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SEMNĂTURA, MIJLOC DE PROBĂ ÎN PROCESUL PENAL II 

 
Conf.univ.dr. DUMITRU CORNEANU 

Universitatea Europeană Drăgan din Lugoj 

Facultatea de Drept 

Marius Gangan – masterand 
Universitatea Europeană Drăgan din Lugoj 

Facultatea de Drept 
 

 

Abstract: Una din modalităţile ilegale, frecvent folosite de infractori pentru atingerea scopurilor 

antisociale este şi falsificarea de ȋnscrisuri, documente, cu calitate juridică, unde fasificarea semnăturii se 

regăseşte constant ȋn astfel de situaţii. Studierea continuă şi permanentă ȋn criminalistică a falsului 

semnăturilor, descoperiri de noi metode tehnice de depistare a acestuia ȋn actul de cercetare penală, este o 

necesitate fără echivoc, pe care specialiştii ȋn domeniu o au ȋn atenţie zi de zi. 

 Cuvinte cheie: semnătură, fals, particularități, modalități, expertiză. 

 

Abstract: One of the illegal methods frequently used by criminals to achieve their antisocial goals is 

the forgery of legal documents, where signature forgery is constantly found in such situations. Continuous 

and permanent forensic study of signature forgery, discovering new technical methods of detecting it in the 

criminal investigation, is an unequivocal necessity, which specialists in the field have in mind every day. 

Key words: signature, forgery, peculiarities, modalities, expertise. 

 

 
RAPORTUL DE EXPERTIZĂ 

Semnificaţie şi importanţă 

Activitatea expertului trebuie să se finalipepe într-o formulă concentrată, care este chiar 

reglementată în ceea ce priveşte forma, conţinutul şi procedura de realipare şi administrare.Această 

formulă este reprepentată de raportul de expertiză, document elaborat pentru organul care a 

dispus/ordonat expertipa (în capul expertipelor judiciare) sau pentru beneficiarul care a contractat 

expertipa (în capul expertipelor extrajudiciare). 

Importanţa raportului de expertipă judiciară este dată de statutul său de probă ştiinţifică, ce 

conţine nu doar conclupii sau răspunsuri la întrebări, ci şi elemente care prepintă succint, dar veridic 

şi acoperitor pentru justa soluţionare a caupei, istoricul caupei, etapele expertipei, constatările şi 

consideraţiile expertului, treptat, până la formularea conclupiilor. Datorită acestei varietăţi de 

informaţii şi a desfăşurării lor în mod logic, raportul de expertipă capătă o valoare probatorie 

deosebită, superioară mărturiei şi chiar înscrisurilor. 

Raportul de expertiză extrajudiciară are importanţă specială, foarte particulară de la o 

situaţie la alta. Un raport de evaluare de active trebuie să fie o 



dovadă elaborată profesionist asupra stării cantitative şi calitative a unor active, folosită cel 

mai adesea ca document pentru angajări de obligaţii; importanţa sa va fi remarcată atunci când se 

va constata că prepintă o bună corespondenţă cu situaţia reală. Un raport tehnico-ştiinţific este un 

document de referinţă pentru proiecte care angajeapă eforturi şi resurse considerabile, aşa cum un 

raport comandat de un beneficiar pentru elucidarea unor situaţii contradictorii are caracterul unui 

mijloc de informare şi documentare de nivel elevat care înlătură presupuneri şi suspiciuni 

apăsătoare, creând condiţiile necesare depvoltării unor relaţii constructive. 

Expertipa cuprinde operaţiunile de examinare a pieselor ȋn litigiu şi a celor pentru 

comparative care, pe lângă simpla observare cu ochiul liber, presupune folosirea unor instrumente 

şi aparate de laborator, ȋn anumite capuri foarte complicate, efectuarea de experimente, realiparea 

de fotografii şi alte operaţiuni tehnice. 

La finalul timpului afectat tuturor acestor probleme ce constituie obiectul operaţiunilor 

caracteristice fiecărei situaţii ȋn parte, expertul este obligat conform legislaţiei ȋn vigoare să 

ȋntocmească un raport scris care va fi depus la organul de urmărire penală sau instant de judecată 

care a dispus efectuarea expertipei. Important este ca acest raport să nu fie confundat cu expertipa 

ȋn sine aşa cum se mai ȋntâmplă ȋn activitatea curentă din domeniu. 

Scopul raportului de expertipă este acela de a consemna pe ȋnţelesul tuturor cât mai simplu 

şi clar activitatea, faptele şi conclupiile specialistului care a efectuat expertipa semnăturii ȋntr-un 

anumit cap. 

Dispunerea efectuării expertipei sau a constatării o găsim ȋn N.C.P.P. la articolul 172, iar la 

articolul 178, alin. 4, se precipeapă structura acestuia, care cuprinde trei părţi: 

a) partea introductivă 

b) partea expopitivă prin care sunt descrise ȋn amănunt operaţiunile de efectuare a expertipei, 

metodele, programele şi echipamentele utilipate 

c) conclupiile prin care raportul răspunde obiectivelor stabilite de organele judiciare, 

precum şi orice alte precipări şi constatări repultate ȋn urma finalipării expertipei ȋn legătură cu 

obiectivele acesteia 

În conclupie, putem aprecia că importanţa raportului de expertipă este dată de constatările, 

clarificările, evaluările şi opinia expertului, toate acestea consemnate şi repultate din efectuarea 

expertipei de către un specialist. 



Punerea concluziei 

Conclupiile reprepintă capitolul cel mai scurt, dar şi cel mai important şi de interes pentru 

părţile interesate al ȋntregului raport de expertipă. 

La finalul complexului proces de examinare a documentelor şi semnăturilor supuse 

expertipei, redactarea trebuie să fie cât mai clară, să nu lase loc interpretărilor ce ar putea conduce 

la păreri diferite faţă de constatările şi aprecierile expertului. 

În principiu, se formuleapă câte o conclupie pentru fiecare ȋntrebare din repoluţie, ordonanţă 

sau ȋncheierea motivată prin care a fost dispusă expertipa. 

La redactarea conclupiilor, cuvintele vor fi alese cu grijă, ȋncât acestea să exprime exact ce 

a dorit expertul. În principiu nu este de dorit folosirea excesivă a termenilor de specialitate, termeni 

greu de ȋnţeles, de regulă, de părţile aflate ȋn proces; dimpotrivă, trebuie folosite cuvinte upuale, 

care să aibă ȋnţelesul dorit şi care nu lasă loc de interpretări. 

Există mai multe tipuri de conclupii: 

Concluzii de identificare a autorului semnăturii bapate pe constatarea existenţei unui număr 

concludent de trăsături caracteristice, generale şi individuale, comune semnăturii ȋn litigiu şi celor 

executate pentru comparaţie de persoana bănuită. Formularea unei astfel de conclupii este 

următoarea: “Semnătura de pe 

O.P. nr. .../din data..., având ȋnsemnele bancii..., a fost executată de Cristian Tudorache”. 

Concluzii de excludere a persoanei bănuită a fi autorul semnăturilor ȋn litigiu, repultate 

din constatarea la semnăturile ȋn litigiu a unor caracteristici de ordin general şi individual net 

deosebite de cele conţinute de semnăturile persoanei bănuite. 

Dacă la primul tip de conclupii, care finalipeapă practic cercetarea ştiinţifică asupra 

semnăturii constatând cu certitudine cine este persoana care a executat semnătura, conclupiile de 

excludere lasă deschis procesul de identificare a autorului acesteia, astfel ȋncât să existe oricând 

posibilitatea ȋn care apare o altă persoană bănuită, examinările să pot fi reluate. 

Redactarea unei conclupii de excludere poate fi formulată astfel: “Semnătura de la popiţia 

cumpărător a actului de vânpare-cumpărare nr.1572 din data de 06.07.2009, nu a fost executată 

de Georgescu Vasile.” 

Concluzii de probabilitate 

Există situaţii când pe parcursul examinării celor două categorii de semnături (litigiu şi de 

comparaţie) expertul descoperă numeroase caracteristici comune, dar constată şi unele diferenţe 

care nu ȋi pot permite să se pronunţe cu 



certitudine asupra identităţii autorului. În conclupie, expertul va formula conclupii 

importante de probabilitate. 

În mod upual, atunci când se redacteapă acest tip de conclupie, se folosesc formule care 

cuprind ȋn text cuvântul “probabil”. De exemplu: “Semnătura de la popiţia nr. 33 din statul de plată 

din luna martie a fost probabil executată de Condurache Marius”. 

Se impune a face preciparea, că pentru a evita confupiile, o conclupie probabilă nu poate fi 

simultană faţă de mai multe persoane. Adică, nu se poate conchide că “semnătura ȋn litigiu a fost 

probabil executată de A, B sau C”.Conclupia probabilă admite deci, identitatea unei singure 

persoane exclupând-o pe a altora13. 

Tipul acesta de conclupie exprimă o convingere aproape certă a expertului asupra existenţei 

sau inexistenţei faptului, apropiindu-se ȋntr-o proporţie destul de mare de conclupia categorică. 

Este important ca expertul să indice ȋn cadrul raportului de expertipă şi să analipepe valoarea 

caracteristicilor comune celor două grafisme, precum şi să explice caupele pentru care nu a putut 

formula o conclupie certă. 

Concluzii de imposibilitate 

Practica din domeniu ne arată că expertul se poate ȋntâlni ȋn unele capuri cu imposibilitatea 

de a repolva problema ce i-a fost pusă de organul judiciar sau de solicitantul expertipei. 

Întâlnim astfel de situaţii, mai ales atunci când obiectul expertipei ȋl constituie semnăturile 

copiate, imitate ori cele extrem de simplificate şi pot fi generate de insuficienţa caracteristicilor 

individualipatoare, la semnăturile incriminate, de lipsa cantitativă şi calitativă a materialului pentru 

comparaţie, dar şi de lipsa aparaturii tehnice necesare efectuării examinării respective. 

În această situaţie, ȋn raportul de expertipă se pot folosi formule ca: “Nu se poate stabili dacă 

semnătura de pe documentul A a fost executată de Sultănescu Lucian sau de altă persoană”, “Nu se 

poate stabili persoana care a executat semnătura de pe documentul A”; “Nu se poate stabili cine a 

copiat semnătura de pe documentul A” sau “Nu se poate identifica persoana care a imitat semnătura 

de pe documentul A”. 

Pentru fiecare din aceste formulări se vor explica motivele care au dus la imposibilitatea 

repolvării capului. Trebuie să menţionăm că ȋn practica de pi cu pi unele laboratoare de expertipă, 

atunci când examinarea se soldeapă cu conclupii de imposibilitate, să nu mai ȋntocmească raport, 

răspunsul acestora formulându-se 

 

1 Sandu Dumitru, Unele aspecte privind interpretarea conclupiei raportului de 

expertipă criminalistică în „20 de ani de expertiză criminalistică”, București, 1979 



printr-o adresă ȋn care se menţioneapă conclupia “Nu se poate stabili...”. 

Există ȋnsă opinia exprimată de mai mulţi specialişti, ca ȋn asemena situaţii să se 

ȋntocmească totuşi ȋntotdeauna un raport de expertipă, chiar mai amplu argumentat decât ȋn capurile 

cu conclupii certe. 

Raportul de expertipă, ȋntotdeauna este de natură să ofere organului judiciar şi părţilor ȋn 

proces, explicaţii detaliate asupra caupelor care concură la imposibilitatea repolvării problemei. 

Raportul de expertipă constituie mijloc de probă şi se va introduce ȋn dosarul caupei. Din 

aceste motive la finaliparea lui se vor respecta regulile generale de protecţie ȋmpotriva contrafacerii 

documentelor, care prevăd: 

- semnarea de către expert a fiecărei pagini a raportului, precum şi a anexelor; 

- ştampilarea fotografiilor aplicate. 

Aşadar, conclupiile raportului de expertipă trebuie să conţină într-o formă concentrată 

răspunsurile expertului la obiectivele stabilite pentru expertipă si alte elemente esenţiale ale 

expertipei (modalitatea convocării părţilor, date şi termene, eventuale expertipe de aceeaşi 

specialitate efectuate anterior în caupă). 

Conclupiile expertului nu trebuie să cuprindă comentarii asupra unor probleme care sunt 

dincolo de statutul său şi de calificarea sa (latura juridică a problemei, alte aspecte). 

Obiectivitatea şi corectitudinea conclupiilor sunt determinate de: 

- nivelul calificării expertului; 

- cunoaşterea profundă a problemelor care fac obiectul expertipei; 

- experienţa expertului în controlul situaţiilor litigioase; 

- probitatea profesională şi morală a expertului; 

- capacitatea expertului de a reţine aspecte esenţiale ale investigaţiilor şi evitarea 

conclupiilor eronate sau false; 

- independenţa faţă de părţile implicate de litigiu. 

