile art. 52 alin.(3) din Constituție face referire expresă la „răspunderea patrimonială a
statului”, iar legislația în vigoare folosește frecvent noțiunea de „patrimoniu”1, lucrarea de față
consideră că aceste două denumiri nu semnifică același lucru ci se poate vorbi despre o răspundere
patrimonială a funcționarului public atunci când faptele acestuia sunt exercitate în scopul realizării
atribuțiilor de serviciu sau au legătură cu acestea în timp ce răspunderea civilă intrevine pentru
faptele acestuia care nu privesc în nici un fel slujba funcționarului, fiind săvârșite în afara
serviciului. Cu alte cuvinte, ceea ce face diferența între răspunderea administrativ patrimonială și
răspunderea civilă sunt faptele ce au sau nu legatură cu atribuțiile de serviciu ale funcționarului.
În Legea nr. 554\2004 este prevăzut faptul că autoritățile publice sunt obligate să răspundă
patrimonial pentru prejudiciile cauzate particularilor, dacă întrunesc următoarele condiții:
- să existe un act administrativ ilegal (nesoluționarea cererii în termenul legal sau refuzul
nejustificat de a soluționa acea cerere);
- să existe un prejuduciu ( fie material, fie moral);
- să existe un raport de cauzalitate între actul administrativ ilegal și prejudiciu;
- culpa să fie a autorității publice.
Existența unui act ilegal. De obicei, o persoană poate fi vătămată într-un drept al său ori
într-un interes legitim prin producerea unui act cu caracter ilegal, ceea ce face ca de regulă
persoana vătămată să intenteze o acțiune pentru anularea actului și în subsidiar una pentru
repararea prejudiciului. Acțiunea pentru despăgubiri poate fi una ulterioară deoarece persoana
vătămată poate să nu cunoască întinderea pagubei la data în care are loc judecarea acțiunii pentru
anularea actului administrativ.
Existența unui prejudiciu cauzat printr-un act administrativ ilegal sau prin refuzul
nejustificat de a rezolva o cerere ce are în vedere un drept. Acest prejudiciu trebuie să fie direct (
consecința unei activități încriminate) și să fie cert ( să se fi produs sau să se producă cu
certitudine).
Repararea prejudiciului material care apare în urma unei pierderi materiale, fiind
cuantificabil, a fost acceptat de judecător din primul moment, însă nu același lucru nu se poate
spune și despre repararea prejudiciului moral, acesta fiind acceptat mult mai târziu prin Legea
contenciosului administrativ nr. 29\1990 care a consacrat principiul reparării daunelor morale, în
art. 11 alin.(2) se prevede faptul că dacă cererea a fost admisă, atunci instanța hotărăște atât asupra
daunelor materiale cât și morale cerute.
Existența unui raport de cauzalitate între actul administrativ ilegal și prejudiciu.
Cauzalitatea care există între actul ilegal al administrației publice și paguba produsă unui
particularului are caracter direct. Dacă prejudiciul apare în urma unei acțiuni a unui particular și a
administrației publice, atunci administrația va răspunde doar parțial, în raport cu activitatea sa la
cauzarea prejudiciului.
Potrivit art. 16 din Legea 554\2004, cererile în justiție pot fi făcute și personal împotriva
1
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persoanei care a contribuit la elaborarea, emiterea sau încheierea actului ori, după caz, se face
vinovată de refuzul de a rezolva cererea referitoare la un drept subiectiv sau interes legitim, dacă
se solicită plata unor despăgubiri pentru prejudiciul cauzat ori pentru întârziere.Dacă acțiunea se
admite, această persoană va fi obligată la plata despăgubirilor, solidar cu autoritatea publică
pârâtă.1
Culpa autorității publice. Atitudinea culpabilă a autorității apare în urma emiterii unui act
administrativ ilegal, în urma refuzului nejustificat de a soluționa o cerere ce privește un drept sau
un interes legitim ori, în urma expirării termenului de 30 de zile de la înregistrarea cererii, timp în
care autoritatea trebuia să răspundă solicitantului, dacă legea nu prevedea altfel.
Raportul de serviciu
Raportul de serviciu este un raport de drept administrativ deoarece, chiar dacă se încheie ca
un raport juridic de muncă, adică prin acordul părților,în cazul acestuia părțile nu pot negocia
conținutul său, acesta fiind prestabilit prin lege, iar obiectul raportului constă în realizarea
atribuțiilor de putere publică.
Modificarea raportului de serviciu
Raportul juridic de serviciu care se naște între autoritățile sau instituțiile publice și
funcționarii publici se fundamentează pe un act de putere publică, funcționarii putându-se bucura
de stabilitate în funcție, iar unii dintre ei chiar de inamovabilitate. Statutul prevede cinci modalități
de modificare a raportului de serciu, respectiv: delegarea, detașarea, transferul, mutarea și
exercitarea cu caracter temporar a unei funcții publice de conducere.
Delegarea
Delegarea reprezintă schimbarea temporară a locului de muncă al funcționarului public în
vederea îndeplinirii unor sarcini în afara autorității sau instituției publice, totuși în interesul
acesteia, în acceași localitate sau alta. Menționăm că delegarea se dispune pe o perioadă de cel
mult 60 de zile calendaristice într-un an, iar ca să poată fi dispusă pe o perioadă mai mare,este
nevoie ca funcționarul public să-și dea consimțământul în scris. Măsura delegării este obligatorie
pentru funcționarul public, însă dacă funcționarul se află în una din situațiile următoare:
graviditate, îșî crește singur minorul, sau starea sănătății nu îi permite delegarea, atunci el are
posibilitatea de a o refuza. Astfel se observă că legea în forma nouă este proteguitoare deoarece are
în vedere atât interesele autorității sau instituției publice cât și pe cele ale funcționarului public.
Detașarea
Această măsură este dispusă de conducătorul autorității sau instituției publice la care
activează funcționarul public, în interesul autorității sau instituției publice în care urmează a fi
detașat. Durata detașării poate fi de cel mult 6 luni în cursul unui an calendaristic, această perioadă
poate fi prelungită numai cu acordul scris al funcționarului și trebuie să se facă respectându-se
categoria, clasa și gradul profesional al acestuia. Detașarea poate fi dispusă numai dacă pregătirea
profesională a funcționarului corespunde cu cerințele funcției unde va fi detașat. Ca o noutate, prin
ultimile noutăți aduse legii, se prevede posibilitatea de a se dispune detașarea și pe o funcție
publică de conducere, cu condiția ca în cadrul autorității sau instituției publice în care se dispune
detașarea, să nu existe funcționari publici care să exercite această funcție cu caracter temporar.
Statutul prevede posibilitatea detașării și pe o funcție publică inferioară, însă numai cu acordul
scris al funcționarului în cauză. Pe perioada detașării, funcționarul public își păstrează atât funcția
publică cât și salariul, dar dacă autoritatea sau instituția publică la care a fost detașat oferă un
1
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salariu mai mare, funcționarul poate avea dreptul la acest salariu.
Transferul
Transferul funcționarului public este o modalitate prin care se modifică definitiv raportul de
serviciu, acest lucru constând în înlocuirea definitivă a autorității sau instituției publice,
funcționarul menținându-și însă funcția și salariul. Transferul poate avea loc în interesul serviciului
dar și la cererea funcționarului public. Indiferent de forma transferului, se cere acordul scris al
funcționarului public. Pentru transferul la cere, acordul se subînțelege din însăși cererea
funcționarului de a fi transferat, în vreme ce pentru transferul în interesul serviciului, Legea
188\1999, reactualizată, impune ca funcționarul public să-și dea consimțământul în scris. Aceste
forme de transfer se pot face pe o funcție publică echivalentă sau pe una de nivel inferior.
Potrivit art. 90 alin. (7) autoritățile sau instituțiile publice sunt obligate să asigure
publicitatea posturilor vacante care pot fi ocupate prin transfer.În situația în care apar mai mulți
solicitanți pentru aceeași funcție publică, vacantă prin transfer la cerere, atunci va avea loc o
selecție pe baza unui interviu.
Mutarea
Mutarea într-o altă funcție publică din cadrul autorității sau instituției publice este prevăzută
de art. 91 din Statutul funcționarilor publici. Mutarea poate fi atât temporară cât și definitivă.
Mutarea definitivă poate fi dispusă de conducătorul autorității sau instituției publice în care
activează funcționarul public, pe o funcție public de aceeași categorie, clasă și grad profesional
fiindu-i repartizat un post corespunzător cu funcția publică deținută, cu respectarea atât a pregătirii
profesionale a acestuia cât și a salariului. Deasemeni mai poate avea loc la solicitarea motivată a
funcționarului și cu aprobarea conducătorului autorității sau instituției publice. În acest caz, ca și în
cel anterior, mutarea poate avea loc pe o funcție piblică de aceeași categorie, clasă și grad
profesional și cu respectarea pregătirii profesionale a funcționarului public.
Mutarea temporară poate fi dispusă motivat în interesul autorității sau instituției publice de
concucătorul unității pentru o perioadă de cel mult 6 luni într-un an, respectându-se pregătirea
profesională și salariul funcționarului public.
Prin ultimul alineat al art. 91 Statutul prevede că funcționarul public poate să refuze a fi mutat
insă numai dacă se află într-una din situațiile prezentate la art.89 alin.(3) unde sunt descrise
situațiile pentru care poate fi refuzată detașarea și anume: starea de graviditate; își îngrijește singur
copilul minor; nu îi permite starea de sănătate; în noua localitate nu îi sunt asigurate condiții
corespunzătoare de cazare; este unicul intreținător de familie ori are motive familiare întemeiate de
a refuza detașarea (respectiv mutarea).
Exercitarea cu caracter temporar a funcției de conducere.
Exercitarea cu caracter temporar a unei funcții de conducere temporar vacante este o altă
formă de modificare a raportului de serviciu care are loc prin promovarea temporară a unui
funcționar public care îndeplinește condițiile specifice pentru ocuparea unei astfel de funcții și care
nu are în cazierul administrativ sancțiuni ce nu au fost radiate în condițiile legii. Această
modificare a raportului de serviciu se face de către conducătorul autorității sau instituției publice și
numai după ce s-a primit avizul favorabil al Agenției Naționale a Funcționarilor Publici. Măsura
poate fi dispusă pentru o perioadă de cel mult 6 luni într-un an calendaristic, iar ca excepție această
durată se poate prelungi cu încă 3 luni, dacă în urma concursului de recrutare sau promovare,
organizat de autoritatea sau instituția publică în cauză, funcția publică nu a fost ocupată.
Suspendarea raportului de serviciu
Suspendarea raportului de serviciu se poate realiza prin două modalități: suspendarea din
inițiativa funcționarului public și suspendarea de drept.
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Suspendarea de drept a raportului de serviciu poate intervenii:
- pentru perioada în care funcționarul public este numit sau ales într-o funcție de demnitate
publică, cu excepția înalților funcționari publici și a celor de conducere, cărora le încetează
raportul de serviciu în astfel de cazuri;
-pentru perioada în care este încadrat la cabinetul unui demnitar, cum ar fi: la cabinetul unui
parlamentar, a unui primar, sau după caz, la al unui președinte de consiliu județean ori la
cancelaria prefectului;
- pentru perioada în care funcționarul este desemnat de către unitate să desfășoare activități în
cadrul unor misiuni diplomatice ale României, ori în cadrul unor organisme sau instituții
internaționale;
- pentru perioada în care desfășoară activitate sindicală pentru care se prevede suspendarea;
- pentru perioada în care funcŃionarul public efectuează stagiul militar, serviciul militar
alternativ, este concentrat sau mobilizat; pentru perioada în care funcŃionarul public este arestat
preventiv;
- pe perioada efectuării unui tratament medical în străinătate, dacă funcŃionarul nu este în
concediu medical pentru incapacitate temporară de muncă, precum şi atunci când îşi însoŃeşte soŃia
(soŃul) în acest scop, sau o rudă până la gradul I inclusiv, în condiŃiile legii;
- atunci când funcŃionarul se află în concediu pentru incapacitate temporară de muncă, în
condiŃiile legii;
- dacă funcŃionarul public se află în carantină, în condiŃiile legii; pe durata concediului de
maternitate, în condiŃiile legii;
- dacă funcŃionarul public este dispărut, iar dispariŃia a fost constatată prin hotărâre
judecătorească irevocabilă, pentru forŃă majoră;
- dacă s-a dispus trimiterea în judecată pentru săvârşirea unei infracŃiuni dintre cele prevăvute
la art. 54 lit. h) şi anume: pentru săvârşirea unei infracŃiuni contra umanităŃii, contra statului sau
contra autorităŃii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiŃiei, de
fals ori a unor fapte de corupŃie sau a unei infracŃiuni săvârşite cu intenŃie, care ar face-o
incompatibilă cu exercitarea funcŃiei publice, cu excepŃia situaŃiei în care a intervenit reabilitarea;
- pe durata cercetării administrative, dacă se consideră că funcŃionarul public care a săvârşit o
abatere disciplinară poate influenŃa cercetarea administrativă, aceasta are loc la propunerea
motivată a comisiei de disciplină;
- în alte cazuri ce sunt expres prevăzute de lege.
Potrivit atr. 94 alin. (2) în termen de 15 zile calendaristice, (anterior se prevedea doar 5 zile),
înainte de încetarea motivului de suspendare de drept, însă nu mai târziu de data în care se ia la
cunoştinŃă motivul încetării suspendării de drept, funcŃionarul public trebuie să informeze în scris
persoana care este competentă legal de a numi în funcŃia publică, despre acest lucru. Dacă
funcŃionarul public nu îndeplineşte această obligaŃie, atunci va avea loc încetarea de drept a
raportului său de serviciu, excepŃie făcând cazurile prevăzute la alin. (1) lit. f), h), i), k) şi l). La
rândul său, persoana care are competenŃa legală de numire în funcŃia publică are obligaŃia ca în
termen de 5 zile de la expirarea termenului menŃionat mai sus, să asigure condiŃiile necesare pentru
ca funcŃionarul pulic să-şi poată relua activităŃile.
Suspendarea raportului de serviciu din iniŃiativa funcŃionarului public
Aceasta poate avea loc în următoarele situaŃii:
- pe durata concediului pentru creşterea copilului în vărstă de până la 2 ani sau până la
împlinirea vârstei de 3 ani în cazul copilului cu handicap;
- pe durata concediului pentru îngrijirea copilului bolnav în vărstă de până la 7 ani sau, în
cazul copilului cu handicap pentru afecŃiuni intercurente până la împlinirea vârstei de 18 ani; - pe
perioada desfăşurării unei activităŃi în cadrul unor organisme sau instituŃii internaŃionale, în alte
situaŃii decât cele care sunt prevăzute în art. 94 alin. (1) lit. c) care se referă la situaŃiile în care
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funcŃionarul public este desemnat de către unitate să desfăşoare activităŃi în cadrul unor misiuni
diplomatice ale Ńării noastre ori în cadrul unor organisme sau instituŃii internaŃionale;
- pentru perioada în care participă la campania electorală.
Art. 95 alin. (3) prevede că funcționarul public trebuie să facă cerere de suspendare a
raportului de serviciu în scris, cu maxim 15 zile calendaristice înainte de data la care se solicită
suspendarea, cu excepția cazului când participă la grevă, când cererea trebuie formulată cu 48 de
ore înainte de declanșarea grevei. Reluarea activității se poate dispune prin act administrativ a
persoanei competentă legal de a numi în funcția publică.
De regulă, dacă titularul unui post este suspendat, postul respectiv va fi ocupat pe o
perioadă determinată, în condițiile legii. Acel post poate fi ocupat de către un funcționar public din
corpul de rezervă. Ca o formă de protecție pentru funcționarul public suspendat, legea impune, pe
de o parte, obligația autorității sau instituției de a-i rezerva postul iar, pe de altă parte, interdicția ca
raportul de serviciu al funcționarului public să nu fie modificat și să nu înceteze decât cu acordul
funcționarului public în cauză sau din inițiativa acestuia.
Încetarea raportului juridic de serviciu
Încetarea raportului de serviciu poate interveni din inițiativa funcționarului public sau a
autorității ori instituției publice, deoarece raportul de serviciu nu are, de regulă, o determinare
prestabilită în timp, decât în cazul funcționarilor publici care sunt numiți, potrivit legii, pe un
anumit termen. De aceea, cu aceste excepții, pentru ca acest raport juridic să înceteze, trebuie să
intervină un fapt material sau un act juridic (un act de voință) de care legea să lege încetarea
raportului juridic. Aceste împrejurări au, unele, caracter obiectiv, altele, depind de voința uneia sau
alteia dintre părțile participante la raportul juridic respectiv.1
Încetarea raporturilor de serviciu ale funcționarilor publici se realizează potrivit principiului
simetriei juridice, prin emiterea unui act administrativ de persoana care are competența legală de
numire în funcția publică. Statutul prevede 5 modalități prin care pot înceta raporturile de serviciu
ale funcționarilor publici:
- încetarea raporturilor de serviciu de drept;
- încetarea raporturilor de serviciu prin acordul părților, care se consemnează în scris;
- încetarea raporturilor de serviciu prin eliberarea din funcția publică;
- încetarea raporturilor de serviciu prin destituirea din funcția publică;
- încetarea raporturilor de serviciu prin demisie.
Încetarea de drept a raportului de serviciu se produce în următoarele cazuri:
-la data când are loc decesul funcționarului public;
- la data rămânerii definitive a hotărârii de declarare a morții;
- dacă funcționarului public nu mai are cetățenie română și domiciliul în România, sau dacă
nu mai are capacitate deplină de exercițiu ori, nu mai îndeplinește condițiile de studii prevăzute de
lege;
- când sunt îndeplinite cumulativ condițiile de vârstă standard și cele ale stagiului minim de
cotizare pentru pensionare;
- când se constată nulitatea absolută a actului administrativ de numire în funcția publică,
încetarea intervenind de la data la care nulitatea s-a constatat prin hotărâre judecătorească
definitivă și irevocabilă;
- când funcționarul a fost condamnat printr-o hotărâre judecătorească definitivă pentru o faptă
care l-ar face incompatibil cu funcția publică, ori prin care s-a dispus aplicarea vreunei sancțiuni
ce-l privează de libertate, aceasta intervine la data rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii de
1
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condamnare;
- când funcționarului public i se interzice exercitarea profesiei sau funcției, ca o măsură de
siguranță ori ca o pedeapsă complementară;
- la data când expiră termenul în care funcția publică cu caracter temporar a fost ocupată.
Încetarea de drept a raportului de serviciu este constatată prin actul administrativ al
persoanei care are competența legală de numire în funcția publică, în termen de 5 zile lucrătoare de
la intervenirea situației.
Încetarea raportului de serviciu prin acordul părților
Din aceasta reiese că inițiativa poate fi a funcționarului public interesat sau a conducătorului
autorității sau instituției publice.
Eliberarea din funcția publică este o modalitate prin care are loc încetarea raportului care
se dispune de conducătorul autorității sau instituției prin act administrativ și se comunică
funcționarului public în termen de 5 zile lucrătoare de la emiterea lui, în următoarele situații:
- autoritatea sau instituția publică și-a încheiat activitatea ori a fost mutată într-o altă
localitate, iar funcționarul nu dorește să o urmeze;
- ca urmare a reducerii personalului ce poate avea loc în caz de reorganizare, prin reducerea
postului ocupat de funcționarul public;
- dacă a fost admisă cererea de reintegrare a unui funcționar public ce a fost destituit
ilegal;pentru incompetență în profesie, altfel spus atunci când funcționarul obține calificativul
”nesatisfăcător” în urma evaluărilor;
- dacă organelor de expertiză medicală constată că starea de sănătatea a funcționarului public,
fie cea fizică sau cea psihică, nu îi mai permit acestuia posibilitatea de a-și exercita atribuțiile; când funcționarul încetează a îndeplini condițiile specifice pentru ocuparea funcției publice; - dacă
înaltul funcționar public refuză neîntemeiat, a accepta să fie numit într-o altă asemenea funcție.
Dacă autoritatea sau instituția publică îl eliberează pe funcționar din funcția publică atunci
acesteia, potrivit Statutului, îi revine obligația de a-i acorda funcționarului un preaviz de 30 de zile
calendaristice, oferindu-i astfel posibilitatea de a-și găsi singur un nou loc de muncă. În cazul în
care autoritatea sau instituția publică îl eliberează din funcție pe funcționar din motive ce nu-i pot
fi imputabile acestuia, iar în cadrul autorității sau instituției nu există funcții vacante
corespunzătoare, atunci unitatea respectivă este obligatată să ceară Agenției Naționale a
Funcționarilor Publici, pe perioada preavizului, o listă cu funcțiile publice vacante. Dacă există o
funcție publică vacantă care corespunde cu cea deținută de funcționar și este identificată în
perioada de preaviz, funcționarul va fi transferat fie în interesul serviciului, fie la cererea sa. În
perioada de preaviz, conducătorul autorității sau instituția publice îi poate acorda funcționarului în
cauză reducerea programului de lucru la jumătate, fără a-i fi micșorat salariul. Trebuie amintit și
faptul că funcționarul public de conducere va fi primul care va putea ocupa o funcție publică
vacantă de nivel inferior, având prioritate față de funcționarii publici de execuție.
Destituirea din funcția publică
Această modalitate de încetare a raportului de serviciu este considerată ca fiind cea mai
drastică sancțiune din categoria sancțiunilor disciplinare și se aplică pentru motive imputabile
funcționarului public în următoarele situații: dacă funcționarul public săvârșește în mod repetat
unele abateri disciplinare sau săvârșește unele abateri ce au niște urmări atât de grave încât merită
o asemenea sancțiune sau dacă a apărut un motiv legal de incompatibilitate, iar funcționarul nu
face nimic pentru a stopa acest lucru într-un termen de 10 zile calendaristice de când a intervenit
cazul de incompatibilitate.
Măsura destituirii poate fi dispusă prin act administrativ al persoanei care are competența de
numire în funcția publică și va fi comunicată funcționarului public în cauză în termen de 5 zile
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lucrătoare de la data la care a fost emisă. Statutul prevede că data comunicării trebuie să fie anterioară
datei la care are loc destituirea din funcția publică.
Demisia din funcția publică
Demisia este manifestarea unilaterală de voință a funcționarului, ce constă într-un act prin care
acesta îi aduce la cunoștință celui care l-a numit în funcția publică faptul că dorește să încheie
raporturile de serviciu cu autoritatea sau instituția publică respectivă. Statutul prevede că demisia își va
produce efectele în 30 de zile de la înregistrare.
Lucrarea de față notifică faptul că până la momentul când demisia își va produce efectele,
funcționarul public are obligația de a-și desfășura activitatea potrivit fișei postului, cu alte cuvinte
trebuie sa-și exercite atribuțiile și să respecte normele regulamentului de organizare și funcționare ale
unității respective. În cazul în care funcționarul public nu respectă aceste norme, atunci autoritatea sau
instituția publică are dreptul a-i aplica chiar și în această perioadă toate formele de sancțiuni
disciplinare, chiar și destituirea din funcție.
Când are loc încetearea raportului de serviciu al unui funcționar public, acesta rămâne cu
drepturile dobândite în cadrul carierei, excepție face însă cazul în care raportul de serviciu încetează din
motive imputabile acestuia.
3. Concluzii
Funcția publică este un ansamblu de atribuții și responsabilități ce se stabilesc în temeiul legii
pentru a realiza prelogativele de putere publică ale administrației publice centrale și locale.
Statutul funcționarilor publici reprezintă documentul în care sunt cuprinse drepturile și obligațiile
funcționarilor prin care acestora li se impune o anumită conduită față de autoritatea sau instituția în care
sunt încadrați precum și față de cetățeni, nefiindu-le permisă o atitudine abuzivă, iar prin drepturile ce se
regăsesc în Statut, aceștia se bucură de protecția legii.
Chiar dacă în trecut Statutul, nefiind unul tocmai complet, a suferit numeroase modificări, în
prezent se consideră a fi unul calitativ, datorită faptului că prin Legea nr. 251\2006, acesta a fost realizat
pe calea producerii parlamentare obișnuite.
Statutul prevede anumite atribuții ce trebuiesc îndeplinite cu prioritate de către funcționarii publici,
mai exact: obligația de a pune în executare legile dar și celelalte acte normative, de a elabora proiecte de
acte normative și de a le asigura avizarea, de a elabora proiecte politice și strategie, de a asigura
consilierea, controlul și auditul public intern, de a gestiona resursele umane și financiare, de a colecta
creanțele bugetare, de a reprezenta interesele unității în raporturile ivite între acestea și terți, etc. De
asemeni în Statut sunt enumerate și unele principii de care funcționarii trebuie să țină seamă în
exercitarea funcției pe care o dețin: legalitate, imparțialitate, obiectivitate, transparență, eficiență,
eficacitate, responsabilitate, orientare către cetățean, stabilitate în exercitarea funcției publice și
subordonare ierarhică. În cazul în care funcționarii publici încalcă cu vinovăție aceste principii, ei pot fi
trași la răspundere, sub urmatoarele feluri: disciplinar, contravențional, penal, civil sau patrimonial.
Există mai multe categorii de funcționari publici și anume: funcționari publici de execuție,
funcționari publici de conducere și înalți funcționari publici. Aceștia sunt încadrați în muncă în urma
încheierii unui raport de serviciu între unitatea publică și funcționar. Deși în urma încheierii raportului
de serviciu funcționarii se bucură de stabilitate, acest raport poate fi însă modificat, fie în interesul
autorității sau instituției publice, în interesul public sau chiar al funcționarului. Modificarea raportului de
serviciu poate avea loc prin: delegare, datașare, transfer, mutare sau exercitare cu caracter temporar a
unei funcții de conducere.
Prin reglementarea Legii nr. 188\1999 s-a urmărit asigurarea unui serviciu public stabil,
profesionist, transparent, eficient și imparțial în interesul cetățeanului dar și al autorităților și instituțiilor
publice din administrația centrală și locală.
Transparența în activitatea administrației precum și obligația de a prezenta declarația de avere este
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o cerință foarte bună venită din partea legiuitorului, deoarece prin aceasta se încearcă a-i împiedica pe
funcționari a se îmbogăți ilicit. Cu toate acestea, în practică se știe că numărul funcționarilor care
fraudează Statul este destul de ridicat, iar pentru aceasta, lucrarea de față propune ca declarația de avere
a funcționarilor publici de conducere precum și a înalților funcționari publici să fie cerută a fi depusă
semestrial ci nu anual cum este în prezent, astfel nelăsându-le timp să-și pregătească terenul. (Iar ANI și
DNA să realizeze controale mai dese și reale, în caz contrar fiind sancționați și aceștia).
Se cunoașe faptul că dreptul la grevă al anumitor funcționari publici este limitat și acest fapt este
considerat a fi un lucru foarte bun deoarece serviciile publice sunt reprezentate de continuitate, ceea ce
înseamnă că cetățenii nu pot fi prevalați de acest drept nici chiar pe timp de grevă, ei fiind cei care
susțin aceste servicii prin diferite plăți.
Lucrarea de față consideră că dreptul funcționarilor de a fi protejați de lege este unul dintre cele
mai importante drepturi oferindu-i funcționarului posibilitatea de a acționa corect, ca exemplu putem
lua cazul polițistului de a aplica amenzile corect fără a se teme pentru viața lui. Aici trebuie însă făcută
precizarea că majoritatea polițiștilor abuzează de satstutul pe care îl dețin și aplică amenzi chiar și
pentru cele mai mici abateri, chiar dacă fapta ar fi încadrată ca sancțiune la mustrare. Anterior aceștia
aplicau exesiv amenzi pentru că un anumit procent din amenzi le intra în salariu lor, acest lucru s-a
încercat a se ”rezolva” și s-a dispus ca acel procent să nu le mai intre în salariu ci acei bani să intre în
cadrul instituției, mai exact cu ei să-și achiziționeze cele necesare în birou. Astfel, se consideră că deși
polițiștii nu mai sunt la fel de motivați in aplicarea necorectă a unui număr cât mai mare de amenzi,
aceasta nu a dispărut complet deoarece ei tot se bucură de un anumit prontaj din suma acestora, însă sub
o altă formă.
Este de apreciat că legiuitorul a ales să-i protezeze pe funcționarii publici aflați în concediu de
boală, de maternitate sau pentru creșterea și îngrijirea copiilor, prin faptul că a dispus ca raportul de
serviciu al acestora să poată înceta sau să fie modificat doar la inițiativa acestora. Se socotește a fi
o decizie foarte corectă a legiuitorului că nu i-a dat posibilitatea conducătorului autorității sau
instituției publice de a se lipsi de acești funcționari, deoarece probabil unii dintre ei ar fi rămas în
corpul de rezervă pentru un timp destul de lung, nefiind corect din moment ce activitatea lor
incetează nu din motive imputabile, ci datorită stării de imposibilitate.
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CONTRACTUL DE ACHIZIłII PUBLICE
Cleopatra-Carmen PĂLĂCIAN*