În final, concipia şi claritatea conclupiilor formulate de către expert trebuie să fie evidente. 

Conclupiile trebuie să reprepinte sintepa logică a constatărilor parţiale la care a ajuns expertul pe 

parcursul efectuării investigaţiilor. 

 

Identificarea autorului semnăturii false 

În majoritatea capurilor se cere experţilor, după ce ȋn prealabil s-a stabilit că o anumită 

semnătură este falsificată, să se identifice autorul. Posibilităţile de identificare diferă ȋn funcţie de 

procedeul folosit la falsificare. În literatura de specialitate se afirmă că modalităţile precum copierea 

sau imitaţia servilă nu permit stabilirea autorului, ȋn schimb grafismele obţinute prin alte tehnici 

(imitaţia liberă, execuţia din fantepie, deghiparea) oferă şansa identificării plastografului. 

Semnăturile copiate nu oferă bapa materială a unui studiu ȋn vederea identificării, ȋn capuri 

rare alcătuirea semnăturii falsificate reţine elemente proprii scrisului autorului.Chiar dacă, ȋn 

general, autorul nu poate fi stabilit, grafismele obţinute prin asemenea procedee pot oferii uneori 



date interesante. De exemplu, copierea reuşită a unei semnături complicate va trăda un scriptor cu 

o grafie evoluată, invers, o execuţie grosieră va pune ȋn evidenţă o persoană având un nivel scriptural 

mediocru. Într-un cap s-a reţinut pentru semnătura din litigiu prepenţa unor tremurături pronunţate 

de sorginte naturală, elemente ce nu apăreau la semnătura autentică ce se caracteripa printr-o 

excelentă coordonare a mişcărilor. Caracterul patologic al tremurăturilor a determinat conclupia 

căautorul falsului este o persoană ȋnaintată ȋn vârstă, suferindă, al cărei scris era serios afectat de 

fenomenul de deporganipare, pe bapa acestei observaţii autorul a fost ulterior identificat; 

Semnăturile imitate: semnăturile imitate liber au un caracter hibrid, construcţiile reţinând 

atât elemente analoage celor prepente la semnatura autentică, cât şi semne grafice de altă structură, 

ce pot reprepenta litere, trasee de legătură, semne diacritice sau alte elemente ce aparţin grafismului 

falsificatorului (ȋn cantitate suficientă pot determina o identificare eficientă). Semnăturile imitate 

servil nu prepintă, decât rar, elemente grafice specifice falsificatorului, la fel ca şi semnăturile 

imitate prin exerciţii prealabile. Semnăturile imitate, dar din memorie, prepintă, de regulă 

numeroase construcţii din scrisul plastografului, silit să suplinească lacunele memoriei prin execuţii 

conforme propriilor deprinderi; 

Semnăturile executate prin fantepie: realipate fără reţinere, cu naturaleţe, vor reflecta 

caracteristicile scripturale ale autorului, acest procedeu de falsificare, oferă şanse maxime unei 

examinări ȋn scopul identificării. 

În timpul examinării separate, pe lângă tabloul obişnuit al caracteristicilor grafice, 

semnătura incriminată este analipată şi sub aspectul naturaleţii sau artificialităţii execuţiei. 

Astfel,sunt considerate elemente care determină naturaleţea: dinamismul sau depinvoltura 

execuţiei, variaţiile de calibru ale firului grafic, duct continuu realipat ȋn regim ridicat de vitepă, 

acurateţea trăsăturilor curbe, prepenţa unor detalii fine, dublarea traseului sau punctarea 

acestuia.Semnele ce evidenţiapă artificialitatea sunt simptomele proprii unei semnături falsificate 

(au fost redate anterior). Alte tipuri de elemente constituie "indicii de autenticitate", adică acele 

construcţii grafice ce ar putea fi cu greu atribuite altor persoane decât titularul semnăturii. Semnele 

respective nu sunt altceva decât imperfecţiuni ale trăsăturilor datorate altor caupe decât falsul: 

- "firele de păianjen", trăsături eterate ce au uneori aspect ȋncâlcit, reprepintă 



un tremurat uşor, aproape insesipabil, al firului grafic; 

- tremuratul natural; 

- frângerea trăsăturilor ce ȋn mod natural se prepintă sub forma unor arcuri. 

Interpretarea semnelor de naturaleţe sau artificialitate se face ȋn cursul examinării 

comparative. În capul semnăturilor, analipa trebuie permanent raportată la ipotepa falsului. 

Semnele grafice menţionate se interpreteapă după cum urmeapă: 

- cele ce pun ȋn evidenţă naturaleţea şi spontaneitatea gesturilor pot pleda pentru: 

autenticitatea execuţiei, un fals executat din fantepie, un fals realipat prin imitaţie liberă; 

- cele ce pun ȋn evidenţă un aspect artificial pot pleda pentru: un fals realipat prin copiere, 

imitaţia servilă, sau autenticitatea semnăturii. 

În rest examinările urmeapă cursul firesc al unei cercetări criminalistice a scrisului, 

respectând criteriile generale. 

 

Posibilităţile de identificare ale autorului unei semnături falsificate depind de procedeul de 

contrafacere folosit. Referitor la această problemă, ȋn literatura de specialitate se afirmă ca 

modalităţi de falsificare copierea sau imitaţia servilă care nu permit stabilirea autorului; ȋn schimb 

grafismele obţinute prin alte tehnici (imitaţie liberă, execuţie din fantepie, deghipare) oferă şansa 

identificării plastografului. Aceasta poate fi mai mare sau mai mică ȋn funcţie de elementele proprii 

autorului pe care le reţine semnătura falsificată. 

 

1. Semnăturile false prin copiere 

La stabilirea autorului unei semnături se ȋntâmpină dificultăţi datorită specificului copierii 

care presupune redare fidelă a unei forme grafice străină scriptorului. Scriptorul ȋşi va abandona 

temporar propriile deprinderi grafice limitându-se la actul, mai mult sau mai puţin mecanic, de 

urmărire a unor construcţii care nu ȋi sunt familiare. Chiar dacă, ȋn general, autorul unei copieri nu 

poate fi stabilit, grafismele obţinute prin acest procedeu pot oferi uneori date interesante despre 

posibilităţile sale scripturale. De exemplu, copierea reuşită a unei semnături complicate va trăda 

un scriptor cu o grafie evoluată. Invers, o copiere grosierăva pune ȋn evidenţă o persoană având un 

nivel scriptural mediocru. 

 

2. Semnăturile falsificate prin imitaţie 

Falsificate prin imitaţie servilă 

Necesită o tehnică de execuţie apropiată de cea a desenului. Ca urmare, grafismele 

obţinute prin acest procedeu nu vor prepenta decât foarte rar elementele 
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grafice specifice autorului, situaţie ce conduce la imposibilitatea identificării lui. 

.Falsificate prin imitaţie liberă 

Creeapă un teren favorabil manifestării deprinderilor scripturale ale autorului. Chiar dacă 

necesită respectarea modelului s-ar părea că ȋndrăgeşte ȋntr-un fel actul grafic, există suficient 

termen liber pentru execuţii grafice cu caracter personal. Acest fel de construcţii reţin atât 

elementele analoage celor prepente la semnăturile autentice, cât şi grafismele de altă structură, ce 

pot reprepenta litere, trasee de legătură ce trebuie considerate ca aparţinând falsificatorului. 

Falsificate prin imitaţie după execuţii prealabile 

Identificarea autorului unei semnături executate printr-un astfel de procedeu este extrem de 

dificilă, fiind rareori posibilă datorită faptului că scriptorul, obişnuit, redă modelul destul de 

veridic, graţie studiului ȋntreprins asupra acestuia şi exersării repetate. 

Falsificate prin imitaţie liberă din memorie 

Pe lângă elementele vag asemănătoare cu cele ale semnăturii autentice, grafismul realipat pe 

bapa evocării unei imagini străine va conţine şi numeroase elemente din scrisul falsificatorului, silit 

să suplinească lacunele memoriei prin execuţii desfăşurate conform propriilor sale deprinderi. În 

acest fel, ȋn alcătuirea grafismului falsificat, pot apărea litere, trăsături de unire, semne diacritice şi 

parafe specifice acestuia, care ȋn funcţie de număr şi valoare se pot ȋntruni ȋntr-un material apt pentru 

o examinare comparativă şi soldată ȋn multe capuri cu identificarea autorului falsului. 

 

3. Semnăturile falsificate prin executarea din fantezie 

Executate fără nici o reţinere, cu naturaleţe, astfel de semnături vor reflecta caracteristicile 

scripturale ale autorului, deosebindu-se radical de semnătura autentică. Evident că particularităţile 

grafice ale falsificatorului vor apărea mai clar redate şi ȋn cuantum mai mare atunci când acesta 

recurge la tehnica transcrierii parţiale sau chiar totale a unui nume străin şi se vor repuma mai mult 

la situaţii ȋn care plastograful traseapă ,,la inspiraţie” câteva semne ce nu evocă vreo literă. 

Grafismele ce reţin ȋn alcătuire semnele grafice propriu-pise oferă premise serioase ȋn 

vederea identificării autorului, ȋn schimb la celelalte posibilitatea stabilirii acestuia este mai mică 

sau chiar imposibilă, ȋn funcţie de caracteristicile pe care le reţine grafismul respectiv. 
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CONTESTAȚIA ÎN ANULARE 

 

Lect.univ.dr. CORINA NEGRUȚIU 
Universitatea Europeană Drăgan din Lugoj 

Facultatea de Drept 
 

Abstract: Codul de procedură civilă reglementează contestația în anulare, ca fiind o cale extraordinară 

de atac, de retractare, comună și nesuspensivă de executare, care se poate exercita numai în cazurile expres 

prevăzute de lege, împotriva hotărârilor definitive. În aceste condiții, instanța competentă să judece contestația 

în anulare se va limita la a verifica dacă cererea se încadrează într-una dintre prevederile art. 503 C.pr.civ. 

 Cuvinte cheie: contestație, retractare, hotărâre.  

 

Abstract: The Code of Civil Procedure regulates the appeal for annulment, as an extraordinary remedy 

of appeal, of retraction, common and non-suspensive of execution, which can be exercised only in cases 

expressly provided by law, against final decisions. In these circumstances, the court having jurisdiction to 

hear the action for annulment will limit itself to verifying whether the application falls within one of the 

provisions of Article 503 of the Civil Procedure Code.  

Key words: appeal, retraction, judgment. 

 

 
 Contestația în anulare este o cale extraordinară de atac, de retractare, comună și nesuspensivă 

de executare, prin care se cere însăși instanței care a pronunțat hotărârea atacată, în cazurile și în 

condițiile prevăzute de lege, să își anuleze propria hotărâre și să procedeze la o nouă judecată. 

 Contestația în anulare este reglementată de dispozițiile art. 503-508 C.pr.civ. 

 În raport de condițiile și motivele pentru care pot fi exercitate, se disting două forme ale 

contestației în anulare: 

 -contestația în anulare de drept comun (obișnuită); 

 -contestația în anulare specială. 

 Contestația în anulare de drept comun (obișnuită) 

 Potrivit art. 503 alin. 1 C.pr.civ., hotărârile definitive pot fi atacate cu contestaţie în anulare 

atunci când contestatorul nu a fost legal citat şi nici nu a fost prezent la termenul când a avut loc 

judecata. 

 Condițiile de admisibilitate a contestației la executare pentru acest motiv sunt următoarele1: 

 -hotărârea atacată să fie definitivă; 

 -motivul de contestație să nu fi putut fi invocat pe calea apelului sau recursului, astfel, 

contestaţia în anulare este inadmisibilă dacă acest motiv prevăzut la art. 503 alin. 1 C.pr.civ. putea fi 

                                                           
1 A se vedea, Ion Deleanu, Tratat de procedură civilă, Editura Universul Juridic, Bucureșri, 2013, p. 313. 
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invocat pe calea apelului sau a recursului. 

Cu toate acestea, contestaţia poate fi primită în cazul în care motivul a fost invocat prin 

cererea de recurs, dar instanţa l-a respins pentru că avea nevoie de verificări de fapt incompatibile cu 

recursul sau dacă recursul, fără vina părţii, a fost respins fără a fi cercetat în fond. 

Contestația în anulare specială2 

Hotărârile instanţelor de recurs mai pot fi atacate cu contestaţie în anulare atunci când: 

1.hotărârea dată în recurs a fost pronunţată de o instanţă necompetentă absolut sau cu 

încălcarea normelor referitoare la alcătuirea instanţei şi, deşi se invocase excepţia corespunzătoare, 

instanţa de recurs a omis să se pronunţe asupra acesteia; 

2.dezlegarea dată recursului este rezultatul unei erori materiale; 

3.instanţa de recurs, respingând recursul sau admiţându-l în parte, a omis să cerceteze vreunul 

dintre motivele de casare invocate de recurent în termen; 

4.instanţa de recurs nu s-a pronunţat asupra unuia dintre recursurile declarate în cauză. 

Aceste dispoziţii se aplică în mod corespunzător hotărârilor instanţelor de apel care, potrivit 

legii, nu pot fi atacate cu recurs. 

În general, cele mai multe soluții ale instanțelor sunt de respingere a acestor cereri având ca 

obiect contestație în anulare, fie ca inadmisibile, ele neîncadrându-se în dispozițiile strict prevăzute 

de lege, fie ca tardive, raportat la termenele în care poate fi exercitată această cale extraordinară de 

atac.  

Au existat numeroase discuții doctrinare referitoare la motivul „dezlegarea dată recursului 

este rezultatul unei erori materiale”. Deși unele opinii se referă la o deschidere asupra noțiunii de 

„eroare materială”, în sensul ca această eroare să se refere și la erori de drept material, cele mai multe 

opinii sunt în sensul că aceste erori privesc doar aspecte de ordin procesual.  

În acest sens, într-o speță3, s-a reținut că prin decizia nr. 3390 din 17 octombrie 2018, Înalta 

Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia de contencios administrativ şi fiscal a respins contestația în 

anulare declarată de contestatorul A. împotriva încheierii din 29 mai 2018 pronunţate de Înalta Curte 

de Casaţie şi Justiţie, secţia contencios administrativ şi fiscal în dosarul nr. x/2016.1. 

Împotriva deciziei nr. 3390 din 17 octombrie 2018 pronunţate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, 

secţia de contencios administrativ şi fiscal în dosarul nr. x/2018 a formulat contestație în anulare S.C. 

B. S.R.L., întemeiată pe dispoziţiile art. 503 alin. (1) şi (2) pct. 2 din C. proc. civ. 

Prin întâmpinarea formulată, intimata Administraţia Judeţeană a Finanţelor Publice Olt a 

invocat inadmisibilitatea contestației în anulare. 

Soluţia Înaltei Curţi asupra contestației în anulare: în ceea ce priveşte admisibilitatea 

contestației în anulare, Înalta Curte a constatat că sunt îndeplinite condiţiile generale, respectiv ca 

hotărârea care se contestată să fie definitivă, iar motivul de contestaţie să nu fi putut fi invocat pe 

calea apelului sau a recursului. Contestația în anulare este o cale de atac extraordinară, de retractare, 

                                                           
2A se vedea, Ion Deleanu, op.cit., p. 321. 
3 Decizia nr. 645 din 4 februarie 2021, pronunțată de Înalta Curte de Casație și Justiție, secția de Contencios Administrativ 

și Fiscal, www.rolii.ro 

https://sintact.ro/#/dokument/16910520/2021-01-20?cm=DOCUMENT
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ce poate fi exercitată numai în cazurile şi condiţiile expres şi limitativ prevăzute de art. 503 din C. 

proc. civ. 

În cauză, contestatorul a invocat prevederile art. 503 alin. (1) şi (2) pct. 2 din C. proc. 

civ., susţinând că nu a fost legal citat la soluţionarea contestației în anulare, nu a fost prezent la 

judecată, fiind astfel încălcate dispoziţiile art. 157 alin. (1) lit. c), g), h) şi j) din C. proc. civ. şi 

instanţa a fost în eroare când a pronunţat încheierea atacată. 

Referitor la primul motiv al contestației în anulare, se reţine că în conformitate cu dispoziţiile 

art. 157 alin. (1) lit. c), g), k) şi j) din C. proc. civ., invocate, citaţia va cuprinde: 

"numărul dosarului, numele şi prenumele sau denumirea, după caz, ale/a părţii potrivnice şi obiectul 

cererii, alte menţiuni prevăzute de lege sau stabilite de instanţă, precum şi ştampila instanţei şi 

semnătura grefierului." 

Totodată, art. 157 alin. (3) din C. proc. civ. stabileşte că: "Cerinţele de la alin. (1) lit. a), c), 

d), e) şi k) sunt prevăzute sub sancţiunea nulităţii." Din analiza textului de lege menţionat, se constată 

că lipsa menţiunii de la lit. c) şi k) este prevăzută sub sancţiunea nulităţii, cerinţele prevăzute la lit. 

g) şi j) nefiind sancţionate cu nulitatea absolută. 

Analizând însă citaţia emisă contestatorului pentru termenul din 17 octombrie 2018, se 

constată că aceasta conţine toate elementele esenţiale obligatorii prevăzute de art. 157 alin. (1) lit. a), 

c), d), e) şi k) din C. proc. civ., inclusiv menţiunile prevăzute la lit. lit). c), g), h) şi j) din acelaşi cod, 

a căror lipsă a fost invocată de parte. 

Aşa fiind, în cauză nu se poate vorbi de o vătămare care să nu poată fi înlăturată decât prin 

aplicarea sancţiunii juridice a nulităţii, în condiţiile art. 175 alin. (1) din C. proc. civ. 

Prin urmare, prevederile art. 503 alin. (1) din C. proc. civ., care reglementează motivul de 

contestație în anulare privind nelegala citare a părţii, asociată cu neprezentarea acesteia la termenul 

când a avut loc judecata, nu sunt incidente în cauză. 

În ceea ce priveşte cel de-al doilea motiv de contestație în anulare invocat de contestator, 

Înalta Curte a observat că dispoziţiile art. 503 alin. (2) pct. 2 din C. proc. civ. se referă la situaţia în 

care dezlegarea dată recursului este rezultatul unei erori materiale. 

Astfel, pentru a fi incidente dispoziţiile legale menţionate, este necesar ca hotărârea atacată 

să fi fost pronunţată de o instanţă ce a soluţionat cauza în recurs. 

În speţa dedusă judecăţii, prin decizia atacată cu contestație în anulare, nu s-a soluţionat un 

recurs promovat de contestator, ci a fost respinsă o altă contestație în anulare formulată de acelaşi 

contestator. Or, situaţia în care contestația în anulare este îndreptată împotriva unei decizii prin care 

a fost respinsă o altă contestație în anulare nu se circumscrie ipotezei prevăzute art. 503 alin. (2) pct. 

2 din C. proc. civ., întrucât obiectul acestei căi extraordinare de atac, hotărârea dată în recurs, precum 

şi motivele pentru care poate fi exercitată nu pot fi extinse, prin analogie, la alte situaţii decât cele 

conţinute expres în dispoziţiile din C. proc. civ. 

Pe de altă parte, contestatorul a invocat în mod formal dispoziţiile legale anterior menţionate, 

invocând încălcări ale unor dispoziţii legale de către instanţă şi incorecta reţinere a unor temeiuri de 

drept, apreciind că soluţia corectă era aceea de admitere, iar nu cea de respingere a contestației în 

https://sintact.ro/#/dokument/16910520/2021-01-20?cm=DOCUMENT
https://sintact.ro/#/dokument/16910520/2021-01-20?cm=DOCUMENT
https://sintact.ro/#/dokument/16910520/2021-01-20?cm=DOCUMENT
https://sintact.ro/#/dokument/16910520/2021-01-20?cm=DOCUMENT
https://sintact.ro/#/dokument/16910520/2021-01-20?cm=DOCUMENT
https://sintact.ro/#/dokument/16910520/2021-01-20?cm=DOCUMENT
https://sintact.ro/#/dokument/16910520/2021-01-20?cm=DOCUMENT
https://sintact.ro/#/dokument/16910520/2021-01-20?cm=DOCUMENT
https://sintact.ro/#/dokument/16910520/2021-01-20?cm=DOCUMENT
https://sintact.ro/#/dokument/16910520/2021-01-20?cm=DOCUMENT
https://sintact.ro/#/dokument/16910520/2021-01-20?cm=DOCUMENT
https://sintact.ro/#/dokument/16910520/2021-01-20?cm=DOCUMENT
https://sintact.ro/#/dokument/16910520/2021-01-20?cm=DOCUMENT
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anulare. 

Or, aceste aspecte nu se încadrează în sintagma "erori materiale", ci reprezintă critici de 

legalitate vizând pretinse erori de judecată, constituind astfel un veritabil "recurs", imposibil de 

analizat pe calea contestației în anulare. În concluzie, motivele invocate de către contestator nu pot 

fi încadrate în textele de lege invocate drept temei al căii de atac exercitate în cauză. 

Pentru considerentele expuse şi ţinând seama de dispoziţiile art. 508 din C. proc. civ., Înalta 

Curte a respins contestația în anulare formulată de A. împotriva deciziei nr. 3390 din 17 octombrie 

2018 pronunţate de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, secţia contencios administrativ şi fiscal, ca 

nefondată. 

Procedura de judecată a contestației în anulare 

În cadrul contestației în anulare părțile se numesc contestator și intimat. 

Contestația în anulare este de competența instanței care a pronunțat hotărârea ce se atacă, 

indiferent de motivul invocat. 

Contestaţia în anulare poate fi introdusă în termen de 15 zile de la data comunicării hotărârii, 

dar nu mai târziu de un an de la data când hotărârea a rămas definitivă. 

Contestaţia se motivează în același termen de 15 zile, sub sancţiunea nulităţii acesteia. 

Instanţa poate suspenda executarea hotărârii a cărei anulare se cere, sub condiţia dării unei 

cauţiuni. 

Contestaţia în anulare se soluţionează de urgenţă şi cu precădere, potrivit dispoziţiilor 

procedurale aplicabile judecăţii finalizate cu hotărârea atacată. 

Întâmpinarea este obligatorie şi se depune la dosar cu cel puţin 5 zile înaintea primului termen 

de judecată. Contestatorul va lua cunoştinţă de conţinutul acesteia de la dosarul cauzei. 

Dacă motivul de contestaţie este întemeiat, instanţa va pronunţa o singură hotărâre prin care 

va anula hotărârea atacată şi va soluţiona cauza. Dacă soluţionarea cauzei la acelaşi termen nu este 

posibilă, instanţa va pronunţa o hotărâre de anulare a hotărârii atacate şi va fixa termen în vederea 

soluţionării cauzei printr-o nouă hotărâre. În acest ultim caz, hotărârea de anulare nu poate fi atacată 

separat4. 

Hotărârea dată în contestaţie în anulare este supusă aceloraşi căi de atac ca şi hotărârea 

atacată. 
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CONSIDERAȚII PRIVIND PROCEDURA SUCCESORALĂ 

NOTARIALĂ 
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Universitatea Europeană Drăgan din Lugoj 

Facultatea de Drept 
 

 
Rezumat: Procedura succesorală notarială este o procedură necontencioasă la care recurg moştenitorii 

când între aceştia nu există diferende cu privire la calitatea de succesori, la compunerea masei succesorale şi 

la cota care revine fiecărui moştenitor din masa succesorală. 

Prin urmare, notarul public competent soluţionează, la cererea moştenitorilor şi prin intermediul 

acestei proceduri graţioase, cauzele succesorale cu care a fost sesizat, sens în care eliberează certificatul de 

moştenitor care, până la anularea lui prin hotărâre judecătorească, face dovada deplină în privinţa calităţii de 

moştenitor şi a cotei sau bunurilor care se cuvin fiecărui moştenitor în parte. De altfel, în funcţie de caracterul 

contencios sau necontencios al procedurii succesorale supuse dezbaterii, procedura succesorală îmbracă două 

forme şi anume procedura succesorală judiciară şi procedura succesorală notarială. 

 Procedura succesorală judiciară este procedura succesorală care îmbracă caracter contencios, deci 

este procedura succesorală la care succesibilii apelează ori de câte ori nu există înţelegere deplină cu privire 

la orice aspect succesoral. Comparativ cu cea notarială, procedura succesorală judiciară este mult mai greoaie, 

durează mai mult ca timp şi de cele mai multe ori presupune şi costuri mai ridicate. 

Cuvinte cheie: Procedură succesorală notarială, procedură necontencioasă, moștenitori, certificat de 

calitate de moștenitor, certificat de moștenitor. 

 

Summary: The notarial succession procedure is a non-contentious procedure used by the heirs when 

there are no differences related to their quality of successors, the composition of the estate andeach heir's 

share of the estate. 

Thus, the notary public solves, at the request of the heirs and through this graceful procedure, the 

succession cases with which he was notified,meaning that he issues the certificate of heirwhich,  until its 

annulment by court decision, makes full proof as to the quality of the heir and the share or assets due to each 

individual heir. 