Abstract:
The public procurement contract is a contract wich includes sectoral contract category, for
pecuniary interest concluded in writing between one or more contracting authorities, on the one
hand, and one or more operators, on the other hand, for the execution of works, supply of products
or services.
I consider to be of highest importance address such on issues, because the public
procurement system is part of the legal, economic and technical reality of the Romanian society,
one of the factors underlying the satisfaction of public interest namely development and constant
improvement community’s environment.
Cuvinte cheie: Contractul de Achiziții Publice, licitație publică, Sistemul Electronic de
Achiziții Publice.
1. Introducere
În orice stat de drept, unde în mod firesc este necesară realizarea de achiziții publice, aceasta
trebuie să se facă prin cheltuirea cât mai eficientă a fondurilor publice aferente. La baza
îndeplinirii acestui deziderat, consider că stă legislația aplicată în domeniul achizițiilor publice cu
principiile acesteia (principiul eficienței folosirii fondurilor publice, principiul șanselor egale,
acesta asigurând accesul neîngrădit al contractanților, fără nici o discriminare, la licitație,
principiul transparenței depline a procedurilor aplicate, pentru a elimina orice suspiciune de
favoritism sau corupție în procesul de achiziție publică).
2.ConŃinutul propriu-zis al lucrării
Pornind de la diferența dintre principiile de la care pleacă două profesii diferite în
interpretarea fenomenului economic, am îndrăznit să concep acest articol. În același timp trebuie
să îmi asum orice critică, oricât de mare ar fi ea, întrucât ceea ce propun spre dezbatere este o
problemă conceptuală, cu rezonanțe pentru viața practică, și care s-ar putea să nu convină,
considerându-se un subiect tabu. Dar văzând ce se întâmplă în ultima vreme în achizițiile publice,
am considerat că cineva trebuie să rupă această liniște aparentă care domnește, punând problema
efectului socio – economic al achiziției publice și nu în ultimul timp, a eficienței cu care este
cheltuit banul public.
Dacă juriștii pornesc de la principiul dominației formei juridice în fața fondului economic,
economiștii de evidență au o abordare inversă, pornind în analiza și înregistrarea tranzacțiilor,
evenimentelor și fenomenelor economice de la prevalența economicului în fața formei. Acest lucru
a determinat ca în abordarea unor situații care necesită o analiză mai atentă a fondului
problemelor, de multe ori să ne aflăm în situația de formă fără fond, iar deciziile luate să nu
concorde cu substanța economico – socială a nevoii sociale identificate și dorită a fi realizată.
Acest lucru l-am întâlnit și în achizițiile publice, unde forma este de cele mai multe ori
preferată în fața fondului problemei. Trebuie să admitem că o achiziție publică presupune
realizarea unei nevoi sociale, unde sunt angajați și cheltuiți banii publici. De aici și obligația ca tot
*
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efortul întreprins să fie îndreptat spre îndeplinirea întocmai a nevoii publice identificate, cu o
eficiență maximă în cheltuirea banului public.
Spun aceste lucruri pentru că perioada pe care o traversăm, plină de capcane în interpretarea
prevederilor legale în materia achizițiilor publice, poate conduce la dezechilibre majore, între ceea
ce se așteaptă de la o achiziție publică și ceea ce s-a realizat, după ce contractul a fost încheiat.
În perioada de desfășurare a procedurii de achiziție publică, forma juridică are un rol deosebit
de important în atribuirea contractului de achiziție publică. Ea prescrie un anumit tratament care
trebuie să fie respectat și aplicat pentru ca un contract să fie atribuit. Unele prevederi trebuie
respectate și după semnarea contractului, cu titlu de restricții în perioada de executarea a
contractului, deși acesta intră de acum în sfera comercialului. Aș exemplifica realizarea unor
lucrări suplimentare față de contractul inițial, care urmează un tratament stabilit de legislația
privind achizițiile publice, schimbarea unor soluții tehnice în timpul execuției contractului, care
sunt interzise. Unele dintre reguli sunt impuse a fi respectate și după încheierea contractului, iar
prin schimbarea lor, post-factum, se consideră că au fost schimbate datele inițiale ale achiziției
publice, cu consecințele de rigoare.
Aici intervin și întrebările, la care nu am găsit un răspuns, având în vedere substanța materială
a achiziției publice, care de cele mai multe ori se realizează cu fonduri europene. Într-o astfel de
situație am convingerea că nu fondul problemei a condus la formularea unor reguli după care
acesta să fie realizat, ci dimpotrivă s-a fundamentat o anumită formă după care să dea conținut
fondului. Personal mi se pare un lucru lipisit de substanță care poate conduce la mari întârzieri în
realizarea unor obiective majore și la înregistrarea unor pagube însemnate pe bani publici.
Din păcate acest lucru se manifestă de cele mai multe ori atunci când este vorba de obiective
importante de construcții, unde după atribuirea contractelor intervin schimbări de soluții
tehnologice, justificate, impuse de anumite evenimente care nu au putut fi prevăzute inițial și care
nu sunt admise de legislația privind achizițiile publice.
În opinia mea, consider că ar trebui să primeze fondul problemei, care nu este altul decât
realizarea obiectivului, acesta presupunând satisfacerea nevoii sociale, care de multe ori are și un
pronunțat caracter economic. Forma de această dată trebuie să se plieze pe fond, căruia ar trebui să
i se și subordoneze. Dacă în asemenea cazuri, pe baza unor justificări tehnico – economice solide,
se poate găsi un pasaj, o punte de legătură între formă și fond, am credința că succesul achiziției
publice este asigurat, atât sub aspectul satisfacerii nevoilor sociale, dar și al utilizării eficiente a
banului public, spre binele contribuabilului și cu evitarea oricăror suspiciuni și speculații.
Fără a încerca să găsesc noi interpretări pentru unele prevederi legale în materie de achiziții
publice, trebuie să mărturisesc că o abordare în favoarea realizării fondului în achiziții publice,
prin așezarea normei (a formei) la baza realității economico – sociale, constituie cheia succesului
într-o procedură de achiziție publică. În acest mod forma ar răspunde întrutotul modului de
realizare a fondului propus, asigurându-se o eficientizare a cheltuirii banilor publici, o absorbție
corespunzătoare a fondurilor europene, o realizare la timp a obiectivelor majore propuse, o grăbire
a dezvoltării economico – sociale a regiunilor țării și o reducere a decalajului de dezvoltare a
acestora.
Dar pentru aceasta trebuie curaj în abordarea fidelă și reală a achizițiilor publice, cu
responsabilitate, în spiritul interesului economico – social și al respectării și interpretării întocmai
a normelor care guvernează achizițiile publice.
Achizițiile publice fac parte din activitatea desfășurată de instituțiile publice. Deoarece
activitatea unei instituții publice presupune un consum de materiale, servicii, procurarea de
mijloace fixe etc, se face apel la diferiți furnizori sau prestatori. Cum instituțiile publice
gestionează banul public, statul a instituit o serie de reguli privind achiziția publica. Partea
legislativă referitoare la achizițiile publice face referire la stabilirea principiilor, cadrului general și
a procedurilor pentru atribuirea contractului de achiziție publică, precum și a căilor de atac al
actului sau deciziei autorității contractante care aplică una dintre procedurile de atribuire a
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contractului de achiziție publică.
Procesul de achiziție publică reprezintă succesiunea de etape, după parcurgerea cărora se
obține produsul sau dreptul de utilizare a acestuia, serviciul sau lucrarea, ca urmare a atribuirii
unui contract de achiziție publică.
Procedurile de licitație deschisă și licitație restransă reprezintă regula de atribuire a oricărui
contract de achiziție publică. Excepție de la regula de atribuire sunt: dialogul competitiv,
negocierea, cererea de ofertă.
Contractul de achiziție publică poate fi atribuit prin licitație deschisă sau restransă, indiferent
de valoarea estimată a acestuia. Cererea de oferte poate fi aplicată pentru atribuirea contractelor
de achiziție publică a căror valoare estimată se afla peste pragul de 15.000 euro.
Licitația deschisă reprezintă procedura de atribuire a contractului de achiziție publică la care
orice operator economic interesat are dreptul să depună o ofertă. Licitația deschisă se desfășoară,
de obicei, într-o singură etapă. Licitația deschisă se inițiază prin transmiterea spre publicare a unui
anunț de participare prin care se solicită operatorilor economici depunerea de oferte. Se poate
finaliza printr-o etapă suplimentară de licitație electronică, este recomandată a fi aplicabilă atunci
când oferta pe piață nu este excedentară, se poate organiza în totalitate electronic. În cazul în care
se dorește finalizarea licitației deschise prin licitație electronică, atunci acest lucru trebuie
specificat în anunțul de participare și în documentația de atribuire. În cazul în care se primesc
numai oferte care depășesc valoarea estimată, se poate lua decizia de anulare a procedurii de
licitație urmată de inițierea negocierii cu publicare în temeiul art. 110 lit. a) din ordonanță.
Licitația restrânsă reprezintă procedura la care orice operator economic are dreptul să-și
depună canditatura și numai candidații selectați să poata depune oferta. Licitația restrânsă se
desfășoară în doua etape. Prima etapă cea de selectare a candidaților, iar cea de-a doua etapă cea
de evaluare a ofertelor depuse de candidații selectați. Licitația restrânsă se inițiază prin trasmiterea
spre publicare a unui anunț de participare prin care se solicită operatorilor economici depunerea de
candidaturi. Aceasta procedură se utilizează atunci când oferta este excedentară.
În cazul când se dorește finalizarea licitației restrânse prin licitație electronică, atunci acest
lucru trebuie specificat în anunțul de participare și în documentația de atribuire. În anunțul de
participare se precizeză numărul minim de candidați pe care autoritatea contractantă intenționează
să îi selecteze sau, după caz, numarul maxim. Numărul minim indicat nu poate fi mai mic de 5. În
cazul în care numărul candidaților selectați este mai mic decât cel indincat în anunțul de
participare, deoarece nu au fost depuse suficiente candidaturi și/sau o parte din candidați nu au
îndeplinit condițiile de selecție, autoritatea contractantă poate lua una din următoarele decizii:
anularea procedurii de atribuire sau continuarea procedurii prin trecere în etapa a doua, dacă există
cel puțin un candidat care a îndeplinit criteriile de selecție. Este interzisă invitarea la etapa a doua a
licitației restrânse a unui operator economic care nu a depus candidatura în prima etapă sau care nu
a îndeplinit criteriile de selecție. În etapa a doua candidații nu au dreptul de a se asocia în scopul
depunerii de ofertă comună.
Dialogul competitiv. Autoritatea contractantă are dreptul de a aplica procedura de dialog
competitiv pentru atribuirea unui contract de achiziție publlică dacă se îndeplinesc, în mod
cumulativ, următoarele condiții: contractul în cauză este considerat de o complexitate deosebită;
aplicarea procedurii de licitație deschisă sau restrânsă nu ar permite atribuirea contractului de
achiziție publică în cauză.
Dialogul competitiv se desfășoară în trei etape: etapa de preselectare a candidaților; etapa de
dialog cu candidații admiși în urma preselecției, pentru identificarea soluției/soluțiilor apte să
răspundă necesităților autorității contractante și în baza căreia/cărora candidații vor elebora și
depune oferta finală; etapa de evaluarea a ofertelor finale depuse. Dialogul competitiv se inițiază
prin transmiterea spre publicare a unui anunț de participare prin care se solicită operatorilor
economici interesați depunerea de candidaturi.
Negocierea reprezintă procedura prin care autoritatea contractantă derulează consultări cu
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candidații selectați și negociază clauzele contractuale, inclusiv prețul cu unul sau mai mulți dintre
aceștia. Negocierea poatea fi cu publicare prealabilă a unui anunț de participare sau fără publicarea
prealabilă a unui anunț de participare.
Negocierea cu publicare se aplică atunci cand: în urma aplicării licitației deschise, licitației
restrânse sau a dialogului competitiv nu a fost depusă nici o ofertă sau au fost depuse numai oferte
inacceptabile
ori
neconforme;
în
situații
excepționale
atunci
când
natura
lucrărilor/produselor/serviciilor sau a riscurilor implicate de executarea/livrarea/prestarea nu
permit o estimare inițială globală a prețului viitorului contract de achiziție publică; atunci când
serviciile ce urmează a fi achiziționate sunt de așa natură încât caietul de sarcini nu poate fi
elaborat cu precizia pe care o impune atribuirea unui contract de achiziție publică prin aplicarea
licitației deschise sau licitației restrânse; atunci când lucrările ce urmează a fi executate sunt
necesare exclusiv în scopul cercetării științifice, experimentării sau dezvoltării tehnologice și
numai dacă acestea nu se realizează pentru obținerea unui profit și nici nu urmăresc acoperirea
costurilor aferente.
Negocierea fără publicare se aplică în condițiile legii, indiferent de valoarea estimată a
contractului. Se aplică pentru atribuirea contractului de achiziție publică numai dacă autoritatea
contractantă se regăsește într-una din situațiile prevăzute de ordonanță la art. 122.
Din motive tehnice, artistice sau pentru motive legate de protecția unor drepturi de
exclusivitate, contractul de achiziție publică poate fi atribuit numai unui anumit operator
economic; ca o masură strict necesară atunci când perioadele de aplicare a licitației deschise, a
licitației restrânse sau a negocierii cu publicare prealabilă a unui anunț de participare nu pot fi
respectate din motive de extremă urgență determinate de evenimente imprevizibile și care nu se
datoarează sub nici o formă unei acțiuni sau inacțiuni a autorității contractante; produsele ce
urmează a fi livrate sunt fabricate exclusiv în scopul cercetării științifice, experimetării, studiilor
sau dezvoltării tehnologice, și numai dacă acestea nu se realizează pentru obținerea unui profit și
nici nu urmăresc acoperirea costurilor aferente; este necesară achiziționarea, de la furnizorul inițial
a unor cantități suplimentare de produse destinate înlocuirii parțiale sau extinderii
echipamentelor/instalațiilor livrate anterior și numai dacă schimbarea furnizorului inițial ar pune
autoritatea contractantă în situația de achiziționa produse care determină incompatibilități sau
dificultăți tehnice sporite de operare și întreținere; pentru achiziționarea de materii prime cotate la
bursele de mărfuri, achiziția acestora realizându-se ca urmare a tranzacțiilor de pe piață la
disponibil;produsele pot fi achiziționate în condiții deosebit de avantajoase, de la un operator
economic care își lichidează definitiv afacerile, de la un judecăător-sindic care administrează
afacerile unui operator economic în stare de faliment sau lichidare ori printr-o altă procedură
similară cu cele anterioare, reglementată prin lege; ca urmare a unui concurs de soluții, contractul
de servicii trebuie sa fie atribuit concurentului câștigător sau unuia dintre concurenții câștigători ai
concursului respectiv; este necesară achiziționarea unor lucrări sau servicii
suplimentare/adiționale, care nu au fost incluse în contractul inițial, dar care datorită unor
circumstanțe imprevizibile au devenit necesare pentru îndeplinirea contractului în cauză.
Cererea de oferte reprezintă procedura simplificată prin care autoritatea contractantă solicită
oferte de la mai mulți operatori economici. Se poate utiliza numai dacă valoarea estimată, fără
TVA, a contractului de achiziție publică depaseste pragul de 15.000 euro si este mai mică sau
egală cu echivalentul în lei a urmatoarelor praguri: pentru contractul de furnizare: 125.000 euro;
pentru contractul de servicii: 125.000 euro; pentru contractul de lucrări: 4.845.000 euro.
Cererea de oferte se inițiază prin publicarea, în SEAP, a unei invitații de participare la
procedura de atribuire. Invitația de participare cuprinde cel puțin următoarele informații: data și
ora limită stabilite pentru primirea ofertelor; adresa la care se transmit ofertele; data și ora
deschiderii ofertelor; dacă se solicită îndeplinirea unor criterii minime de calificare, menționarea
acestora; o scurtă descriere a obiectului contractului de achiziție publică ce urmează să fie atribuit;
modul de obținere a documentației de atribuire; sursa de finanțare.
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În cazul în care documentația de atribuire este accesibilă direct prin mijloace electronice,
autoritatea contractantă are obligația de a include în invitația de participare informații privind
modul de accesare a documentației respective.
În cazul în care autoritatea contractantă publică în SEAP întreaga documentație de atribuire și
permite, începând cu data publicării invitației de participare, accesul direct și nerestricționat al
operatorilor economici la această documentație, atunci aceasta are dreptul, în cazul atribuirii unui
contract de furnizare de complexitate redusă, să reducă perioada prevăzută la alin. (1) cu 4 zile.
Autoritatea contractantă are obligația de a deschide ofertele la adresa, data și ora indicate în
invitația de participare, în măsura în care nu a devenit necesară decalarea termenului de depunere a
ofertelor, conform prevederilor de la art. 72 sau ca urmare a depunerii unei contestații.
Concursul de soluții reprezintă procedura prin care se achiziționează, în special în domeniul
amenajării teritoriului, al proiectării urbanistice și peisagistice, al arhitecturii sau în cel al
prelucrării datelor, un plan sau un proiect, prin selectarea acestuia pe baze concurențiale de către
un juriu, cu sau fără acordarea de premii.
Concursul de soluții se poate organiza fie ca o procedura independentă, în care concurenții
pot obține premii și/sau prime de participare sau parte a unei alte proceduri care conduce la
atribuirea unui contract de servicii. Concursul de soluții se inițiază prin publicarea unui anunț de
participare prin care se solicită operatorilor economici interesați depunerea de proiecte.
Concursul de soluții se poate desfășura într-o singură etapă, de evaluare a proiectelor, atunci
când autoritatea contractantă nu optează pentru selecția preliminară a concurenților sau în două
etape, respectiv: selecția preliminară a concurenților; etapa de evaluarea a proiectelor depuse de
către concurenții selectați.
În cazul în care concursul se desfășoară în două etape, atunci: în anunțul de participare se
precizează numărul minim de concurenți ce vor fi selectați sau, după caz, numărul maxim.
Numărul de concurenți selectați trebuie să fie suficient pentru a asigura o concurență reală;
concurenții se selectează prin aplicarea criteriilor de selecție stabilite în anunțul de participare;
invitațiile de participare la etapa a doua se transmit în același timp tuturor concurenților selectați.
Este interzisă invitarea la etapa a doua a concursului de soluții a unui operator economic care
nu a depus candidatura la prima etapă sau care nu a îndeplinit criteriile de selecție.
Achiziția directă reprezintă o modalitate simplă de a cumpăra produse, servicii sau lucrări, de
valoare mică. Achiziția directă se aplică în cazul în care se achiziționează produse, servicii sau
lucrări a căror valoare, fără TVA, cumulată pe parcursul unui an, nu depășește echivalentul în lei a
15.000 euro.
Achiziția directă se realizează pe bază de document justificativ. În cazul achiziției directe este
considerat document justificativ factura fiscală. În anumite situații, dacă autoritatea contractantă
consideră că este necesar, se poate folosi ca document justificativ și contractul de achiziție publică.
Autoritatea contractantă are obligația de a asigura obținerea și păstrarea documentelor
justificative care dovedesc efectuarea achiziției publice. În cazul achizițiilor directe de servicii și
lucrări se poate încheia un contract, în care să se specifice condițiile privind garanțiile, modul de
efectuare a receptiilor, a plățiilor, etc.
Avem o toamnă bogată în privința noutăților aduse legislației achizițiilor publice! După
publicarea și intrarea în vigoare pe 22 septembrie 2011 a HG nr. 801/2011 publicată în Monitorul
Oficial Partea I nr. 563/08.08.2011 prin care a crescut rolul ANRMAP în procedura de verificare a
Documentaților de atribuire și a Notelor justificative întocmite de autoritățile contractante,
Guvernul a continuat să aprobe și să publice alte acte normative în același scop: realizarea unor
procedure corecte și transparente.
Astfel, Hotarârea nr. 921/2011 pentru aprobarea Normelor de aplicare a Ordonanței de
Urgență a Guvernului nr. 30/2006 privind funcția de verificare a aspectelor procedurale aferente
procesului de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări
publice și a contractelor de concesiune de servicii publicată în Monitorul Oficial, partea I nr. 677
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din 23 septembrie 2011, aduce prevederi importante cum sunt:
Toate procedurile de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare inițiate
de autoritățile contractante/entitățile juridice în baza art. 122 lit. i) sau art. 252 lit. j) din Ordonanța
de urgență a Guvernului nr. 34/2006, sunt cuprinse, prin excepție, în mod obligatoriu, în
programul de verificare lunară.
Activitatea de verificare procedurală în domeniul achizițiilor publice se exercită de UCVAP
și CVAP pe bază de programe de verificare lunare întocmite de UCVAP și aprobate de ministrul
finanțelor publice.
De îndată ce observatorii constată neconformitatea în derularea procedurii de atribuire, o vor
aduce la cunoștință președintelui Comisiei de evaluare, mai întâi verbal, menționând și măsurile
necesare pentru remedierea acesteia. În cazul în care Comisia de evaluare nu remediază
neconformitatea constatată, observatorii vor înscrie respectiva neconformitate în documentele
întocmite de Comisia de evaluare, împreună cu măsurile de remediere, în prezența membrilor
acesteia. După înscrierea observațiilor, Comisia de evaluare are din nou posibilitatea să remedieze
neconformitatea constatată de observatori.
Un alt demers legal important este intrarea în vigoare a Ordinului nr. 509/2011 privind
formularea criteriilor de calificare și selecție publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 687/din 28
septembrie 2011, act ce a intrat în vigoare la data de 28 septembrie 2011. Dintre prevederile
importante am reținut următoarele:
Criteriile de calificare și selecție stabilite de autoritatea contractantă trebuie să aibă legătură
concretă cu obiectul contractului ce urmează a fi atribuit, iar nivelul cerințelor minime solicitate
prin documentația de atribuire, precum și documentele care probează îndeplinirea lor se vor limita
numai la cele strict necesare pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului.
În cazul criteriului de atribuire ”oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic”, în
cuprinsul anunțului de intenție se vor detalia și factorii de evaluare, în măsura în care aceștia se
cunosc la momentul transmiterii anunțului repectiv.
Autoritatea contractantă va prevedea în documentația de atribuire, pentru situația participării
la procedură cu ofertă comună, care dintre criteriile de calificare și selecție urmează a fi îndeplinite
de fiecare dintre ofertanții asociați, precum și cele care pot fi îndeplinite doar de către aceia care
urmează a executa acele părți din contract avute în vedere la stabilirea criteriilor de calificare.
În condițiile în care autoritatea contractantă utilizează în mod exclusiv formula ”servicii duse
la bun sfârșit”, aceasta are obligația de a accepta și de a considera cerința îndeplinită dacă
operatorul economic prezintă ca experiență similară oricare variantă dintre servicii recepționate
parțial; servicii recepționate la sfâsrșitul prestării (sfârșitul prestării nu presupune expirarea
perioadei de garanție).
În ANEXA 3 se prezintă cu titlu de exemplu o serie de SOLICITĂRI eronat impuse
operatorilor economici de către autoritățile contractante în privința criteriilor de calificare și
selecție, a factorilor de evaluare, a cerințelor de natură tehnică ale caietului de sarcini.
Toate aceste prevederi sperăm să îmbunătățească modul de derulare a procedurilor de
achiziție publică, să corecteze erorile făcute până acum de autoritățile contractante din neștiință ori
cu rea intenție pentru a îngrădi participarea cât mai multor ofertanți.
De asemenea, considerăm că va scădea numărul contestațiilor având ca obiect Documentația
de atribuire dar, trebuie avut în vedere că rămâne deschisă ”portița” contestării Caietului de
sarcini!
Problemele existente în sistemul achizițiilor publice din România se situează, în mod
constant, în prim planul discuțiilor, analizelor, ședințelor și întâlnirilor oficialilor români cu
reprezentanții organismelor comunitare. Modul în care se efectuează achizițiile are impact
semnificativ asupra respectării calendarului proiectelor și poate genera serioase dificultăți în
decontarea sumelor. Sunt cunoscute cazurile unor alte țări membre, beneficiare de programe de
finanțare, care sunt puse în situația de a returna sume din cauza faptului că nu au fost îndeplinite