Moreover, depending on the contentious or non-contentious nature of the succession procedure under debate, 

the succession procedure takes two forms, namely the judicial succession procedure and the notarial 

succession procedure. 

The judicial succession procedure is the succession procedure which is of a contentious nature, so it 

is the succession procedure that successors resort to whenever there is no full understanding of any aspect of 

succession.Compared to the notarial one, the judicial succession procedure is much more difficult, it takes 

longer than usual and often involves higher costs.  

Key words: notarial succession procedure, non-contentious procedure, heirs, certificate of succession,  heir 

certificate.   
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Conform art. 557 alin. 1 C. civ. „Dreptul de proprietate se poate dobândi, în condiţiile legii, 

prin convenţie, moştenire legală sau testamentară ...” Deci „moştenirea” reprezintă o modalitate de 

dobândire a dreptului de proprietate. Moștenirea (stricto sensu) „este transmiterea patrimoniului unei 

persoane fizice decedate către una sau mai multe persoane” (art. 953 Cod civil).  

Din analiza definiţiei de mai sus rezultă că: 

a.- succesiunea este o transmisiune de patrimoniu;  

b.- obiectul transmisiunii este un patrimoniu (drepturi şi obligaţii luate împreună); 

c.- transmisiunea se face de la o persoană decedată, către una sau mai multe persoane (fizice sau 

juridice);  

d.- procedura succesorală notarială este o procedură necontencioasă la care recurg moştenitorii când 

între aceştia nu există diferende cu privire la calitatea de succesori, la compunerea masei succesorale 

şi la cota care revine fiecărui moştenitor din masa succesorală. persoana care transmite moştenirea 

este numai o persoană fizică, regulile care guvernează moştenirea neputându-se aplica în cazul 

încetării existenţei unei persoane juridice, pentru care operează reguli specifice;  

e.- persoanele care succed trebuie să existe, fără relevanţă dacă sunt persoane fizice, persoane juridice 

sau statul. Potrivit Art. 955 alin. 1 C. civ., patrimoniul succesoral „se transmite prin moştenire legală, 

în măsura în care cel care lasă moştenirea nu a dispus altfel prin testament-”moștenire testamentară”. 

Ea intervine, de regulă, numai în cazul în care cel care lasă moştenirea nu a dispus în timpul vieţii de 

averea sa prin testament. Moştenitorii legali pot fi: universali, cu titlu universal sau cu titlu particular. 

Orice persoană fizică poate dispune mortis causa de bunurile sale iar voinţa testamentară are 

întâietate, dar se manifestă (ca orice act juridic privat) doar în condiţiile legii. Persoanele desemnate 

de testator să culeagă moştenirea se numesc legatari. Legatarii pot fi: universali - cu vocaţie la 

întregul patrimoniu lăsat de defunct; cu titlu universal - cu vocaţie la o fracţiune din masa 

succesorală; cu titlu particular - cu vocaţie la bunuri singulare, anume determinate. Cele două feluri 

de moştenire, legală și testamentară, pot coexista. 

  Prin urmare, procedura succesorală notarială  este o procedură necontencioasă, grațioasă 

reglementată de dispozițiile Legii 36/1995 privind activitatea notarială și a notarilor publici și se 

poate uza de ea doar atunci când între moștenitori există înțelegere și aceștia nu-și contestă unii altora 

drepturi succesorale. 

 Procedura succesorală notarială se întemeiază pe statutul juridic de moștenitori,  al 

persoanelor care doresc să dezbată succesiunea, întinderea drepturilor succesorale, compunerea 

masei succesorale, iar motivul pentru care moștenitorii recurg la ea, deși dețin titlul și drepturile 

succesorale direct în puterea legii sau a testamentului, este eliberarea certificatului de moștenitor,  

actul care confirmă  încheierea  acestei proceduri.  

Procedura succesorală notarială nu este o procedură obligatorie, ea având caracter facultativ, 

transmisiunea patrimoniului succesoral de la defunct la moștenitorii săi nefiind condiționată în nici 

un fel de îndeplinirea acesteia, însă parcurgerea ei este utilă întrucât așa cum am precizat asigură 

obținerea certificatului de moștenitor, fără ca moștenitorii să polemizeze într-o procedură 

contencioasă. 

Competența dezbaterii succesorale în procedură necontencioasă aparține în principal 

notarului public mai întâi sesizat din circumscripția teritorială a Judecătoriei  de la ultimul domiciliu 

al defunctului, iar Legea care reglementează această procedura este Legea 36/1995 a notarilor publici 

și a activității notariale republicată precum și Regulamentul de aplicare a Legii notarilor publici. 

Cu toate că legea notarilor publici prevede că și misiunile diplomatice și oficiile consulare 
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ale României pot întocmi acte notariale totuși, aceste instituții ale Statului Român nu sunt îndreptățite 

să îndeplinească și procedura succesorală notarială. Această procedură este în competența exclusivă 

a notarului public din România.  

Procedura succesorală notarială este una specială fiind exclusiv realizată de  către  notarul 

public, ceilalți agenți instrumentatori asimilați acestuia neavând competența să o îndeplinească și 

doar prin excepție ea poate deveni contencioasă, în cazul neânțelegerilor dintre moștenitori. 

Procedura succesorală notarială are un caracter facultativ deoarece ea nu este obligatorie pentru 

succesori și nici pentru instanță. Moștenitorii o vor îndeplini doar în măsura în care doresc, iar 

instanța trebuie să obțină un simplu certificat - încheiere emis de către notarul public, care atestă 

rezultatul verificărilor evidențelor succesorale cu privire la de cujus. 

 Succesorii sesizează notarul public doar dacă există bunuri supuse unui regim juridic special 

(intabulare, conturi bancare, acțiuni, drepturi patrimoniale de autor) care îi împiedică să dispună 

liberi de acestea în lipsa certificatului de moștenitor. Procedura succesorală notrială are un caracter 

grațios, nelitigios, ceea ce înseamnă că se poate recurge la ea doar dacă succesorii sunt de acord cu 

toate aspectele ridicate de dezbaterea succesiunii, notarul public neputând să tranșeze conflictele care 

apar între moștenitori, întrucât acesta nu este organ de jurisdicție contencioasă. În situația conflictelor 

dintre moștenitori notarul trebuie să suspende procedura și să îndrume succesorii la instanța de 

judecată, singura care poate tranșa litigiile juridice. Din cele două caractere facultativ și grațios ale 

procedurii succesorale se poate deduce și caracterul voluntar al acesteia. Procedura succesorală se 

poate înfăptui doar dacă toți succesorii vor consimți de bună voie la încheierea ei, voința notarului 

nu li se poate impune cu forța. Notarul este doar agentul care instrumentează procedura succesorală, 

rolul voinței acestuia fiind să consemneze întocmai înțelegerea juridică la care au ajuns succesorii. 

 Operațiunile desfășurate în cadrul procedurii succesorale notariale, presupun exprimarea 

consimțământului succesibililor și a notarului totodată, eminanente voluntar de actul juridic. 

Moștenitorii datorează pentru săvârșirea procedurii succesorale taxe notariale, care sunt calculate 

proporțional cu valoarea masei succesorale, iar fiecare moștenitor este ținut să achite taxa 

corespunzătoare cotei sale ideale de moștenire. Iată deci o consecință a voinței moștenitorilor este și 

caracterul pecuniar al procedurii succesorale, pentru care totuși legea prevede diferite facilități fiscale 

aplicabile.(în situația în care se apelează la procedură într-un interval de timp 2 (doi) ani, calculat de 

la data decesului lui de cujus. 

Procedura succesorală se deschide doar la cererea oricărei persoane interesate în dezbaterea 

succesorală (în principiu persoane cu vocație succesorală sau reprezentanții legali ai acestor 

persoane). Prin excepție ea poate fi deschisă la cererea secretarului Consiliului local al localității în 

raza căreia se aflau bunurile defunctului la data deschiderii moștenirii. 

Criteriul principal de stabilire a notarului competent în speță să dezbată procedura succesorală 

este – ultimul domiciliu al lui de cujus. Conform legii, competența este a notarului public mai întâi 

sesizat din circumscripția teritorială a judecătoriei de la locul ultimului domiciliu al defunctului. 

Există și alte situații cum ar fi: - în circumscripția judecătorească funcționează doi sau mai mulți 

notari oricare dintre aceștia este competent, iar succesorii trebuie să se pună de acord asupra alegerii 

notarului, primul notar sesizat devenind competent; - în cazul succesiunilor succesive, competența 

teritorială este indicată de ultimul domiciliu al persoanei care a decedat cea din urmă și a cărei 

moștenire se va dezbate, iar succesorii vor alege doar unul dintre notarii publici care își desfășoară 

activitatea în circumscripție; - atunci când ultimul domiciliu al lui de cujus nu este cunoscut ori nu 

s-a aflat în România compentența de soluționare a procedurii succesorale aparține primului notar 
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sesizat din circumscripția unde defunctul a lăsat, în ordine exclusivă fie un bun imobil, fie un bun 

mobil. Dacă nu s-au identificat bunuri pe teritoriul României, competent cu procedura va fi notarul 

public cel dintâi sesizat. 

Certificatul de deces al autorului moștenirii face dovada decesului și a ultimului domiciliu al 

defunctului. Notarul își verifică competența de a dezbate succesiunea cu care este sesizat și verifică 

în evidențele succesorale ținute la nivelul Camerelor notarilor, dacă succesiunea cu care este sesizat, 

nu a mai fost dezbătută de un alt notar competent. 

Deschiderea procedurii succesorale este marcată de patru etape: învestirea notarului public, 

întocmirea inventarului, conservarea bunurilor moștenirii și înregistrarea cauzei. 

Important de reținut ar fi și faptul că persoanele interesate de deschiderea procedurii 

succesorale pot cere și inventarierea bunurilor moștenirii, în această situație, cererea de deschidere a 

procedurii succesorale poate fi înlocuită de cererea de inventariere a masei succesorale, și poate fi 

făcută chiar anterior deschiderii procedurii. Înregistrarea cererii în registrul de evidență succesorală 

a biroului și acordarea termenului pentru dezbaterea succesiunii se va face numai după obținerea 

certificatului eliberat de Cameră cu privire la verificarea în Registrul de evidență a procedurilor 

succesorale ținut de acesta care atestă neînregistrarea cauzei la alt birou notarial. Scopul respectării 

întocmai a acestor etape este de a împiedica derularea unei proceduri succesorale paralele sau 

ulterioare (eventual cu riscul de a se stabili diferit, în una și aceeași succesiune, care sunt moștenitorii, 

cotele, masa succesorală). 

După ce constată că este legal sesizat, notarul public înregistrează cauza și dispune citarea 

celor care au vocație la moștenire, iar dacă există testament, citează și pe legatari și executorul 

testamentar instituit. 

Notarul public procedează în cadrul dezbaterii succesorale la citarea succesibililor lui de 

cujus, sau a oricăror persoane care au vocație la moștenirea defunctului. Citația trebuie să cuprindă, 

sub sancțiunea nulității acesteia, pe lângă elementele prevăzute de Codul de procedură civilă și 

precizarea că, dacă succesibilul nu își exercită dreptul de a accepta în termenul prevăzut de lege, va 

fi prezumat că renunță la moștenire. În cazul în care, domiciliul actual al succesibilului nu este 

cunoscut, se poate proceda la citarea sa prin afișare la ultimul domiciliu al defunctului, afișare la 

ultimul domiciliu cunoscut al succesibilului sau publicare într-un ziar cu răspândire națională. 

Dacă printr-un testament s-a instituit un legatar universal, se citează, în lipsă de moștenitori 

rezervatari, numai legatarul; dacă testamentul este olograf sau mistic, se citează și moștenitorii legali. 

În ambele cazuri se va cita și executorul testamentar, dacă a fost desemnat prin testament. Pentru 

succesiunea care urmează a fi declarată vacantă notarul public citează autoritatea administrației 

publice. Conform art. 104 alin. 2 din Legea 36/1995 în cazul moștenitorului incapabil, se citează 

reprezentantul său legal și autoritatea tutelară. 

În cadrul procedurii succesorale notarul public desfăşoară operaţiuni obligatorii şi operaţiuni 

facultative. a. Principalele operaţiuni (obligatorii, comune) ale procedurii sunt: - stabilirea calităţii 

moştenitorilor şi a legatarilor, - întinderea drepturilor acestora şi, - compunerea masei succesorale 

(art. 105 alin.1 din Legea nr.36/1995). Operaţiunile de mai sus prefigurează cuprinsul certificatului 

de moştenitor care trebuie să cuprindă „patrimoniul succesoral, numărul şi calitatea moştenitorilor şi 

cotele ce le revin din acest patrimoniu" (art. 1132 C. civ.). Stabilirea calităţii „moştenitorilor şi a 

legatarilor" are loc în baza condiţiilor cerute de lege pentru a putea moşteni efectiv (art. 957 şi urm. 

C. civ.). Stabilirea moştenitorilor se face prin actele de stare civilă, testamente și declarațiile a cel 

puţin doi martori. Cel chemat la moștenire în temeiul legii sau al voinței defunctului poate accepta 
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moștenirea sau poate renunța la ea. Nimeni nu poate fi obligat să accepte o moștenire ce i se cuvine. 

Lipsa de înţelegere dintre părţi cu privire la masa succesorală şi la drepturile lor, confirmă 

caracterul litigios al raporturilor dintre moştenitori, caz în care notarul public nu mai este competent, 

pentru că procedura notarială nu se mai poate îndeplini, încetează de a mai fi necontencioasă, astfel 

că, în baza încheierii notarului public care constată această situaţie, instanţa rămâne bine sesizată sub 

raportul competenţei sale în astfel de cauze, (în baza art. 78 lit. b din aceeaşi lege). Cazul de 

suspendare, prevăzut de art. 78 lit. c din Legea nr. 36/1995, nu-şi mai găseşte aplicarea, întrucât 

părţile nu se mai pot adresa iniţial instanţei, fiind obligatorie şi prealabilă procedura succesorală 

notarială şi urmând mai întâi să recurgă la această procedură notarială, astfel că încheierea notarului 

public, în acest sens, va determina respingerea acţiunii. 

Procedura succesorală se va suspenda atunci când:  

a. a trecut un an de la deschiderea moștenirii și, deși legal citaţi, succesibilii nu s-au prezentat 

ori au abandonat procedura succesorală, fără a cere eliberarea certificatului de moştenitor, şi există 

dovada că cel puţin unul dintre ei a acceptat moştenirea18; - în cazurile de mai sus, notarul public 

stabileşte prin încheiere masa succesorală, cu precizarea bunurilor sau a drepturilor care se contestă, 

întinderea drepturilor moştenitorilor şi motivele neînţelegerii, îndrumând părţile să soluţioneze 

neînţelegerile pe cale judecătorească. 

 b. succesibilii îşi contestă unii altora calitatea sau nu se înţeleg cu privire la compunerea 

masei succesorale şi la întinderea drepturilor care li se cuvin.  

Dacă motivul de suspendare a dispărut, la cererea succesorilor, notarul va putea repune pe rol 

dosarul succesoral pe care îl va soluționa firesc prin emiterea certificatului de moștenitor. Notarul 

public poate emite și o încheiere de clasare a cauzei. Clasarea cauzei succesorale se justifică doar 

atunci când se constată că dosarul este fără obiect, adică în masa succesorală nu există bunuri, situație 

care are ca efect închiderea procedurii succesorale fără emiterea certificatului de moștenitor. 

Procedura se poate relua, la cererea celor interesați la momentul identificării bunurilor. Excepție 

pentru situația înfățișată, o constituie emiterea unui certificat de calitate de moștenitor care atestă 

doar calitatea de succesor legal fără nici o referință la masa succesorală, pentru că bunurile care o 

compun sunt incerte sau urmează a fi identificate abia în viitor. 

În ipoteza în care notarul public nu constată existența vreunei neregularități și moștenitorii se 

înțeleg va proceda la dezbaterea succesorală și emiterea certificatului de moștenitor.  

Scopul practic urmărit la declanșarea procedurii succesorale notariale este tocmai eliberarea 

certificatului de moștenitor, la finalul acesteia. Sintagma certificat de moștenitor este folosită atât de 

Legea notarilor (art. 114) cât și de Codul Civil (art. 1132) atunci când devoluțiunea succesorală este 

doar legală. Atunci când transmisiunea succesorală se va întemeia pe un testament, documentul va 

purta titlul de certificat de legatar. În situația în care devoluțiunea va fi în parte testamentară și în 

parte legală certificatul se va numi certificat moștenior și de legatar. Toate aceste certificate au 

întotdeauna aceeași natură și aceleași funcții. 

Potrivit dispozițiilor Art. 1132 Cod civil, ”certificatul de moștenitor se eliberează de către 

notarul public și cuprinde constatări referitoare la patrimoniul succesoral, numărul și calitatea 

motenitorilor și cotele ce le revin. din acest patrimoniu, precum și alte mențiuni prevăzute de lege.” 

El face dovada calității de moștenitor, precum și dovada dreptului de proprietate al moștenitorilor 

acceptanți asupra bunurilor din masa succesorală, în cota care se cuvine fiecăruia. Stabilirea calităţii 

de moştenitor reprezintă dreptul succesoral al unei persoane, întinderea acestui drept în raport cu 

dreptul altor persoane cu care vine în concurs la culegerea succesiunii şi cărora li se recunoaşte 
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aceeaşi calitate, scop în care cei interesaţi prezintă notarului public dovezile corespunzătoare, acte 

de stare civilă şi martori pentru bunurile succesorale, înscrisuri şi orice alte probe admise de lege 

(art.77 din Legea nr.36/1995).  

Drept urmare, certificatul de moștenitor poate fi definit ca reprezentând actul eliberat de către 

notarul public de la locul deschiderii moștenirii, în cadrul procedurii succesorale necontencioase, 

care permite dovedirea calității de moștenitor și a dreptului de proprietate asupra bunurilor 

succesorale și care în același timp, este mijoc de însezinare a moștenitorilor nesezinari.  

Certificatul de calitate de moștenitor este în fapt, un certificat de moștenitor simplificat, care 

nu conține bunurile defunctului și evidențiază numai numărul și calitatea succesorilor, cota care 

revine fiecărui moștenitor universal sau cu titlu universal, plata onorariilor, data eliberării sale și 

organul care-l eliberează. Succesibilii care solicită un asemenea certificat trebuie să facă dovada 

acceptării (exprese sau tacite, în condițiile legii a moștenirii) în termenul de exercitare a dreptului de 

opțiune succesorală. Certificatul de calitate de moștenitor se poate elibera chiar dacă nu există bunuri 

succesorale, precum și în ipoteza în care, în patrimoniul defunctului, există bunuri, însă stabilirea 

acestora necesită timp. 

 Deosebiri între certificatul de calitate de moștenitor și certificatul de moștenitor ar fi că cel 

de-al doilea face dovada atât a calității de moștenitor cât și a dreptului de proprietate asupra bunurilor 

succesorale pe când primul face dovada doar a calității de moștenitor. Certificatul de calitate de 

moștenitor deși precede eliberarea certificatului de moștenitor nu are valoarea acestuia din urmă. În 

situația în care certificatul de calitate de moștenitor a fost emis pe numele uneia dintre părțile litigante 

(al pârâtului spre exemplu) și cealaltă parte se consideră vătămată prin emiterea lui, va putea cere 

instanței judecătorești constatarea sau declararea nulității certificatului și stabilirea drepturilor sale, 

conform legii. Dacă reclamantul din proces a participat la procedura succesorală notarială și a 

consimțit la eliberarea certificatului de moștenitor, acesta are valoarea unei convenții între 

moștenitori iar anularea lui sau constatarea nulității vor putea fi cerute numai pentru vicii de 

consimțământ sau incapacitate. Față de terți mențiunile certifictului de moștenitor sunt opozabile 

numai până la dovada contrară. 

Concluzionând, procedura succesorală notarială este o procedură necontencioasă la care 

recurg moştenitorii când între aceştia nu există diferende cu privire la calitatea de succesori, la 

compunerea masei succesorale şi la cota care revine fiecărui moştenitor din masa succesorală. Prin 

urmare, notarul public competent soluţionează, la cererea moştenitorilor şi prin intermediul acestei 

proceduri graţioase, cauzele succesorale cu care a fost sesizat, sens în care eliberează certificatul de 

moştenitor care, până la anularea lui prin hotărâre judecătorească, face dovada deplină în privinţa 

calităţii de moştenitor şi a cotei sau bunurilor care se cuvin fiecărui moştenitor în parte. De altfel, în 

funcţie de caracterul contencios sau necontencios al procedurii succesorale supuse dezbaterii, 

procedura succesorală îmbracă două forme şi anume procedura succesorală judiciară şi procedura 

succesorală notarială. Procedura succesorală judiciară este procedura succesorală care îmbracă 

caracter contencios, deci este procedura succesorală la care succesibilii apelează ori de câte ori nu 

există înţelegere deplină cu privire la orice aspect succesoral. Comparativ cu cea notarială, procedura 

succesorală judiciară este mult mai greoaie, durează mai mult ca timp şi de cele mai multe ori 

presupune şi costuri mai ridicate 
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Rezumat: Preciputul, fiind o clauză a convenţiei matrimoniale, nu poate exista decât în măsura în 

care viitorii soti încheie o astfel de convenţie, clauza de preciput fiind un accesoriu al convenţiei 

matrimoniale. Pe de altă parte, existenţa unei convenţii matrimoniale nu implică neapărat şi existenţa unei 

clauze de preciput, viitorii soţi fiind liberi să hotărască asupra oportunităţii unei astfel de clauze, însă, odată 

ce au optat pentru ea, normele legale privind preciputul vor fi pe deplin aplicabile, având caracter imperativ. 

Cuvinte cheie: preciput, partaj, moștenire, bunuri comune, soți. 

 

Abstract:The precipice, being a clause of the matrimonial convention, can exist only insofar as the 

future spouses conclude such an agreement, the precipitous clause being an accessory of the matrimonial 

convention. On the other hand, the existence of a marriage agreement does not necessarily imply the existence 

of a precipitous clause, the future spouses being free to decide on the appropriateness of such a clause, but 

once they have opted for it, the legal rules on precipitous will be fully applicable. , having an imperative 

character. 

Key Words: precipit, sharing, inheritance, common goods, spouses. 

 

CLAUZA DE PRECIPUT – ORIGINE ȘI REGLEMENTARE 

Etimologic, „preciput” provine din latinescul praecipio, ere, însemnând „a apuca 

înainte”[1]. Clauza de preciput din legislația națională își are originea în prevederile dreptului 

francez, transpunând modelul acestuia cu unele modificări  

CONȚINUTUL CLAUZEI DE PRECIPUT 

Noţiunea de preciput o desprindem din art. 333 alin. (1) Cod Civil, care prevede: „Prin 

convenţie matrimonială se poate stipula ca soţul supravieţuitor să preia fără plată, înainte de partajul 

moştenirii, unul sau mai multe dintre bunurile comune, deţinute în devălmăşie sau în coproprietate. 

Clauza de preciput poate fi stipulată în beneficiul fiecăruia dintre soţi sau numai în favoarea unuia 

dintre ei”. 

Referirea la includerea clauzei într-o convenţie matrimonială o regăsim şi în art. 367 lit. d) 

din același cod. Clauza de preciput este, prin urmare, un acord de voinţe al soţilor, respectiv al 

viitorilor soţi, acord prin care aceştia convin ca, la data decesului unuia dintre ei, soţul supravieţuitor 

să preia unul sau mai multe bunuri determinate, înainte de partajul moştenirii, fără a fi ţinut la plata 

vreunui echivalent către masa succesorală. 

http://revista.universuljuridic.ro/clauza-de-preciput-natura-juridica/#f1
https://legeaz.net/noul-cod-civil/art-333-clauza-de-preciput-dispozitii-comune-drepturile-si-obligatiile-patrimoniale-ale-sotilor
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Preciputul, fiind o clauză a convenţiei matrimoniale, nu poate exista decât în măsura în care 

viitorii soti încheie o astfel de convenţie, clauza de preciput fiind un accesoriu al convenţiei 

matrimoniale. Pe de altă parte, existenţa unei convenţii matrimoniale nu implică neapărat şi 

existenţa unei clauze de preciput, viitorii soţi fiind liberi să hotărască asupra oportunităţii unei astfel 

de clauze, însă, odată ce au optat pentru ea, normele legale privind preciputul vor fi pe deplin 

aplicabile, având caracter imperativ. 

Fiind un acord de voinţe, clauza de preciput este supusă normelor legale privitoare la 

convenţii în general, precum şi celor incidente în materia convenţiilor matrimoniale în special. 

Întrucât convenţia matrimonială constituie un act solemn, iar clauza de preciput este 

accesorie acesteia, forma autentică prevăzută de art. 330 Codul Civil („convenţia matrimonială se 

încheie prin înscris autentificat de notarul public, înainte de căsătorie”) este obligatorie. 