Cleopatra-Carmen Pălăcian

1491

toate condițiile stabilite pentru ca sumele să fie acceptate la plată ca eligibile.
Este adevărat că autoritatea națională cu atribuții de reglementare în domeniu (ANRMAP) a
luat/promovat recent unele măsuri menite a contribui decisiv la îmbunătățirea calității procedurilor
de achiziție publică. A.N.R.M.A.P. a stabilit că lipsa unei analize pe fond a conținutului
documentației de atribuire în faza de dinaintea publicării anunțului/invitației de participare în
sistemul electronic, practic momentul incipient al procedurii de achiziție publică, precum și lipsa
expertizei autorității contractante în ceea ce privește elaborarea documentațiilor de atribuire, în
special cu privire la criteriile de calificare și factorii de evaluare, au dus la amânarea/întârzierea
implementării unor proiecte de investiții majore, cu impact social și economic la nivel național sau
local și, implicit, chiar la pierderea unor sume alocate țării noastre din fondurile comunitare.
Mai mult, după introducerea funcției de verificare a documentațiilor de atribuire aferente
contractelor de achiziție publică a căror valoare estimată este mai mare decât echivalentul în lei a
15.000 de euro, A.N.R.M.A.P. va verifica conformitatea acestor documentații cu legislația
aplicabilă în domeniul achizițiilor publice, fără însă a se pronunța și asupra specificațiilor tehnice
cuprinse în caietul de sarcini.
Chiar dacă poate puțin întârziate, măsurile sunt corecte – în cea mai mare parte a lor - și au
scopul declarat de a mări considerabil volumul fondurilor accesate, dat fiind procentul descurajator
de mic al reușitelor de până acum. Nivelul calitativ al achizițiilor și performanțele aferente nu pot
crește spectaculos doar prin eforturile naționale. Problemele constatate până acum pot fi puse pe
seama legislației deficitare doar într-o proporție foarte scăzută. Mult mai pregnant s-a reflectat
lipsa expertizei autorităților contractante, în special în ceea ce privește elaborarea documentațiilor
de atribuire, cu accent pe criteriile de calificare și factorii de evaluare, dar și în derularea
contractelor încheiate.
Orice procedură de achiziție publică are ca punct final, atribuirea contractului de achiziție
publică. Considerăm că desemnarea ofertei câștigătoare reflectă realitatea, dând imaginea fidelă
întregului ansamblu procedural, că raportul procedurii a fost întocmit cu respectarea prevederilor
legale în materie de achiziții publice, autoritatea contractantă mai are de trecut o ultimă etapă și
anume încheierea și semnarea contractului de achiziție publică, fie el de furnizare, servicii sau
lucrări. Este momentul în care întreaga activitate desfășurată de la planificarea achiziției publice și
până la atribuirea contractului, prinde substanță, fiind concretizată printr-un document încheiat
bilateral. De aceea acest moment, de foarte mare importanță, trebuie să stea permanent sub semnul
acurateței, iar pașii parcurși în încheierea contractului de achiziție publică trebuie să fie făcuți cu
prudență, în alte condiții întreaga procedură desfășurată anterior putându-se încheia cu un eșec.
Aș îndrăzni să spun că odată finalizată procedura, prin desemnarea câștigătorului, atenția
autorității contractante trebuie să se îndrepte spre modul de întocmire a formei finale a contractului
de achiziție publică care urmează a fi semnat, acesta fiind momentul care marchează succesul
realizării viitoarei achiziții publice și implicit asigurarea eficienței sau ineficienței cheltuirii
banului public.
La întocmirea formei finale a contractului de achiziție publică, autoritatea contractantă trebuie
să urmăreasca: concordanța formei acestuia cu draftul de contract prezentat în documentația de
atribuire; dacă asupra draftului au fost formulate obiecțiuni din partea ofertanților, cum au fost
clarificate acestea, ce s-a preluat și dacă totul a fost adus la cunoștința tuturor participanților; dacă
în contract au fost preluate integral propunerile financiare și tehnice ale ofertei declarate
câștigătoare; dacă propunerile din oferta câștigătoare care au fost evaluate, constituindu-se și în
factori de evaluare (termen de execuție; garanție post execuție, etc) și pe baza cărora aceasta a fost
declarată câștigătoare, se regăsesc în totalitate în contractul de achiziție publică, ce urmează a fi
semnat; dacă s-au schimbat sau nu unele clause contractuale și dacă aceste modificări aduc
atingere transparenței procedurii, tratamentului egal sau dezavantajează autoritatea contractantă.
La prima vedere te întrebi de ce trebuie acordată atâta atenție și importanță încheierii și
semnării contractului de achiziție publică. Răspunsul este cât se poate de simplu: pentru că a
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consemna într-un contract de achiziție publică altceva decât a fost stabilit pe parcursul desfășurării
procedurii de atribuire a contractului, înscris în raportul procedurii, înseamnă a încheia și semna un
alt contract decât cel pentru care s-a organizat procedura respectivă, cu consecințe dintre cele mai
imprevizibile, de natură material, disciplinară, contravențională sau chiar penală.
De ce concordanța formei contractului semnat cu draftul prezentat în documentația de
atribuire, însușit de toți participanții la procedura de atribuire a contractului? Pentru că a schimba
ceva care poate favoriza ofertantul câștigător aduce atingere transparenței și tratamentului egal.
Unii posibili ofertanți nu au participat la procedură tocmai datorită impunerii unor clauze
contractuale care nu-i avantajau. Prin schimbarea acestora după finalizarea procedurii, de comun
acord numai cu ofertantul câștigător, s-a condus la lezarea interesului celorlalți ofertanți sau a
potențialilor ofertanți, autoritatea contractantă încălcând în mod substanțial principiile care
guvernează achizițiile publice.
De ce trebuie preluate integral propunerile financiare și tehnice ale ofertei câștigătoare și
respectarea clauzelor contractuale așa cum au fost formulate inițial în draftul de contract acceptat
de participanții la procedură? Pentru că în alte condiții, după desfășurarea unei proceduri de
achiziție publică, ce a avut la bază o anumită documentație de atribuire, unde oferta câștigătoare a
îndeplinit cerințele acesteia și a celor din caietul de sarcini, vom încheia și semna un alt contract
care nu corespunde realității sub aspectul satisfacerii nevoii sociale și al eficienței utilizării banului
public, datele înscrise modificând în mod semnificativ situația de fapt. La toate acestea trebuie să
mai adăugăm și consecințele ulterioare.
Activitatea intensă a Comisiei Europene în domeniul achizițiilor publice ne determină să
revenim asupra prezentării politicilor sale cu prezentarea consultării publice lansate de către
această instituție în data de 7 iunie 2011.
Consultarea în cauză are la bază “Actul pentru o piață unică” adoptat în aprilie 2011 și este
destinată autorităților publice, sectorului privat și societății civile și are ca subiect o nouă politică
referitoare la accesul la contractele de achiziție publică. În acest sens, un chestionar online a fost
pus la dispoziția celor interesați și va fi disponibil până în data de 2 august 2011.
Obiectivul urmărit de către Comisie este dublu: “ameliorarea condițiilor de negociere a
accesului la contractele publice a altor parteneri comerciali, astfel încât să se extindă oportunitățile
de piață pentru întreprinderile din Uniunea Europeană”și “să se definească în mod clar modalitățile
de acces al furnizorilor stabiliți în exteriorul UE la contractele de achiziții publice europene”.
Această provocare este de actualitate, având în vedere că deși Uniunea Europeană favorizează o
mai largă deschidere a pieței, numeroase state terțe ezită să permită accesul societăților străine la
achizițiile lor publice. Astfel, anumite state au introdus și menținut măsuri protecționiste exagerate,
care limitează considerabil accesul întreprinderilor europene.
În timp ce în Uniunea Europeană, achizițiile publice deschise ofertanților din țările care au
încheiat Acordul Organizației Mondiale a Comerțului privind achizițiile publice reprezenta 312
miliarde de euro, valoarea contractelor atribuite ofertanților străini nu depășește 34 miliarde de
euro pentru Statele Unite și 22 miliarde de euro în Japonia.
În opinia noastră, pentru ca acest decalaj să fie recuperat, nu este suficientă politica de
deschidere a Uniunii Europene ci este necesar un efort la nivel internațional. Un rol important în
acest sens îl poate avea Organizația Mondială a Comerțului care trebuie să urmeze modelul
Comisiei Europene prin promovarea unor politici eficiente de deschidere a concurenței
internaționale în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică.
Autoritatea contractantă are obligația să încheie contractul de achiziție publică în perioada de
valabilitate a ofertelor. Fără să fie încălcate prevederile legale, în cazul în care contractul de
achiziție publică a fost atribuit prin aplicarea procedurii de licitație deschisă, licitație restrânsă sau
negociere competitivă, autoritatea contractantă are obligația de a încheia contractul de achizitie
publică numai dupa 15 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării
procedurii respective.
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Momentul încheierii unui contract este acela al realizării acordului de voinŃă, respectiv al
întâlnirii dintre cerere şi ofertă. Acest moment diferă în funcŃie de tipul de contract. Contractul de
achiziŃie publică este un contract sinalagmatic prin care în schimbul livrării de produse, prestării de
servicii sau execuŃiei de lucrări, autoritatea contractantă plăteşte un preŃ. Doctrina a stabilit că un
contract sinalagmatic se prezumă încheiat la momentul receptării acceptării de către ofertant. În
cadrul procedurii de achiziŃie publică, cel care are iniŃiativa lansării procedurii nu este ofertantul
(operatorul economic) ci autoritatea contractantă care face apelul sau chemarea la ofertă,
materializată în terminologia OUG nr. 34/2006 în anunŃul sau invitaŃia de participare.
Calitatea de ofertă aptă să conducă la încheierea unui contract o au doar ofertele admisibile
ale operatorilor economici, dintre care, în urma aplicării criteriului de atribuire se va desemna
oferta câştigătoare. Raportul procedurii, întocmit cu respectarea prevederilor art. 213 alin. 2 din
OUG nr. 34/2006, prin care se stabileşte oferta câştigătoare, joacă rolul de acceptare, iar
comunicarea rezultatului procedurii, în baza art. 207 alin .1 din OUG nr. 34/2006, realizează
transmiterea acceptării către ofertant. Momentul receptării acestei comunicări ar echivala cu
formarea acordului de voinŃă şi naşterea contractului de achiziŃie publică, dacă nu am avea de a
face cu prevederi legale derogatorii. Acestea sunt cuprinse în art. 205 din OUG nr. 34/2006,
sancŃionând cu nulitatea absolută încheierea contractului de achiziŃie publică înainte de trecerea
unui termen de 5 zile, respectiv 10 zile de la data comunicării rezultatului procedurii, în funcŃie de
valoarea contractului, termen necesar pentru formularea eventualelor contestaŃii. Aplicând această
derogare vom ajunge la concluzia că, deşi acordul de voinŃă ia naştere la momentul comunicării
rezultatului procedurii, moment în care se întâlneşte oferta cu acceptarea, nu produce efecte decât
după expirarea perioadei de depunere a contestaŃiilor.
Efectele contractului de achiziție publică, fie el de furnizare de produse, executare de lucrări
sau prestări de servicii, chiar dacă nu sunt reglementate legislativ, rezultă din contractele- cadru
stabilite în oridine de către autoritățile centrale. Astfel, în cazul furnizării de produse este stipulat
că, în situația sistării producerii de piese de schimb, furnizorul este obligat să notifice înainte cu
cel puțin 90 de zile achizitorul pentru a putea procura piesele necesare în timp util. Nu este limitat
dreptul achizitorului de a testa și verifica produsele, iar în cazul depistării nerespectării normeleor
de calitate a produsului, furnizorul are obligația de a remedia defecțiunea sau de a înlocui produsul
fără costuri suplimentare pentru achizitor.
Executantul lucrării poate considera că dispozițiile achizitorului sunt nejustificate sau
inoportune, acesta putând ridica obiecții în scris, fără însă ca aceste obiecții să-l absolve de
obligația executării dispozițiilor primite, cu excepția cazurilor în care acestea contravin
dispozițiilor legale.
Dacă respectarea și executarea dispozițiilor primite de la achizitor determină dificultăți în
execuție care generează costuri suplimentare, acestea vor fi suportate de către achizitor, iar în
cazul în care survin erori în poziționare, dimensiunile lucrărilor, executantul are obligația să le
rectifice, cu excepția situațiilor în care eroarea se datorează înscrisurilor furnizate de către
proiectant.
Potrivit contractului – cadru de prestări servicii, prestatorul de servicii are dreptul de a primi
prețul serviciilor prestate achizitorului în condițiile stabilite în contract dacă achizitorul nu
efectuează plata în termen de 14 zile de la expirarea termenului. Prestatorul poate pretinde
despăgubiri și are dreptul de a sista sau diminua ritmul prestării serviciilor.
Contractul de achiziție publică nu poate fi modificat în mod unilateral de către una dintre
părți, ci numai când poate fi afectat interesul public. Ținând cont de acest fapt, modificarea
contractului de achiziție publică are loc numai prin acordul părților, însă, potrivit contractului –
cadru, poate fi modificat de către părți, prin act adițional, în mod excepțional, datorită unor
circumstanțe care privesc interesle comerciale legitime ale părților și care nu au putut fi prevăzute
la data încheierii contractului. Executantul poate solicita achizitorului prelungirea termenului
contractului dacă aceasta este determinate de: volumul sau natura lucrărilor prevăzute; condiții
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climaterice extreme de nefavorabile; orice alt motiv care nu se datorează executantului și nu a
survenit prin încălcarea contractului de către acesta.
Încetarea contractului de achiziție publică poate avea loc în următoarele condiții: a) de drept,
la expirarea termenului sau prin executarea integral a contractului; b) pe cale judecătorească, în
cazul nerespectării obligațiilor de către una dintre părți, rezilierea putând fi pronunțată de către
instanțele judecătorești de drept comun, care vor stabili și cuantumul despăgubirilor; c) prin
manifestarea unilaterală de voință a administrației publice achizitoare, în cel mult 30 de zile de la
data apariției unor circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului, și
îndeplinirea contractului ar fi contrară interesului public, însă rezervă dreptul particularului
contractant de a pretinde plata corespunzătoare până la data rezilierii.
Încetarea contractului de achiziție publică poate avea loc și în alte situații decât forța majoră:
incendii, inundații sau orice catastrofă naturală. Litigiile apărute în legătură cu încetarea
contractelor de achiziție publică se vor dori rezolvate pe cale amiabilă. Dacă după 15 zile părțile
nu reușesc să rezolve divergențele apărute, fiecare parte poate solicita ca litigiul să fie soluționat
de către instanțele judecătorești de drept comun. Deși în legislație nu este prevăzută competența
soluționării acestor litigii, considerăm că ele sunt de competența tribunalului ca instanță
comercială. Ne întemeiem această concluzie pe faptul că aceste litigii sunt asemănătoare litigiilor
comerciale, una dintre părți fiind de regulă o societate comercială, iar obiectul special al litigiilor
fiind interesul public, se justifică încredințarea lor spre soluționare în primă instanță tribunalului, și
nu judecătoriei ca instanță civilă.
În reglementarea anterioara, potrivit art.80 din O.U.G. nr. 60/2001, actele și deciziile nelegale
puteau fi atacate pe cale administrativă, la autoritatea contractantă de către orice persoană fizică
sau juridică care avea un interes legitim în legatură cu un anumit contract de achiziție publică sau a
suferit un prejudiciu ca o consecință directă a unui act nelegal sau a unei decizii nelegale.
Ca regulă generală, acțiunea în fața instanței – secția de contencios administrativ a
tribunalului în a cărui rază teritorială de competență se afla sediul autorității contractante, putea fi
introdusă numai după epuizarea căii de atac a contestației pe cale administrativă.
Astfel, potrivit art.93 din O.U.G. nr. 60/2001, sub sancțiunea decăderii, acțiunea în fața
instanței de contencios administrativ trebuia introdusă în cel mult 30 de zile de la data primirii
rezoluției motivate privind soluționarea contestației sau de la data expirării perioadei de
soluționare a contestațiilor, care era de 10 zile.
Deci, din punct de vedere al naturii juridice, prin O.U.G. nr. 60/2001, legiuitorul a pus la
dispoziție persoanelor fizice și juridice care suferiseră un prejudiciu sau justificau un interes
legitim în legatură cu un anumit contract de achiziție publică, o cale administrativă de atac a
actelor și deciziilor autorității contractante, care reprezenta o condiție de admisibilitate a acțiunii în
fața instanței de contencios administrativ.
Despăgubirile puteau fi solicitate numai pe calea acțiunii în justiție, introdusă exclusiv în
acest scop, și numai după soluționarea pe cale administrativă a contestației sau în justiție a
acțiunilor având ca obiect un act nelegal sau o decizie nelegală a autorității contractante.
Având în vedere dispozițiile art. 21 alin. (4) din Constituție, republicată, și ale noii legi a
contenciosului administrativ, în Capitolul IX al O.U.G. nr. 34/2006, legiuitorul a reglementat o
nouă procedură privind soluționarea contestațiilor având ca obiect acte emise de autoritatea
contractantă în materia achizițiilor publice.
Potrivit art. 255 alin. (l) din O.U.G. nr. 34/2006, persoana care se consideră vătămată într-un
drept al său ori într-un interes legitim printr-un act al autorității contractante, emis cu încălcarea
dispozițiilor legale în materia achizițiilor publice, are dreptul de a contesta actul respectiv pe cale
administrativ-jurisdicțională sau în justiție.
În sensul noii reglementari, prin „persoana care se considera vătămată se înțelege orice
persoană care îndeplinește, în mod cumulativ, condițiile urmatoare: are un interes legitim în
legatură cu un anumit contract de achiziție publică pentru a cărui atribuire se aplică prevederile
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prezentei ordonanțe de urgență; a suferit, suferă sau riscă să sufere un prejudiciu, ca o consecință a
unui act al autorității contractante, de natură să producă efecte juridice.
Contestația formulată de persoana care se consideră vătămată poate avea ca obiect, după caz,
anularea actului, obligarea autorității contractante de a emite un act, obligarea autorității
contractante de a lua orice alte masuri necesare pentru remedierea actelor ce afectează procedura
de atribuire.
Prin act al autorității contractante se înțelege: orice act administrativ; lipsa emiterii unui act
administrativ sau a oricărui alt act al autorității contractante ori refuzul de a-1 emite; orice alt act al
autorității contractante, altele decât cele de mai sus, care produce sau poate produce efecte juridice.
Pentru soluționarea contestațiilor vizând actele emise de autoritatea contractantă în materia
achizițiilor publice, prin art. 257 din O.U.G. nr. 34/2006 a fost înființat Consiliul Național de
Soluționare a Contestațiilor, ca organism administrativ-jurisdicțional, cu personalitate juridica de
la l ianuarie 2007, care funcționează pe lângă Autoritatea Națională pentru Reglementarea și
Monitorizarea Achizițiilor Publice, față de care este independent în ceea ce privește deciziile sale.
Potrivit art. 226 alin. (l) din O.U.G. nr. 34/2006 și art.l din Regulamentul de organizare și
funcționare, Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor are urmatoarele competențe: să
soluționeze contestațiile formulate în cadrul procedurilor de atribuire înainte de încheierea
contractelor; să se pronunțe asupra legalității procedurilor și operațiunilor desfășurate de
autoritatea contractantă în atribuirea contractelor de achiziție publică; să emită opinii asupra
existenței unei încălcări a legislației în domeniu deduse judecății, dacă instanța de judecată solicită
acest lucru, în conformitate cu prevederile art. 287 alin. (4) din O.U.G. nr. 34/2006 privind
atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a
contractelor de concesiune de servicii.
Deci, principala atribuție a Consiliului este aceea de soluționare a contestațiilor formulate în
cadrul procedurilor de atribuire înainte de încheierea contractelor de achiziții publice.
Contestația se formulează în scris și trebuie să conțină, în mod obligatoriu: numele,
domiciliul sau reședința contestatorului ori, pentru persoanele juridice, denumirea, sediul lor
și codul unic de înregistrare, în cazul persoanelor juridice se vor indica și persoanele care le
reprezintă și în ce calitate; denumirea și sediul autorității contractante; denumirea obiectului
contractului de achiziție publică și procedura de atribuire aplicată; obiectul contestației.
Contestația poate fi depusă în toate fazele procedurii de atribuire și împotriva oricărui act al
autorității contractante.
Termenul de depunere a contestației este de 10 zile sau de 5 zile, de la data când contestatorul
a luat cunoștință de actul respectiv, după cum valoarea contractului este mai mare sau mai mică de
40.000 euro, în cazul contractelor de furnizare și contractelor de servicii, respectiv de 250.000 euro
în cazul contractului de lucrări. După depunerea contestației la Consiliu, contestatorul este obligat
ca, de îndată, să comunice autorității contractante o copie a contestației și a înscrisurilor anexate
acesteia.
Procedura de soluționare a contestațiilor se desfășoară, ca orice activitate jurisdicțională, pe
baza și cu respectarea principiilor legalității, celerității, contradictorialității și a respectării
dreptului la aparare. În cadrul activității de soluționare a cauzei, Consiliul poate cere lămuriri
părților, poate administra probe și poate solicita orice alte date necesare pentru stabilirea situației
de fapt și va putea recurge la un expert independent pentru lămurirea unor aspecte de ordin tehnic
sau financiar.
De menționat că procedura în fața Consiliului este scrisă, iar părțile vor putea fi reprezentate
de avocați, vor putea depune concluzii scrise, precum și, la cerere, concluzii orale cu obligația de a
se încadra în termenul general de 10 zile în care Consiliul este obligat să soluționeze contestația.
Efectul cel mai important al sesizării Consiliului constă în faptul că depunerea contestației
suspendă de drept procedura de atribuire până la data soluționarii contestației, iar contractul
încheiat în această perioadă este lovit de nulitate absolută.
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Totuși, în cazuri temeinic justificate, Consiliul poate, la cererea uneia dintre părți, să dispună
reluarea procedurii de atribuire, iar această decizie poate fi atacată cu plângere la Curtea de apel
competentă să soluționeze și plângerea împotriva deciziei de soluționare a contestației împotriva
actului autorității contractante, soluția instanței fiind irevocabilă.
Procedând la examinarea și soluționarea contestației, Consiliul va emite o decizie prin care va
adopta una dintre urmatoarele soluții: Consiliul va putea admite contestația, situație in care: va
anula în parte sau în tot actul atacat, sau va obliga autoritatea contractantă să emita actul, sau va
putea dispune orice altă măsură necesară pentru remedierea actelor care afectează procedura de
atribuire.
Consiliul nu este limitat la încălcările prevederilor legale invocate de contestator și, în situația
în care apreciază că există și altele, va putea dispune din oficiu remedierea acestora, Consiliul
nefiind, deci, obligat să-și limiteze aprecierile și soluția la criticile invocate în contestație.
În situația în care, admițând contestația, va dispune luarea unei măsuri de remediere a actului
contestat, Consiliul va fi obligat să fixeze și un termen în care măsura va trebui adusă la
îndeplinire, în timp ce Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor
Publice are prerogativa să verifice și să supravegheze îndeplinirea măsurii.
Considerăm că această atribuție, dată în competența Autorității Naționale pentru
Reglementarea și Monitorizarea Achizițiilor Publice, nu afectează independența și nesubordonarea
Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor în activitatea de adoptare a deciziilor, monitorizarea îndeplinirii măsurilor de remediere vizând activitatea autoritații/autoritaților contractante,
iar nu activitatea de soluționare a contestațiilor de către Consiliu.
Pe de altă parte, Consiliul va putea adopta o soluție de respingere a contestației atunci când:
contestația este nefondată; contestația este tardivă, lipsită de obiect, lipsită de interes,
exercitată de o persoană fără calitate sau introdusă de o persoană neînputernicită.
De asemenea, în orice fază de soluționare a contestației, Consiliul va putea lua act de
renunțarea contestatorului la contestația formulată. În toate situațiile, Consiliul, în funcție de
soluția pe care o va adopta cu privire la contestație, va decide și asupra continuării sau anulării
procedurii de atribuire a contractului de achiziție publică și se va pronunța, la cerere, cu privire la
cheltuielile efectuate în cursul soluționarii contestației.
Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor adoptă decizia de soluționare a contestației
cu votul majorității membrilor completului, care nu au dreptul de a se abține de la vot. Ca rezultat
al deliberării, completul va întocmi o minută care va fi semnată de toți membrii completului, fiind
consemnată într-un registru special, urmând să fie motivată și comunicată în scris părților, în
termen de 5 zile de la pronunțare, precum și publicată pe pagina de internet a Consiliului.
Decizia astfel adoptată de Consiliu este obligatorie pentru părțile contractante, iar contractul
de achiziție publică încheiat cu nerespectarea deciziei este lovit de nulitate absoluta. Decizia prin
care Consiliul a anulat în parte sau în tot actul contestat ori a obligat autoritatea contractantă să
emita un act sau să dispună orice altă măsura pentru înlăturarea actelor ce impiedică procedura de
atribuire a contractului de licitație care are caracter executoriu, urmând să fie executată fără
somație și fără îndeplinirea oricărei alte formalități, în termenul stabilit de Consiliu.
În situația în care autoritatea contractantă nu va proceda la aducerea la îndeplinire a măsurilor
dispuse prin decizie în termenul stabilit de Consiliu, la cererea persoanei interesate, conducătorul
autorității contractante, vinovat de nerespectarea demersurilor necesare, va fi sancționat cu
aplicarea unei amenzi de 20% din salariul minim pe economie pentru fiecare zi întârziere.
În finalul acestei secțiuni în care am insistat asupra prezentarii statutului autonom al
Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor și a procedurii jurisdicționale de soluționare a
contestației vizând actele și operațiunile autorității contractante emise în legatură cu atribuirea
contractelor de achiziție publică, putem concluziona că soluționarea contestației reprezintă o
jurisdicție specială administrativă, în sensul art. 21 alin. (4) din Constituție, republicată, și al
prevederilor Legii nr. 554/2004, cu consecința caracterului facultativ și gratuit al acesteia.
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Pe lângă atribuțiile de soluționare a contestațiilor și de emitere a unor opinii la cererea
instanței investite cu judecarea unui litigiu privind achizițiile publice, Consiliul are și competența
ca, la cererea autorității contractante, să se pronunțe asupra procedurilor și operațiunilor
desfășurate în legătură cu atribuirea unui contract de achiziție publică.
Potrivit art. 266 alin. (2) din O.U.G. nr. 34/2006, Consiliul adoptă decizii în exercitarea
atribuțiilor sale. În conformitate cu prevederile art. 282 alin. (l) din aceeasi ordonanță, atunci când
apreciază necesar, autoritatea contractantă are dreptul să sesizeze Consiliul în scopul verificării,
aprecierii și pronunțării în legătură cu legalitatea actelor și operațiunilor pe care le-a desfășurat în
cadrul procedurii de atribuire a unui contract de achiziție publică, situație în care va înainta o
sesizare motivată și însoțită de documentația privind procedura de achiziție.
Procedând la soluționarea sesizării autorității contractante, Consiliul: în cazul în care
sesizarea este întemeiată, o va admite și va constata legalitatea actelor și corectitudinea
operațiunilor și procedurilor desfășurate de autoritatea contractantă ; sau în măsura în care va
constata nereguli, va dispune notificarea autorității contractante în vederea luării măsurilor de
remediere a neregulilor privind procedurile derulate.
3. Concluzii
În materia contractelor administrative, a căror reglementare de drept comun în ceea ce
privește atribuirea și încheierea acestora se regăsește în O.U.G nr. 34/2006, procedurile de control
jurisdicțional sau judiciar prevăzute în scopul traspunerii Directivei nr. 665/89/CE necesită
anumite modificări, în vederea asigurării realizării principiilor contradictorialității și dreptului la
apărare.
Norma internă deosebește procedura la dispoziția părților din cadrul procedurii de atribuire a
contractelor publice de procedura la care pot apela terțele persoane. Partea are posibilitatea să se
adreseze Consiliului Național de Solutionare a Contestațiilor și, împotriva deciziei acestuia, să
formuleze plângere (recurs) la instanța de judecată iar terțul poate să sesizeze doar direct la
instanța de contencios administrativ, în condițiile Legii nr. 554/2004.
Prevederea unei proceduri administrativ – jurisdicționale la dispoziția părților, procedură
facultativă conform art. 21 din Constituție, poate rămâne fără consecințe și ineficientă, atunci când
partea acționează direct în instanță sau dacă cererea este formulată de un terț față de procedura de
atribuire. Se impune disciplinarea conduitei persoanelor care participă în asemenea proceduri
pentru a declanșa faza jurisdicțională, în fața Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor,
în scopul creării unei practici unitare în materia achizițiilor publice, domeniu de interes european.
Ideea de bază este că autorităŃile publice din Uniunea Europeană cheltuiesc sume uriaşe din
banii publici pentru a cumpăra bunuri şi servicii. Se estimează că 1 800 de miliarde de euro sunt
cheltuite anual prin achiziŃii publice. Cât oare din această sumă se cheltuieşte pe studii, cercetări şi
încurajarea dezvoltării de noi soluŃii pentru provocările majore cu care autorităŃile publice şi
societatea se confruntă zilnic: un sistem de sănătate mai bun, soluŃii de transport mai bune, reacŃia
la schimbările climatice, mai multe clădiri eficiente din punct de vedere energetic? Cheltuielile cu
achiziŃiile publice din UE legate de cercetare şi dezvoltare reprezintă mai puŃin de 1% din bugetul
total alocat achiziŃiilor.
Şi tocmai aici intervine principiul achiziŃiei înainte de comercializare. În esenŃă, ceea ce ne
căutăm sunt autorităŃi publice inteligente, preocupate de cercetare, care să creeze cerere pentru
soluŃii inovatoare şi care să lucreze apoi cu întreprinderi inovatoare mici şi mijlocii - în special cu
întreprinderile mici pentru care o astfel de relaŃie este într-adevăr benefică - în vederea îndeplinirii
acelor cerinŃe.
Vrem ca aceşti clienŃi inteligenŃi să gândească în viitor, să fie exigenŃi, să reflecteze la soluŃii
pentru care nu există încă oferte pe piaŃă; acolo unde există însă soluŃii care pot fi apoi dezvoltate
cu contribuŃia financiară a autorităŃilor publice, vrem ca această relaŃie să se dezvolte - pentru a
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finanŃa cercetarea şi dezvoltarea, poate printr-o primă etapă de concurs de idei. SoluŃiile de
dezvoltare identificate pot trece apoi la nivelul următor, pentru a se testa viabilitatea produsului
sau a serviciului, care poate fi ulterior lansat.
Pe termen mediu şi lung, cred că guvernele din Europa ar trebui să integreze politica de
achiziŃii înainte de comercializare în planificările lor strategice pentru investiŃiile publice. Cred că
pachetele de relansare oferă un bun punct de plecare.
După cum ştiŃi, unele state membre au început deja să experimenteze cu proiecte pilot de
achiziŃie înainte de comercializare. Sperăm că aceste proiecte vor fi din ce în ce mai numeroase în
următoarele luni şi invit membrii comisiei, precum şi membrii Parlamentului, să promoveze ideea
achiziŃiei înainte de comercializare pe lângă ministerele şi municipalităŃile din Ńările dumnealor.
Putem schimba ceva numai dacă lucrăm împreună.
În contextul angajamentelor asumate de românia privind libera circulaŃie a mărfurilor în
Europa şi al recomandărilor comisiei europene a fost necesară elaborarea şi promovarea unei noi
legislaŃii în domeniul achiziŃiilor publice.
Avându-se în vedere intrarea României în Uniunea Europeană la 01 ianuarie 2007 s-a
adoptat O.U.G. nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziŃii publice, a contractelor de
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, care reglementează
procedurile de atribuire a contractelor de achiziŃii publice.
Punerea de acord a legislaŃiei privind achiziŃiile publice din Ńara noastră cu legislaŃia din Ńările
membre U.E. a dus la: deschiderea şi dezvoltarea pieŃei de achiziŃii publice; instituirea unui cadru
bazat pe încredere, corectitudine şi imparŃialitate; eliminarea elementelor de natură subiectivă care
ar influenŃa deciziile în procesul de achiziŃie publică; asigurarea ,,vizibilităŃii” regulilor,
oportunităŃilor, procedurilor şi a rezultatelor; obŃinerea celei mai bune valori pentru fondurile
publice, întotdeauna considerate insuficiente în raport cu necesităŃile; supravegherea costurilor
procesului de achiziŃie publică, înŃelegând prin aceasta, atât costurile aferente administraŃie cât şi
costurile aferente ofertantului; limitarea apariŃiei erorilor pe parcursul procesului de achiziŃie
publică; reducerea fraudei şi corupŃiei.
În domeniul achizițiilor publice există o perpetuă confruntare între obiective care, deși par
complementare, pot deveni uneori contradictorii: respectarea regulilor concurenței pe de o parte și
lupta împotriva favoritismului și corupției, pe de altă parte. Această contradicție este generată de
faptul că achizițiile publice sunt un teren privilegiat pentru înțelegerile anticoncurențiale. După
cum bine se știe, autoritățile comunitare vegheaza ca Statele membre să lupte activ și eficace
împotriva practicilor anticoncurentiale. Această luptă împotriva comportamentelor care aduc
atingere regulilor concurențiale trebuie reprezinte o prioritate și în materia achizițiilor publice.
În majoritatea țărilor europene și nu numai, arsenalul represiv și mijloacele utilizate de
autoritățile care au misiunea de a face să fie respectat dreptul concurenței au fost îmbunătățite în
ultima perioadă. Ce se întamplă însă cu instrumenetele de care dispun autoritățile contractante care
sunt cel mai bine plasate pentru a detecta riscurile de înțelegeri ilicite între operatorii economici în
cadrul procedurilor de atribuire?
Ca și în alte domenii de activitate, în materie de achiziții publice prevenția practicilor
anticoncurențiale nu poate fi îmbunătățită decât prin dezvoltarea competenței în domeniul
dreptului concurenței a celor implicați în atribuirea contractelor finanțate din banii publici. Astfel,
la nivel european, foarte puține țări au inițiat programe de sensibilizare și formare sistematică a
autorităților contractante asupra practicilor anticoncurențiale care pot fi întâlnite în procedurile de
atribuire. În schimb, Statele Unite au implementat deja de mulți ani astfel de programe de formare
a funcționarilor publici care derulează proceduri de atribuire a contractelor de achiziții publice.
În acest plan, autoritățile în domeniul concurenței (Consiliul Concurenței, în România)
trebuie să joace un rol activ, cooperând cu oraganismele responsabile cu procedurile de atribuire a
contractelor de achiziție publică (Autoritatea Națională pentru Reglementarea și Monitorizarea
Achizițiilor Publice, de exemplu) dezvoltând programe specifice de sensibilizare pentru ca
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autoritățile contractante să ia măsuri împotriva înțelegerilor ilicite între participanții la procedurile
de atribuire. Apoi, acestea trebuie să cunoască tehnicile de detecție a acestor practici, în sensul
care sunt factorii care trebuie examinați și indiciile care conduc la posibilitatea existenței unei
întelegeri. Cu titlu exemplificativ, putem evoca astfel de indicii: un număr redus de oferte depuse,
asocierea mai multor operatori economici care sunt de obicei concurenți, aceleași erori de calcul se
regăsesc în cuprinsul mai multor oferte concurente.
Autoritățile contractante trebuie de asemenea să inițieze și să deruleze proceduri de atribuire
care să vizeze împiedicarea înțelegerilor dintre operatorii economici ofertanti. De exemplu, este
necesară fixarea unor condiții care să incite societăți comerciale situate în afara ariei geografice
locale de aprovizionare a autorității contractante să participe la procedurile de atribuire organizate.
De asemenea, trebuie evitată întocmirea unor caiete de sarcini foarte riguroase care creează
obstacole inutile pentru participanți. Într-adevăr, riscul de înțelegeri anticoncurențiale este cu atât
mai mare cu cât autoritățile publice se adresează unui sector economic restrâns sau pentru care
reprezintă clientul dominant.
Astfel, studiul prealabil de piață anterior inițierii unei proceduri de atribuire este necesar nu
numai pentru a realiza o buna achiziție ci și pentru a cunoaște riscurile potențiale asupra
posibilității unei practici anticoncurențiale care poate fi prevenită astfel mai ușor. Realizarea de
achiziții care să asigure o concurență loială și sinceră și prin care să se obțină un bun raport
calitate/preț, este dezideratul oricărei autorități contractante și unul dintre principiile care
guvernează legislația europeană și națională în materie de achiziții publice.
Acest principiu fundamental poate intra însă în contradicție cu un altul, acela al transparenței.
Astfel, dacă înțelegerile anticoncurențiale se dezvoltă mai mult în cadrul procedurilor de atribuire
a contractelor de achiziții publice decât în domeniul privat, acest lucru se datorează faptului că
sectorul public trebuie să respecte reguli de transparență, dispoziții legale speciale și să organizeze
proceduri specifice.
Chiar dacă toate aceste constrângeri au fost gândite în scopul evitării abuzurilor generate de
puterea discreționară a sectorului public, lipsa flexibilității care rezultă este de natură să limiteze
posibilitatea autorității contractante să reacționeze strategic față de agenții economici care se
înțeleg pentru a-și spori profitul. Iar obligația de transparență este cea care facilitează de multe ori
înțelegerile între operatorii economici. Astfel, tendința de a întări transparența procedurilor de
atribuire, în special prin comunicarea de informații asupra condițiilor propuse atât de către
ofertanți decalarați câștigători cât și de către cei a căror ofertă a fost respinsă, poate mări riscul de
înțelegeri contrare regulilor de concurență liberă. Se cuvine însă să precizăm că și efectul invers
este posibil. Astfel, lupta împotriva practicilor anticoncurențiale va atrage o scădere a transparenței
și implicit, a eficienței luptei împotriva corupției.
Corupția și favoritismul sunt, după cum bine știm, două probleme strâns legate de achizițiile
publice. Importanța valorică a contractelor finanțate din banii publici constituie o tentație
suplimentară pentru realizarea unor acte de corupție, în special în țările în care funcționarii publici
beneficiaza de salarizare modestă (cum este și cazul României).
Suntem în prezența unui act de corupție atunci când funcționarul care se ocupă de realizarea
procedurii de atribuire este convins, în schimbul unui avantaj, adică să organizeze sau să modifice
regulile aplicabile acelei proceduri astfel încât să fie avantajată o anumită societate comercială.
Corupția funcționarilor din cadrul autorităților contractante nu este doar un act regretabil în sine ci
are și efecte negative asupra rezultatului achiziției care, în lipsa corupției, ar fi putut fi mai bun.
De asemenea, este influențată negativ și concurența, câștigătorul procedurii fiind operatorul
economic care a influențat integritatea funcționarilor publici responsabili de atribuirea contractului
de achiziție publică în cauză. Prin urmare, lupta împotriva corupției și lupta împotriva practicilor
anticoncurențiale sunt absolut complementare. Totuși, anumite acțiuni destinate demascării
înțelegerilor ilicite între operatorii economici sunt de natură să complice și să diminueze efectele
pozitive ale luptei împotriva corupției, prin reducerea transparenței.
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În considerarea acestor efecte negative ale transparenței specifice procedurilor de atribuire a
contractelor de achiziție publică asupra concurenței, provocarea autorităților contractante este
urmatoarea: realizarea unui bun compromis între dezideratul unei transparențe necesare pentru
justificarea bunei utilizări a fondurilor publice pe de o parte, cu exigența, la fel de importantă, de a
neutraliza practicile anticoncurențiale care dăunează finanțelor publice.
Pentru fluidizarea procesului de atribuire a contractelor de achiziŃie publică propun elaborarea
unor norme de derulare a licitaŃiilor în totalitate prin mijloace electronice, astfel va fi redusă
suspiciunea de fraudă şi corupŃie. O altă propunere ar fi reducerea termenelor licitaŃiei de la
publicarea anunŃurilor şi până la deschiderea ofertelor care în prezent este destul de mare (52 zile),
dacă nu s-a publicat anunŃ de intenŃie.
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ACTUL ADMINISTRATIV
Mădălina COSMA