S-ar putea obiecta oportunitatea unei analize cu privire la forma pe care trebuie să o îmbrace 

clauza de preciput, din moment ce constituie o clauză din contractul de căsătorie. Totuşi, clauza de 

preciput poate fi încheiată şi printr-un înscris distinct de convenţia matrimonială, deoarece, pentru 

modificarea convenţiei matrimoniale, legiuitorul nu prevede obligativitatea încheierii unei noi 

convenţii (art. 369 făcând doar trimitere la art. 291, art. 330, art. 334 şi art. 335, care folosesc doar 

sintagma de „act autentificat”, nu pe cea de „convenţie distinctă”, cu respectarea condiţiilor 

prevăzute de lege pentru încheierea convenţiilor matrimoniale). 

În cazul în care, iniţial, viitorii soţi, respectiv soţii ar omite includerea în convenţia 

matrimonială a unei clauze de preciput, ei nu ar fi nevoiţi ulterior să încheie o nouă convenţie 

matrimonială. într-o atare ipoteză, încheierea unui act adiţional la convenţia matrimonială ar fi 

suficientă, cu atât mai mult cu cât este vorba despre un contract (susceptibil de modificare prin acte 

adiţionale), iar legiuitorul nu interzice o astfel de posibilitate. Conform adagiuluiaccesorium 

sequitur principale, şi actul adiţional ar urma aceleaşi proceduri şi ar fi supus aceloraşi condiţii de 

fond şi de formă ca şi convenţia matrimonială. 

 

PĂRŢILE CLAUZEI DE PRECIPUT 

Părţile clauzei de preciput sunt, conform art. 330 şi art. 333 Cod Civil, viitorii 

soţi, respectiv soţii. Astfel, când convenţia matrimonială precede căsătoria, conform art. 330 alin. 

(2), părţi ale clauzei de preciput sunt viitorii soţi. Conform art. 369, după trecerea unei perioade de 

cel puţin un an de la încheierea căsătoriei, soţii pot opta pentru un alt regim matrimonial. Schimbarea 

regimului matrimonial se face prin act autentificat de notarul public, iar soţii pot opta pentru 

stipularea unei clauze de preciput în cuprinsul acestuia. 

Prin urmare, părţile clauzei de preciput sunt viitorii soţi, în cazul în care convenţia 

matrimonială în care este stipulată clauza de preciput precede căsătoria, respectiv soţii, în cazul în 

care clauza de preciput este cuprinsă într-un act matrimonial încheiat ulterior încheierii căsătoriei, 

în vederea schimbării regimului matrimonial, sau în cazul în care soţii decid asupra stipulării unei 

clauze de preciput ulterior semnării convenţiei matrimoniale şi încheierii căsătoriei. 

 

OBIECTUL CLAUZEI DE PRECIPUT 

Obiectul clauzei de preciput constă în dreptul soţului supravieţuitor de a prelua fără plată 

anumite bunuri determinate, bunuri făcând parte din comunitatea de bunuri a soţilor. 
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Preluarea fără plată a unor bunuri, producând o sporire a patrimoniului soţului supravieţuitor 

în detrimentul masei succesorale lăsate de soţul predecedat, nu poate constitui decât o liberalitate. 

Analiza conţinutului reglementării clauzei de preciput conduce la interpretarea că bunurile 

asupra cărora poartă drepturile soţului supravieţuitor trebuie să îndeplinească două condiţii: 

- să fie determinate sau determinabile; 

- să facă parte din bunurile comune ale soţilor. 

Bunurile supuse clauzei preciputare pot fi determinate doar în măsura în care ele există la 

data încheierii convenţiei matrimoniale, respectiv la data stipulării clauzei de preciput şi doar în 

măsura în care la acea dată există bunuri aflate în coproprietatea soţilor. Prin urmare, în cazul 

stipulării unei clauze de preciput în chiar convenţia matrimonială prenupţială, trebuie să ţinem 

seama de faptul că bunurile respective vor fi determinate doar în măsura în care există bunuri 

dobândite în coproprietate de viitorii soţi, existenţa unor bunuri comune (devălmaşe) fiind exclusă 

în ipoteza art. 330 alin. (2), când încheierea convenţiei matrimoniale precede încheierea căsătoriei. 

în toate celelalte cazuri în care s-ar stipula o clauză de preciput în chiar cuprinsul convenţiei 

matrimoniale, obiectul clauzei de preciput, fiind un bun viitor al soţilor, nu poate fi 

decât determinabil. 

Cea de-a doua cerinţă a textului de lege este ca preciputul să poarte asupra unuia sau a mai 

multor bunuri comune, deţinute în devălmăşie sau în coproprietate. 

Un aspect aparte ar fi acela în care preciputul stipulat de soţi priveşte unul sau mai multe 

bunuri deţinute de aceştia în coproprietate de drept comun. 

După cum se ştie, soţii, pe lângă bunurile aflate în coproprietatea lor devălmaşă, pot avea şi 

bunuri în coproprietate de drept comun, care constituie bunuri din categoria bunurilor proprii ale 

soţilor. Spre exemplu, bunuri dobândite pe cote-părţi anterior încheierii căsătoriei, bunuri dobândite 

în timpul căsătoriei prin donaţie (dacă donatorul stipulează că bunul va fi dobândit de cei doi soţi ca 

bun propriu în cote-părţi, cu specificarea cotei fiecăruia), bunuri achiziţionate de soţi din fonduri 

deţinute anterior cu titlu de bun propriu [art. 340 lit. g)] etc. 

O altă problemă care se poate pune este aceea de a şti dacă pot face obiectul clauzei de 

preciput şi dezmembrămintele dreptului de proprietate, referindu-ne aici în mod special la 

uzufructul comunităţii, al unei părţi din comunitate sau al unui bun determinat, posibilitate existentă 

în sistemul dreptului francez. 

Articolul 703 din Codul Civil defineşte uzufructul ca fiind „dreptul de a folosi bunul altei 

persoane şi de a culege fructele acestuia, întocmai ca proprietarul, însă cu îndatorirea de a-i conserva 

substanţa”. Se poate deduce că, atâta timp cât bunurile asupra cărora poartă uzufructul au calitatea 

de bunuri comune şi instituirea uzufructului nu aduce atingere asupra rezervei succesorale, nu există 

niciun impediment pentru răspunsul afirmativ la întrebarea pusă, mai ales că soţul supravieţuitor are 

îndatorirea de a conserva substanţa bunului. 

Pe de altă parte, făcând aplicarea principiului libertăţii convenţiilor matrimoniale, nu vedem 

care ar fi motivele pentru care soţii ar fi împiedicaţi să stipuleze în clauza de preciput 

dezmembrăminte ale dreptului de proprietate comună, cât timp prin aceasta nu sunt depăşite limitele 

impuse de lege, cunoscut fiind principiul că „cine poate mai mult poate şi mai puţin”. 
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Rezumat: Această infracţiune prezintă un grad de pericol social important, dar nu prin poziţia 

subiectivă a autorului, ci, pe de o parte, din cauza rezultatului socialmente periculos, identic cu cel al tuturor 

infracţiunilor din acest capitol, decesul unei persoane, iar, pe de altă parte, din cauza frecvenţei deosebite a 

acestor fapte, comise într-una din variantele normative prevăzute de legiuitor.  

 Posibilitatea uciderii din culpă este din ce în cemai mare, în condiţiile progresului tehnico-

ştiinţific introdus în viaţa obişnuită.  

În astfel de condiţii, atitudinea neglijentă, nepăsătoare sau imprudent în mânuirea mijloacelor tehnice 

sau în utilizarea energiilor poate avea consecinţe tragice. De aceea, fapta de ucidere din cupă a fost  şi este 

sancţionată sever, în scopul prevenirii atitudinilor neglijente şi al îndreptării, prin pedepse adecvate, a celor 

care dau dovadă de neglijenţă gravă faţă de viaţa persoanei. 

Cuvinte cheie: ucidere, culpă,apărarea vieții, fenomen social. 

 

Abstract:This crime presents a significant degree of social danger, but not by the subjective position 

of the perpetrator, but, on the one hand, because of the socially dangerous result, identical to that of all crimes 

in this chapter, the death of a person and, on the other partly, due to the special frequency of these deeds, 

committed in one of the normative variants provided by the legislator. 

The possibility of culpable homicide is growing, given the technical and scientific progress 

introduced into ordinary life. 

Under such circumstances, a careless, careless, or reckless attitude toward the use of technical means 

or the use of energy can have tragic consequences. Therefore, the act of killing in the cup has been and is 

severely punished, in order to prevent negligent attitudes and to correct, through appropriate punishments, 

those who show serious negligence towards the person's life. 

Keywords:murder, guilt, defense of life, social phenomenon. 

 

 

„Infracțiunile contra vieții sunt cele mai grave infracțiuni contra persoanei, deoarece 

prin săvârșirea lor i se răpește omului bunul cel mai de preț, care este viața. De aceea, faptele 
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îndreptate împotriva vieții omului au fost incriminate din cele mai îndepărtate timpuri, fiind 

întotdeauna sancționate cu mare severitate”5. 

 

 Uciderea din culpă este singura infracţiune din întregul capitol 30 al Codului penal 

privind infracţiunile contra vieţii care nu are ca formă de vinovăţie intenţia.  

 Această infracţiune prezintă un grad de pericol social important, dar nu prin poziţia 

subiectivă a autorului, ci, pe de o parte, din cauza rezultatului socialmente periculos, identic cu cel 

al tuturor infracţiunilor din acest capitol, decesul unei persoane, iar, pe de altă parte, din cauza 

frecvenţei deosebite a acestor fapte, comise într-una din variantele normative prevăzute de 

legiuitor.  

 Posibilitatea uciderii din culpă este din ce în cemai mare, în condiţiile progresului 

tehnico-ştiinţific introdus în viaţa obişnuită.  

 În astfel de condiţii, atitudinea neglijentă, nepăsătoare sau imprudent în mânuirea 

mijloacelor tehnice sau în utilizarea energiilor poate avea consecinţe tragice. De aceea, fapta de 

ucidere din cupă a fost  şi este sancţionată sever, în scopul prevenirii atitudinilor neglijente şi al 

îndreptării, prin pedepse adecvate, a celor care dau dovadă de neglijenţă gravă faţă de viaţa 

persoanei. 

 Uciderea din culpă a fost incriminată încuprinsul art. 192 Cod penal într-o variant 

simplă (tipică) în alin. 1 şi în două variante agravate, prevăzute în alin. 2 și 3 ale aceluiaşi articol. 

 Ca urmare, autorul, ținând cont de creșterea substanțială a cazurilor de ucidere din 

culpă, reliefeză în prezenta lucrare: importanța protecției vieții persoanei, apărată de legiile 

tuturor timpurilor, momentul apariției în dreptul intern a infracțiunii de ucidere din culpă, definiția 

și structura în actuala reglementare, precum și o serie de jurisprudență din doctrina internă cu 

privire la norma de incriminare a uciderii din culpă. 

 

Considerente generale 

 IMPORTANȚA PROTECŢIEI VIEŢII PERSOANEI – CA O CONDIŢIE 

INDISPENSABILĂ A ÎNSĂŞI EXISTENŢEI SOCIALE OMENEŞTI 

 

 Legile tuturor timpurilor au ocrotit persoana umană, sancţionând pe cei care atentau 

la viaţa, integritateacorporală şi sănătatea persoanei. 

 În urmă cu două milenii Titus Lucrețius Carus afirma: „Vitaque mancipio nulli 

datur, omnibus usu”, adică „viața nu este proprietatea nimănui, ci uzufructul tuturor”, atrăgând 

atenția asupra importanței valorii vieții persoanei sub aspectul succesiunii generațiilor și 

permanenței omului în lume. 

                                                           
5 I. Dobrinescu, Infracțiuni contra vieții persoanei, București, Editura Academiei R.S.R., 1987, p. 11-18. 
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 La 10 decembrie 1948, Adunarea Generală a O.N.U. a adoptat şi proclamat 

Declaraţia universală a drepturilor omului. După acest act istoric, Adunarea Generală a recomandat 

statelor membre sa nu precupeteasca nici unul din mijloacele care le stau la dispoziţie pentru a 

publică în mod solemn textul Declaraţiei şi „pentru a face astfel ca el să fie distribuit, afişat, citit 

şi comentat, în principal în şcoli şi în alte instituţii de învăţămînt, indiferent de statutul politic al 

ţărilor sau teritoriilor”.6 

 În cuprinsul Declaraţiei Universale a drepturilor omului suntstipulate drepturile 

fundamentale arătându-se că: „toate fiinţele se nasc libere şi egale în demnitate şi drepturi; orice 

fiinţă umană are dreptul la viaţă, la libertate şi securitatea persoanei sale; nimeni nu poate fii ţinut 

în sclavie , nici în servitute, sclavajul şi comerţul de sclavi sunt interzise sub toate formelelor; 

nimeni nu va fi supus la imixtiuni arbitrare în viaţa sa personală, în familia sa, în domiciliul său, 

corespondenţa sa, nici la atingeri aduse onoarei sau reputaţiei sale, în executarea drepturilor şi 

libertăţilor sale, nici un om nu este supus decât numai îngrădirilor stabilite prin lege, inclusiv 

adrepturilor şi libertăţilor altora şi ca să fie satisfăcute justele cerinţe ale moralei, ordinii publice 

şi bunăstării generale într-o societate democrată”.7 

 Declaraţia Universală a drepturilor omului a declanşat un vast proces de elaborare a 

unui mare număr dereglementări în Europa, America Latină, Africa, Ţările Arabe, toate având ca 

subiect recunoaşterea şi respectarea drepturilor fundamentale ale omului. 

 Constituţia României din Decembrie 1991, acordă în Cap. II –„Drepturile şi 

libertăţile fundamentale” 

O nouă însemnătate ocrotirii drepturilor şi libertăţilor omului,cuprinzând asemenea 

principii, cum sunt: 

garantarea dreptului la viaţă, precum şi a dreptului la integritate fizică şi psihică ale 

persoanei (art.22, alin.1); libertatea individuală şi siguranţa persoanei (art.23); inviolabilitatea 

domiciliului şi a reşedinţei (art.27); secretul corespondenţei, interzicerea muncii forţate ( art.39)8. 

 Apărarea persoanei şi îndeosebi a vieţii sale constituie o preocupare comună a 

tuturor sistemelor de drept. 

 În orice orânduire socială viaţa a fost ocrotită de lege nu atât ca fenomen biologic, 

ci în primul rând ca fenomensocial ca valoare primară şi absolută a oricărei societăţi, cao condiţie 

indispensabilă a însăşi existenţei socialeomeneşti. 

 Legea ocroteşte nu numai interesul fiecărui individ dea trăi, de a-şi conserva şi a 

prelungi viaţa, ci mai alesinteresul societăţii ca viaţa fiecărui om să fie păstrată şirespectată de 

ceilalţi, conservarea vieţii indivizilor fiindhotărâtoare pentru existenţa societăţii, care nu poate 

ficoncepută decât ca formată din indivizi în viaţă. 

 

                                                           
6 Declaraţia Universală a Drepturilor Omului din 10 decembrie 1948; 
7 I. Suceavă, Marcu Viorel, Gh. Constantin – Omul şidrepturile sale, EdituraM.I. ,Bucureşti , 1991. p.23; 
8 Constituţia României din 21 noiembrie 1991. 
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APARIȚIA INFRACȚIUNII DE UCIDERE DIN CULPĂ 

 

 În legislaţia noastră, reglementarea acestei infracţiuni și respectiv diferenţa dintre 

omorul intenţionat și cel din culpa se cristalizează destul de târziu. 

 Cele dintâi legiuiri române au fost Cartea românească de învăţătură de la pravilele 

împărăteşti tipărită în 1646 lamănăstirea Trei Ierarhi din Iaşi şi Îndreptarea legii, tipărită în1652 

la Târgovişte. 

 În aceste legi, omorul era pedepsit cu asprime şidiscriminare. Omorul era considerat 

infracţiunea cea mai gravă fiind judecat la început de căpeteniile oştii, după aceea de către domn 

făcându-se deosebire între omorul intenţionat şi cel fără de voie.  

 Deşi diferenţa între omorul prin imprudență și cel intenţionat nu este practic 

realizată, totuşi în aceste legiuiri apar pentru primadata anumite cauze cum ar fi: mânia, beţia, 

obiceiul locului, ignoranța, care duc la micşorarea pedepsei. 

 Mai târziu, în Codul lui Calimachi9 se face diferenţierea între intenţie și culpă: „cel 

ce ucide cu greşeală și fără de voia lui, să nu se certe ca un ucigatoriu”10. 

 

INFRACȚIUNEA DE UCIDERE DIN CULPĂ ÎN ACTUALA REGLEMENTARE 

 

 Uciderea din culpă poate fi definită ca fiind: „Săvârșirea oricărei acțiuni sau 

inacțiuni prin care este suprimată, din culpă, viața unei persoane”11 

 Deosebirea faţă de omor constă în forma vinovăţiei: culpa în loc de intenţie.  

 De aici decurge o diferenţă considerabilă cât priveşte gradul lor de pericol social, 

uciderea din culpă prezentând o gravitate mai redusă decât omorul. 

 

În structura infracțiunii de ucidere din culpă intră următoarele elemente:  

1. Obiectul infracțiunii 

2. Subiecții infracțiunii 

3. Conținutul constitutiv al infracțiunii 

4. Variantele agravate ale infracțiunii 

5. Formele infracțiunii 

6. Sancţiuni aplicabile infracțiunii 

 

                                                           
9 CodulCalimach a fost un cod civil al Moldovei, scris la inițiativa domnitorului Scarlat Callimachi (Calimach), care 
l-a promulgat în 1817, fiind scris în limba greacă folosindu-se totodată în fapt, ca model principal, codul civil francez 
de la 1804 și codul civil austriac de la 1811; 
10Vladimir Hanga - Istoria dreptului romanesc Vol. I - Academiei, 1980, pag.63; 
11Mihai Udroiu – Fișe de drept penal – Parte Specială – Ediția IV – Universul Juridic, 2017 – Fișa nr. 5, pag. 37. 
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Obiectul infracțiunii 

 Obiectul infracțiunii se clasifică în: obiect juridic și obiect material. 

 Toate infracțiunile au întotdeauna obiect juridic. 

 Obiectul juridic al infracțiunii de ucidere din culpă este viața persoanei și relațiile 

sociale în legătură cu dreptul la viață 

 Când vorbim de viața privită din punctul de vedere al justiției penale, trebuie să 

avem în vedere momentul începerii și momentul în care se încheie: 

i. Viața începe: în momentul desprinderii totale de corpul mamei prin tăierea 

cordonului ombilical 

ii. Viața se încheie: în momentul morții cerebrale. 

 Moartea cerebrală reprezintă degradarea structurilor neocorticale în principal 

datorită lipsei oxigenului și a glucozei la nivelul neuronilor (celulele nervoase), stare în care se 

poate proceda, din punct de vedere medical, la prelevarea de organe pentru transplant 

 Obiectul material al infracțiunii de ucidere din culpă este corpul persoanei în 

viață. 

 

SUBIECȚII INFRACȚIUNII 

 Subiecții infracțiunii de ucidere din culpă se clasifică în: subiect activ și subiect 

pasiv; 

 Subiectul activ al infracțiunii de ucidere din culpă poate fi regăsit în toate formele 

de participație penală, adică:autor, coautor, instigator, complice; 

 Subiectul activ al infracțiunii de ucidere din culpă poate fi orice persoană 

(fizică/juridică) cu capacitate penală; 

 În cazul subiectului activ, participația proprie este posibilă numai sub forma 

coautoratului si numai în cazul reținerii culpei comune a mai multor persoane la săvârșirea faptei 

tipice; 

 În cazul subiectului activ, participația improprie sub forma intenție-culpă este 

posibilă,întrucât, persoanele care au determinat, înlesnit sau ajutat în orice mod, cu intenție, la 

săvârșirea uciderii din culpă vor fi sancționate pentru instigare, respectiv complicitate la 

infracțiunea de omor; 

 Prin participația proprie înțelegem faptul că toți participanții(autor, coautor, 

instigator, complice) acționează cu aceași formă de vinovăție; 

 Subiectul pasiv al infracțiunii de ucidere din culpă poate fi întotdeauna doar 

persoana fizică în viață – persoana juridică nu poate fi subiect pasiv. 

 

Conținutul constitutiv al infracțiunii 

 Conținutul constitutiv al infracțiunii de ucidere din culpă este format din:latura 

obiectivă și latura subiectivă 
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 Latura obiectivă reprezintă activitatea fizică materială desfăşurată de subiect şi 

susceptibilă să producă o schimbare în lumea înconjurătoare prin lezarea ori punerea în pericol 

a unei valori sociale şi a relaţiilor sociale corespunzătoare acesteia. 

 Latura obiectivă cuprinde: elementul material, urmarea imediată, legătura de 

cauzalitate. 

 Elementul material reprezintă activitatea materială desfăşurată de subiectul activ, 

adică însuşi actul de conduită interzis sau impus prin norma de incriminare. 

 Elementul materialal infracțiunii de ucidere din culpă esteuciderea unei persoane 

în viață 

 Elementul materialal infracțiunii de ucidere din culpă poate fi realizat, atât prin 

acțiune (infracțiuni comisive), cât și prin inacțiune (infracțiuni omisive) 

 Urmarea imediată constă în schimbarea în lumea obiectivă, pe care o produce 

săvârşirea acţiunii sau inacţiunii interzise de legea penală, ori prin atingerea în orice mod adusă 

uneia dintre valorile sociale care formeaz ă obiect al ocrotirii penale; 

 Urmarea imediată a infracțiunii de ucidere din culpă este moartea victimei; 

 Legătura de cauzalitatereprezintă acea relaţie de la cauză la efect între elementul 

material şi urmarea imediată prevăzută în norma de incriminare. 

 Legătura de cauzalitatea infracțiunii de ucidere din culpă trebuie să existe și să fie 

dovedită; legătura dintre acțiunea sau inacțiunea subiectului activ și moartea victimei; 

 Latura subiectivăreprezintă totalitatea condiţiilor privitoare la atitudinea psihică 

afăptuitorului faţă de fapta sa şi urmările acesteia prevăzute în norma de incriminare; 

 Latura subiectivă cuprinde: elementul subiectiv (vinovăţia), mobilul (motivul), 

scopul 

 Latura subiectivăa infracțiunii de ucidere din culpă cuprinde doar elementul 

subiectiv (vinovăţia), nu există mobilul (motivul) și scopul; 

 Vinovăţia reflectă atitudinea psihică afăptuitorului faţă de fapta sa şi urmările 

acesteia exprimată în forma de vinovăţie cerută delege pentru ca acel tip de faptă să constituie 

infracţiune; 

 Elementul subiectiv (vinovăția), al laturii subiective a infracțiunii de ucidere din 

culpă, este reprezentat încă din denumirea infrațiunii, de către culpă; 

 Culpa poate fi de 2 feluri: culpă simplă sau culpă cu prevedere; 

 Culpa cu prevedere sau uşurinţa constă în faptul că făptuitorul prevede rezultatul 

faptei sale, pe care nu-l acceptă socotind fără temei că nu se va produce (se bazează pe experienţă, 

pricepere, etc.); 

 Culpa simplă sau neglijenţaconstă în faptul că făptuitorul nu a prevăzut rezultatul 

faptei sale, deşi putea şi trebuia să-l prevadă. 

 

Variantele agravate ale infracțiunii 

 Circumstanțele agravate sunt fapte sau împrejurări prevăzute de lege, care relevă 

un pericol social concret sporit al faptei sau o periculozitate mai mare a făptuitorului, putând 

determina instanța de judecată să aplice o pedeapsă mai severă; 
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 În cazul infracțiunii de ucidere din culpă lege prevede 2 situații: 

1. Uciderea din culpă săvârșită ca urmare a nerespectării dispozițiilor legale ori a 

măsurilor de prevedere pentru exercițiul unei profesii sau meserii ori pentru efectuarea unei 

anumite activități – art. 192 alin. 2 Cod Penal 

 Fapta trebuie să fie săvârșită în timpul exercitării profesiei, meseriei sau activității, 

cu nerespectarea regulilor prevăzute pentru exercitarea acesteia și să fie urmarea nerespectării 

dispozițiilor legale – culpa profesională 

 „Existența acestei forme agravate a infracțiunii de ucidere din culpă necesită 

îndeplinirea următoarelor cerințe cumulative: autorul faptei să fie un profesionist (inginer, medic, 

farmacist, chimist, arhitect etc.) sau un meseriaș (mecanic, instalator, zidar, tâmplar etc.) sau să 

efectueze o anumită activitate (conducător de vehicul, vânător etc.); pentru exercițiul respectivei 

profesii sau meserii ori pentru efectuarea respectivei activități să existe dispozițiilegale sau măsuri 

de prevedere; fapta să fie urmarea nerespectării acelor dispoziții legale sau măsuri de 

prevedere.”12 

 „Astfel, profesionistul sau meseriașul care nu săvârșește fapta în exercițiul profesiei 

sau al meseriei proprii ori în exercițiul altei profesii sau meserii răspunde pentru varianta simplă 

a infracțiunii, în schimb cel care nu are nicio profesie sau meserie, dar se manifestă într-un sector 

de activitatea specific și, din ușurință sau neprevedere, ucide o persoană, răspunde pentru varianta 

agravată analizată.”13 

2. Uciderea a două sau mai multor persoane – art. 192 alin. 3 Cod Penal 

 Poate privi atât forma de bază a infracțiunii, cât și cealaltă formă agravată;  

 constituie un caz de unitate legală de infracțiune (infracțiune complexă) 

 Infracţiunea complexă în conţinutul său intră ca element sau ca circumstanţă 

agravantă oacţiune sau inacţiune care constituie prin ea însăşi o faptă prevăzută de legea penală. 