Abstract:
Acting comes from the latin actum, meaning to work, to do, to act.
In a simple manner, the administrative acts are will events of the public administration which
produce juridical effects in the area of executive power of State.Features of administrative act: it
is a bilateral and juridical act, representing the will of both parties; one of the parties is a public
authority;it has the following purposes: to capitalize the public goods and properties;to execute
public oriented tasks; to accomplish public services; to manage public acquisitions.
The administrative act means”that the main legal form of public administration
activity,wich consist of a unliteral manifestation and express the will to give birth to modify
orextinguish rights and obligations in making public power,the main control of legality of
courts.At same line of ideas ,a sample expression ,regulations are manifestations of the will of the
public administration productig legal effects in the sphereof state executive function.
Cuvinte cheie: act administrativ,legalitate,formă juridică,regim juridic, oportunitate, formă,
administrație publică.
1.Introducere
Noțiunea de act provine din latinescul aactum”,însemnând a lucra,a face,a
acționa.Legislația,practica judiciară și literatura de specialitate nu întrebuințează o terminologie
unitară pentru denumirea principalului act juridic emis de autoritățile administrației
publice.Definirea principalelor acte juridice ale autorităților administrației publice a dat naștere
unor controverse în literatura de specialitate,în condițiile în care nici legislația nu folosea în mod
constant aceeași terminologie pentru a desemna actele administrației.1Astfel,în perioada interbelică
se opera cu expresii de genul:”actele puterii executive”sau actele făcute de puterea executiva” sau
acte de drept administrativ”.În prezent această controversa fost eliminată după adoptarea
Constituției României în anul 1991, a legii contenciosului administrativ și altor legi organice care
reglementează activitatea autorităților administrației publice,folosindu-se neîndoielnic expresia de
aact administrativ”.
Actele administrative reprezintă forma juridică principală a activității autorităților
administrației publice începând cu autoritățile puterii executive,Președintele României, Guvern,
ministere. La nivelul acestor autorități,actele administrative pe care le emit,potrivit competențelor
atribuite prezintă caracteristica esențială că reprezintă aproape exclusivitatea modalităților de
realizare a atribtiilor deci sunt în număr foarte mare,așa cum este cazul Guvernului.Pe măsură ce
ne situăm în fața unor autorități administrative aflate pe o treaptă ierarhică inferioară,numărul
actelor administrative scade,datorită restrângerii competențelor normative,al specializării
activităților acestor organe.Rezultă că nivelul ierarhic unde se situează o anumită autoritate
administrativă are un impact direct asupra caracteristicilor activității acesteia și în special în ceea
ce privește numărul actelor administrative emise,a operațiunilor administrative sau altor
manifestări legale ale autorităților.
1
Student:Cosma Mădălina, Facultatea de Științe sociale și administrative, Universitatea “Nicolae Titulescu”
din București; (e-mail: madalinaa06@yahoo.com). Acest studiu a fost elaborat sub coordonarea Lect. Univ. Drd
Diana Irina Deleanu(dianadel@univnt.ro)
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2. Conținutul propriu- zis al lucrării
În îndeplinirea atribuțiilor sale esențiale de aplicare a legii,organul executiv face o serie de
acte care nu au toate aceeași natură,nici aceeași însemnătate și valoare juridică,nici același câmp
de aplicare,ele delimitandu-se în:acte administrative cu caracter jurisdicțional și acte
administrative cu caracter pregătitor.
După cum preciza M.Vararu,pentru a fi valabil actul administrativ trebuie să se bazeze pe un
text de lege sau regulament și să fie îmbrăcat cu formele legale,el având drept scop înfăptuirea și
bunul mers al serviciilor publice și execitandu-se asupra unor funcționari,institutiuni particulari
sau bunuri,fapt cu care eu sunt de acord,pentru că dacă un act administrativ nu ar fi bazat pe un
text de lege ,nu ar mai avea valabilitate.
Negulescu clasifică actele puterii executive în raporturile cu cetățenii,care spunea că trebuie
făcută distincitie între aceste acte cu cele în raporturile cu Parlamentul,în două categorii:acte de
autoritate și acte de gestiune.Actele de autoritate reprezentau acele manifestări de voința ale
autorităților administrative competențe prin care se creau situații juridice noi,supuse regimului de
drept public.Actele de gestiune reprezentau acele manifestări de voință ale autorităților
administrative competente prin care se urmărea crearea unor situații juridice cu caracter
patrimonial supuse regimului de drept privat.
Prin urmare,actele de autoritate sau de putere publică erau acte unilaterale,în timp ce actele
realizate de administrație erau acte patrimoniale,deci bilaterale presupunând două manifestări de
voință.A.Iorgovan susține că teza actelor administrative de autoritate și respectiv de gestiune a fost
larg răspândită în doctrina europeană a perioadei interbelice.Și în prezent,unii autori de drept
administrativ analizează actul administrativ,ținând cont de această delimitare.
O definiție care impune prin rigoare și conciziune regăsim în tratatul profesorului universitar
Antonie Iorgovan ,care prin act administrativ înțelege aacea formă juridică principală a
activității organelor administrației publice ,care constă într-o manifestare unilaterală și expresă de
voință de a da naștere ,a modifica sau a stinge drepturi și obligații în realizarea puterii publice,sub
controlul principal de legalitate al instanțelor judecătorești.Pe aceeași linie de idei,într-o exprimare
mai simplă,actele administrative sunt manifestări de voință ale administrației publice producătoare
de efecte juridice în sfera funcției executive a statului.
Actul administrativ reprezintă forma juridică principală de activitate a administrației publice
,care constă într-o manifestare de voință expresă,unilaterală și supus unui regim de putere publică
precum și controlului de legalitate al instanțelor judecătorești,care emană de la autorități
administrative sau de la persoane private autorizate de acestea,prin care se nasc ,modifică sau sting
drepturi și obligații corelative.
Trăsăturile actelor administrative reprezintă acel ansamblu de însușiri care determină
includerea respectivelor acte în categoria actelor juridice și în mod concomitent le diferențiază de
alte specii de acte juridice aparținând diverselor ramuri de drept.Sub aspect formal-material au fost
identificate următoarele trăsături ale actului administrativ,de care mă voi ocupa în cele ce urmează
și anume:este forma juridică principală a autorităților administrației publice,este o voință juridică
unilaterală,este emis numai în realizarea puterii publice și are un regim juridic specific în centrul
căreia se află Legea Contenciosului Administrativ,afirmă A.Iorgovan.
Actul administrativ este forma juridică principală a activității autorităților publice.
Antonie Iorgovan spunea că actul adiministrativ este una din formele cu semnificație juridică
prin care autoritatiel adiministratiei publice își realizează competența și implicit serviciile ce le
revin.
Actul administrativ reprezintă o voința juridică unilaterală.
În legătură cu această trăsătură,Ioan Santai este de părere că principala caracteristică
definitorie a manifestării de voință din actele adiministrative este unilateralitatea
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acesteia.Caracterul unilateral reprezintă acea calitate a actului administrativ potrivit căreia el este
emis fără participarea sau consimțământul subiectelor de drept cărora le este destinat sau cu privire
la care generează drepturi sau obligații.Caracteristica actului administrativ de a fi o manifestare de
voința unilaterală s-a mai precizat în doctrina actuală,îl deosebește de actele contractuale ale
organelor administrației publice.În plus,caracterul unilateral al actului administrativ permite cu
unele excepții,revocarea acestuia.Actul administrativ apare ca exteriorizarea voinței interne a unei
structuri administrative de a produce în mod direct efecte juridice,ea trebuind să fie
expresă,neîndoielnică în a schimba ceva din ordinea juridică existentă până în momentul
manifestării ei.
În practica administrativă s-au ridicat unele probleme cum ar fi:emiterea actului administrativ
cu participarea mai multor persoane fizice;
Majoritatea actelor administrative caracterizează decizii ale unor organe de conducere
colectivă (Guvern,Consiliu local etc.) fiind vorba despre rezultatul votului persoanelor care
compun aceste organe potrivit cvorumului prevăzut de lege.
Emiterea actului administrativ cu participarea mai multor autorități publice,respectiv a unei
structuri administrative și a unei structuri nestatale.
A.Iorgovan spune că în acesta situație este vorba despre caracterul unor hotărâri
comune,putându-se întâlni trei cazuri:acte ale unor autorități ale administrației publice situalte la
același nivel,acte ale unor autorități ale administrației publice și ale unor structuri nestatale și acte
comune ale unor autorități.
Emiterea actului administrativ la cererea prealabilă.
Această situație se întâlnește frecvent în practică,autoritățile administrației publice fiind
sesizate în mod obișnuit cu cereri din partea altor subiecte de drept.
Actul administrativ este emis numai in realizarea puterii publice.
Actul administrativ concretizează voința autorității administrative ca subiecte de dpret
investit cu putere publică.Din această trăsătură rezultă obligativitatea actelor administrative și
executare lor din oficiu,caracteristici analizate de Ilie Iovanas și Anton Trăilescu,ca trăsături
distincte ale actelor administrative.Obligativitatea actelor administrative,ca trăsătură distinctă
trebuie înțeleasă sub mai multe aspecte:
Actul administrativ este obligatoriu pentru autoritatea emitentă atâta vreme cât el nu a fost
abrogat,revocat sau anulat,iar obligația organului emitent de a-și respecta propriile acte există
numai dacă este vorba de acte de natură și forță juridică diferită.
Actul administrativ este obligatoriu și pentru autoritatea administrativă ierarhic superioară
celei emitente,situație în care trebuie făcută distincție între actele administrative normative și
actele administrative individuale.
Caracterul executoriu al actului administrativ se datorează faptului că este emis de o autoritate
a administrației publice, investită prin norme juridice cu aptitudinea de a face actul ceea ce îi
conferă valoare obligatorie pentru orice persoană fizică și juridică căreia i se adresează.
Actul administrativ se aplică din oficiu ,el însuși fiind cu titlu executoriu,adică nu are nevoie
de autorizarea altui organ pentru a fi pus în executare ,așa cum se întâmplă cu hotărârile
judecătorești.Această trăsătură a actului administrativ derivă din faptul că ,fiind elaborat în
executarea legii,este considerat pe de o parte ca fiind un act autentic,adică o emanație a organului
abilitat în acest scop de lege,iar pe de altă parte,că datele pe care le cuprinde sunt conforme cu
realitatea.
Actul administrativ are un regim juridic specific,în centrul căreia se află Legea contenciosului
administrativ. Antonie Iorgovan spune că această trăsătură permite definirea actului administrativ
emis în principal de autoritățile administrației publice de actele de autoritate specifice altor
categorii de autorități publice.
În opinia lui Ion Corbeanu,rolul clasificărilor este, în cazul actelor administrative,în primul
rând de ordin practic , determinat de ierarhia administrativă,și de forța juridică a actului.După
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categoria organului de la care emană ,delimităm : acte care emană de la autorități de ale
administrației publice centrale, acte care emena de la alte autorități publice decât cele ale
administrației centrale,acte care emană de la autorități de stat în teritoriu , acte care emană de la
autoritățile administrației publice locale,acte care emena de la structuri private în baza
împuternicirii date prin lege sau de o autoritate publică.
După competența materială a autorității emitente sunt: acte administrative cu caracter
general sau acte de administrare generală,aparținând autorităților administrației publice cu
competență materială generală,pe de o parte, și acte administrative de specialitate sau acte de
administrare specială , aparținând autorităților administrației publice cu competență materială
specială pe de altă parte.
După competența teritorială a autorităților amitente delimităm:acte administrative ale
autorităților administrației publice centrale , ce produc efecte pe întreg cuprinsul țării,pe de o parte
,și acte administrative ale autoritalor administrației publice locale ce produc efecte în limitele
unității administrativ teritoriale în care funcționează autoritățile care le emit, pe de altă parte.
Dupa gradul de intindere a efectelor juridice delimităm :acte administrative normative , acte
administrativ individuale si acte administrative cu caracter intern.
Actele administrative normative conțin reguli generale și impersonale,asemeni legilor , se
adresează tuturor ,oricine putând intra sub incidență lor la un moment dat, spre deosebire de actele
administrativ individuale ,care se adresează unor persoane fizice sau juridice determinate.
Actele administrative cu caracter intern ,după cum o sugerează și denumirea,sunt cele care se
aplică în interiorul unui organ al adminstratiei publice,producând efecte doar față de personalul
acestuia ,funcționari publici sau agajati contractuali .Este vorba , în general , despre acte numite
regulamente de ordine interioară sau criculara .
La rândul lor, după conținutul efectelor,actele administrativ individuale pot fi:acte prin care
se stabilesc drepturi sau obligații determinate pentru subiectul căreia i se adresează , acte de
atribuire unui statut personal ,acte de aplicare a constrângerii administrative și acte cu caracter
juridic.
În ce privește prima categorie,eliberarea unora dintre ele depinde de aprecierea autorității
emitente , în schimbul altora este obligatorie,dacă sunt îndeplinite condițiile legii,ca de exemplu
autorizația de construire.Actele de aplicare a constrângerii administrative se caracterizează prin
faptul că instituie constrângerea administrativă sub forma sancțiunii.
Prin actele de atribuire a unui statut personal se recunoaște o activitate anterioară a
persoanelor în formarea cărora se emit și li se conferă un complex de drepturi , în condițiile cerute
de lege.Actele administrative cu caracter jurisdicțional,reprezintă acte administrative
tipice,întotdeauna motivate,care,în cazurile riguros determinate de lege, soluționează cu forță de
adevăr legal și după o procedură bazată pe principiile independenței și contradictorialității,litigii
apărute la nivelul administrației active.
De asemenea ,o delimitare importantă , cu implicații profunde în practică și în prezent, este
cea realizată în doctrina interbelică,după natura lor juridică între acte administrative de autoritate și
acte administrative de gestiune, la care se adaugă și actele administrative juridictionale ,definite
mai sus.
Regimul juridic al actelor administrative cuprinde totalitatea condițiilor,de fond și de formă
,care particularizează această instituție ,îi dau identitate în raport cu altele.
În ceea ce privește dimensiunile regimului juridic al actelor administrative,pot viza:condițiile
de validitate ale actului administrativ respectiv condițiile care privesc forma și fondul acestui tip
de act juridic ; procedura de emitere sau de adoptare a actului administrativ;forța juridică și
efectele juridice ale actului administrativ,începând cu nașterea, efectele propriu zise,până la
încetarea producerii acestor efecte;controlul exercitat asupra actului administrativ.
Activitatea executivă -administrativă este subordonată comandamentelor politice
materializate în actele juridice adoptate de Parlament,în legi,ceea ce presupune că activitatea
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autorităților administrative trebuie să se desfășoare numai în aceste limite.Regimul juridic al
actelor administrative desemnează ansamblul de reguli ,de formă și de fond, care se aplică acestor
acte,dându-le o anumită particularitate.Interesează condițiile în care trebuie să emită actul
administrativ pentru ca acesta să fie emis legal ,să-și realizeze scopul producând efecte juridice a
căror valabilitate să nu poată fi pusă în cumpănă.O primă condiție de valabilitate a actului
administrativ o reprezintă legalitatea .Unii autori o analizaeaza alături de oportunitate considerând
că:"legalitatea este o condiție de valabilitate a actelor administrative alături de oportunitate ",iar
după alți autori oportunitatea este"o dimensiune a legalității" .
Legalitatea actului administrativ este analizată în doctrina de specialitate ca o dimensiune
esențială a statului de drept .Constituția României,revizuită și republicată,proclamă ,prin articolul 1
alin.3 ,România ca stat de drept ,democratic și social.Despre semnificația statului de drept s-au
scris biblioteci întregi,s-au susținut teze de doctorat ,prelegeri ale celor mai mari specialiști în
drept public ,și tot a mai rămas teren pentru a se scrie ce trebuie să reprezinte el.Subliniem faptul
că în concepția politică și juridică occidentală caracterul obligatoriu al legii se referă în egală
măsură la individ dar și la autoritățile publice,la stat.În statele Europei Occidentale,care au vechi
tradiții democratice ,respectarea legii nu este numai un principiu de drept ,ci și o trăsătură de
conduită socială și a activității sociale.
Oportunitatea actului administrativ derivă din capacitatea pe care o are organul care emite
actul de a alege ,dintre mai multe soluții posibile și egale ,în aceeași măsură,pe cea care
corespunde cel mai bine interesului public care trebuie satisfăcut.Ea relevă calitatea actului
administrativ de a satisface atât rigorile stricte ale legii ,cât și o nevoie socială determinată ,într-un
timp și loc.În consens cu ideile exprimate consider următoarele condiții generale de
legalitate:respectării principiului supremației Cosntitutiei în emiterea actului administrativ;
respectarea principiului legalității în adoptarea actului administrativ;asctul administrativ să fie
emis sau adoptat de organul competent,în limitele competenței sale;forma actului administrativ și
procedura de emitere să fie cele prevăzute de lege.În cazul în care actul administrativ emena de la
un alt organ decât cel competent ,se pune problema intervenției celei mai drastice sancțiuni ,și
anume inexistența actului ,iar în cazul în care,deși a fost emis de organul competent ,acesta și-a
depășit limitele de competență,apare problema excesului de putere,care cade sub cenzura
instanțelor judecătorești.
În opinia regretatului profesor Iovanas ”prin oportunitate înțelegem realizarea sarcinilor și
atribuțiilor legale în termen optim ,cu cheltuieli minime de resurse materiale și spirituale ,dar cu
eficiență cât mai mare ,precum și alegerea celor mai protrivite mijloace pt realizarea legii”.
Conceptul de formă desemnează structura internă și externă a unui conținut,modul de
organizare a elementelor din care se compune.Doctrina a fost intodeauna consecventă în a susține
necesitatea că actul aministrativ să îmbrace de regulă,forma scrisă.Aceasta reprezintă ,de altfel,un
element de distincție între actul administrativ și actul civil,suspus consensualismului .
În ceea ce privește forma scrisă ,trebuie făcută distincția dintre actul administrativ cu caracter
individual și actul administrativ cu caracter normativ.Astfel ,actele administrative cu caracter
individual ,deși îmbracă de regulă forma scrisă ,ele pot îmbrăca și forma orală.În ceea ce privește
actele administrative normative ele îmbracă numai formă scrisă deoarece se prevede obligativitatea
publicării lor pentru a produce efecte juridice;astfel Hotărârile de Guvern se publică în Monitorul
Oficial sub sancțiunea inexistenței actului respectiv.Rezultă concluzia că obligativitatea formei
scrise ,desprinsă din caracterul obligatoriu al publicării,vizează atât acte administrative cu caracter
normativ cât și acte administrative cu caracter individual.Forma scrisă reprezintă o condiție de
validitate a actului,ea fiind impusă ad validitatem și nu ad probationem.
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3.Concluzii
Activitatea administrației publice se concretizează în două mari forme de activitate,respectiv
în acte juridice înțelese ca manifestări de voință ,făcute cu scopul de a aduce o anumită modificare
în realitatea existentă ,prin nașterea,modificarea sau stingerea de drepturi și obligații și prin
diferite fapte și operațiuni materiale cu caracter administrativ,productiv sau prestator de servicii
publice.Actele juridice ale administrației ,la rândul lor sunt unele cu caracter unilateral,iar altele cu
caracter bilateral sau multilateral.Ceea ce diferențiază actele juridice de faptele juridice și
operațiunile materiale ale administrației,este faptul că primele concretizează o voință juridică
exprimată în regim de putere publică prin care se urmărește nașterea unor drepturi și obligații,pe
când faptele și operațiunile au scopul fie de a contribui la emiterea sau adoptarea actelor fie pe
acela de a pune în executare legea prin diferite forme de satisfacere a nevoilor sociale de interes
public .
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ACTUL ADMINISTRATIV DE AUTORITATE
Daniela BIRU∗

Abstract:
The Administrative Authority Act is that act that it’s been sent by a public legislative,
executive and judge authority in a universal way in the purpose of birth, modification or turning
down some administrative right reports.
The Administrative Act of Authority is being modified by an administrative right regime,
being composed in a rules ensamble regarding form, adapting procedure or costing the validity
conditions and the specific control of the administrative acts.
Cuvinte cheie: Act administrativ, act administrativ de autoritate, anulare, revocare,
modificare, inexistenŃă.
1. Introducere
Actul administrativ se adoptă sau se emite de o autoritate publică - legislativă, executivă,
judecătorească, în mod unilateral, pe baza şi în vederea executării legii, în scopul naşterii,
modificării sau stingerii unor raporturi de drept administrativ.
CerinŃele de legalitate ale actului administrativ de autoritate: Actele administrative trebuie să
îndeplinească următoarele cerinŃe: actele să fie adoptate sau emise de către autorităŃile sau
persoanele competente din punct de vedere material, teritorial şi după calitatea persoanei, precum
şi în limitele acestor competenŃe; conŃinutul actului administrativ să fie conform cu conŃinutul legii
în baza căruia este emis şi cu actele normative cu forŃă juridică superioară; actele să corespundă
scopului urmărit de legea pe care o pun în executare; actele să fie adoptate sau emise în forma
specifică actelor administrative şi cu respectarea procedurii şi a normelor de tehnico- legislativ
prevăzute de lege; actele sa fie actuale şi oportune.
2. ConŃinutul propriu-zis al lucrării
Actul administrativ de autoritate
CompetenŃa reprezintă ansamblul drepturilor şi obligaŃiilor ce revin unei autorităti a
administraŃiei publice sau unui funcŃionar public pentru realizarea cărora are şi abilitarea de a
adopta sau emite acte juridice administrative.
CompetenŃa poate fi: materială, teritorială şi personală.
CompetenŃa materială determină de regulă, în cea mai mare masură, dreptul unei autorităŃi a
administraŃiei publice de a adopta sau emite un act administrativ.
CompetenŃa materială poate fi generală sau specială.
CompetenŃa materială generală este abilitată să adopte ori să emită o gama largă de acte
administrative.
CompetenŃa materială specială adoptă sau emite acte administrative numai în domeniul său
de activitate.
CompetenŃa teritorială determină autoritatea administraŃiei publice în a adopta sau emite
Student,Biru Daniela, Facultatea de Stiinte Sociale si Administrative, Universitatea “Nicolae Titulescu” din
Bucuresti;(e-mail: dana_4_sorin@yahoo.com). Acest studiu a fost elaborat sub coordonarea conf. Lector univ. drd.
Diana Deleanu (dianadel@univnt.ro).
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actul administrativ de autoritate; este aplicabilă numai autorităŃilor locale, întrucât cele centrale
pot acŃiona pe întreg teritoriul Ńării. Sunt situaŃii când competenŃa teritorială este determinată de
domiciliul persoanei vizate de actul administrativ de autoritate, ca în cazul stabilirii impozitului
sau înscrierii în listele electorale, iar în alte situaŃii competenŃa teritorială este determinată de locul
unde a fost comisă fapta (în cazul contravenŃiilor) sau de locul unde se află bunul (la emiterea
autorizaŃiei de construcŃie).
CompetenŃa personală (calitatea persoanei) determină în mică măsură şi în puŃine cazuri
competenŃa autorităŃii administraŃiei publice care adoptă sau emite actul. Pentru a se asigura
continuitatea exercitării competenŃei, şi buna funcŃionare a serviciului public mai ales în situaŃiile
în care titularul ei ar fi în imposibilitate s-o facă, legea prevede şi posibilitatea suplinirii şi
delegării competenŃei.
Suplinirea în exercitarea competenŃei constă în înlocuirea titularului acesteia cu altă persoană
pe timpul când acesta nu o poate exercita. O asemenea suplinire este o suplinire de drept, în
considerarea legii, legea prevăzând o asemenea posibilitate. Aşa de pildă, un ministru, un prefect,
un primar, un director etc. este suplinit în exercitarea funcŃiei pe care o deŃine de adjunctul
(înlocuitorul) său de drept, pe perioada absenŃei, respectiv de un secretar de stat, subprefect,
viceprimar, etc.
Delegarea de competenŃă constă în desemnarea de către titularul competenŃei a unei alte
autorităŃi sau persoane care urmează să exercite anumite atribuŃii care revin titularului
competenŃei.
Pot fi întâlnite şi situaŃii specifice de concurs de competenŃe în două modalităŃi: directă,
atunci când actul administrativ este adoptat sau emis prin acordul mai multor autorităŃi publice din
ramuri diferite; indirectă, sub forma avizului conform, prin care este învederat punctul de vedere al
unei autorităŃi a administraŃiei publice, care are caracter obligatoriu prin autoritatea ce urmează să
emită actul.
A doua condiŃie de legalitate a actelor administrative priveşte cerinŃa conformităŃii cu legea a
conŃinutului acestor acte.
Cât priveşte conformitatea actelor administrative cu scopul legii, ca o altă condiŃie de
legalitate a acestor acte, menŃionăm, mai întăi, că scopul legii reprezintă rezultatul pe care
legiuitorul doreşte să îl realizeze prin reglementarea respectivă.
O altă condiŃie de legalitate a actului administrativ priveşte forma acestuia, adică modalitatea
în care se exprimă voinŃa juridică cuprinsă în act. Din acest punct de vedere precizăm că actul
administrativ se redactează în limba română şi, de regulă, în formă scrisă.
CondiŃiile de formă ale actelor administrative se împart în: condiŃii de formă exterioară
(denumirea autorităŃii, data, numărul actului, semnătura), a căror nerespectare atrage anulabilitatea
actului; condiŃii de ordin tehnic, referitoare la redactarea actului în termeni adecvaŃi, care să nu dea
loc la interpretări, precum şi la structura lui, dupa caz, a căror nerespectare nu atrage anulabilitatea
actului.
Pentru ca actele administrative să producă efectele avute în vedere, la elaborarea şi adoptarea
lor trebuie să fie actuale şi oportune.
Pentru unele acte administrative legea prevede şi condiŃia contrasemnării lor de către cei
care au obligaŃia de a asigura punerea lor în executare, nerespectarea acestei cerinŃe ducând la
nulitatea actului.
Procedura adoptării (emiterii) actului administrativ de autoritate
Actul administrativ, îndeosebi cel cu caracter normativ, este rezultatul unui proces raŃional,
care porneşte de la sesizarea necesităŃii adoptării sau emiterii lui şi continuă cu colectarea, în acest
scop a informaŃiilor necesare, prelucrarea acestora, elaborarea mai multor variante şi alegerea
variantei optime şi se încheie cu adoptarea (emiterea) actului.
Procedura adoptării actelor administrative cuprinde un complex de activităŃi desfăşurate de
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funcŃionarii autorităŃilor publice care adoptă actul şi ai altor autorităŃi publice care colaborează la
acestea. Toate aceste activităŃi pot fi grupate în trei faze: activităŃi premergătoare de pregătire şi
elaborare a actului, în vederea adoptării; adoptarea (emiterea) actului administrativ; activităŃi
ulterioare, de finalizare a actului.
ActivităŃi premergătoare de pregătire şi elaborare a actului, în vederea adoptării
Procesul de elaborare a unui proiect de act administrativ de autoritate cunoaşte mai multe
forme, de la cele mai simple, la cele mai complicate, alteori ea constă într-un complex de
formalităŃi. Este vorba de activităŃi care premerg şi pregătesc elaborarea actului care va produce
efecte juridice, fără a produce ele însele efecte juridice şi care sunt realizate fie chiar de către
autoritatea emitentă, fie de către alt organ al administraŃiei publice.
Adoptarea sau emiterea anumitor acte administrative de autoritate este condiŃionată de
obŃinerea avizelor sau acordurilor prevăzute de lege.
Avizele constau în opinii sau puncte de vedere transmise de o autoritate a administraŃiei
publice la solicitarea autorităŃii care iniŃiază elaborarea unui proiect de act administrativ.
Avizele pot fi: facultative, situaŃie în care organul emitent are libertatea să solicite sau să nu
solicite acel aviz; consultative, situaŃie în care organul emitent este obligat să solicite avizul, în
absenta căruia nu poate emite actul administrativ, dar nu este obligat să urmeze avizul acordat,
putând să adopte şi alte soluŃii decât cea conŃinută în aviz; conforme, cînd organul emitent este
obligat să solicite avizul şi, totodată, să Ńină seama de avizul solicitat la emiterea actului pentru
care a fost dat, adică să emită actul în sensul avizului dat.
Indiferent de categoria căreia le aparŃin, avizele nu produc prin ele însele efecte juridice, deşi,
fără ele, atunci când sunt confome, actele administrative nu pot fi valabile.
Acordul constă în manifestarea de voinŃă prin care organul prevăzut de lege îşi dă
consimŃământul (acceptul) la emiterea unui anumit act.
În funcŃie de momentul în care intervine, acordul poate fi anterior, concomitent sau posterior
emiterii sau adoptării actului administrativ. În lipsa acordului, autoritatea administrativă nu poate
emite sau adopta actul administrativ; din acest punct de vedere, acordul produce efecte similare cu
avizul conform.
Acordul nu produce prin el însusi efecte juridice, ci condiŃioneaza numai efectele juridice ale
actului administrativ pe care îl fundamentează.
Acordul dat la emiterea unui act administrativ face ca respectivul act să fie rezultatul
manifestării de vointă a doua sau mai multe organe administrative: cel care a emis acordul şi cel
care a emis actul.
Acordul nu are ca şi consecinŃă obligarea organului administrativ emitent al actului la
emiterea acestui act. Deşi condiŃionează legalitatea unui act administrativ, acordul, prin el însusi,
nu acoperă viciile de legalitate ale actului administrativ respectiv. Datorită faptului că nu este un
act administrativ, acordul nu poate forma obiectul unei acŃiuni în contenciosul administrativ de
sine stătătoare. El poate fi verificat sub aspectul legalităŃii sale, de către instanta de contencios
administrativ, însă numai în cadrul acŃiunii formulate împotriva actului administrativ pe care îl
fundamentează.
Adoptarea (emiterea) actului administrativ
Adoptarea actelor administrative de către autorităŃile deliberative (colegiale) se face în urma
analizei în cadrul sedintei de lucru, la care trebuie să participe, de regulă, majoritatea membrilor
acestei autorităŃi. În cadrul sedinŃei, se supune dezbaterii proiectul actului întocmit.
ParticipanŃii la dezbateri pot fi de acord cu proiectul, pot propune modificarea lui ori pot arăta
că nu este nevoie de o reglementare în problema respectivă. După dezbateri, proiectul actului se
supune la vot, aşa cum a fost prezentat sau cu modificările propuse şi, dacă întruneşte numărul
legal de voturi, este aprobat.
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Unele acte normative cuprind dispoziŃii care stabilesc atât numărul necesar pentru ca
deliberările organului colegial să fie valabile, cât şi majoritatea ce trebuie întrunită pentru
adoptarea actului.
Cvorumul reprezintă numărul de membri, raportat la totalul membrilor unei autorităŃi
colegiale, care trebuie să fie prezenŃi pentru ca activitatea respectivei autorităŃi să se desfăsoare
conform legii. De regulă, cvorumul este de 51%.
La organele unipersonale, deci atunci când emiterea actului administrativ este în competenŃa
unei singure persoane, problema cvorumului şi a majorităŃii necesare nu se pune. Această
problemă se pune numai la organele colegiale.
Majoritatea cerută pentru votarea actului are în vedere numărul minim de voturi ale
membrilor organului colegial necesar, conform legii, pentru adoptarea valabilă a actului
administrativ.
Majoritatea necesară pentru adoptarea unei hotărâri poate fi: simplă, absolută şi calificată. În
cazul majorităŃii simple, este suficient să voteze pentru adoptarea actului administrativ majoritatea
membrilor prezenŃi ai organului colegial; ca să fie realizată majoritatea absolută, este necesar să-şi
exprime acordul pentru adoptarea actului, majoritatea din totalul membrilor organului colegial, iar
în cazul majorităŃii calificate trebuie să voteze în favoarea adoptării hotărârii, dupa caz, 2/3 sau 3/4
din totalul membrilor organului colegial.
Motivarea actului administrativ este operaŃiunea administrativă prin care se expun
considerentele care justifică adoptarea (emiterea) unui act administrativ.
Semnarea şi contrasemnarea actelor administrative de autoritate este o condiŃie procedurală
reglementată şi în ConstituŃia României, în care se prevede că hotărârile şi ordonanŃele Guvernului
se semnează de primul-ministru şi contrasemnează de miniştrii cărora le revine obligaŃia de a le
pune în executare; în conformitate cu prevederile Legii nr. 215/2001, ordinele prefectului se
semnează de acesta.
ActivităŃi ulterioare, de finalizare a actului
Dupa analiza proiectului de act administrativ de către autoritatea deliberativă şi aprobarea lui
cu votul majorităŃii, actul administrativ se consideră adoptat. Pentru ca acesta să-şi producă
efectele, mai sunt necesare o serie de activităŃi care converg spre acest scop. Mai întâi, actul este
prezentat pentru semnare conducătorului organului administrativ respectiv.
Semnarea hotărârilor reprezintă o formalitate procedurală posterioară, nu concomitentă,
întrucât este vorba de “hotarârile consiliilor locale”, adica are loc dupa adoptare. Comunicarea este
operaŃiunea prin care organul administrativ emitent aduce la cunoştinŃă celui interesat un act
administrativ, fie prin predare directă acestuia, fie prin afisare la domiciliul lui, fie prin alte
mijloace.
Necesitatea comuniăarii este prevăzută de lege, în special, pentru actele administrative
individuale şi pentru actele administrative jurisdicŃionale; unele anexe ale actelor normative se
comunică direct celor interesaŃi.
Publicarea este operaŃiunea materială prin care un act administrativ este adus la cunostinŃa
cetăŃenilor fie prin imprimare, fie prin afisare într-un loc public sau prin alte mijloace de difuzare
scrisă.
Aprobarea este în general înŃeleasă ca o manifestare de voinŃă a unui organ superior, prin care
se declară de acord cu un act deja emis de un organ inferior, act care fără această manifestere de
voinŃă posterioară lui, nu ar produce efecte juridice.
Actul aprobat şi aprobarea alcătuiesc un act juridic complex; aprobarea reprezintă un element
esenŃial al acestuia şi, în lipsa ei, actul administrativ emis de autoritatea inferioră nu poate fi
executat. În activitatea organismelor administrative de nivel superior mai sunt practicate şi
aprobările substituitive, date actelor prin care un organ administrativ inferior a acŃionat într-un
domeniu de competenŃă unui organ administrativ superior.
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Aprobările substituitive se caracterizează prin următoarele trăsături principale: obligă organul
inferior să pună în executare actul aprobat; aprobarea nu acopera viciile esenŃiale ale actului aprobat;
acŃiunea în justiŃie trebuie îndreptată împotriva organului superior care a aprobat actul administrativ.
Confirmarea este tot o formă procedurală posterioară emiterii sau adoptării actului administrativ.
Ea poate consta în: actul prin care un organ al administraŃiei publice aduce la cunoştinŃa persoanei
interesate că inŃelege să menŃină un act administrativ anterior; precizarea prin care un organ al
administraŃiei publice urmăreşte să acopere un viciu al propriului său act emis anterior, sau să acopere
un viciu de care era lovit un act al organului inferior. menŃionarea unei aprobări, dată ulterior de
organismul ierarhic superior, în lipsa căreia actul administrativ anterior nu poate fi pus în executare.
Aplicarea actului administrativ de autoritate
După adoptare şi comunicare (publicare) hotărârile şi ordonaŃele Guvernului ca şi celelalte acte
administrative trebuie să fie aplicate întrucât au fost emise tocmai în acest scop.
În principiu, ele se aplică de la intrarea lor în vigoare, producând efecte juridice pentru viitor. În
unele situaŃii şi condiŃii, anume reglementate de lege, aplicarea actului administrativ poate fi întreruptă
temporar sau definitiv. În aceste împrejurări vorbim de suspendarea, revocarea, modificarea si anularea
actului administrativ.
Suspendarea constă în situaŃia în care un act administrativ, fără a fi desfiinŃat, nu se mai aplică în
mod temporar şi provizoriu.
Sunt cazuri când suspendarea se dispune de instanŃele judecătoreşti sau când aceasta intervine de
drept. Suspendarea de drept intervine fără intervenŃia vreunui organ de jurisdicŃie atunci când legiuitorul
vrea să confere o legitimare procesuală specială unui organ administrativ(cazul prefectului art.123 din
ConstituŃie, cazul AgenŃiei NaŃionale a FuncŃionarilor Publici ). În cazul suspendării de drept legiuitorul
oferă un alt tratament, chiar discriminatoriu, faŃă de suspendarea ce intervine printr-un act juridic. Astfel
spre deosebire de suspendarea care operează de drept printr-un act juridic, suspendarea de drept nu
trebuie motivată iar pe de altă parte acest tip de suspendare durează până la soluŃionarea cauzei art. 3 al
3 din Legea 554/2004 ceea ce presupune că momentul final al acesteia este atunci când hotărârea devine
definitivă şi irevocabilă. Suspendarea printr-un act juridic care atunci când sunt îndeplinite condiŃiile
cerute de lege are un caracter obligatoriu şi nu facultativ are ca obiect actul administrativ unilateral cu
caracter individual sau normativ emis de o autoritate publică în vederea executării ori a organizării
executării legii, care dă naştere, modifică sau stinge raporturi juridice.Suspendarea printr-un act juridic
o poate dispune organul emitent al actului administrativ sau organul administrativ ierarhic superior al
acestuia sau instanŃa de judecată.
Revocarea actului administrativ este un principiu de bază în activitatea organelor administraŃiei
publice. Revocarea presupune retragerea de către însusi organul care l-a emis (retractare) ori de către
organul ierarhic superior acestuia sau de instanŃa de judecată.
Cauze care conduc la revocarea actului administrativ de autoritate pot fi: nerespectarea condiŃiilor
privind legalitatea actului; motive de oportunitate.
Măsura revocării poate fi dispusă de organul emitent al actului ilegal sau inoportun. Măsura
revocării poate fi dispusă de către organul ierarhic superior emitentului actului, dar numai în cazul
actelor administrative individuale pentru a nu se confunda cu abrogarea şi numai pentru motive de
inoportunitate pentru a nu se confunda cu anularea.
Revocarea unui act administrativ normativ mai poartă denumirea de abrogare. Abrogarea
reprezintă o modalitate juridică de încetare a efectelor actelor normative în general, deci, inclusiv, a
actelor administrative, şi este reglementată în art.62 din Legea nr. 24/2000. Abrogarea poate fi totală sau
parŃială.
Totală, când încetează toate prevederile actului administrativ normativ abrogat, şi parŃială când
anumite prevederi ale actului respectiv continuă să rămănă în vigoare.
Revocarea actelor administrative de autoritate constă în operaŃiunea juridică prin care organul
administraŃiei publice care a adoptat sau emis un act administrativ de autoritate hotărăşte ca actul
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respectiv să nu-şi mai producă efectele juridice pentru care a fost adoptat sau emis – face să înceteze
producerea efectelor juridice ale unui act administrativ de autoritate.
Revocarea propriului act administrativ mai poartă denumirea de retractare sau retragere a actului
administrativ. Efectele juridice ale revocării constau în aceea că, din momentul revocării, actul
administrativ de autoritate nu mai produce efectele juridice pentru care a fost adoptat sau emis. Deşi
aparent simplă, revocarea actelor administrative de autoritate ridică unele aspecte deosebite, cum ar fi
acela al situaŃiei efectelor juridice pe care actul respectiv le-a produs până la revocarea (retractarea) lui,
precum şi acela al consecinŃelor juridice ale efectelor produse în raport de cauzele care au determinat
revocarea actului administrativ de autoritate.
Dezvoltând revocarea actelor administrative de autoritate va trebui să facem o distincŃie între:
revocarea actelor administrative de autoritate normative şi cele individuale şi revocarea actelor
administrative legale şi cele ilegale; după cum urmează:
Actele administrative de autoritate normative pot fi revocate oricând, dacă organul administraŃiei
publice care le-a adoptat sau emis apreciază că un asemenea act nu trebuie să mai producă efectele
juridice pentru care a fost adoptat sau emis. În această situaŃie, efectele juridice produse până la data
revocării rămân bine produse, iar drepturile particularilor, dobândite în temeiul actului administrativ de
autoritate normativ revocat, intră în domeniul drepturilor câştigate. În cazul revocării unor acte
administrative de autoritate normative ilegale, efectele juridice produse până la data revocării vor fi
considerate şi ele ca fiind ilegale de la data adoptării sau emiterii actului care ulterior a fost revocat. O
asemenea revocare a acestor acte poate avea loc, ca rezultat al exercitării reclamaŃiei, de către particular
(persoane fizice sau persoane juridice). În cazul unei asemenea reclamaŃii, organul administraŃiei
publice care l-a adoptat sau emis, va putea, printre altele, să-l revoce dacă apreciază, pe baza celor
invocate în reclamaŃie, că actul administrativ de autoritate normativ este ilegal.
Spre deosebire de revocarea actelor administrative de autoritate normative care pot fi revocate
oricând şi pentru care revocarea produce efecte numai pentru viitor – ex - actele administrative de
autoritate individuale deşi, de principiu pot fi revocate oricând, va trebui să facem distincŃii în ceea ce
priveşte efectele juridice pe care le produce revocarea, între actele administrative de autoritate
individuale, emise legal şi cele emise ilegal. În cadrul acestora din urmă va trebui să facem deosebire
între actele emise ilegal, din culpa organului emitent şi acelea emise ilegal, din culpa particularului
(persoană fizică sau persoană juridică).
Modificarea actului administrativ se referă numai la unele elemente ale acestuia. Modificarea este
de competenŃa autorităŃii care a emis actul, iar când legea o prevede se poate face şi de instanŃa de
judecată.
Actele administrative normative pot fi modificate numai prin acte administrative de acelaşi nivel şi
cu respectarea aceloraşi reguli procedurale. Efectele produse până la modificarea actului rămân
neschimbate, ele având eficienŃa numai pe viitor.
Anularea actelor administrative, este măsura luată de organul ierarhic superior celui care a adoptat
sau emis actul sau de instanŃa de judecată prevăzută de lege, care face să înceteze efectele juridice ale
acestui act, iar dacă acestea nu s-au produs face să nu se mai producă.
Nulitatea poate fi relativă sau absolută; nulitatea relativă poate fi acoperită, nulitatea absolută nu
poate fi combătută.
Anularea acutului administrativ de autoritate cu carecter normativ sau individual poate interveni
atunci când acesta a fost adoptat sau emis cu nerespectarea cerinŃelor de legalitate.
Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004 este stabilită competenŃa instanŃelor de
contencios administrativ de a anula total sau parŃial actele administrative. Dacă anularea a fost
determinată de nesocotirea cerintelor prevăzute de lege pentru adoptarea sau emiterea actului
administrativ, anularea acestuia determină şi anularea efectelor juridice produse de actul respectiv.
Guvernul, este organul ierarhic superior care anulează actele miniştrilor şi a conducătorilor
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celelalte organe ale administratiei publice centrale de specialitate, precum si actele administrative emise
de prefecŃi.
CompetenŃa instanŃelor judecătoreşti de a anula actele administrative revine instanŃelor de
contencios administrativ, reglementată prin dispoziŃiile Legii nr.29/1990 şi instanŃelor judecătoreşti de
drept comun stabilită prin Codul de procedură civilă, dar şi de alte legi care le conferă acest drept.
Efectele juridice ale actului administrativ anulat, care sunt produse până la data anulării rămân
valabile numai dăcă anularea nu a fost determinată de faptul că actul a fost adoptat sau emis cu
nesocotirea cerinŃelor prevăzute de lege, situaŃie în care vor fi anulate şi efectele juridice produse pâna
la anulare.
Anularea partială a unui act administrativ este posibilă, numai dacă partea din act care a fost
anulată nu are o legătură organică şi intrisecă cu celelalte dispoziŃii din act, care pot avea o existenŃă de
sine stătătoare şi se pot aplica în forma în care au fost adoptate chiar şi în lipsa celor care au fost anulate,
astfel, organul competent trebuie să ia măsura anulării totale a actului administrativ, ori această măsură
intervine implicit, prin imposibilitatea aplicării părŃii din act care nu a fost anulată expres.
Aplicabilitatea actelor administrative poate înceta în situaŃii cum sunt: efectele în vederea cărora a
fost emis sau produs; perioada de timp pentru care a fost emis a expirat; cauzele care au determinat
emiterea sa au fost înlăturate; cel care a solicitat emiterea actului a renunŃat la cerere sau a decedat;
autoritatea care a emis actul a dispus încetarea aplicabilităŃii lui, acesta echivalând, practic cu o
retractare.
InexistenŃa actelor administrative, atunci când acestea sunt lipsite de elementele lor esenŃiale.
Aplicabilitatea actelor administrative poate înceta şi în alte situaŃii, cum sunt: efectele în vederea
cărora a fost emis sau produs; perioada de timp pentru care a fost emis a expirat; cauzele care au
determinat emiterea sau au fost înlăturate; cel care a solicitat emiterea actului a renunŃat la cerere ori a
decedat; autoritatea care a emis actul a dispus încetarea aplicabilităŃii lui, situaŃie care echivalează,
practic, cu o retractare.
3. Concluzii
În concluzie, actul administrativ constituie forma principală prin care se realizează activitatea
administraŃiei publice şi constă într-o manifestare espresă de voinŃă prin care se creează, se modifică sau
se sting raporturile juridice de drept administrativ.
Emiterea lor pe baza şi în executarea legii atrage ca şi consecinŃă faptul că actul administrativ nu
poate conŃine dispoziŃii contrare legilor, dar printr-o lege se poate oricând anula sau modifica un act
administrativ.
Pe lângă acest principiu al legalităŃii care trebuie respectat cu stricteŃe, legiuitorul român a încercat
să impună şi o serie de condiŃii pentru validitatea actelor administrative pentru a se asigura respectarea
normelor în vigoare şi a stopa încalcarea intereselor atât publice, cât şi particulare ale indivizilor.
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CONTRACTUL DE CONCESIUNE
Daniel DRANCĂ∗

Abstract:
Concessionaires of public goods, has its origins in antiquity, in Roman public law, but the
foundations of the institution of private property is only to be found in medieval era.
Concession is seen as representing a form of exploitation of public service, in which a private
party takes the risks of exploitation and management of service activities in exchange for the right
to charge for their services.
Cuvinte cheie: concesiune, contract, concesionar, act administrativ de gestiune, concedent.
1.Introducere
“Privită dintr-o perspectivă generală, concesiunea bunurilor publice, a serviciilor publice, nu
reprezintă doar un scop în sine, ci o modalitate juridică creată de civilizaŃia secolului al XIX- lea,
dar mai ales al secolului trecut, pentru a face să fie mai bine puse în valoare bunurile publice ce
urmează a fi transmise generaŃiilor viitoare, pentru a fi prestate la cerinŃe înalte, servicii publice
esenŃiale”1.
Am ales a începe cu acest citat al Profesorului Antonie Iorgovan pentru a arăta cât de
important este subiectul acestei lucrări, cât de mare este influenŃa contractelor de concesiune în
dezvoltarea unui stat, cât de mult ajută ele administraŃia în realizarea atribuŃiilor, nu doar pentru
noi, dar şi pentru generaŃiile viitoare, care vor beneficia de un sistem complex, complet şi continuu
de servicii prestate la cel mai înalt nivel.
Din Evul Mediu şi până în prezent, concesiunea a primit numeroase definiŃii, opiniile asupra
acesteia fiind diverse, şi parcurgând fiecare etapă în parte, a evoluat şi a devenit tot mai complexă.
Fie că se prezenta ca o sursă de venituri pentru monarhi sau mijloace ale luptei politice şi
modalităŃi de răsplătire a loialitaŃii, fie că reprezenta o formă de exploatare sau un mod de
administrare a domeniului public, concesiunea avea acelaşi scop - punerea în valoare a bunurilor
neproductive din domeniul public.
Crearea acestui sistem a dus la scoaterea din umbră a acelor bunuri pe care statul nu le
foloseşte indiferent care ar fi motivele - fie că nu deŃine fonduri suficiente pentru a exploata bunul
respectiv, fie că nu prezintă interes deosebit în conceptia sa. Aici îşi intră în rol particularii,
persoane fizice sau morale aşa cum le numea Profesorul Negulescu, care prin intermediul unui
contract administrativ denumit contract de concesiune, iau asupra lor riscurile exploatării şi
conducerea activităŃii în scopul de a satisface interesul public (fericirea cetaŃeanului) şi interesul
propriu. Această conlucrare între stat şi particular, s-a dovedit a fi un impuls dat atât economiei cât
şi administraŃiei.
Încă de la apariŃia ei şi în special în perioada actuală, concesiunea s-a dovedit a fi una din
modalitaŃile eficiente de a aduce fonduri la bugetul de stat sau la bugetele locale, s-au creat noi
locuri de muncă, s-au dezvoltat relaŃiile cu companiile internaŃionale, ceea ce a dus la apropierea
investitorilor străini de Ńara noastră, altfel spus s-a contribuit la progresul societăŃii, uşurând viaŃa
socială fără a greva bugetul statului.
∗
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În calitatea sa de contract administrativ, contractul de concesiune, a apărut şi s-a dezvoltat în
perioada statului liberal de la sfârşitul secolului al XIX-lea şi începutul secolului al XX-lea, din
jurisprudenŃa Consiliului de Stat din FranŃa, fiind strâns legată de noŃiunea de domeniu public,
respectiv de lucrări sau de servicii publice.
În mod clasic, concesiunea a fost definită ca un mod de gestionare a serviciilor publice prin
care o autoritate publică denumită concedent însărcinează pe un particular- cetăŃean sau societate
comercială - denumit concesionar, printr-o convenŃie încheiată cu acesta, să facă să funcŃioneze un
serviciu public pe cheltuiala şi riscul acestuia din urmă. Concesionarul trebuind să achite
concedentului şi o sumă de bani denumită redevenŃă.
Acestea fiind spuse, contractul de
concesiune îşi marchează de la bun început locul său în dreptul public ca un contract administrativ
şi formă juridică de realizare a gestiunii de bunuri ale domeniului public, servicii publice, activităŃi
sau lucrări de interes public, sau altfel spus îşi aduce contribuŃia la buna funcŃionare a statului şi la
fericirea cetăŃenilor. Această instituŃie juridică a dreptului public, mai exact a dreptului
administrativ a constituit şi constituie subiectul unor studii şi dezbateri ale specialiştilor în
domeniu, fiind justificate de necesitatea de a cunoaşte dimensiunile şi implicaŃiile în societate a
contractelor administrative şi, pe această bază, să se poată stabili cele mai eficiente acŃiuni şi
măsuri de utilizare a acestora în procesul de administrare.
Datorită creşterii considerabile a necesităŃilor colective pe de o parte, iar pe de altă parte,
datorită problemelor financiare pe care le întâmpină statul şi colectivităŃile locale, modalităŃile de
exploatare a bunurilor din domeniul public, de gestionare a serviciilor publice sau a desfăşurării de
activităŃi, s-au modificat semnificativ atât ca număr, cât şi ca diversitate, fapt ce determină o
dezangajare din ce în ce mai mare a acestora în prestarea activităŃilor sau a serviciilor publice.
Prin lucrarea de faŃă, încercă să se facă o analiză asupra acestui subiect atât de important şi
de discutat pentru Ńara noastră, care trece printr-o perioadă grea de tranziŃie la economia de piaŃă,
fiind “îngenunchiată” şi de recesiunea în care ne aflăm, deoarece concesiunea a jucat un rol foarte
important în crearea şi dezvoltarea statului modern.
Făcând referire la gradul de studiere a temei de investigaŃie vom observa că studierea
contractului de concesiune, în calitate de contract administrativ îşi are sediul în lucrările de
specialitate ale savanŃilor francezi şi români. Astfel, în Ńara de origine a contractelor
administrative, în general, şi a contractelor de concesiune, în special, a fost abordată această temă
de profesori consacraŃi în materie ca: J. Rouviere, J. Rivero, Gaston Jeze, J. Waline. În România,
un suport considerabil în studierea acestei teme îl are literatura de specialitate din perioada
interbelică, reprezentată de profesorii: E. D. Tarangul, Paul Negulescu, Ilie St. Măndreanu şi alŃii.
În prezent, profesorii români: A. Iorgovan, Eugen Popa, R.N. Petrescu, Ilie Iovănaş, Iulian
Avram, Mircea Preda, Verginia Vedinaş, Valentina Gilescu etc. recunosc teoria contractelor
administrative, abordând şi contractul de concesiune.
Scopul acestei lucrări este cel al cercetării contractului de concesiune sub toate aspectele
pentru a identifica locul contractului de concesiune, ca instrument al administraŃiei publice de
realizare a atribuŃiilor şi de a-i evidenŃia importanŃa în satisfacerea intereselor cetăŃenilor. Acest
scop se impune şi prin faptul că, în prezent, serviciile publice nu satisfac pe deplin necesităŃile
populaŃiei (poate şi pentru faptul că cetăŃenii cer tot mai multe servicii din partea statului) deoarece
bugetul statului şi cel al unităŃilor administrativ-teritoriale este destul de “sărac”, având în vedere
situaŃia în care se află Ńara noastră. Prin urmare, trebuie găsite şi alte căi de realizare a sarcinilor
statului, de satisfacere deplină şi calitativă a necesităŃilor vitale ale populaŃiei. Statul trebuie să fie
în măsură să aducă la îndeplinire sarcinile sale pentru a oferi cetăŃenilor servicii de calitate,
prestate la cel mai înalt nivel.
2.ConŃinutul propriu-zis al lucrării
EvoluŃia instituŃiei concesiunii şi a legislaŃiei în materie
„Ideea concesionării unui bun public apare încă din antichitate, în dreptul public roman, dar
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fundamentele instituŃiei concesionării pentru bunurile private se regăsesc în Evul Mediu. În Evul
Mediu, concesiunile bunurilor domeniului public1 erau surse de venituri pentru monarhi şi
mijloace ale luptei politice, modalităŃi de răsplătire a loialitaŃii”. În perioada interbelică, prin
sistemul concesiunilor s-au utilizat bunuri neproductive din domeniul public şi s-a contribuit la
progresul societaŃii, uşurând viaŃa socială, fără a greva bugetul statului, ci dimpotrivă, aducându-i
venituri.
Prin concesiune se ajunge la situaŃia în care un bun aparŃinând domeniului public să poată fi
utilizat în condiŃiile proprietăŃii private. În doctrina interbelică românească, concesiunea unui bun
al domeniului public a fost considerată sub aspectul naturii juridice, fie un contract de arendă, fie
un act juridic complex, alcătuit dintr-o parte contractuală şi o parte reglementară.
În perioada interbelică, concesiunea a fost reglementată prin Legea pentru organizarea şi
administrarea pe baze comerciale a întreprinderilor şi avuŃiilor publice2 precum şi în Legea
contabilitaŃii publice, ambele adoptate în anul 1929.
În perioada postbelică, sub incidenŃa constituŃiilor socialiste, şi în special a ConstituŃiei
din 1965, noŃiuni fundamentale ale dreptului public din perioada interbelică deveniseră desuete, pe
fondul dispariŃiei distincŃiei dintre proprietatea publică şi privată a statului, conceptul de contract
de concesiune numărându-se printre acestea. Dreptul comun în materie l-a reprezentat, până în
vara anului 2006, Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor.
În prezent, regimul concesiunilor se află reglementat în două acte normative distincte şi
anume: O.U.G nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a contractelor de
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii cu modificările şi
completările ulterioare3, şi respectiv O.U.G. nr. 54/2006 privind regimul contractelor de
concesiune de bunuri proprietate publică4; O.U.G nr. 76/2010, pentru modificarea si completarea
O.U.G nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publică, a contractelor de concesiune
de lucrări publice şi de servicii5.
DefiniŃia şi trăsăturile contractului de concesiune
În ce priveşte definiŃia contractului de concesiune, potrivit art. 1 alin. (2) din O.U.G nr.
54/2006, contractul de concesiune de bunuri proprietate publică este acel contract încheiat în
formă scrisă prin care o autoritate publică, denumită concedent transmite pe o perioada
determinată unei persoane denumită concesionar, care acŃionează pe riscul şi răspunderea sa,
dreptul şi obligaŃia de exploatare a unui bun proprietate publică în schimbul unei sume de bani
denumit redevenŃă.
Cu privire la trăsăturile caracteristice ale contractului de concesiune6, literatura juridică
românească identificat următoarele: este un contract solemn, întrucât prin lege se cere ca o
condiŃie ad validitatem7 să fie întocmit în formă scrisă; sinalagmatic, caracterul sinalagmatic al
contractului de concesiune rezultă din reciprocitatea obligaŃiilor părŃilor, concedentul este obligat
să transmită dreptul de exploatare asupra unui bun, activităŃi sau serviciu public, iar concesionarul
are obligaŃia de a plăti redevenŃa şi de a exploata bunul sau de a realiza activitatea sau serviciul
public la care s-a angajat; cu titlu oneros, în care fiecare parte urmăreşte un beneficiu; comutativ,
în sensul că prestaŃia fiecărei părŃi are o întindere certă, putând fi apreciată din momentul încheierii
contractului; cu executare succesivă, sub formă de prestaŃii continue; este încheiat intuitu
1

D. Tofan, Drept administrativ, curs universitar, Ed. C.H. BECK, Bucureşti, 2009, p. 152.
Publicată în Monitorul Oficial nr.62 din 16.03.1929
3
publicată în M.Of. nr. 418 din 15/05/2006.
4
publicată în M.Of. nr. 569 din 30/06/2006.
5
publicată în M.Of. nr. 453 din 02/07/2010.
6
A. Sebeni, NoŃiunea contractului de concesiune şi încheierea acestuia, Revista Dreptul nr. 8/1999, p. 17.
7
D. Nemoianu, Regimul juridic al concesiunilor, Revista de Drept comercial, nr. 5/1999.
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personae, deoarece se încheie cu luarea în considerare a persoanei concesionarului, care nu poate
fi substituit de o altă persoană decât cu acordul concedentului; concedentul este totdeauna o
autoritate publică, iar concesionarul un particular ce poate fi persoană fizică sau persoană juridică
de drept privat; se încheie pe durată determinată, de cel mult 49 de ani, datorită caracterului
inalienabil al bunurilor aparŃinând domeniului public, care nu poate fi indisponibilizat în mod
definitiv. Toate aceste caractere juridice, fac posibilă identificarea contractelor de concesiune şi
aprecierea importanŃei acestora în procesul de administrare.
În concluzie, susŃinem că doar o colaborare între concedent şi concesionar în baza principiilor
echitabile ale economiei de piaŃă îndreptate atât spre eficientizarea gestiunii bunurilor publice, cât
şi a ridicării calitative a prestării serviciilor publice, poate să facă din această modalitate de
gestiune una foarte apreciată.
Obiectul contractului de concesiune
Obiectul contractului de concesiune nu poate fi decât obiectul concesiunii ca atare, aşa cum
acesta a fost conturat prin anunŃul publicitar precum şi orice alte bunuri, activităŃi sau servicii
publice care nu sunt interzise prin legi organice sau speciale.
Legea nr. 219/1998 enumera, în sfera obiectului concesiunii bunurilor, activităŃile sau
serviciile publice din următoarele domenii: transporturile publice; autostrăzile, podurile şi
tunelurile rutiere cu taxă de trecere; infrastructurile rutiere, feroviare, portuare şi aeroportuare
civile; terenurile proprietate publică, plajele, cheiurile şi zonele libere; reŃelele de transport şi de
distribuŃie a energiei electrice şi termice, a petrolului şi gazelor combustibile, a apei potabile si
lista poate continua.
Noua reglementare adusă regimului concesiunii, O.U.G nr. 34/2006 modificată şi completată
cu O.U.G. nr. 76/2010 nu a adus modificări majore în ceea ce priveşte bunurile, activităŃile sau
serviciile ce pot face obiectul contractului de concesiune. În cazul contractelor de concesiune de
bunuri proprietate publică, plata concesiunii se numeşte redevenŃă şi conform art. 4 alin. (1) din
O.U.G. nr. 54/2006, se face venit la bugetul de stat sau la bugetele locale, după caz.
RedevenŃa este un element esenŃial pentru validitatea contractului de concesiune, este privită
ca fiind dreptul concesionarului de a pretinde o parte din producŃie, în natura sau în bani, ea
nefiind o fracŃiune din preŃ, ci un venit care decurge dintr-o masă anume exploatată pentru a
produce acel venit.
Concedentul
În ce priveşte părŃile contractului de concesiune de bunuri publice, potrivit art. 5 din O.U.G.
nr. 54/2006, au calitatea de concedent, în numele statului, judeŃului, oraşului sau comunei:
ministerele sau alte organe de specialitate ale administraŃiei publice centrale, pentru bunurile
proprietate publică a statului precum şi consiliile judeŃene, consiliile locale sau instituŃiile publice
de interes local pentru bunurile proprietate publică a judeŃului, oraşului sau comunei. Pentru
determinarea calităŃii de concedent, doctrina1 precizează câteva situaŃii despre care vom discuta în
cele ce urmeazǎ.
Dacă obiect al concesiunii va fi un serviciu public, concedent va putea fi doar ministerul sau
un alt organ de specialitate în responsabilitatea căruia intră realizarea serviciului public respectiv.
“La nivelul unităŃilor administrativ-teritoriale, în mod inevitabil, calitatea de concedent o vor avea
consiliile judeŃene sau locale, în raport cu natura serviciului public supus concesiunii şi cu nivelul
de interese promovat prin acel serviciu (judeŃean, municipal, orăşenesc, comunal)”2.
În cazul concesiunii de bunuri aparŃinând domeniului public sau privat al statului ori al
1
2

A. Sebeni, NoŃiunea contractului de concesiune şi încheierea acestuia, Revista Dreptul nr. 8/1999, p. 18.
I. Avram, Contractele de concesiune, Ed. Rosetti, Bucureşti, 2003.
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unităŃilor administrativ-teritoriale, concedent nu va fi statul, judeŃul, oraşul sau comuna, în mod
direct, ci doar prin reprezentanŃii lor legali.
În cazul concesunii unor activităŃi, autoritatea concedentă ar trebui să fie, în tăcerea legii,
ministerul sau organul de specialitate în sectorul căreia se desfăşoară activitatea respectivă, iar în
plan local, consiliul local în raza căruia se desfăşoară ori urmează să se desfăşoare activitatea,
Ńinând seama şi de nivelul de interes al activităŃii.
“În consecinŃă, după cum se subliniază în doctrina actuală, prin încheierea contractelor de
concesiune, aceste autorităŃi publice angajează răspunderea juridică a statului şi respectiv a
unităŃilor administrativ-teritoriale”1.
Concesionarul
Calitatea de concesionar o poate avea potrivit legii, orice persoană fizică sau juridică, română
sau străină. Pentru a fi concesionar, persoana fizică trebuie să fie majoră şi să nu aibă
discernământul alterat, iar persoana juridică trebuie să fie infiinŃată în mod legal şi să aibă o
capacitate de folosinŃă specializată obiectului concesiunii.
Concesiunea a apărut din lipsa posibilităŃilor autorităŃilor locale de a face să funcŃioneze mari
servicii publice sau să realizeze lucrări de importanŃă naŃională. Atunci, s-a născut ideea ca unele
servicii publice (în principiu cele comerciale şi industriale) să fie gestionate de un particular,
acesta remunerându-se prin taxele colectate de la beneficiarii serviciului. În prezent, concesiunea
nu se mai acordă numai unor persoane private, ci şi unor organisme mixte (societăŃi de economie
mixtă, cum este cazul FranŃei), al căror capital o parte este privat, iar o parte aparŃine
colectivităŃilor locale.
Pot avea calitatea de concesionar doar persoanele juridice de drept privat cu scop lucrativ,
deoarece doar aşa, serviciile publice vor fi prestate la o calitate superioară şi cu un preŃ minim, vor
fi realizate lucrări de importanŃă majoră, care altfel nu s-ar fi executat, având în vedere situaŃia
financiară precară a statului sau unităŃilor administrativ-teritoriale, indiferent de forma de
organizare juridică, precum şi indiferent dacă capitalul este majoritar privat sau mixt (de stat şi
privat).
Drepturile concedentului
“Efectele contractului de concesiune vizează concedentul, pe de-o parte şi concesionarul, pe
de altă parte, presupunând însă existenŃa unor drepturi şi obligaŃii ale celor două părŃi, dar în egală
măsură, efectele contractului se răsfrâng şi asupra terŃilor, adică asupra beneficiarilor bunului,
lucrărilor sau serviciului public concesionat”2.
O dimensiune esenŃială a sferei efectelor contractelor de concesiune o reprezintă dreptul
concedentului de modificare unilaterală a părŃii reglementare a contractului, “condiŃionat însă de
notificarea prealabilă şi de existenŃa unor situaŃii excepŃionale, precum şi dreptul de control al
concedentului şi al statului prin Ministerul FinanŃelor”3. Referitor la control, în toate situaŃiile
acestea pot fi şi inopinante, concesionarul nuputându-se opune, sub motiv că nu a fost notificat de
concedent, în prealabil.
Un alt drept al concedentului este şi dreptul de a cere concesionarului, să depună cu titlu de
garanŃie (în termen de 90 de zile de la data semnării contractului, dar şi după această perioadă) o
sumă fixă reprezentând o cotă parte din suma obligaŃiei de plată către concedent, stabilită de acesta
şi datorată pentru primul an de activitate. Concedentul are dreptul să-i ceară concesionarului să-i
predea bunurile de rutur şi să-i transfere, cu titlu oneros, dreptul de proprietate asupra bunurilor de
1

D. Tofan, Drept Administrativ, curs universitar, Ed. C.H. BECK, Bucureşti, 2009.
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3
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preluare.
Concedentul este în drept să modifice în mod unilateral partea reglementară a contractului
dacă împrejurările excepŃionale privind interesul public impun o astfel de modificare. Concedentul
are dreptul să-i ceară concesionarului să continue exploatarea bunului, desfăşurarea activităŃii ori
prestarea serviciului în noile condiŃii stabilite.
Concedentul are dreptul de a prelungi contractul de concesiune. Astfel, la expirarea
contractului, concesionarul beneficiază de dreptul preferenŃial de a prelungi contractul, clauzele
putând fi modificate cu acordul părŃilor.
ObligaŃiile concedentului
Concedentul este obligat, în primul rând, să încheie contractul de concesiune în termenul
stabilit de lege sau în cel propus de el prin caietul de sarcini. Concedentul este obligat să-i predea
concesionarului toate bunurile şi celelalte mijloace necesare pentru a realiza în bune condiŃii
obiectul concesiunii. Nepredarea bunului care face obiectul contractului de concesiune nu
justifică dreptul concedentului de a cere concesionarului executarea contractului.
În legatură cu bunurile ce vor fi utilizate de concesionar în derularea concesiunii acestea vor
fi bunurile de retur1, bunurile de preluare2, bunurile proprii3.
Bunurile de retur revin de plin drept, gratuit şi libere de orice sarcini concedentului, la
expirarea contractului de concesiune. Bunurile de preluare care pot reveni concedentului la
expirarea contractului de concesiune, în măsura în care acesta în urmă îşi manifestă intenŃia de a le
prelua. Bunurile proprii vor rămâne în proprietatea concesionarului, la expirarea contractului de
concesiune.
Concedentul este obligat să nu modifice în mod unilateral contractul, decât în cazurile
prevăzute şi autorizate expres de lege (motive excepŃionale legate de interesul naŃional sau local),
pentru prejudiciile suferite de concesionar, acesta are dreptul la o promtă, adecvată şi efectivă
despăgubire din partea concedentului.
O altă obligaŃie a concedentului este aceea de a nu interveni în activitatea economică şi
operativă a concesionarului şi de a-l notifica pe acesta de apariŃia oricăror împrejurări de natură a-i
atinge drepturile (obligaŃie specifică de informare).
Drepturile concesionarului
Concesionarul are dreptul de a exploata în mod direct de riscul şi răspunderea sa, bunurile,
activităŃile şi serviciile publice ce fac obiectul contractului, potrivit obiectivelor stabilite de
concedent prin caietul de sarcini. Acesta poate folosi şi culege fructele bunurilor ce fac obiectul
concesiunii, potrivit naturii bunului şi scopului stabilit de părŃi prin contract. Concesionarul mai
are dreptul de a încheia contracte cu terŃii pentru asigurarea şi valorificarea bunurilor care fac
obiectul concesiunii, fără a putea transmite acestora drepturile dobândite prin contract (interdicŃia
de subconcesionare).
Concesionarul are dreptul să-i ceară concedentului, când acesta va modifica sau denunŃa
unilateral contractul, în condiŃiile legii, să-i plătească cuvenita despăgubire (în cazul producerii
unui prejudiciu) în mod promt, efectiv şi prealabil. Şi nu în ultimul rând, concesionarul are dreptul,
la expirarea iniŃială a contractului, să-i ceară concedentului, prelungirea acestuia pentru o noua
perioadă, cu respectarea limitelor impuse de lege.
1

Sunt bunuri de retur bunurile care au facut obiectul concesiunii, precum şi cele care au rezultat in urma
investitiilor impuse prin caietul de sarcini;
2
Sunt bunuri de preluare bunurile care au apartinut cencesionarului şi au fost utilizate de catre acesta pe
durata concesiunii;
3
Sunt bunuri proprii acelea care au aparŃinut concesionarului şi au fost folosite de către acesta pe durata
concesiunii, cu excepŃia bunurilor de preluare
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În strânsă legătură cu problematica drepturilor şi a obligaŃiilor părŃilor contractului de
concesiune, se află principiul echilibrului financiar. Acest principiu are un rol esenŃial în cadrul
concesiunii, datorită îndelungatei sale durate. RelaŃiile contractuale dintre concedent şi
concesionar se bazează pe principiul echilibrului financiar al concesiunii, respectiv pe realizarea
unei posibile egalităŃi între avantajele care îi sunt acordate concesionarului şi sarcinile care îi sunt
impuse.
ObligaŃiile concesionarului
Textul de lege precizează “concesionarul este obligat în baza contractului de concesiune şi a
legii, să asigure exploatarea eficace în regim de continuitate şi permanenŃă a bunurilor, activităŃilor
şi serviciilor publice ce fac obiectul concesiunii”1. Concesionarul are obligaŃia de a exploata, în
mod direct bunurile, activităŃile sau serviciile publice ce fac obiectul concesiunii, fără a putea
subconcesiona unei alte persoane în tot sau în parte, obiectul concesiunii (serviciul public se
desfăşoară pe riscul său, acesta neputând transfera riscuri către terŃe persoane).
Concesionarul trebuie să realizeze personal serviciile public. Astfel, concesionarul trebuie să
aibă capacitatea de a presta el însuşi serviciile publice ce fac obiectul concesiunii. Contractul de
concesiune este intuitu personae, de unde rezultă interdicŃia concesionarului de a subconcesiona,
în tot sau în parte, serviciul public.
Pe de altă parte, interdicŃia de a subconcesiona nu implică şi interdicŃia de a încheia cu terŃe
persoane contracte necesare pentru realizarea serviciilor publice.
Principiul continuităŃii serviciului public, se referǎ la obligaŃia concesionarului de a asigura
exploatarea serviciului public în regim de continuitate şi permanenŃă, interesul general fiind
superior interesului concesionarului, iar principiul egalităŃii accesului la serviciul public are în
vedere faptul cǎ, aceastǎ egalitate “nu înseamnă o egalitate absolută, ci mai degrabă, absenŃa
discriminării”2.
Principiul adaptării serviciului public. Serviciul public trebuie să urmărească nevoile
publicului, administraŃia având obligaŃia de a-l îmbunătăŃi continuu.
Concesionarul este obligat să plătească redevenŃa la valoarea prevăzută în ofertă (în caietul de
sarcini) în modalitatea şi la termenul stabilite prin contractul de concesiune. În termen de 90 de
zile de la data semnării contractului de concesiune, va depune garanŃia impusă de lege, în
cuantumul şi modalitatea impusă de concedent. La încetarea contractului, ca urmare a expirării
termenului convenit, concesionarul este obligat să predea concedentului bunurile de retur, propriuzise şi de investiŃie, în mod gratuit şi libere de orice sarcini. Este obligat să încheie un contract de
vânzare-cumpărare, având ca obiect bunurile de preluare desemnate ca atare în caietul de sarcini şi
stabilite de părŃi prin contract, atunci când concedentul îşi va manifesta intenŃia de a le cumpăra.
Concesionarul este obligat să permită concedentului să controleze şi să verifice, pe perioada
executării contractului, modul în care se respectă de către concesionar condiŃiile şi clauzele
acestuia, controalele putând fi efectuate şi inopinant.
Ca o concluzie la cele spuse mai sus, menŃionăm că doar în cazul stabilirii unor drepturi şi
obligaŃii clare ale părŃilor din contract, acesta va deveni un adevărat model de contract
administrativ şi un instrument eficient de gestiune a domeniului public.
Procedura concesionării prin licitaŃie publică
Concedentul are obligaŃia de a atribui contractul de concesiune de bunuri proprietate publică,
prin aplicarea procedurii licitaŃiei, definită ca procedura la care persoana fizică sau juridică
interesată are dreptul de a depune oferta”3. Cu titlu de excepŃie, dacă prin licitaŃie publică nu s-a
1
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putut desemna un câştigător, se poate recurge la negocierea directă, definită ca procedura prin
care concedentul negociază clauzele contractuale, inclusiv redevenŃa, cu unul sau mai mulŃi
participanŃi la procedura de atribuire a contractului. Atribuirea concesiunii se mai poate face prin
licitaŃie restrânsă, dialog competitiv şi prin licitaŃie electronică.
Potrivit legislaŃiei în vigoare, concesionarea prin licitaŃie publică presupune parcurgerea
următoarelor etape succesive şi obligatorii:
AnunŃul de licitaŃie. Concedentul are obligaŃia publicării în Monitorul Oficial al României
Partea a VI-a, într-un cotidian de circulaŃie naŃională şi locală anunŃul de licitaŃie. AnunŃul de
licitaŃie se trimite spre publicare cu cel puŃin 20 de zile calendaristice înainte de data limită pentru
depunerea ofertelor.
Prezentarea ofertelor. ŞedinŃa de deschidere a plicurilor. Ofertele de contractare ale
particularilor interesaŃi se depun de către aceştia la sediul concedentului sau la locul prevăzut în
anunŃul publicitar. Termenul de primire a ofertelor stabilit de către concedent nu poate fi mai mic
de 20 de zile calendaristice şi nu poate depăşi 60 de zile calendaristice de la data publicării
anunŃului licitaŃiei.
Ofertele particularilor interesaŃi se transmit administraŃiei în două plicuri sigilate, unul
exterior1 şi unul interior2, care vor fi înregistrate, în ordinea primirii lor, într-un registru special
Ńinut de concedent, la sediul său, precizându-se data şi ora primirii. Plicurile sigilate vor fi predate
comisiei de evaluare în ziua fixată pentru deschiderea lor.
Pentru desfăşurarea licitaŃiei, concedentul numeşte o comisie de evaluare alcătuită din cel
puŃin 5 membri, care adoptă decizii cu votul majorităŃii membrilor săi.
Adjudecarea şi aprobarea rezultatelor. “Criteriul de atribuire a contractului de concesiune
este cel mai mare nivel al redevenŃei, dar concedentul poate Ńine seama şi de alte criterii, precum:
capacitatea economico-financiară a ofertanŃilor, protecŃia mediului înconjurător sau condiŃii
specifice impuse de natura bunului concesionat”3.
Concedentul are obligaŃia de a stabili oferta câştigătoare pe baza criteriului/criteriilor de
atribuire precizate în documentaŃia de atribuire. Comisia de evaluare alege oferta pe care o
consideră cea mai bună.
Procedura de contestare a licitaŃiei publice. Regulamentul prevede că “rezultatele licitaŃiei
pot fi contestate de către participanŃi în instanŃă, în termen de 30 zile calendaristice din data
publicării lor”. InstanŃa judecătorească competentă să soluŃioneze contestaŃiile este instanŃa de
contencios administrativ.
În termen de 10 zile calendaristice de la primirea contestaŃiei, concedentul este obligat să
soluŃioneze contestaŃia şi să comunice răspunsul său contestatorului.
Concedentul va revoca decizia de desemnare a ofertantului câştigător şi o va notifica tuturor
ofertanŃilor, atunci când contestaŃia este fondată. În cazul respingerii contestaŃiei depuse de către
ofertantul respins, acesta se va putea adresa instanŃei de contencios administrativ4.
Procedura concesionării prin licitaŃie restrânsă
Procedura de licitaŃie restrânsă se desfăsoară, de regulă, în două etape şi anume: etapa de
solicitare a candidaŃilor, prin aplicarea criteriilor de selecŃie, şi etapa de evaluare a ofertelor
depuse de candidaŃii selectaŃi, prin aplicarea criteriului de atribuire5. În etapa de selectare a
candidaŃilor, autoritatea contractantă are dreptul să limiteze numărul de candidaŃi ce urmează a fi
1

Plicul exterior va cuprinde date de identificare a licitaŃiei publice pentru care este depusă oferta.
Plicul interior va cuprinde informaŃii despre ofertant şi oferta propriu-zisă.
3
D. Tofan, Drept administrativ, curs universitar, Ed. C.H. BECK, Bucureşti, 2009, p. 160.
4
Potrivit art. 52 alin. 1 şi art. 126 alin. 6 din ConstituŃie, coroborate cu dispoziŃiile art. 1 din Legea nr.
554/2004 privind contenciosul administrativ.,
5
Potrivit art. 81 din O.U.G 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică,
publicată în M.Of. nr. 569 din 30 iunie 2006.
2
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selectaŃi (minim 5).
După epuizarea primei etape, autoritatea contractantă are obligaŃia să transmită o invitaŃie
de participare la etapa a doua a procedurii de licitaŃie restrânsă tuturor candidaŃilor selectaŃi.
Procedura concesionării prin dialog competitiv
“În cazul când contractul de concesiune prezintă complexitate deosebită şi aplicarea
procedurii de licitaŃie deschisă sau restrânsă nu ar permite atribuirea lui, autoritatea publică poate
recurge la procedura de dialog competitiv”1. Conform prevederilor legale, dialogul competitiv se
desfăşoară în trei etape şi anume: etapa de preselecŃie a candidaŃilor; etapa de dialog cu candidaŃii
admişi în urma preselecŃiei, în vederea identificării soluŃiilor optime şi etapa de evaluare a
ofertelor finale.
IniŃierea dialogului competitiv are loc prin transmiterea spre publicare a anunŃului de
participare adresat operatorilor economici interesaŃi. Numărul minim al candidaŃilor ce urmează să
fie preselectaŃi, nu poate fi mai mic de 3.
Pentru etapa a doua a acestei proceduri, autoritatea contractantă are obligaŃia să transmită
tuturor candidaŃilor admişi o invitaŃie de participare, care trebuie să cuprindă informaŃiile necesare
şi să fie insoŃite de un exemplar al autorizaŃiei de atribuire. Autoritatea contractantă derulează apoi
dialogul cu fiecare candidat admis.
După încheierea etapei de dialog, autoritatea contractantă invită participanŃii abilitaŃi să
depună oferta finală. Evaluarea ofertelor se realizează pe baza criteriilor din documentaŃia de
atribuire, stabilindu-se cea mai avantajoasă economic.
Procedura concesionării prin negociere directă
Conform prevederilor legale, concedentul are dreptul de a aplica procedura de negociere
directă numai în situaŃia în care, după repetarea procedurii de licitaŃie nu au fost depuse cel puŃin 3
oferte valabile. În cazul procedurii de negociere directă, concedentul are obligaŃia să publice în
Monitorul Oficial al României, Partea a VI-a, într-un cotidian de circulaŃie naŃională şi într-unul de
circulaŃie locală, anunŃul de licitaŃie.
AnunŃul privind intenŃia de a recurge la negociere directă se trimite spre publicare cu cel puŃin
10 zile calendaristice înainte de data limită pentru depunerea ofertelor. Concedentul va negocia cu
fiecare ofertant în parte, la data stabilită conform programării. După încheierea negocierii directe
concedentul întocmeşte un proces-verbal ce va cuprinde concluziile negocierilor şi în care se
recomandă cea mai avantajoasă ofertă.
În studiul de caz prezentat în finalul acestei lucrări, contractul de concesiune având ca obiect
terenul în suprafaŃă de 16 mp situat în parcarea Complex Q, proprietate publică a oraşului X,
atribuirea contractului s-a facut prin procedura negocierii directe. Autoritatea contractantă a
derulat consultări cu candidaŃii selectaŃi şi a negociat clauzele contractuale, inclusiv preŃul. În urma
negocierilor, contractul de concesiune a fost atribuit firmei S.C. A, care a depus cea mai
avantajoasă ofertă.
Procedura concesionării prin licitaŃie electronică
Potrivit art. 73 alin. 2 din O.U.G nr. 34/2006, autoritatea contractantă are dreptul, după
desfăşurarea procedurii de licitaŃie deschisă, să decidă organizarea unei etape suplimentare de
licitaŃie electronică. Fazele procedurii licitaŃiei electronice sunt: publicarea anunŃului de
participare, înscrierea solicitanŃilor, preselecŃia solicitanŃilor, comunicarea documentaŃiei de
elaborare şi prezentare a ofertei, evaluarea ofertelor, comunicarea rezultatului evaluării, încheierea
contractului, publicarea anunŃului de atribuire a contractului de achiziŃie publică, a contractului de
concesiune, după caz.
Autoritatea contractantă are obligaŃia de a încheia contractul cu ofertantul a cărui ofertă a fost
stabilită ca fiind câştigătoare. Criteriul de atribuire cel mai des utilizat este „oferta cea mai
1

I. Deleanu, Drept administrativ II, suport curs, Ed. Pro Universitaria, Bucureşti, 2010, p. 47.
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avantajoasă din punct de vedere economic”.
Încheierea propriu-zisǎ a contractului de concesiune
Am arătat că încheierea contractului de concesiune este precedată de parcurgerea unor etape
procedurale obligatorii – licitaŃia publică, restrânsă sau electronică, dialogul competitiv,
negocierea directă – în lipsa cărora contractul de concesiune nu poate fi încheiat în mod valabil.
Prin urmare, adjudecarea concesiunii dă naştere la drepturi şi obligaŃii atât în favoarea sau sarcina
concedentului, cât şi a concesionarului.
Legea stabileşte obligaŃia încheierii contractului de concesiune într-un termen de 30 de zile,
cu începere de la data la care concedentul a informat ofertantul despre acceptarea ofertei sale1.
Concedentul are obligaŃia de a transmite spre publicare în Monitorul Oficial al României, Partea a
VI-a, un anunŃ de atribuire a contractului de concesiune, în cel mult 20 de zile calendaristice de la
finalizarea oricăreia dintre procedurile de atribuire a contractului de concesiune. Nerespectarea
termenului legal de încheiere a contractului nu anulează posibilitatea părŃilor de a-l încheia în
viitor, ci eventual partea în culpă poate fi obligată la plata de daune-interese2.
Durata concesiunii este de 49 de ani3 şi se stabileşte în funcŃie de perioada de amortizare a
investiŃiilor ce urmează să fie realizate de către concesionar şi poate fi prelungită pentru o perioadă
egală cu cel mult jumătate din durata sa iniŃială, prin simplul acord de voinŃă a părŃilor. Contractul
de concesiune se încheie în limba română, în două exemplare, câte unul de fiecare parte. Când
concesionarul este de o altă naŃionalitate sau cetăŃenie decât cea română şi dacă părŃile consideră
necesar, contractul se va putea încheia în patru exemplare, două în limba română şi două într-o altă
limbă, aleasă de ele. În caz de litigiu, contractul în limba română este cel care prevalează.
FaŃă de aceste prevederi, în doctrină s-a apreciat că, încheierea contractului de concesiune în
limba română reprezintă “regula”, în timp ce utilizarea şi unei a doua limbi la încheierea
contractului reprezintă “exceptia”.
Încetarea contractului de concesiune
Una din caracteristicile concesiunii o constituie durata determinată a acesteia. “Deoarece
serviciul public concesionat rămâne mai departe un serviciu public, administraŃia nu poate să-l
înstrăineze pentru totdeauna, ci numai pentru un anumit termen. Pe de altă parte, chiar şi în cursul
acestui termen, administraŃia trebuie să aibă posibilitatea să dispună de serviciul public
concesionat, aşa după cum va crede că este în interesul general”4.
Cazuri de încetare a contractului de concesiune. Încetarea contractului de concesiune de
bunuri publice poate avea loc în mod firesc, în situaŃia tipică, prin ajungerea la termen sau în patru
situaŃii atipice5.
Astfel, încetarea poate să intervină în urmatoarele situaŃii: la expirarea duratei stabilite în
contract; în cazul în care interesul naŃional sau local o impune, prin denunŃarea unilaterală de
către concedent, cu plata unei despagubiri juste şi prealabile în sarcina acestuia; în cazul
nerespectării obligaŃiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere de către concedent, cu
plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului; în cazul nerespectării obligaŃiilor contractuale de
către concedent, prin rezilierea de către concesionar, cu plata unei despăgubiri în sarcina
1

Potrivit art. 48 alin. (2) din Normele metodologice-cadru, ofertantul se consideră informat la data
recepŃionării scrisorii recomandate, cu confirmare de primire, care conŃine acceptarea oferti sale.
2
Cuantumul daunelor-interese, dacă părŃile nu se înŃeleg, se va stabili de instanŃă şi va cuprinde atât
prejudiciul efectiv suferit cât şi beneficiul nerealizat (art. 51 din Normele metodologice-cadru).
3
Art. 7 din O.U.G. nr. 54/2006, modificată şi completată cu O.U.G 76/2010.
4
E.D. Tarangul, Tratat de drept administrativ român, Tipografia Glasul Bucovinei, CernăuŃi, 1944, p. 430.
5
Potrivit art. 57 din O.U.G 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică,
publicată în M.Of. nr. 569 din 30 iunie 2006.
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concedentului; la dispariŃia dintr-o cauză de forŃă majoră1 a bunului concesionat sau în cazul
imposibilităŃii obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renunŃare, fără plata unei
despagubiri.
Concesionarul nu este exonerat însă de obligaŃiile contractuale în cazul intervenirii cazului
fortuit2, întrucat el acŃionează pe riscul şi răspunderea sa, fiind absolvit de răspundere numai
pentru cauze de origine exterioară, străine de persoana şi activitatea sa.
Concluzionând vom reŃine că “încetarea contractului de concesiune de bunuri publice poate
avea loc de drept, pe cale judecătorească sau prin manifestare de voinŃă a părŃilor contractante”3.
Analiza studiului de caz – concesionarea terenului situat în parcarea complexului Q
Am prezentat în capitolele anterioare contractul de concesiune sub toate aspectele, pornind de
la apariŃia lui, evoluŃia legislaŃiei în materie, etapele pe care le-a parcurs de-a lungul timpului,
caracteristici, trăsături, procedura de concesionare etc. Dar pentru a înŃelege mai bine toate acestea,
am considerat că este necesar un studiu de caz, pentru a observa exact etapele pe care le parcurge
contractul de concesiune, de la intenŃia de a concesiona, licitaŃie, atribuire şi până la încheierea
propriu-zisă a contractului.
Astfel, ca obiect al contractului de concesiune, este un teren în suprafaŃă de 16 mp situat în
parcarea Complex Q, proprietate publică a oraşului X, teren ce se doreşte a fi folosit în vederea
amplasării unui post de transformare a energiei electrice.
PărŃile acestui contract de concesiune sunt: Primăria Oraşului X, JudeŃul Y, în calitate de
concedent şi S.C. A, având calitatea de concesionar, singurul distribuitor de energie electrică către
toate categoriile de utilizatori în regiunea Vest a României.
Încheierea contractului de concesiune urmăreşte satisfacerea interesului general, prezentând
câteva motive şi anume:
- de ordin economic – realizarea din fonduri europene a unui sistem de distribuŃie a energiei
electrice modern, care să răspundă din punct de vedere al capacităŃii tehnice, nevoilor
consumatorilor (accesarea fondurilor europene este încă o problemă dificilă la noi în Ńară,
nebeneficiind de atenŃia cuvenită);
- de ordin financiar – ca urmare a încheierii concesiunii se va încasa o redevenŃă care va
constitui un venit suplimentar la bugetul local;
- de ordin social – se va amplasa un post de transformare într-o zonă în care nu prezintă un
real pericol pentru cei ce locuiesc în zona respectivă şi pentru turişti.
- de mediu – fiind o condiŃie esenŃială, care este respectată, concesiunea neinfluenŃând în mod
negativ mediul faŃă de starea sa actuală.
Primăria Oraşului X are drept de control asupra modului în care S.C. A utilizează fondurile
europene pentru a-şi îndeplini obligaŃiile ce-i revin din contract. Acesta va preda către S.C. A
terenul de 16 mp situat în parcarea Complexului Q şi va încheia contractul în termenul stabilit de
lege sau în cel propus de el prin caietul de sarcini.
S.C. A are dreptul de a folosi şi de a culege “fructele” bunurilor ce fac obiectul concesiunii.
“Fructele” bunurilor vor fi sumele de bani ce se vor încasa de la consumatori, ca urmare a
distribuirii energiei electrice. Cele doua părŃi au stabilit ca durată a contractului de concesiune o
1

ForŃa majoră – cauză străină neimputabilă debitorului, constând într-un fenomen natural sau social,
extraordinar sau de nebiruit, a cărui intervenŃie exclude în întregime angajarea răspunderii civile dacă producerea
prejudiciului a fostdeterminată exclusiv de această împrejurare.
2
Caz fortuit – împrejurare relativ imprevizibilă şi relativ invincibilă, neavând caracter extraordinar, care
înlătură culpa celui care acŃionează sub influenŃa ei, fără a-l exonera de răspundere pentru prejudiciile cauzate altuia
în astfel de circumstanŃe. Cazul fortuit se plasează în zona care desparte forŃa majoră de culpă; el începe unde
încetează culpa şi sfârşeşte acolo unde începe forŃa majoră.
3
A. Trăilescu, Drept administrativ, Ed. C.H. BECK, Bucureşti, 2008, p. 220.
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perioadă de 49 de ani, cu posibilitatea prelungirii acestuia, iar redevenŃa a fost stabilită la suma de
2 Euro/mp/an.
S.C. A va putea încheia contracte cu terŃii (cei cărora le va furniza energia electrică), pentru
asigurarea şi valorificarea bunului, activităŃilor sau serviciului public ce fac obiectul concesiunii.
Acesta se va obliga să respecte normele de protecŃie a mediului şi prevederile avizului de
funcŃionare, va folosi terenul concesionat doar în scopul prevăzut în contractul de concesiune
(amplasării unui post de transformare a energiei electrice) şi va exploata bunul concesionat în
regim de continuitate şi permanenŃă.
Procedura utilizată pentru atribuirea contractului de concesiune a fost negocierea directă. Sa ales această procedură pentru atribuirea contractului conform art. 16 din Legea nr. 13/2007 a
energiei, care prevede că asupra terenurilor şi bunurilor proprietate publică sau privată a altor
persoane fizice ori juridice şi asupra activităŃilor desfăşurate de acestea în vecinătatea capacităŃii
energetice, titularii autorizaŃiilor de înfiinŃare şi titularii licenŃelor beneficiază pe durata lucrărilor
de realizare, retehnologizare şi funcŃionare a capacităŃii energetice de următoarele drepturi: dreptul
de uz pentru executarea lucrărilor necesare realizării sau retehnologizării capacităŃii energetice,
obiect al autorizaŃiei; dreptul de uz pentru asigurarea funcŃionării normale a capacităŃii, obiect al
autorizaŃiei de înfiinŃare, pentru reviziile, reparaŃiile şi intervenŃiile necesare; servitutea de trecere
subterană, de suprafaŃă sau aeriană pentru instalarea de reŃele electrice sau alte echipamente
aferente capacităŃii energetice şi pentru acces la locul de amplasare a acestora; dreptul de a obŃine
restrângerea sau încetarea unor activităŃi care ar putea pune în pericol persoane şi bunuri; dreptul
de acces la utilităŃile publice.
Contractul de concesiune va înceta de drept în cazul în care Primăria Oraşului X nu va mai
dori prelungirea contractului după perioada iniŃială (49ani) sau pe cale judecătorească, la cererea
unei părŃi de reziliere cu daune interese pentru una din părŃi, dacă o parte nu a respectat din culpă,
obligaŃiile asumate.
3.Concluzii
După anul 1989, an ce a marcat profund Ńara noastră, determinând necesitatea unor schimbări
importante în toate structurile, inclusiv în cea a sistemului legislativ, unele instituŃii au fost
reorganizate în raport de noile realităŃi şi în mare parte, pe temeiul unor reglementări europene.
Contractele administrative, printre care şi contractul de concesiune, se încadrează între instituŃiile
juridice care au necesitat adaptări serioase faŃă de perioada comunistă. Până la adoptarea unor acte
normative, care au adus o serie de noutăŃi, materia contractelor administrative a fost vitregită de o
reglementare proprie.
Perioada regimului comunist a “umbrit” administraŃia publică, teoria contractelor
administrative a fost total abandonată, datorită atât dispariŃiei noŃiunilor de proprietate publică şi
privată a statului ori a comunităŃilor locale, cât şi înlocuirii acestora cu proprietatea socialistă de
stat şi imposibilităŃii existenŃei unor raporturi juridice de natură contractuală între stat şi
particulari, în scopul exploatării unor bunuri proprietatea statului.
ConstituŃia din 1991 aduce însă o nouă înfăŃişare administraŃiei publice, declarând
proprietatea publică inalienabilă şi recunoscând posibilitatea existenŃei unor mijloace juridice de
valorificare a bunurilor proprietate publică.
Crearea unui sistem care să scoată din umbră bunurile pe care statul nu le foloseşte, a fost
absolut necesară. Particularii au un rol extrem de important în acest mecanism, mai ales în
perioada de după 1989, perioadă ce a fost calificată ca o nouă etapă în evoluŃia contractelor
administrative.
Această conlucrare între stat şi particular, s-a dovedit a fi un impuls dat atât economiei cât şi
administraŃiei. De la apariŃia ei şi în special în perioada actuală, concesiunea s-a dovedit a fi o
modalitate eficientă de a aduce fonduri la bugetul de stat sau la bugetele locale, s-au creat locuri de
muncă, s-au dezvoltat relaŃiile cu companiile internaŃionale, ceea ce a dus la apropierea
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investitorilor străini de Ńara noastră, altfel spus s-a contribuit la progresul societăŃii, uşurând viaŃa
socială fără a greva bugetul statului.
Utilizarea concesiunii în activitatea de prestare a serviciilor publice a condus inevitabil la
optimizarea costurilor, schimbarea rolului administraŃiei din principal furnizor de servicii în acela
de supraveghetor şi garant al funcŃionării serviciului public, obŃinerea de servicii profesionale şi
specializate, creşterea transparenŃei cheltuirii banului public, degrevarea bugetului administraŃiei
de eforturile investiŃionale pentru îmbunătăŃirea continuă a serviciilor prestate, transmiterea
majorităŃii riscurilor investiŃiilor particularului şi preluarea acestor investiŃii la sfârşitul
contractului.
Ca formă de exploatare a serviciilor publice, concesiunea dă posibilitate statului să poată crea
fără cheltuială lucrări publice de mare importanŃă, pe care nu le-ar fi putut înfăptui altfel sau le-ar
fi făcut mult mai târziu şi în condiŃii inferioare. Şi apoi, luând întregul risc asupra sa, concesionarul
scuteşte statul de orice pagubă.
În lipsa unor tradiŃii de parteneriat public-privat, concesionarul va fi preocupat mai mult de
interesul său personal decât de interesul public, va căuta să îşi asigure un beneficiu cât mai mare,
de multe ori în detrimentul publicului, profitând de faptul că exercită un monopol al domeniului.
În continuare am încercat a identifica principalele concluzii vizavi de analiza contractului
de concesiune ca un contract administrativ.
1. În contextul crizei mondiale actuale, contractele administrative de delegare a serviciilor
publice către particulari, prin care se degrevează bugetele publice şi se creează locuri de muncă,
reprezintă o soluŃie necesară, viabilă. Generalizarea delegării serviciilor publice către particulari
reduce dimensiunile corpului funcŃionarilor publici, concomitent cu valorizarea şi sporirea
prestigiului funcŃiei publice.
2. Contractul administrativ încheiat pentru prestarea unui serviciu public este întotdeauna
guvernat de inegalitatea părŃilor contractante, ceea ce conduce la concluzia că el reprezintă o
modalitate a actului administrativ, fiind un contract solemn, sinalagmatic, comutativ, cu titlu
oneros şi intuitu personae, forma scrisă a contractului administrativ, fiind necesară ad validitatem.
3. Dreptul de modificare unilaterală a contractului de concesiune apare ca o clauză specifică
tuturor contractelor de concesiune şi derogatorie de la dreptul comun în materie de contracte, fiind
prevăzută şi în Legea cu privire la concesiuni. EsenŃa acestei prevederi rezidă în faptul că înseşi
condiŃiile în care a fost concesionat serviciul public pot suferi schimbări în timp, iar autoritatea
publică după ce a concesionat să poată adapta serviciul public la necesităŃile populaŃiei.
4. AdministraŃia poate denunŃa unilateral contractul administrativ, fără intervenŃia instanŃei
judecătoreşti, atunci când interesul public o cere. Cererile şi procesele privind denunŃarea
unilaterală, la care face trimitere legislaŃia română în materie de achiziŃii şi concesiuni de lucrări
sau servicii publice, considerăm că sunt cererile partenerului privat împotriva actului administrativ
de denunŃare unilaterală.
Despăgubire care trebuie acordată în cazul denunŃării unilaterale, o constituie în principal
prejudiciul efectiv al particularului. Dacă instanŃa de judecată constată rea-credinŃă ori
inoportunitatea denunŃării contractului, particularul are dreptul de a primi şi beneficiul nerealizat,
analizat la valoarea de piaŃă.
5. Clauzele contractuale prin care se stabilesc proceduri stricte de verificare a documentelor şi
de intervenŃie în situaŃii de urgenŃă pun în pericol grav securitatea interesului public, transferând
drepturi din sfera reglementară în cea contractuală şi creând premisele ieşirii de sub tutela
dreptului administrativ a concesiunilor de lucrări şi servicii publice din România.
Dreptul administraŃiei de a verifica prestarea serviciului public nu poate fi stabilit de părŃi,
fiind unul reglementar şi implicit. Acest drept există chiar dacă părŃile omit să-l prevadă prin
contract.
6. Desemnarea câştigătorului licitaŃiei publice generează un acord de principiu între părŃile
viitorului contract, acordul de voinŃă realizându-se odată cu încheierea în formă scrisă a
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contractului. După realizarea acordului de voinŃă, răspunderea părŃilor va fi una contractuală,
regimul de drept public intervenind doar în situaŃii obiective şi neprevăzute, de natură a afecta
interesul public.
7. LicitaŃia publică este procedeul de atribuire a contractelor de concesiune cel mai des
întâlnit. Însă flexibilitatea ei este mult mai redusă decât în cazul negocierii cu publicarea
prealabilă a unui anunŃ de participare sau a dialogului competitiv. Motivăm acest aspect afirmând
că în lipsa posibilităŃii de consultare cu ofertanŃii/candidaŃii, poate constitui un dezavantaj serios,
întrucât proiectele de concesiune tind să fie relativ complexe, iar pentru obŃinerea celui mai bun
rezultat este necesară şi expertiza partenerului privat.
Oare folosirea prea des a licitaŃiei publice ca modalitate de atribuire a contractului de
concesiune nu încalcă principiile ce stau la baza atribuirii (transparenŃă, tratament egal,
nediscriminare, etc.)?
Indiferent de metoda folosită în atribuirea contractului de concesiune, criteriile sunt aceleaşi:
cel mai mic preŃ, oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic. Pentru a răspunde la
întrebarea „de ce licitaŃia publică?” aducem câteva argumente şi anume: această modalitate de
atribuire asigură complexitate şi transparenŃă, durează mai puŃin şi are costuri relativ mici şi nu în
ultimul rând are în vedere numai interesul public.
8. Perioada de 49 de ani a fost aleasă pentru a oferi continuitate activităŃii prestate de
concesionar şi pentru a nu crea dezechilibre la nivelul administraŃiei publice. Încetarea unui
contract de concesiune ce aduce beneficii majore pentru cetăŃeni, fără a avea posibilitatea
continuării lui ar crea dezechilibre majore în societate. Exemplificând, pentru a realiza activităŃile
prevăzute în contract, concesionarul poate obŃine credite pe termen mediu sau lung de la diferite
bănci, ori dacă acel contract ar înceta după o perioadă scurtă de timp, concesionarul nu va putea
obŃine profit, deci nu îşi va putea achita datoriile către creditori. După încetarea de drept a
contractului de concesiune, prelungirea acestuia prin simplul acord de voinŃă al părŃilor, este
modalitatea esenŃială de a continua activitatea, părŃile nefiind nevoite să parcurgă din nou
procedurile de atribuire.
ReferinŃe bibliografice
Doctrină din România
• A. Iorgovan, Tratat de drept administrativ, vol. II, ed. 4, Ed. All Beck, Bucureşti, 2005.
• A. Trăilescu, Drept administrativ, Ed. C.H. BECK, Bucureşti, 2008.
• D. Tofan, Drept administrativ, curs universitar, Ed. C.H. BECK, Bucureşti, 2009.
• D. Nemoianu, Regimul juridic al concesiunilor, Revista de Drept comercial, nr. 5/1999.
• E.D. Tarangul, Tratat de drept administrativ român, Tipog. Glasul Bucovinei, CernăuŃi,
1944.
• Avram, Contractele de concesiune, Ed. Rosetti, Bucureşti, 2003.
• Deleanu, Drept administrativ II, suport curs, Ed. Pro Universitaria, Bucureşti, 2010.
Acte normative
• ConstituŃia României, cu modificările şi completările aduse prin legea de revizuire din 31
octombrie 2003.
• Legea 554/2004 a contenciosului administrativ, actualizată în 26.03.2011.
• Monitorul Oficial nr. 418 din 15/05/2006.
• Monitorul Oficial nr. 569 din 30/06/2006.
• Monitorul Oficial nr. 453 din 02/07/2010.
• O.U.G nr. 76/2010 din 30/06/2010, Publicat in Monitorul Oficial, Partea I, nr. 453 din
02/07/2010.
• O.U.G 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică,

1528

ConferinŃa StudenŃească Anuală „Nicolae Titulescu”. ŞtiinŃe sociale şi administrative

publicată în M.Of. nr. 569 din 30 iunie 2006.
• O.U.G nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziŃie publică, a contractelor de
concesiune de lucrări publice şi a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si
completarile ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 418 din 15.05.2006.
Site-uri de Internet şi baze de date consultate
• Regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publică, www.avocatnet.ro,
11.07.2006, http://www.avocatnet.ro/content/articles/id_5798/avocatnet.html.
• Concesiune – Publicitate Enciclopedică,
www.publicitate.eu, 05.05.2009, http://www.publicitate.eu/wiki/Concesiune.
• Contractul de concesiune,
www.dreptonline.com,
16.03.2010,
http://www.dreptonline.com/domenii/dreptcivil/contractul-de-concesiune.html.

Marius Cătălin Costache

1529

LEGALITATEA ACTELOR ADMINISTRATIVE
Marius Cătălin COSTACHE∗

Abstract
Administrative act can be defined as unilateral manifestation and expression of public
authorities will, made in order to produce legal effects under public power. It is mandatory for all
legal issues that come subject to.
Cuvinte cheie: actul administrativ, act administrativ de autoritate, autoritate publică, forma
şi procedura, manifestare, proiecte, hotărâri,
1.Introducere
Actul administrativ poate fi definit ca manifestarea unilaterală şi expresă de voinŃă a
autorităŃilor publice, realizată în scopul de a produce efecte juridice, în temeiul puterii publice.
Actul administrativ este o manifestare unilaterală de voinŃă. Prin această caracteristică, el se
deosebeşte de actele contractuale ale administraŃiei, fie ele guvernate de regimul juridic de drept
public sau de regimul juridic privat.
Actul administrativ concretizează voinŃa autorităŃii publice ca subiect de drept special,
investit cu putere publică, şi, în consecinŃă, produce efecte juridice care vor fi guvernate de
regimul juridic de drept public.
Actul administrativ este obligatoriu pentru toate subiectele de drept care intra sub incidenŃa
sa.
2. ConŃinutul propriu-zis al lucrării
Pentru a fi valabil, un act administrativ trebuie să îndeplinească urmatoarele condiŃii:
să fie emis de autoritatea competentă şi în limitele competenŃei sale, să fie emis în formă şi cu
respectarea procedurii prevăzute de lege, să fie conform cu ConstituŃia, legile şi actele normative
în vigoare, să fie conform cu interesul public urmărit de lege.
CompetenŃa actului administrativ face referire la faptul că actul admnistrativ trebuie să fie
emis de autoritatea competentă şi în limitele competenŃei sale.
CompetenŃa unei autorităŃi administrative este stabilită prin lege, prin urmare ea
nu poate fi transmisă unei alte autorităŃi publice decât tot prin lege, ea este obligatorie în
sensul că nu se poate renunŃa la exercitarea ei, şi are caracter permanent, chiar dacă titularii unor
funcŃii sunt aleşi pentru un mandat determinat.
Astfel, competenŃa are un caracter obligatoriu, atribuŃiile stabilite prin lege autorităŃilor
administraŃiei publice locale trebuie îndeplinite conform prescripŃiilor legii, exercitarea lor nu are
caracter facultativ.
Dacă organul administraŃiei publice locale care emite un act administrativ este lipsit de
competenŃă, actul este ilegal, iar ilegalitatea datorată incompetenŃei nu poate fi acoperită prin
confirmare, actul fiind nul sau chiar inexistent.
CompetenŃa, de regulă, are un caracter permanent, în sensul că ea se exercită în mod
continuu, şi anume autoritatea administraŃiei publice competenŃa poate să emită un act
administrativ ori de cate ori se ivesc condiŃiile prevăzute de lege.
Legea nr. 215/2001 face distincŃie clară între competenŃele consiliului local şi
cele
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ale primarului.
Forma şi procedura - să fie emis în formă şi cu respectarea procedurii prevăzute de lege.
Procedura administrativă necontencioasă desemnează procedura urmată de autorităŃile
administraŃiei publice atunci când emit acte administrative sau eliberează diferite certificate, avize,
aprobări, autorizaŃii.
În funcŃie de momentul îndeplinirii lor, există: forme procedurale anterioare emiterii actului
administrativ – avizul (facultativ, consultativ şi conform), acordul (prealabil, concomitent sau
posterior), propuneri, rapoarte, certificate, etc..
Dreptul la iniŃiativă pentru proiectele de hotărâri ale consiliului local aparŃine primarului,
consilierilor sau cetăŃenilor. Redactarea proiectelor se face de către cei care le propun, cu sprijinul
secretarului şi al compartimentelor din cadrul aparatului de specialitate al primarului sau al
consiliului local, acolo unde există.
Proiectele de hotărâri vor fi însoŃite de instrumentele de motivare (referat de aprobare, notă
de fundamentare, studiu de impact, etc.) şi vor fi redactate în conformitate cu normele de tehnică
legislativă. Instrumentul de motivare trebuie să cuprindă motivele care duc la necesitatea adoptarii
actului administrativ, impactul asupra bugetului, referire la documentele şi actele normative în
executarea carora se propune adoptarea actului administrativ, concluziile studiilor, cercetărilor
efectuate în speŃă, măsurile de implementare.
Proiectele de hotărâri se transmit spre dezbatere şi avizare comisiilor de specialitate ale
consiliului local, precum şi compartimentelor de resort ale aparatului de specialitate al primarului,
în vederea întocmirii raportului.
Rapoartele comisiilor de specialitate şi a compartimentelor de resort trebuie să fie identificate
prin numere de înregistrare şi să fie menŃionată data emiterii acestora .
După examinarea proiectului sau propunerii, comisia de specialitate a consiliului local
întocmeşte un raport cu privire la adoptarea sau, dupa caz, respingerea proiectului ori propunerii
examinate.
Proiectele de hotărâri şi celelalte propuneri, însoŃite de raportul comisiei de specialitate şi de
raportul compartimentului de resort din aparatul de specialitate al primarului, se înscriu pe ordinea
de zi şi se supun dezbaterii şi votului consiliului în prima sedinŃă a acestuia.
Proiectele de hotărâre vor fi aduse la cunoştinŃă publicului, prin afişare cu cel putin 30 de zile
înainte de supunerea spre analiză, avizare si adoptare de către autorităŃile publice.
Deci, proiectele de hotărâri şi celelalte probleme asupra cărora urmează să se delibereze se
înscriu pe ordinea de zi numai dacă sunt însoŃite de raportul comisiilor de specialitate cărora le-au
fost transmise în acest scop şi de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de
specialitate al primarului. (art. 44 din Legea nr. 215/2001).
Forme procedurale concomitente emiterii actului sunt reprezentate de cvorum, majoritate,
motivarea şi semnarea sau contrasemnarea.
Cvorumul nu se confundă cu majoritatea necesară pentru adoptarea unui act administrativ.
Cvorumul se referă la numarul de consilieri locali necesar pentru ca, sedinŃa să fie legală şi
consiliul local să lucreze valabil, în timp ce majoritatea priveşte numărul de consilieri necesar ca o
hotărâre să fie adoptată în mod valabil. Conform art. 40 alin (1) din Legea nr. 215/2001 „ (1)
ŞedinŃele consiliului local se desfăsoară legal în prezenŃa majorităŃii consilierilor locali în funcŃie."
Majoritatea cerută pentru adoptarea actului se referă la numarul de voturi necesare pentru ca
hotărârea să fie valabilă şi obligatorie.
Majoritatea poate fi: absolută - votul majorităŃii membrilor ce compun consiliul local, adică al
consilierilor în funcŃie; simplă - votul majorităŃii consilierilor prezenŃi la şedinŃă;
- calificată – majoritatea cerută de lege şi stabilită clar în aceeasta.
Majoritatea necesară adoptarii hotărârilor este reglementată în art. 45 din Legea nr.
215/2001.
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Semnarea şi contrasemnarea sunt condiŃii de valabilitate ale actelor administrative, iar
obligativitatea acestora este reglementatp de lege. Astfel, conform art. 47 din Legea nr. 215/2001,
republicatp, Hotprârile consiliului local se semneazp de preşedintele de sedinŃă şi se
contrasemnează, pentru legalitate, de către secretar şi avizează pentru legalitate dispoziŃiile
primarului, conform art. 117 din Legea nr. 215/2001.
În cazul actelor emise de Preşedinte contrasemnarea se face de către primul-ministru, iar
acceastă lege este reglementată în art. 100 alin. 2 din ConstituŃia României. Sunt astfel supuse
contrasemnării Primului-ministru unele dintre decretele cu caracter individual privind supunerea spre
ratificare Parlamentului a tratatelor internaŃionale (art. 91 alin. 1), acreditarea şi rechemarea
reprezentanŃilor diplomatici, înfiinŃarea, desfiinŃarea sau schimbarea rangului misiunilor diplomatice
(art. 91 alin. 2), conferirea de decoraŃii şi titluri de onoare, acordarea gradelor de mareşal, general sau
amiral, acordarea graŃierilor individuale (art. 94 lit. a, b şi d). Decretele cu caracter normativ emise de
Preşedinte, la rândul lor sunt semnate de primul-ministru şi privesc: declararea mobilizării parŃiale sau
generale a forŃelor armate (art. 92 alin. 2), cele prin care se iau măsuri pentru respingerea unei agresiuni
în caz de agresiune armata împotriva Ńării (art. 92 alin. 3), instituirea stării de asediu şi a stării de
urgenŃă în întreaga Ńară, ori în unele localităŃi (art. 93 alin. 1).
Toate celelalte decrete, emise de Preşedinte, sunt exceptate de la contrasemnare (cele de
promulgare a legilor, cele care au ca obiect numirea în funcŃii publice - art. 94 lit. c, cele de dizolvare a
Parlamentului, cele prin care sunt îndeplinite atribuŃiile de comandant al forŃelor armate ori de
preşedinte al Consiliului Suprem de apărare a łării).
Faptul că unele decrete ale Preşedintelui României sunt supuse contrasemnării, pe când altele sunt
exceptate de la această regulă, se explică, după unii autori, prin modul concret de exercitare a
atribuŃiilor prezidenŃiale care fac obiectul acestor acte.
Astfel, în cea mai mare parte a lor, decretele care nu sunt supuse contrasemnării fie intră în sfera
relaŃiilor Preşedintelui României cu Parlamentul, fie depind de existenŃa altor condiŃii impuse de lege,
de propunerile făcute de alte autorităŃi publice - Guvern, Consiliul Suprem al Magistraturii, Curtea de
Conturi, etc. - cum ar fi, de exemplu, numirile în funcŃie.
În general, în literatura juridică, deşi operaŃiunii de contrasemnare a actelor Preşedintelui i s-au dat
formulări şi interpretări diferite, se admite în final că această condiŃie de valabilitate este expresia
iresponsabilităŃii politice a acestuia în fata Parlamentului.
Într-o opinie proprie, contrasemnarea reprezintă angajarea răspunderii şefului Guvernului pentru
conŃinutul actului, atestând totodată conformitatea sa atât cu prevederile legale, cât şi cu voinŃa
organului pe care primul-ministru îl reprezintă. În consecinŃă, Preşedintele nu poartă nici un fel de
răspundere pentru actele contrasemnate de Primul-ministru.
Forme procedurale posterioare emiterii actului – comunicarea, publicarea, aprobarea şi
confirmarea.
În fine, o administraŃie modernă nu poate funcŃiona la standarde de calitate ridicate fără
respectarea principiului transparenŃei, conform căruia deciziile administraŃiei publice trebuie luate în aşa
fel încât toate persoanele interesate să le cunoască înca din faza de proiect, iar procedura de emitere şi
de executare a deciziei administrative să fie deschisă, coerentă şi corectă, uşor de urmărit de public.
Amintim, în acest context, Legea nr. 52/2003 privind transparenŃa decizională în administraŃia
publică sau Legea nr. 273/2006 privind finanŃele publice locale, în ceea ce priveşte adoptarea bugetelor
locale.
Intrarea în vigoare a actelor administrative.
Intrarea în vigoare a actelor administrative desemnează momentul de la care acestea produc efecte
juridice, adică se nasc drepturi şi obligaŃii pentru subiectele de drept vizate prin acele acte, de aceea,
determinarea acestui moment este deosebit de importantă în dreptul administrativ.
Teoretic, simpla existenŃă a unui act administrativ poate face loc executării sau contestării lui (pe
cale administrativă sau/şi jurisdicŃională), fără să fie necesară notificarea (comunicarea), respectiv
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publicarea sa.
Opozabilitatea actului, însă, funcŃionează numai atunci când sunt realizate anumite formalităŃi de
publicitate. Din acest moment se socoteşte că intră în vigoare actul administrativ.
Fără formalităŃile legale, destinatarul sau beneficiarul actului nu se poate prevala de acesta în faŃa
altor persoane fizice sau juridice.
Astfel, conform art. 49 din Legea nr. 215/2001, hotărârile cu caracter normativ devin obligatorii
şi produc efecte de la data aducerii lor la cunoştinŃa publică, aducerea la cunoştinŃa publică făcându-se
în termen de 5 zile de la data comunicarii oficiale către prefect"
Astfel, comunicarea în termenul legal a hotarârilor consiliului local este o condiŃie esenŃială pentru
ca aceste acte să intre în vigoare şi să producă efecte juridice.
Aceleaşi prevederi sunt aplicate şi în cazul dispoziŃiilor emise de primar, astfel conform art. 68 din
lege şi dispoziŃiile primarului devin executorii în termen de 5 zile de la comunicarea către prefect, prin
aducerea la cunoştinŃa publică sau dupa comunicarea persoanelor interesate, dupa caz.
Executarea actului administrativ
Actul administrativ este executoriu din oficiu, în sensul că poate fi executat imediat după aducerea
la cunoştinŃa persoanelor interesate, respectiv publicarea sa, aşadar din momentul din care produce
efecte juridice, fără a mai fi nevoie de intervenŃia unui alt act în acest sens. Din această perspectivă,
actele administrative se deosebesc de hotărârile judecătoreşti, care au nevoie de o procedură posterioară,
de investire cu formula executorie, pentru a putea fi puse în executare.
Din altă perspectivă, actul administrativ are forŃa executorie şi impune unilateral fără ca, de regulă,
contestarea să aibă efect suspensiv de executare. Prin excepŃie, unele legi pot prevedea efectul suspensiv
de executare al recursului administrativ sau al acŃiunii în contencios administrativ, însă o astfel de
soluŃie nu este îmbrăŃişată ca un principiu de drept administrativ în sistemul nostru de drept.
Modificarea actului administrativ
Modificarea unui act administrativ constă în schimbarea expresă a textului unora sau mai multor
articole ori alineate ale acestuia şi în redarea lor într-o nouă formulare.
Modificarea unui act administrativ duce, prin urmare, la încetarea efectelor juridice a dispoziŃiilor
modificate, cu începere de la publicarea/comunicarea noului act administrativ, astfel cum a fost
modificat, sau a actului de modificare.
În cazul modificării/completării unui act administrativ preambulul acestuia va cuprinde motivele
de fapt şi de drept care fac necesare aceste interveneŃii asupra actului administrativ.
Formularea corectă este urmatoarea: „Se modifică art. nr.. din hotărârea/dispoziŃia nr… care va
avea următorul cuprins:……"(se va scrie noul text modificat)".
Încetarea efectelor juridice ale actelor administrative
Anularea reprezintă manifestarea de voinŃă a unei autorităŃi publice prin care se desfiinŃează
efectele juridice ale unui act administrativ emis de o altă autoritate publică.
Ne aflăm în prezenŃa anularii atunci când sancŃiunea intervine din exteriorul autorităŃii publice,
propria desfiinŃare a actului administrativ de către autoritatea publică emitentă fiind numită revocare.
De asemenea, o altă diferenŃă între revocare şi anulare este temeiul acestora, revocarea putând
avea ca temei ilegalitatea sau inoportunitatea actului administrativ, pe când anularea este sancŃiunea
ilegalităŃii actului administrativ.
Anularea poate fi dispusă de autoritatea publică superioară, de autoritatea publică însarcinată cu
anumite atribuŃii de control specializat, sau de instanŃa de judecată.
O caracteristică esenŃială a actului nul este aceea că el trebuie respectat pâna în momentul anulării
sale, deoarece prezintă o aparenŃă de legalitate.
În cazul anularii nulitatea poate fi relativă sau absolută. Nulitatea relativă poate fi acoperită,în timp
ce nulitatea absolută nu poate fi combătută.
Actele subsecvente unui act nul vor fi şi ele nule. Anularea actului administrativ de autoritate cu
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caracter normativ sau individual poate intervenii când acesta a fost adoptat sau emis cu nerespectarea
cerinŃelor de legalitate sau cu nerespectarea normelor de ocrotire a unui interes public.
Prin legea 554/2004 a contenciousului administrativ se stabileşte competenŃa instantelor de
contencios administrativ şi fiscal de a anula total sau parŃial actele administrative în anumite situaŃii. Cu
caracter de excepŃie, codul de procedură civilă permite în anumite cazuri şi instanŃelor de drept comun
să anuleze actele administrative.
Dacă anularea a fost determinată de nerespectarea cerinŃelor prevăzute de lege pentru adoptarea
actului administrativ, nulitatea va viza şi efectele juridice ale actului administrativ.
Nulitatea relativă este atrasă pe motive de formă ( procedură ) în timp ce nulitatea absolută este
atrasă pe motive de fond.
InexistenŃa: un act administrativ este inexistent atunci când el nu prezintă nici măcar aparenŃa de
legalitate, deoarece încălcarea legii este atât de evidentă, încât oricine o poate sesiza.
Această măsură este determinată de lipsa elementelor eseŃiale ale actului administrativ. Nu
prezintă nici o aparenŃă de legalitate, de exemplu actele semnate de o persoană necompetentă.
În vreme ce anularea se presupune a fi constatată de persoanele cu studii de specialitate,
inexistentă poate fi constatată de oricine, astfel încât în vreme ce ne putem prevala de un act nul, nu
putem niciodată să ne folosim de un act inexistent. Intr-o altă formă a inexistenŃei, consacrată în art. 108
alin. 4 din ConstituŃia României prevede ca hotărările şi ordonanŃele guvernamentale pentru care există
obligaŃia publicării în Monitorul Oficial, în cazul nerespectării acestei condiŃii actele emise vor fi
inexistente.
Aplicabilitatea actelor administrative va înceta atunci când perioada pentru care au fost emise a
expirat, când s-au produs efectele urmărite în cazul actului individual, când solicitantul a renunŃat la
cerere sau a decedat.
Prin urmare, spre deosebire de actul nul, care poate fi pus în executare pâna la momentul
constatării nulităŃii, actul inexistent nu trebuie executat, iar inexistenŃa lui poate fi constatată de orice
subiect de drept, nu numai de instanŃa de judecată. Vor fi competente să constate, prin urmare,
inexistenŃa unui act administrativ, atât autoritatea ierarhic superioară, cât şi alte autorităŃi publice,
instanŃa de judecată şi chiar persoanele fizice şi juridice.
Sunt de părere că în cazul actelor administrative de autoritate inexistente, autoritate emitentă să fie
sancŃionată! Ca un argument la afirmaŃia de mai sus voi folosii cazul emiterii unei ordonanŃe de guvern,
având ca finalitate nepublicarea ei în Monitorul Oficial.
Dupa parerea mea autoritatea emitentă respective guvernul trebuie sancŃionat, deoarece a produs o
întârziere a propriei activităŃii, iar timpul alocat acestei ordonanŃe care nu a fost publicată, putea fi
alocată altor probleme, legi, sau modificării esenŃiale în bunul mers al societăŃii.
Revocarea actului administrativ reprezintă manifestarea de voinŃa prin care autoritatea emitentă a
actului determină încetarea, cu efect retroactiv, a efectelor actului emis cu încălcarea legii. Revocarea
este numită şi retractare sau retragere.
Revocarea are efect retroactiv şi este corespondentul anulării, doar că aparŃine chiar autorităŃii care
a emis actul. Prin efectul retroactiv se deosebeşte fundamental de abrogare, care produce efecte doar
pentru viitor.
Cauzele care conduc la revocarea actului administrativ pot fi: nerespectarea condiŃiilor de
legalitate a actului şi motive de oportunitate. Sunt supuse revocării atat actele administrative cu caracter
normativ cât şi cele individuale. În cazul actelor individuale sunt exceptate celele administrative –
jurisdicŃionale prin care sau creeat drepturi în favoarea unei personae şi acte administrative care s-au
realizat material cum ar fi autorizaŃia de construire a unui imobil care a fost deja executată.
În principiu actul administrativ este revocabil numai până în momentul intrării în circuitul civil
după care nu poate fi revocat.
ExcepŃiile de irevocabilitate pot privii numai aspectele de oportunitate dar nu şi legalitatea actului.
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În situaŃia în care revocarea operează pe motive de nelegalitate, efectele se produc din momentul
emiterii actului, daca e dispusă pe motive de oportunitate, efectele juridice operează pentru viitor.
De exemplu: dacă a fost emisă o dispoziŃie de instituire a curatelei în anul 2008, în anul 2010 nu
poate fi emisă o dispoziŃie prin care să se revoce această dispoziŃie, întrucât prin noua dispoziŃie s-ar
anula toate efectele şi consecinŃele produse de prima dispoziŃie. Aşa dar noua dispoziŃie va fi în sensul
încetîrii curatelei instituită prin depoziŃia din anul 2008.
3.Concluzii:
Având în vedere cele afirmate precedent, actele administrative au o extinsă clasificare. Din punct
de vedere organizaŃional e bine ca o societate să aibă atsfel de clasificări. Discutânt din punctul de
vedere al actelor administrative cu caracter normativ, se poate lua o măsura de aducere la cunoştinŃa
publică a acestor acte, clară, concisă şi corectă, fără ca mass-media să distorisioneze conŃinutul acestor
acte normative şi să le aducă la cunoştinŃa publică eronat.
O idee proprie ar fi ca în cadrul desfăşurării recensământului, să se adune adresele de
e-mail, a
cetăŃenilor interesaŃi
de noile legi care se vor adopta, şi în cadrul fiecărui consiliu local să se
înfiinŃeze un department de informare publicp, care sp aibp ca atribuŃie următoarele: Expedierea în
formă electronică a actelor normative tuturor cetăŃenilor care fac parte din raza pe care activează
respectivul consiliu local, iar o a două atribuŃie, preluarea posibilelor răspunsuri şi propuneri de
modificare a acestor acte normative care vin efectiv din partea cetăŃenilor.
Pe scurt, cetăŃenii români, societatea românească este slab informată, iar acceastă campanie de
informare trebuie să înceapă şi sa privească fiecare cetăŃean în parte.
Aşa dar acest aparat informativ care nu va lucra în subordinea consiliilor şi nici a guvernului şi va
fi decât un aparat auxiliar de informare publică în teritoriu ( având în vedere reprezntantul guvernului în
teritoriu: prefectul” ). Dacă avem un reprezentant al guvernului în teritoriu, care supraveghează
activitatea celorlalŃi ( în mare parte), de ce să nu avem şi un aparat informativ în teritoriu al guvernului.
În concluzie actele administrative emise de autorităŃile publice ale statului să fie aduse la conştinŃa
publică în formă electronică cetăŃenilor, acceştia având posiblitatea de a contesta în formă electronică
acest conŃinut al actului!
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IMPLICAłIILE GLOBALIZĂRII ASUPRA ADMINISTRAłIEI
Loredana-Iuliana SIMIONOV

Abstract
Globalizarea este procesul de extindere interdependentă la nivel planetar a fluxurilor
economice, informaŃionale, instituŃionale, internaŃionale . Globalizarea actuală este un nou mod
de existenŃă al comunităŃii internaŃionale .
Amplasarea şi conŃinutul fluxurilor economiei mondiale , comerŃul cu bunuri şi servicii ,
cooperarea internaŃională în economie, ecologie şi comunicaŃiile , transferul de tehnologii şi
dreptul de proprietate intelectuală , toate sunt determinate acum de globalizare .
Globalizarea, astfel cum este definită în literatura de specialitate ca “progress al limitelor”
între care se produce şi reproduce umanitatea, este caracterizată prin procesul în care distanŃa
geografică a devenit un factor neesenŃial în stabilirea şi susŃinerea legăturilor transfrontaliere, a
relaŃiilor economice, politice şi socioculturale internaŃionale.
TendinŃa de a promova conceptul de globalism, necesitatea abordării într-o viziune de
ansamblu a problemelor economiei mondiale, se manifestă într-o lume a creşterii continue a
interdependenŃei lor economice, în care se impune realizarea securităŃii economice colective.
Cuvinte cheie Globalizare, administraŃie, economie mondială, agenŃi economici
1

INTRODUCERE

Studiul este o analiză a reformei administraŃiei,a evoluŃiei şi perspectivele acesteia în
contextul globalizării, cu accent pe satisfacerea nevoilor cetăŃeanului prin asigurarea unor servicii
publice corespunzătoare, în condiŃiile în care factori interni şi externi determină diversificarea
nevoilor umane şi creşterea gradului de implicare şi a exigenŃelor cetăŃeanului faŃă de
administraŃie.
OportunităŃile oferite de globalizare creează premisele unei dezvoltări reale la nivel global,
politicile de orientare spre integrarea globală inducând un dinamism ridicat şi chiar prosperitate
pentru unele state spre deosebire de pliticile de orientare spre interior care au determinat stagnare
în alte state.
La baza procesului de reformă în administraŃia publică stă obiectivul major al asigurării unor
servicii publice pentru populaŃie, respectiv motivarea autorităŃilor locale prin acordarea de
competenŃe decizionale îndreptate spre promovarea intereselor sociale cu orientare spre cetăŃean.
Noua tematică a globalizării având ca Ńinte: economia,administraŃia, prestările de servicii,
informaŃia şi chiar modurile de viaŃă, în primul plan discuŃiilor pătrunzînd de fiecare dată
consecinŃele politice puse în mişcare de punerea în scenă a riscului economic al globalizării.
Ca orice teorie nouă, globalizarea suscită o serie de discuŃii referitoare la apariŃiei, la
dezvoltare, influenŃe, costuri şi transformări. De asemenea există o serie de curente în ceea ce
priveşte caracterizarea acesteia, curente ale oponenŃilor, cercetători care consideră globalizarea ca
pe un proces negativ, ca pe o explicaŃie a tuturor nenorocirilor mondiale, există apoi cei care
consideră fenomenul ca pe unul normal, chiar benefic, o soluŃie la problemele apărute după
căderea sistemului bipolar, ce asigurase o oarecare stabilitate la nivelul relaŃiilor internaŃionale.
Student, Facultatea de AdministraŃie Publică, Universitatea “Nicolae Titulescu” din Bucuresti; (e-mail :
simionov_loredana@yahoo.com) Acest studiu a fost elaborat sub coordonarea Conf./univ.dr Anton Parlagi (e-mail :
antonparlagi@yahoo.com)
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Globalizarea este stadiul la care a ajuns astăzi procesul secular de internaŃionalizare a
economiilor şi a activităŃilor economice , ca urmare a mutaŃiilor survenite în structurile politicoadministrative interne şi internaŃionale.
Nicicând o societate n-a primit de la predecesorul său o asemenea putere generată de
organizare cum este secolul care a început. Cu o asemenea putere de calitate superioară, omul
mileniului III este abilitat să facă faŃă noilor provocări ale globalizării, care sunt pe măsura
gradului înalt de civilizaŃie atins de societatea contemporană.
Potrivit susŃinătorilor ideii globalizării, esenŃială este promovarea raporturilor de cooperare
care va permite producŃia, distribuŃia şi consumul de bunuri şi servicii pentru utilizarea “fără
frontiere” a resurselor disponibile în diverse părŃi ale planetei. Totodată, organizarea relaŃiilor
economice internaŃionale trebuie să Ńină seamă de interesele legitime ale fiecărei Ńări, de întreaga
complexitate a tendinŃelor şi fenomenelor care se manifestă în lumea contemporană.
În acest cadru mondial, în Ńările est europene are loc un proces paralel de transformare a
sistemului economico-social, concretizat în special prin iniŃierea reformelor în administraŃie,
menite să conducă la adaptarea acesteia la transformările economico-sociale produce în acest
context.
CONłINUT
Globalizarea, astfel cum este definită în literatura de specialitate ca “progres al limitelor”
între care se produce şi reproduce umanitatea, este caracterizată prin procesul în care distanŃa
geografică a devenit un factor neesenŃial în stabilirea şi susŃinerea legăturilor transfrontaliere, a
relaŃiilor economice, transnaŃionale, transformale, locale, politice şi socioculturale internaŃionale.
TendinŃa de a promova conceptul de globalism, necesitatea abordării într-o viziune de
ansamblu a problemelor economiei mondiale, se manifestă într-o lume a creşterii continue a
interdependenŃei lor economice, în care se impune realizarea securităŃii economice colective.
Globalizarea economică – patru aspecte se referă la globalizarea economică ce indică patru
tipuri de fluxuri peste granițe, și anume: fluxuri de bunuri/servicii; de exemplu, liber schimb;
fluxuri de persoane (migrația), de capital și de tehnologie. O consecință a globalizării economice
este îmbunătățirea relațiilor dintre dezvoltatorii aceleiași industrii din diferite părți ale lumii
(globalizarea unei industrii), dar și o erodare a suveranității naționale asupra sectorului economic.
Banca Mondială definește globalizarea ca “Libertatea și capacitatea indivizilor și a firmelor
de a iniția tranzacții economice voluntare cu rezidenți ai altor țări”.
În Management, globalizarea este un termen de marketing sau de strategie care se referă la
apariția unor piețe internaționale pentru bunuri de consum caracterizate de nevoi și gusturi similare
ale clienților.
În domeniul software, globalizarea este termenul tehnic ce combină procesele de
internaționalizare și localizare.
Atâta timp cât lumea are, în același timp, înțelesuri tehnice și politice, grupuri diferite vor
avea istorii diferite ale globalizării. De altfel, în termeni generali, folosiți în economie și economie
politică, este o istorie a creșterii comerțului inter-statal bazat pe instituții stabile ce autorizează
firme din diferite state să schimbe mai ușor bunuri.
Globalizarea este procesul de extindere interdependentă la nivel planetar a fluxurilor
internaŃionale . Globalizarea actuală este un nou mod de existenŃă al comunităŃii internaŃionale,
informaŃionale, tehnologice, instituŃionale.
Globalizarea înseamnă “intensificarea relaŃiilor sociale, politice, administrative de pe
cuprinsul globului, care leagă localităŃi distante în aşa fel încât evenimentele locale sunt produse
de întâmplări care au loc la mii de mile distanŃă şi viceversa. Acesta este un proces dialectic,
întrucât astfel de evenimente locale se pot manifesta într-o direcŃie obversă faŃă de relaŃiile de la
distanŃă care le-au produs”. Aşadar, caracterul procesului socioistoric al globalizării, deşi dialectic,
este unul contingent. ContingenŃa procesului globalizării este dată de faptul că interdependenŃa
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dintre anumite evenimente care au loc în diferite părŃi ale globului nu înseamnă şi posibilitatea de
a controla consecinŃele acestor interdependenŃe.
În era actuală globalizarea este diferită, are trăsături specifice precum: pieŃe noi - pieŃe
valutare şi de capital legate global,operând 24 de ore zilnic, cu operaŃiuni la distanŃe planetare;
mecanisme noi – legături Internet, telefoane celulare, reŃele mass-media; noi actori – OrganizaŃia
NaŃiunilor Unite, instituŃiile specializate ale O.N.U., corporaŃiile transnaŃionale cu puterea
economică mai mare decât multe state; noi reguli – acorduri multilaterale privind comerŃul,
serviciile şi proprietatea intelectuală susŃinute de reglementări şi angajamente pentru guvernele
naŃionale.
Liberalizarea comerŃului, a investiŃiilor circulaŃiei, forŃei de muncă, a bunurilor a fost
influenŃată de eforturile regionale de integrare economică. A existat o preocupare constantă a
organizaŃiilor regionale integraŃioniste de liberalizare a investiŃiilor şi a serviciilor, de intensificare
a cooperării tehnologice şi de armonizare a legislaŃiilor economice în ansamblu. Toate aceste
mişcări au fost susŃinute şi de fluxurile investiŃiilor directe străine care au crescut simŃitor în
ultimul deceniu, ca volum şi pondere în activitatea economică.
Propriu fenomenului de globalizare este existenŃa unei comunităŃi mondiale cu un grad
incomparabil mai mare de complexitate, cu o viteza superioara de reacŃie. Este vorba de un proces
în care investitorii şi producătorii se comportă ca şi cum comunitatea mondială ar consta dintr-o
singură piaŃa şi un singur loc de producŃie, iar statele şi regiunile constituie mai degrabă nişte
subsectoare decât un lanŃ de economii naŃionale interconectate prin fluxurile de comerŃ şi în
investiŃii. Rolul statului în economie a scăzut dramatic odată cu apariŃia primelor corporaŃii
transnationale care fac ca deciziile de investiŃii să scape controlul statului.
Se remarca doua direcŃii : individualizare si globalizare:
Individualizarea înseamnă închiderea între graniŃe, fapt care de obicei duce la dictatura unor
structuri formate din reprezentanŃi ai administraŃiei şi oameni de afaceri. Neparticiparea la piaŃa
mondiala poate duce la ruptura de realitatea economica, iar în momentul când barierele cad,
economia rămâne descoperita in faŃa “invaziei” de produse străine, mai bune si mai ieftine.
Globalizarea este un proces care lărgeşte cadrele determinate ale schimbării sociale la nivel
mondial, ca un întreg. Prin deschiderea graniŃelor pentru culturi, instituŃii şi organisme noi se
creează concurenŃa necesară aprecierii obiective a nivelului calităŃii şi a gradului de satisfacere a
trebuinŃelor.
La baza globalizării se află două procese: unul de natură tehnologică, respective extinderea
explozivă a informaŃiei, creşterea eficacităŃii comunicaŃiilor şi transporturilor internaŃionale; al
doilea de natură politico-economică, rezultat al înlăturării barierelor naŃionale faŃă de fluxurile
internaŃionale de bunuri, servicii, tehnologii şi capitaluri.
Principalii vectori ai globalizării sunt: societăŃile transnaŃionale, care acŃionează prin investiŃii
directe de capital, deschiderea de filiale proprii sau crearea de societăŃi mixte cu parteneri locali,
infuzia de tehnologiinoi în Ńările gazdă; organizaŃiile subregionale, regionale şi interregionale, care
dezvoltă o cooperare multilaterală între Ńările membre şi facilitează fluxurile economice între ele;
acŃiunea organizaŃiilor economice mondiale, în special a Fondului Monetar InternaŃional (FMI),
Băncii Mondiale şi OrganizaŃiei Mondiale a ComerŃului (OMC).
Pentru exprimarea interdependenŃelor globale se foloseşte deseori în analize internaŃionale
metafora de “sat global” pentru a caracteriza lumea de azi, captând astfel sintetic promisiunile
globalizării concomitant cu monitorizarea efectelor ei adverse. Secretarul general al ONU, Kofi
Annan, recurge şi el la metafora “sat global” în Raportul său privind rolul NaŃiunilor Unite în
secolul al XXI-lea, evidenŃiind discrepanŃele lui.
Prin globalizare se extind şi se aprofundează interdependenŃele dintre agenŃii economici şi
economiile naŃionale pe întreg globul, distanŃele geografice îşi pierd din semnificaŃie, oamenii,
Ńările se găsesc mai aproape unii de alŃii. Aceasta a şi determinat introducerea în vocabularul
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relaŃiilor internaŃionale a noŃiunii de “vecinătate globală”.
Globalizarea deschide multe oportunităŃi pentru naŃiunile lumii, pentru miliardele de oameni
de pe Terra.
Pentru comerŃul internaŃional, globalizarea permite producŃia şi competiŃia pe pieŃe mai largi,
care întăresc cunoaşterea, productivitatea şi eficienŃa, în special pentru economii mici, deschise.
PieŃele extinse stimulează producŃia, mărind oportunităŃile de folosire a braŃelor de muncă şi
veniturile populaŃiei.
InvestiŃiile străine de capital şi transferul de tehnologii duc la extinderea rapidă a integrării pe
pieŃele de capital şi financiare internaŃionale, ceea ce îmbunătăŃeşte perspectivele de creştere ale
Ńărilor cu economii interne reduse şi lipsă de valută străină. Statele pot, de asemenea, câştiga din
transferul de tehnologie, care este strâns legat de investiŃiile străine directe.
Globalizarea creează oportunităŃi sporite pe pieŃele muncii şi determină restructurarea
modernă a acestora. Extinderea acestor pieŃe, stabilitatea şi calitatea muncii sunt variabile
strategice cheie în politica dezvoltării, au un rol semnificativ în reducerea sărăciei şi îmbunătăŃirea
caităŃii vieŃii. Creşte cererea de muncă în sectorul terŃiar al serviciilor, a muncii bazate pe
cunoştinŃe şi tehnologii intensive, atât în economiile naŃionale, cât şi în fluxurile internaŃionale.
Problema esenŃială a globalizării în noul secol este extinderea pieŃelor globale, menŃinerea
avantajelor acestora concomitent cu acordarea de suficient spaŃiu pentru resursele umane,
comunitare şi ecologice, asigurând că globalizarea acŃionează nu doar pentru profit, ci pentru
oameni. Ar putea răspunde acestei încercări mai multe cerinŃe.
În primul rând, oportunităŃile şi beneficiile globalizării ar trebui împărtăşite mult mai larg. În
ultimul sfert de secol, multe Ńări, în afară de cele industriale, au folosit oportunităŃile de globalizare
economică şi tehnologică, dar foarte multe nu.
În al doilea rând, globalizarea creează noi ameninŃări la adresa securităŃii umane, atât în Ńările
dezvoltate, cât şi în cele în dezvoltare şi tranziŃie. Aceasta se concretizează în volatilitatea
financiară şi lipsa de siguranŃă economică, insuficienta siguranŃă a muncii, veniturile şi sănătăŃii,
pericole ecologice şi insecuritatea personală.
În al treilea rând, tehnologiile noi pentru comunicaŃii şi informaŃii impulsionează
globalizarea, dar polarizează lumea în conectaŃi şi izolaŃi, creând două lumi paralele. Avantajul
conectaŃilor este surclasarea celor marginalizaŃi şi sărăciŃi, cărora li se taie glasul şi preocupările
pentru dialogul global.
În al patrulea rând, străpungerile tehnologice globale oferă un mare potenŃial pentru progresul
uman şi pentru eradicarea sărăciei, dar nu în condiŃiile actuale. CorporaŃiile transnaŃionale definesc
programele de cercetare şi controlează strict descoperirile lor pe baza regulilor stabilite în Acordul
privind comerŃul legat de drepturile de proprietate intelectuală. Este necesară o deschidere mai
largă, care să prevină decalajul tehnologic crescând între economia globală bazată pe cunoaştere şi
restul lumii care trăieşte în umbra ei.
În al cincilea rând, presiunea neîncetată a competiŃiei globale restrânge grija faŃă de om,
inima invizibilă a dezvoltării comunităŃiilor umane. Suportul uman faŃă de ceilalŃi este esenŃial
pentru coeziunea socială şi o comunitate puternică. El este, de asemenea, esenŃial pentru creşterea
economică. PiaŃa oferă însă puŃine stimulente pentru el. Fiecare Ńară trebuie să-şi găsească propriile
aranjamente bazate pe condiŃiile şi istoria sa.
În sfârşit, în al şaselea rând, în timp ce pieŃele globalizate pot să ofere oportunităŃi egale, ele
nu egalizează capacităŃile indivizilor şi Ńărilor de a beneficia de ele. Cei care nu au abilitatea să
profite de oportunităŃile oferite de pieŃele extinse pot rămâne în afara acestui proces. Ca rezultat,
este posibil ca globalizarea să ducă la inegalitate socio-economică şi mai mare între Ńări.
Pe lângă globalizare, care se impune cu obiectivitate în viaŃa internaŃională, o preocupare
majoră a societăŃii contemporane este în prezent parteneriatul global pentru dezvoltare. Conceptul
capătă o tot mai largă audienŃă internaŃională. Dacă globalizarea este în primul rând o realitate
obiectivă, parteneriatul este mai ales de natură subiectivă, priveşte politica guvernelor, agenŃilor
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economici şi instituŃiilor internaŃionale. Legătura globalizare – parteneriat este o relaŃie între
obiectiv şi subiectiv, care trebuie armonizată.
NoŃiunea de parteneriat exprimă cel mai bine principiul internaŃional al egalităŃii între naŃiuni
şi agenŃii economici, publici sau privaŃi. Ea exclude dominaŃia celui slab economic de cel puternic.
Oportunitatea folosirii noŃiunii de parteneriat a apărut din necesitatea edificării unui nou sistem de
relaŃii economice internaŃionale. Istoria postbelică a acestor relaŃii este bine cunoscută. În mod
frecvent, la reuniunile internaŃionale, Ńările în dezvoltare au reclamat inechitatea sistemului
economic mondial actual. Indirect, această inechitate a fost recunoscută şi de Ńările industriale prin
facilităŃile, ajutoarele, sistemul generalizat de preferinŃe vamale şi altele, pe care le-au instituit în
favoarea celuilalt grup de Ńări. Desigur, legile şi regulile pieŃei libere acŃionează după natura lor,
ele nu pot fi eliminate prin convenŃii internaŃionale, chiar dacă unele Ńări în dezvoltare pot fi
defavorizate.
Conceptul de parteneriat global pentru dezvoltare se instaurează treptat şi devine
preponderent în dezbaterile internaŃionale, mai ales în sistemul NaŃiunilor Unite.
Pornind de la conŃinutul multidimensional al dezvoltării, aşa cum este prezentat în raportul
“Agenda pentru dezvoltare” al secretarului general al ONU, organizaŃia mondială, instituŃiile sale
specializate, organizaŃiile neguvernamentale, reprezentanŃii statelor, oamenii de ştiinŃă şi
specialişti în toate domeniile au trecut la determinarea conŃinutului parteneriatului global pentru
dezoltare. Concluzia predominant este că acesta ar trebui să devină un program global prin
armonizarea principiilor şi programelor de acŃiune adoptate la cele zece conferinŃe internaŃionale
majore care au avut loc in deceniul 90 al secolului XX-lea.
Parteneriatul global pentru dezvoltare este un concept şi o sinteză – program care îmbină
principiile şi acŃiunile convenite la aceste conferinŃe şi va deveni o realitate prin înfăptuirea pe plan
naŃional şi internaŃional a măsurilor şi mecanismelor de cooperare adoptate prin voinŃa politică a
Ńărilor participante, practic aproape a tuturor Ńărilor lumii.
Globalizarea, realitate obiectivă a societăŃii contemporane, face necesară, acum la începutul
secolului al XXI-lea, o regândire fundamentală a guvernării globale.
NoŃiunea de “guvernare globală” este denumirea dată conlucrării internaŃionale prin
mecanisme adecvate pentru buna administrare a lumii actuale. Guvernarea globală nu implică un
guvern mondial sau federaŃie mondială. Prin această delimitare între “guvernare globală” şi
“guvern mondial” se evită disputa din unele cercuri ştiinŃifice şi politice în legătură cu un posibil
guvern mondial în viitor, care, evident, este o emanaŃie teoretică irealistă pentru zilele noastre.
Guvernarea globală însă ca o arhitectură de cooperare a naŃiunilor lumii este pe deplin compatibilă
cu sistemul de norme universal definit, elaborate şi confirmat de curentul internaŃional de
declaraŃii, convenŃii şi tratate.
Abordarea integrată economic, socială, tehnologică, ecologică şi în celelalte domenii a
regândirii guvernării globale ar trebui bazată pe câteva priorităŃi cheie, cum sunt: prevenirea
creşterii vulnerabilităŃii; îngustarea inegalităŃilor între Ńări şi în cadrul lor; o echitate crescândă în
negocieri şi structurile guvernării internaŃionale; protecŃia securităŃii umane şi reducerea
vulnerabilităŃii pe scară planetară; construirea unei arhitecturi globale noi pentru secolul al XXIlea.
Sporirea interdependenŃelor globale are drept principal consecinŃă crearea unui mosaic de noi
situaŃii interne, în care fiecare individ uman este subiect al tendinŃelor globale. Vulnerabilitatea la
influenŃele externe variază de la Ńară la Ńară, în funcŃie de cadrul istoric, politic, economic şi social
existent.
CONCLUZII
În ansamblu, globalizarea înseamnă mai mult decât remodelarea economiei globale. Ea
reorganizează concomitant politicile internaŃionale şi problemele de securitate deoarece pemite ca,
în acelaşi timp, în lume, să se petreacă multe evenimente contradictorii: unele state pierd puterea,
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în timp ce altele o câştigă; unele grupuri aspiră la calitatea de naŃiune, cele mai multe o posedă, iar
altele, precum UE, dezvoltă forme complexe; în unele Ńări cultura locală este ameninŃată, în altele
se dezvoltă; în unele regiuni religia se stinge, în altele renaşte.
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DESISTAREA ŞI ȊMPIEDICAREA PRODUCERII REZULTATULUI VS
CIRCUMSTANłELE ATENUANTE JUDICIARE
Raluca Georgiana BILANICI ∗
Roxana Marilena TUDORACHE

Abstract
In this study we proposed to analise the divestment and prevention of the result compared
with the effects of extenuanting circumstances. In this purpose we chosen to emphasize the main
similaritis and differences in the plan of the of criminal liability effects of the person what
perpetrates a crime.
Cuvinte cheie: desistarea, împiedicarea producerii rezultatului, circumstanŃe, efecte,
asemănări şi deosebiri
I. Introducere
Legiuitorul actualului Cod Penal prevede prin dispoziŃia art. 22 alin.1 că este apărat de
pedeapsă făptuitorul care s-a desistat ori a împiedicat, mai înainte de descoperirea faptei,
producerea rezultatului caracteristic infracŃiunii consumate. Iar prin dispoziŃiile art.74 enumeră o
serie de indicaŃii care pot constitui circumstanŃe atenuante, dacă instanŃa consideră că ele merită sa
fie luate în considerare ca atare.
În continuare vom analiza trăsăturile generale ale desistării, împiedicării producerii
rezultatului și a circumstanțelor atenuante judiciare cât și efectele acestora, cât și asemănările și
deosebirile dintre acestea.
II. NoŃiuni şi trăsături generale
În cazul tentativei atât curmarea activităŃii de executare a infracŃiunii cât şi momentul
nesurvenirii rezultatului se pot datora unor cauze care pot fi străine de voinŃa subiectului, dar şi
cauze legate de voinŃa acestuia.
În situaŃia cauzelor care sunt străine voinŃei subiectului acestea apar când infracŃiunea nu s-a
consumat pentru că subiectul a fost constrâns să se oprească sau pentru că producerea rezultatului
a fost împiedicată de cauzele cărora acesta nu li se poate opune. În situaŃia cauzelor care sunt
legate de voinŃa subiectului, acestea apar atunci când autorul însuşi, din proprie voinŃă, a pus capăt
executării, aflată în curs de desfaşurare. 1
Desistarea şi împiedicarea rezultatului sunt cauze personale de nepedepsire de care
benificiază numai autorul care s-a desistat sau a împiedicat producerea rezultatului.2 În cazul
coautoratului, pentru a exista desistare este necesar ca toŃi coautorii să se fi desistat. În ceea ce
privește împiedicarea producerii rezultatului în caz de participaŃie, această cauză de nepedepsire
este reglementată în art.30 Cod Penal potrivit căreia ,, participatul nu se pedepseşte dacă în cusul
executării, dar înainte de descoperirea faptei, împiedică consumarea acesteia”.

Studenți, Facultatea de Drep, Universitatea Nicolae Titulescu, București, bilanciraluca@yahoo.com. Aceast
studiu a fost elaborat sub coordonarea prof.univ.dr Traian Dima și prep.univ.drd Lamya Diana Al-Kawadri,
av.ldk.ro@gmail.com.
1
Vasile Dobrinoiu, I. Pascu, I. Molnar, G. Nistoreanu, A. Boroi, V. Lazăr, Drept Penal-Parte Generală, Ed.
IV, Ed Europa Nova, Bucuresti 1997,p.211
2
C.Bulai,B.N.Bulai,Manual de drept penal,Parte Generală,Ed.Universul Juridic,Bucureşti,2007, p.444
∗
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Atât desistarea cât şi împiedicarea producerii rezultatului, fiind cauze de nepedepsire a
tentativei, este evident că tot ceea ce subiectul întreprinde după consumarea infracŃiunii, pentru a
înlatura urmările acesteia nu poate justifica nepedepsirea sa, dar poate constitui o circumstanŃă
atenuantă.
CircumstanŃele au fost definite în literatura de specialitate ca fiind însuşiri, situaŃii sau alte
date ale realităŃii cu privire la faptă, ori cu privire la făptuitor. Termenul de ,,circumstanŃe” este
folosit în dreptul penal pentru a denumi împrejurari, stări sau situaŃii care însoŃesc fapta
contribuind la determinarea gradului de pericol social, gravitatea şi calificarea acesteia sau care
privesc situaŃia personală a infractorului, determinând gradul de pericol al acestuia , felul
vinovăŃiei sale şi incidenŃa răspunderii penale.1
Cea mai mare parte din împrejurările care pot influenŃa gradul de pericol social al faptei
făptuitorului şi care pot să fie catalogate ca circumstanŃe atenuante nu sunt susceptibile de a fi
calificate ca atare prin lege, această calificare urmând a fi facută de către instantele de judecată, pe
baza cunoaşterii concrete pe care o împrejurare sau alta o are asupra gravitatii faptei şi a
pericolului social al infractorului.2
II. 1 Momentul descoperirii desistării şi împiedicării producerii rezultatului
În literatura de specialitate s-au exprimat două opinii cu privire la momentul în care trebuie să
apară desistarea respectiv apariŃia desistării înainte de descoperirea faptei cât şi o opinie contrară,
potrivit căreia desistarea poate să apară şi după descoperirea faptei.
Potrivit art. 22 al. 1 Cod Penal desistarea apare ,,înainte de descoperirea faptei”. În doctrina
fapta este considerată descoperită atunci când orice persoana, deci nu neaparat organele de
cercetare penală, ia cunostinŃa de săvârşirea sa.
De la regula că desistarea nu îşi mai produce efectul după descoperirea faptei există câteva
excepŃii:3
a)
prima situaŃie, desistarea va fi valabilă în cazul în care făptuitorul se desistă fără a şti
că fusese descoperit. În acest caz făptuitorul neştiind de existenŃa acestui lucru, care nu are nici o
legatură cu decizia lui, desistarea lui este expresia unei voinŃe libere,
b)
în cea de-a doua situaŃie, desistarea va fi valabilă datorită calitaŃii persoanei care îl
surprinde pe făptuitor. Fapta nu va fi considerată descoperită atunci când ajunge la persoane care,
inevitabil, trebuie să ştie despre comiterea ei respectiv victima şi ceilalŃi participanŃi, sau persoane
care nu ar fi în masură să o denunŃe sau să intervină pentru împiedicarea ei cum ar fi copiii mici si
alienaŃii mintal.
În legatură cu victima, care este persoana vătămată sau prejudiciată prin acŃiunea
infractională se fac două distincŃii, respectiv cu privire la infracŃiunile contra persoanei şi
infracŃiunile contra patrimoniului. În ceea ce priveşte infracŃiunile contra persoanei regula fiind că
infracŃiunea se îndreaptă direct asupra corpului victimei, care descoperă inevitabil activitatea
infracŃională- cum ar fi infracŃiunile contra vieŃii, integrităŃii corporale. În aceste cazuri
infracŃiunea nu este considerată descoperită, iar dacă autorul va întrerupe executarea faptei el va
putea benificia de efectele desistari potrivit art. 22 alin.1 Cod Penal. În cazul infracŃiunilor contra
patrimoniului, de regulă, activitatea infracŃională nu se îndreaptă direct asupra corpului persoanei
vătămate,iar în cele mai multe situaŃii victima nu cunoaşte această activitate. În legatură cu aceste

1

T.Dima Drept Penal Parte Generală,Ed. Hamangiu 2007
Vintilă Dongoroz,S.Kahane,I.Oancea,R.Stăianu, I.Fodor, N.Iliescu, C.Bulai, V.Roşca ExplicaŃii teoretice ale
Codului Penal Român Parte Generală Vol.II, 2003,Bucureşti, Ed. All Beck,p.142
3
RRD, nr. 4 din 2003,Cosmin Liboteanu, ,,Este sau nu necesar ca desistarea să intervină înainte de
descoperirea faptei?” pag 79
2

Raluca Georgiana Bilanici, Roxana Marilena Tudorache

1543

infracŃini făptuitorul nu mai poate beneficia de desistare deoarece descoperirea de catre victimă
este similară cu descoperirea de către orice altă persoană.
În legatură cu alienatul mintal care îl surprinde pe făptuitor în timpul activitaŃii infracŃionale,
autorul va beneficia de desistare numai dacă ştie că cel care l-a descoperit este alienat. Dar dacă
făptuitorul nu ştie că cel care l-a surprins este alienat, crezându-l în deplinitatea facultăŃilor mintale
el nu va mai beneficia de efectele desistării, situaŃia fiind similară celei în care autorul este
descoperit de către orice altă persoană.
c)
ultima situaŃie în care descoperirea faptei ar lăsa posibilitatea unei desistări
valabile, este aceea în care persoana care îl surprinde pe făptuitor în timpul activitaŃii infracŃionale
are o reacŃie de încurajare a acestuia. În acest caz dacă făptuitorul vrea să se desiste, art. 22 alin 1
Cod Penal îşi va produce efectele.
Împiedicarea producerii rezultatului este actul prin care infractorul după ce a executat în
întregime acŃiunea ce constituie elementul material al infracŃiunii, împiedică el însuşi de bunavoie
şi înainte de descoperirea faptei producerea rezultatului acesteia.1
În cazul împiedicării voluntare, activitatea făptuitorului se situează tot înaintea producerii
rezultatului ca şi în cazul desistarii, numai că de această dată comportarea sa voluntară este menită
nu să continue executarea ci să împiedice producerea rezultatului, deoarece executarea a fost
terminată.2
Pentru a fi cauza de impunitate, împiedicarea producerii rezultatului trebuie să îndeplineasca
urmatoarele conditii:3
-În primul rând, trebuie să fi fost executat în întregime elementul material al laturii obiective
a infracŃiunii propuse de făptuitor, dar să nu se fi produs urmarea vătămătoare prevăzută de lege.
-În al doilea rând, este necesar ca subiectul să fi efectuat o acŃiune pozitivă pentru a zădărnici
producerea rezultatului şi ca efect al acestei acŃiuni, rezultatul să nu fi survenit. Împiedicarea
producerii rezultatului presupune manifestarea unei atitudini active îndreptate către prevenirea
efectelor care în mod natural ar urma să decurgă din acŃiunea săvârşită. În activtatea pe care o
depune în acest sens, făptuitorul poate folosi toate mijloacele şi modalitaŃile posibile de natură a
împiedica producerea rezultatului. Acesta poate acŃiona singur sau împreună cu o altă persoană la
care a apelat. Spre a înlatura producerea rezultatului subiectul poate utiliza şi mijloace ilicite, dar
in această situatie beneficiază de impunitate pentru tentativa la infracŃiunea pe care intenŃionează
să o împiedice şi el va fi condamnat pentru infracŃiunea săvârşita prin folosirea mijloacelor ilicite.4
-În al treilea rând, este necesar ca manifestarea activă prin care făptuitorul a împiedicat
producerea rezultatului să fi fost voluntară, nesilită, deci neefectuată sub presiunea unei cauze
externe. Motivele care pot să îl determine pe autor să acŃioneze pentru a nu lasă ca rezultatul să se
producă, pot fi cele mai diverse cum ar fi căinŃa, remuşcarea,mila, de asemenea, zădărnicirea
producerii urmărilor pot avea loc şi sub influenŃa unor factori externi, atât cât in prezenŃa lor
autorul putea dacă ar fi voit, să nu împiedice survenirea rezultatului.
-Împiedicarea producerii rezultatului trebuie să fi avut loc înainte de descoperirea faptei 5 .
Fapta se consideră descoperită în primul rând atunci când organele competente au luat la
cunoştinŃă despre săvârşirea ei, dar în afară de acestea şi orice alte persoane care pot în principiu să
descopere o faptă prevăzută de legea penală. Dacă fapta a fost descoperită iar autorul nu ştia acest
lucru cauza de nepedepsire va opera, totuşi în cazul în care acesta a acŃionat pentru a împiedica
producerea rezultatului şi a reuşi acest lucru.
1

Costică Bulai, Bogdan N. Bulai, Manual de drept penal Parte Generală, Universul Juridic, 2007, pag 446
T. Dima, op.cit., pag 231
T. Dima, op.cit., pag 231
4
V. Dobrinoiu, op.cit., pag 216
5
V.Dobrinoiu, op.cit., pag217
2
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Momentul împiedicării producerii rezultatului ia naştere odată cu terminarea executării
acŃiunii tipice şi sfârşeşte cu un moment mai înainte de survenirea acestuia.
II. 2 Momentul apariției circumstanțelor atenuante
Împrejurările care pot constitui circumstanțe atenuante rămân să fie constatate de către
judecător și reținute facultativ pentru individualizarea pedepsei.1 În practica judiciară făptuitorul
poate beneficia de efectele circumstanțelor atenuante dacă a avut o conduită bună înaintea
savârșirii infracțiunii,o comportare sinceră în timpul procesului și dacă are o situație familială grea.
Împrejurările prevăzute exemplificativ de lege sunt: ,,a)conduita bună a infractorului înainte
de săvârsirea infracțiunii;b)stăruința depusă de infractor pentru a înlătura rezultatul infracțiunii sau
a repara paguba pricinuită;c)atitudinea infractorului după săvârșirea infracțiunii rezultând din
prezentarea sa în fața autorităților,comportarea sinceră în cursul procesului,înlesnirea descoperirii
ori arestării participanților”.2
Conduita bună a infractorului înainte de săvârsirea faptei(art.74.lit a ). Se va ține cont de
purtarea acestuia in general, la locul de muncă,în familie sau în societate. Această circumstanța se
reține dacă făptuitorul nu are antecedente penale și dacă fapta săvârșită nu a fost constituită printrun mod mult prea agresiv care să dovedească un grad de periculozitate socială sporită.
Stăruința infractorului pentru înlaturarea rezultatului infracțiunii sau repararea pagubei
pricinuite(art.74 lit.b). Această circumstanța atenuantă este cunoscută sub denumirea de pocăința
activă a infractorului,manifestată în staruința depusă pentru a șterge urmările faptei sale, pentru a
înlatura rezultatul infracțiunii sau pentru a repara paguba pricinuită.3 Un atare comportament
evidențiază faptul că reeducarea infractorului se poate realiza prin aplicarea unei pedepse mai
usoare.4 Stăruința de a înlatura rezultatul infracțiunii poate consta în acordarea de ajutor victimei
prin îngrijiri sau transportând-o la un spital sau repararea din proprie inițiativă a prejudiciului
cauzat.
Atitudinea făptuitorului după săvârșirea infracțiunii(art.74 lit.c). Aceasta poate consta în
prezentarea de bunăvoie la organele de urmarire penală, în comportarea sinceră în cursul
procesului și în ajutarea organelor abilitate pentru descoperirea ori arestarea participanților.5
Instanța va putea reține, ca circumstanțe atenuante si alte împrejurări privitoare la faptă sau la
făptuitor cum ar fi: infractorul este surdomut, dacă fapta este săvârșită sub imperiul unei emoții
puternice sau starea de beție voluntară.6
III. Prevederile privind circumstanțele atenuante în Noul Cod Penal
Potrivit noul Cod Penal,caracterul circumstanŃelor atenuante judiciare este stabilit prin lege şi
se impune instanŃei în mod obligatoriu. CircumstanŃele atenuante judiciare sunt prevăzute în
conŃinutul art.75 alin.(2) C.pen. şi sunt definite ca fiind împrejurări al căror caracter atenuant este
evaluat de judecător prin raportarea faptei concrete în ansamblul împrejurărilor în care aceasta a
fost comisă şi la persoana infractorului.
Numarul acestor tip de circumstanŃe variază de la un caz la altul, aceeaşi împrejurare având
caracter atenuant sau nu, Ńinându-se cont în principal de situaŃia concretă şi de persoana ce a
săvârşit infracŃiunea.
Constatarea şi evaluarea circumstanŃelor este lăsată la aprecierea instanŃelor de judecată,
astfel, caracterul atenuant nu va putea fi stabilit decat a posteriori de către instanŃă. InstanŃa este
1

Comentarii și explicații, M.A.Hotca, Ed. C.H.Beck, 2007, București, p. 524
Codul Penal art.74.al.1
3
V.Dorogoz și colab.op.cit,p.143
4
M.A.Hotca.op.cit.p527
5
M.Basarab, Cod Penal Comentat, vol I,Parte Generală,p.426
6
T.Dima.op.cit.p556
2
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obligată să indice în mod concret aceste circumstanŃe şi totodată, are obligaŃia să motiveze
caracterul acestora.
Pentru a fi apreciate corect aceste circumstanŃe, este necesar să se Ńină seama de
circumstanŃele în care s-a produs infracŃiunea, mijloacele, procedeele şi modalităŃile în care a fost
executată, şi nu în ultimul rând de gravitatea cu care aceasta a fost executată.
În cuprinsul art. 75 alin.(2), Noul Cod penal enumera în mod explicativ împrejurările care pot
fi considerate circumstanŃe atenuante:1
a)Eforturile depuse de infractor pentru înlăturarea sau diminuarea consecinŃelor infracŃiunii
Această circumstanŃă reprezintă ,,căinŃa activă" a infractorului. Aceasta poate consta în
acordarea de ajutor victimei ce a suferit o vătămare corporală sau asupra ei a fost îndreptată o
tentativă de omor (dându-i îngriji, anunŃând un medic, transportând-o la o unitate sanitară etc.), în
restabilirea situaŃiei anterioare de fapt sau chiar în restituirea bunului, în plata a unor despăgubiri
de buna-voie de către făptuitor.
b)Împrejurările legate de fapta comisă, care diminuează gravitatea infracŃiunii sau
periculozitatea infractorului.
Împrejurările legate de fapta comisă sunt acele date, stări, calităŃi, situaŃii, sau circumstanŃe de
fapt care Ńin seama totodată de locul şi timpul săvârşirii infracŃiunii.
Este luat în calcul şi numarul de persoane care au avut de suferit în urma săvârşirii
infracțiunii.
Noul Cod Penal reglementează diferit efectele circumstanŃelor atenuante, faŃă de Codul penal
în vigoare. Noul Cod penal oferă o mai mare libertate judecătorului în stabilirea concretă a
pedepsei prevăzute de lege, prin reducerea cu 1/3 a limitei speciale maxime şi minime în cazul
circumstanŃelor atenuante. Totodată, se realizează o determinare proporŃională a efectului atenuant
Ńinându-se seama de gradul de pericol abstract stabilit de legiuitor pentru o anumită infracŃiune.
CircumstanŃele atenuante duc în mod obligatoriu la reducerea pedepsei, făcând excepŃie cazul
în care vin în concurs cu circumstanŃe agravante.
Aşadar, legea penală română, nu stabileşte pedepse fixe , absolut determinate, ci doar obligă
la reducerea pedepsei sub maximul sau minimul ei special în cazul circumstanŃelor atenuante.
Astfel, judecătorul este liber să aplice o pedeapsă între un nou minim special şi un nou maxim
special, iar în cazul detenŃiunii pe viaŃă are posibilitatea de a se orienta către un alt gen de
pedeapsă.
În cazul infracŃiunilor săvârşite în timpul minorităŃii, cauzele de atenuare şi agravare sunt
avute în vedere la alegerea măsurii educative şi produc efecte între limitele prevăzute de lege
pentru fiecare măsură educativă.2
III. 1. Efectele desistarii și al împiedicării producerii rezultatului în Noul Cod Penal și
Codul Penal în vigoare
Efectul desistarii şi al împiedicării producerii rezultatului este reglementat expres în art. 22
alin. 1 a Codului Penal în vigoare ,,este apărat de pedeapsă....”
Potrivit art. 22 alin. 2 Cod Penal ,,actele îndeplinite până la momentul desistării sau
împiedicării producerii rezultatului constituie o altă infracŃiune, se aplică pedeapsa pentru aceea
infracŃiune”. Cu alte cuvinte, făptuitorul nu va fi tras la raspundere penală pentru fapta de la care sa desistat fie a împiedicat ca rezultatul acestei infracŃiuni să se producă, dar va fi pedepsit pentru
infracŃiunea mai usoară care conŃine actele de executare calificate.
1
G.Antoniu,A.Boroi,B.N.Bulai,C.Bulai,Ș.Daneș,C.Duvac,M.K.
Guiu,C.Mitrache,Cristian
Mitrache,I.Morar,I.Ristea,C.Sima,V.Teodorescu,I.Vasiu,A.Vlășceanu,Explicații preliminare ale noului Cod
Penal,vol II,Ed. Universul Juridic,București,2011,p127
2
George Antoniu, ExplicaŃii preliminare ale noului Cod penal vol.II, pag.133
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În noul Cod Penal aceste efecte sunt prevazute expres de legea penala română. Astfel, art.34
din noul Cod penal prevede că: ,, nu se pedepseşte autorul care, înainte de descoperirea faptei, s-a
desistat ori a încunoştinŃat autorităŃile de comiterea acesteia, astfel încât consumarea să poată fi
împiedicată, sau a împiedicat el însuşi consumarea infracŃiunii". Acestă soluție a impunităŃii
făptuitorului este acceptată de majoritatea sistemelor penale contemporane.
În cuprinsul legii, legiuitorul menŃionează faptul că tentativa nu este pedepsită în cazul
desistării voluntare şi al împiedicării producerii rezultatului infracŃiunii. Totodată, legiuitorul
menŃionează faptul că autorul este pedepsit pentru actele de executare săvârşite până în momentul
desistării sau al împiedicării producerii rezultatului, numai dacă aceste acte au conținutul unei alte
infracŃiune. Aceste acte de executare poartă numele de acte de executare calificate, iar când
acestea constituie o alta infracŃiune, făptuitorul va fi pedepsit pentru acestea. Cu privire la acest
lucru, vor fi aplicate dispoziŃiile art.34 alin.(2) din noul Cod penal şi cele ale art.22 alin.(2) din
Codul penal în vigoare.
III. 2. Asemănări şi deosebiri între desistare, împiedicarea producerii rezultatului şi
circumstanŃele atenunte judiciare.
Asemănări:
Desistarea
-cauză
impunitate

de

Împiedicarea
producerii
rezultatului
-cauză de impunitate

CircumstanŃele
atenuante
judiciare
- pot diminua pedeapsa

Deosebiri:
Desistarea
-are loc din proprie
iniŃiativă
-are loc renunŃarea
de buna voie a continuării
actelor de executare a
infracŃiunii
-sunt prevazute de
legea penală

Împiedicarea producerii
rezultatului
-are loc din proprie
iniŃiativă
-încercarea de buna voie
de a împiedica producerea
rezultatului înainte ca acesta
sa îşi fi produs vre-un efect
-sunt prevăzute de legea
penală

-dacă are loc înainte
de producerea unor efecte
ale actelor de executare
atunci infractorul nu mai
raspunde penal

-dacă
îndeplinită
produs
infractorul
penal

împiedicarea este
în totalitate şi şi-a
efectul
atunci
nu mai raspunde

CircumstanŃele
atenuante
judiciare
-nu Ńin întotdeauna de
persoana făptuitorului
-intervin după producerea
rezultatului şi țin de latitudinea
organului de judecată dacă le iau
sau nu în considerare
sunt
enumerate
exemplificativ de legea penală
română
-apar
doar
ca
nişte
imprejurării
care
duc
la
micşorarea pedepsei și presupun
un rezultat deja produs, ele fiind
voinŃa infractorului intervenind
abia când fapta este consumată
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IV. Aspecte de drept comparat
În legatura cu efectele circumstanțelor atenuante se fac referire și în alte coduri penale
europene.1 Astfel, în Codul penal italian, conform art.65 se poate micşora pedeapsa cu 1/3 dacă
există o singură circumstană atenuantă. Dacă există mai multe circumstanŃe atenuante, pedeapsa
poate fi coborâtă sub 10 ani în cazul în care este vorba de detenŃiunea pe viaŃă; în schimb celelalte
pedepse se diminuează cu până la ¼ conform art.66.
Codul penal francez lasă libertate deplină judecătorului cu privire la fixarea pedepsei, însă
această libertate nu este nelimitată. Limitările sunt prevăzute în art.132-24, iar instanŃele pot
pronunŃa în cazul unei pedepse pe viaŃă o sancŃiune cu închisoarea pe timp limitat, însa nu mai
redusă de 2 ani (art.132-18).
Codul penal german prevede efectele circumstanŃelor legale şi speciale în cuprinsul
paragrafului 49. Astfel, în alin.(1) se prevede că, atunci când se acordă sau este permisă o reducere
de pedeapsă, aceasta se modifică dupa cum urmează:
1)Pedeapsa detenŃiunii pe viaŃă este înlocuită cu pedeapsa închisorii de cel puŃin 3 ani;
2)În cazul pedepsei închisorii trebuie să se pronunŃe o pedeapsă de cel puŃin 3 sferturi din
maximul pedepsei obişnuite. Acelaşi principiu se aplică şi în cazul amenzii, la numărul maxim de
cote zilnice;
3)Minimul special al unei pedepse cu închisoarea se reduce:
a)Cu 2 ani în cazul în care minimul este de 10 sau 5 ani;
b)Cu 6 luni în cazul în care minimul este de 3 sau 2 luni;
c)Cu 3 luni în cazul în care minimul este de 1 an.
Când instanŃa trebuie să reducă pedeapsa după propria sa apreciere, reducerea poate fi făcută
până la minimul legal prevăzut de lege sau se poate înlocui pedeapsa închisorii cu amenda (art.49
alin.2).2
Desistarea și împiedicarea producerii rezultatului apar în legislatia mai multor țari europene și
care sunt reglementate diferit decât reglementarea din legislatia noastra. 3 Legea penală franceză
difineşte tentativa în conŃinutul art.121-5 ca un început de executare ce a fost întrerupt ori nu a
produs efecte, datorită unor circumstanŃe independente de voinŃa făptuitorului.
Codul penal german prevede tentativa prin paragraful 22 şi este definită ca fiind fapta
penală care, în raport cu reprezentarea autorului, reprezintă un început de realizare nemijlocită a
conŃinutului infracŃiuni. De asemenea, este reglementat şi modul de sacŃionare a tentativei, şi
totodata desistarea de la infracŃiune.
Legea penala italiană prevede în cuprinsul art.56 tentativa atât in cazul întreruperii
executării, cât şi cazul neproducerii efectului. Este reglementat de asemenea modul de sancŃionare
al tentativei, al desistării voluntare şi al împiedicării producerii rezultatului.
Codul penal spaniol defineşte tentativa prin art.15-16 şi totodată modul de sancŃionare al
tentativei, al desistării infracŃiunii şi al împiedicării producerii rezultatului
Circumstanțele atenuante sunt și ele regăsite in legislațiile europene și în cele mai multe
cazuri au reglementări asemănătoare cu ale noastre.4 Legea penală italiană prevede astfel:
,,judecătorul, independent de constatarea uneia din circumstanŃele atenuante comune prevăzute în
art,62 C.pen., poate să Ńină seama şi de alte circumstanŃe care ar justifica o diminuare de pedeapsă"
(art.62 bis). Dacă există mai multe circumstanŃe de acest fel, aceasta vor fi tratate ca o singura

1

George Antoniu, ExplicaŃii preliminare ale noului Cod penal vol.II
George Antoniu, ExplicaŃii preliminare ale noului Cod penal vol.II, pag.135
3
G.Antoniu și colab.op.cit,vol I,p.305
4
G.Antoniu și colab,op.cit,vol II,p.130
2
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circumstanŃă, aceasta putând să concureze cu una din circumstanŃele prevăzute de art.62 C.pen.,
ori în cuprinsul art.62 bis C.pen., fiind luat în considerare această diminuare o singura dată.
Codul penal francez lasă la libera alegere a judecatorului fixarea în concret a pedepsei. De
asemenea, nu este fixat minimul special fiind înlăturată necesitatea de a fi menŃionat în mod expres
fiecare circumstanŃă atenuantă. Cu toate acestea, legea penală franceza a impus anumite limitări a
puterii judecatorului în stabilirea pedepsei.
Codul penal suedez menŃionează în cuprinsul secŃiunii a V-a din capitolul 29 că: ,,în
determinarea pedepsei potrivite, instanŃa, pe lângă evaluarea pericolului social al infracŃiunii,
poate Ńine seama de:
1.Dacă acuzatul a suferit fizic grav ca rezultat al săvârşirii infracŃiunii;
2.Dacă acuzatul a făcut tot posibilul să prevină, să remedieze sau limiteze consecinŃele
dăunătoare ale infracŃiunii;
3.Dacă acuzatul s-a desistat de la infracŃiune;
4.Dacă acuzatul ar suferi mult datorită expulzării din Ńară, ca pedeapsă a infracŃiunii;
5.Dacă acuzatul, ca rezultat al infracțiunii, ar suferi mult datorită concedierii de la locul de
muncă şi se va lovi de obstacole mari sau dificultăŃi speciale în căutarea unei ocupaŃii sau a unei
afaceri;
6.Dacă acuzatul, din cauza vârstei avansate sau stării de sănătate, ar suferi prea mult dacă s-ar
aplica pedeapsa pevăzută pentru acea infracŃiune;
7.Dacă, având în vedere natura infracŃiunii, a trecut prea mult timp de la comiterea ei;
8.Dacă există alte circumstanŃe care impun o pedeapsă mai mică decât cea prevazută de lege.
Codul penal spaniol prevede urmatoarele circumstanŃe atenuante menŃionate expres ce se
regăsesc şi în conŃinutul legii penale române:
a)când învinuitul mărturiseşte fapta în faŃa autorităŃilor, înainte de a lua la cunoştinŃă de
consecinŃele juridice ale faptei sale;
b)când învinuitul procedează la repararea daunei provocate victimei sau la diminuarea
efectelor acesteia, în orice moment al procedurii şi anterior încheierii judecării orale.
Codul penal german prevede în art.21 că: ,,dacă capacitatea făptuitorului de a întelege
caracterul penal al faptei şi de a acŃiona în consecinŃă a fost grav diminuată în momentul săvârşirii
faptei, pedeapsa poate fi redusă potrivit art.49 alin.1".
V. Concluzii
Desistarea este specifică tentativei imperfecte. Aceasta constă în întreruperea actului de
executare din propria inițiativă a infractorului, înainte de descoperirea faptei. Totodată, trebuiesc
întrunite anumite condiții cumulative: trebuie să avem o întrerupere a actului de executare; această
întrerupere a actului de executare să se datoreze voinței libere a infractorului, iar desistarea să fi
avut loc înainte de descoperirea faptei.
Împiedicarea producerii rezultatului este specifică tentativei perfecte. De asemenea,
presupune îndeplinirea mai multor condiții:
a)actul de executare să se fi încheiat
b)împiedicarea să fie rezultatul voinței libere a infractorului
c) împiedicarea trebuie să fie efectivă, nu doar o incercare.
Astfel, faptuitorul care a împiedicat de bunavoie producerea rezultatului socialmente
periculos este apărat de pedeapsă. Pentru ca împiedicarea producerii rezultatului să poata opera
drept cauza de nepedepsire se cere ca activitatea infracŃională să fi fost realizată integral, dar să nu
se fi produs urmarea socialmente periculoasă aşa cum este prevăzută de lege; făptuitorul să fi
efectuat o intervenŃie eficientă pentru a împiedica producerea rezultatului, utilizând orice mijloace
sau modalităŃi disponibile şi urmărind prevenirea efectelor socialmente periculoase; manifestarea
activă prin care făptuitorul a împiedicat producerea rezultatului să fi fost voluntară; împiedicarea
producerii rezultatului să fi avut loc înainte de descoperirea faptei.
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Circumstantele atenuante judiciare sunt acele situaŃii care pot duce la diminuarea pedepsei
după producerea rezultatului. Aceste circumstanțe sunt mai întai evaluate de instanța de judecată,
ea fiind cea care stabilește dacă aceste circumstanțe sunt sau nu îndestulătoare pentru a duce la
diminuarea pedepsei.
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