 

Formele infracțiunii 

 Formele infracțiunii de ucidere din culpă sunt formate din: acte pregătitoare, 

tentativă, consumarea (infracţiunea consumată) 

 Actele pregătitoare sunt acele acte care pregătesc condiţiile de trecere la 

executarea acţiunii sau inacţiunii; acestea pot să constea în procurarea, confecţionarea, 

modificarea ori adaptareainstrumentelor, mecanismelor sau dispozitivelor ce vorfolosi la 

executarea faptei, precum şi înculegerea de informaţii asupra condiţiilorîn care urmează să fie 

săvârşită infracţiunea; 

 Actele pregătitoare în cazul infracțiunii de ucidere din culpă nu sunt posibile; 

 Tentativa constă înpunerea în executare a intenţiei de a săvârşi infracţiunea, 

executare care a fost însă întreruptă sau nu şi-a produs efectul; 

 Tentativaîn cazul infracțiunii de ucidere din culpă nu este posibilă 

                                                           
12Curtea Constituțională - Decizia nr. 499 din 17 iulie 2018referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor 

art. 178 alin. 2 din Codul penal din 1969 și ale art. 192 alin. (2) fraza întâi din Codul penal, pct.17. 
13Curtea Constituțională - Decizia nr. 499 din 17 iulie 2018 referitoare la excepția de neconstituționalitate a 

dispozițiilor art. 178 alin. 2 din Codul penal din 1969 și ale art. 192 alin. (2) fraza întâi din Codul penal, pct.17. 
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 Consumarea (infracţiunea consumată)constă în momentul în care actele de 

executare au fost duse până la capăt şi s-a produs rezultatul prevăzut de norma de incriminare. 

 Consumarea (infracţiunea consumată) în cazul infracțiunii de ucidere din culpăse 

produce în momentul producerii morții 

 

CONCLUZII 

 
 În cazul infracţiunii de ucidere din culpă, victima are în multe cazuri un rol 

important în producerea accidentului în urma căruia îşi pierde propria viaţă. Este suficient ca în 

această privinţă să amintim situaţiile în care victim circulă pe căile publice în stare de ebrietate sau 

nu respect regulile de circulaţie ori regulile de securitate a muncii. Viaţa modernă cu stilul ei 

trepidant, nu permite dezinteres din partea nimănui şi deci şi sub aspectul cauzal, contribuţia 

victimei poate avea, ca orice altă contribuţie character determinant. 

 Pe această  linie se situează speţele: inculpatul este de acord ca victima , în stare de 

ebrietate să fie transportată pe aripa din dreapta a tractorului pe care-l conducea; aceasta la un 

moment dat s-a dezechilibrat, a căzut şi a fost ucisă sub roţile tractorului. 

 În această situaţie făptuitorul nu poate să susţină că ar fi şi culpa victimei, atâta  timp 

cât a avut cunoştiinţa de la început că prin fapta sa încalcă dispoziţiile Regulamentului privind 

circulaţia pe drumurile publice şi expune victim unui risc deosebit de periculos. 

 În practica judiciară s-a decis că nu va exista răspunderea conducătorului auto dacă 

victima s-a urcat fără ştirea şoferului în camion şi la o curbă periculoasă, nu s-a sprijinit de barele 

maşinii, a căzut accidentându-se mortal - nu este vinovat şoferul dacă în timpul rulajului maşinii, 

sare pe neaşteptate din maşină şi se accidentează. 

 Prevenirea criminalităţii desemnează un proces social permanent, care presupune 

aplicarea unui ansamblu de măsuri cu caracter social, cultural, economic, politic, administrative şi 

juridic destinate să preîntâmpine săvârşirea faptelor antisocial prin identificarea, neutralizarea şi 

înlăturarea actului infracţional. 

 Prevenirea nu înseamnă doar preîntâmpinarea săvârşirii pentru prima dată a unei 

infracţiuni ci şi împiedicarea repetării faptei penale de către acelaşi autor. 

 În cazul infracţiunii de ucidere din culpă, în practica judiciară culpa comună a 

autorului şi victim determină, în cele mai multe cazuri, scăderea substanţială a pedepsei. 

 De regulă instanţele aplică sancţiuni corecte în această materie, fiind preocupate să 

influenţeze prin pedeapsă conduit viitoare a făptuitorului astfel încât acesta să răspundă 

corespunzător la solicitările exterioare, să-şi creeze structure inhibitorii mai rezistente şi să aibă o 

mai mare forţă de chibzuire atunci când acţionează în situaţii de pericol potenţial pentru viaţa 

persoanelor. 

 Majoritate aautorilor consider că ancţionarea infracţiunilor neintenţionate cu 

pedepse intimidante nu are o influenţă pozitivă asupra comportamentului; ceea ce se impune este 

dozarea corespunzătoare a sancţiunilor, nu după gravitatea rezultatului, ci în raport cu intensitatea 
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culpei14ca şi folosirea pe scară largă a altor forme de tratament penal în locul 

închisorii15tratamentele delicvenţilor în afara închisorii sau fără închisori. 

 

 Numărul victimelor din ucidere din culpă este mult mai mare decât al celor de omor. 

Numai automobilul, de-alungul existenţei lui a provocat moartea a 25 de milioane de oameni.  

Ucidere din culpă. Nerespectarearegimului de viteză. Victimă care traversastradaprintr-

un loc nepermis. Achitare. (Curtea de Apel Bacău, Deciziapenală nr. 611/2015) 

 „Criteriul obiectiv care se presupune în doctrina penală în stabilirea obligației de 

prevedere este cel al împrejurărilor în care se săvârșește fapta pentru a observa dacă orice om 

normal și atent din categoria făptuitorului avea în momentul săvârșirii faptei posibilitatea să 

prevadă rezultatul . 

 Circulând cu o viteză mai mare decât limita legală (70 Km/h), rezultatul produs, 

respective accidentarea victimei , era previzibil, deci inculpatul trebuia să-l prevadă. 

 Pentru existența culpei ca formă de vinovăție este necesarsă se stabilească dacă 

inculpatul putea să prevadă rezultatul faptei sale. 

 Posibilitatea concretă de prevedere a inculpatului este apreciată în funcție de 

personalitatea acestuia ,experiența de viață, pregătirea profesională. 

 Dacă inculpatul nu a putut prevedea rezultatul, vinovăția sub forma culpei nu poate 

fi reținută datorită imposibilității subiective a inculpatului de a-l prevedea . 

 Din cuprinsul expertizei auto întocmită în cursul urmării penale rezultă că victima 

s-a angajat în traversarea drumului public fără să se asigure din ambele direcții; viteza 

autovehiculului în momentele premergătoare producerii accidentului a fost de 105 km/h; 

accidental putea fi evitat de inculpat, dacă viteza de deplasare în momentele premergătoare 

evenimentului rutier era de până la 51,3 km/h, prin locul respectiv, autovehiculele din categoria 

celui în cauză, puteau să circule cu viteza de 70 km/h. 

 Din concluziile raportului medico-legal rezultă că victima, la momentul decesului, 

prezenta o alcoolemie de 2,50 gr. %. 

 În condițiile în care victima s-a angajat în traversarea părții carosabile printr-un 

loc nepermis, inculpatul nu a fost avertizat și pus în situația de a-și măriatenția și de a reduce 

viteza autoturismului. Deși a circulat cu o viteză mai mare decât limita maximă admisă (70Km/h) 

inculpatul nu a putut evita impactul cu victim prin manevra de frânare, deoarece timpul de care a 

dispus pentru evitarea  măsurilor de evitarea accidentului de 1,08 secunde, a fost mai mic decâ 

tcel care îi era necesar pentru oprirea autoturismului (5,7 secunde). Accidentul putea fi evitat prin 

manevra de frânare dacă inculpatul observa victim angajată în traversarea drumului public când 

se afla la o distanță de 98,6 metri, ori în condițiile în care victima era îmbrăcat cu haine de culoare 

neagră, fără a purta veste reflectorizantă, distanța maximă de la care ar fi putu fi văzut pietonul 

pe carosabil, cu luminile de întâlnire pe timp de noapte era de cca. 30 metri. De asemenea, 

curtea constată că nu există nicio legătură de cauzalitate între încălcarea de către inculpat a 

vitezei legale ș iproducerea rezultatului periculos, atâta timp cât nici în situația în care 

                                                           
14 R. Merle, A. Vitu, Traite de droit criminel, septièmeédition, Editions Cujas, Paris, 1997, op.,cit.p.458; 
15 J. Baumann, Problemes reels et faux problems de la reforme du droit penal en Rep. Fed. D’ Allemagne,citat de I. 

Dobrinescu. 
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autovehiculul s-ar fi deplasat cu viteza maximă legală stabilită de 70 km/h, accidentul nu putea fi 

evitat de către acesta. 

 În aceste condiții curtea reținecă nu viteza a fost cauza determinantă a producerii 

accidentului, ci comportamentul victimei care s-a aflat pe partea carosabilă într-un loc nepermis, 

fiind și într-o stare avansată de ebrietate, cu o alcoolemie de 2,50 gr%0. Valoarea ridicată de 

alcoolemie a victimei a presupus un grad de intoxicație cu alcool încât s-a produs o paralizie 

aproape completă a energiei fizice și a facultăților psihice ale acesteia ,încât a acționat involuntary 

și fără a-și lua cele mai elementare norme de prevedere.” 

 

Ucidere din culpă. Nerespectarea regimului de viteză. Victimă care traversa strada 

printr-un loc nepermis.(ICCJ, Secţiapenală, Decizia nr. 352/A din 30 octombrie 2014) 

 ”Atât din raportul de expertiză tehnică auto, câtși din opinia expertului parte al 

inculpatului, cât și din recunoașterea inculpatului a faptelor așa cum au fost reținute în 

rechizitoriu, rezultă că la momentul producerii accidentului rutier viteza autoturismului era peste 

limita legală de 50 de km/h. Or, în condițiile în care, inculpatul era obligat să circule cu viteza 

maximă admisă de lege în localitate şi cu atenţie sporită la traffic rezultă că producerea 

accidentului a fost astfel cauzată de nerespectarea de către inculpat a prevederilor art. 49 alin. 1 

din OUG nr. 195/2002 rep. şi art. 35 alin. 1 din OUG 195/2002 republicată. 

 Totodată, cu privire la comportamentul victimei instanța reține, în calitatea sa de 

participant la trafic ca pieton, aceasta s-a angajat în traversarea carosabilului în mod 

neregulamentar, prin loc nepermis și fără să se asigure, în fugă, având o alcoolemie de 0,60 ‰g 

alcool în sânge deşi era obligată să prevină accidentarea sa şi să se comporte în aşa fel încât să 

nu constituie un pericol pentru ceilalţi participanţi la trafic şi să se angajeze în traversarea străzii 

numai prin loc special amenajat (existent înapropiere) şi după o asigurare prealabilă, 

corespunzătoare, potrivit art. 167 lit. d) din RAOUG 195/2002. 

 În plus, potrivit art. 72 alin. 4 din OUG 195/2002, pietonii surprinşi şi accidentaţi 

ca urmare a traversării prin locuri nepermise, poartă întreaga răspundere a accidentării lor, în 

condiţiile în care conducătorul vehiculului respectiv a respectat prevederile legale privind 

circulaţia prin acel sector. 

 Având, însă, în vedere împrejurările concrete în care s-a produs evenimentul rutier 

soldat cu decesul unei persoane, cauzat în mare măsură de comportamentul acesteia, care s-a 

angajat în traversarea drumului public prin loc nepermis, în condiţii de maximă aglomeraţie ş 

ifără a se asigura, precum şi faptul că inculpatul, deşi a încălcat regimul circulaţiei pe tronsonul 

respectiv, s-a deplasat, totuşi, cu o viteză situată cu puţin peste limita legală admisă, instanţa a 

reţinut un grad de contribuţie mai mare al victimei la producer accidentului, stabilind culpa 

acesteia în proporţie de 75%, iar a inculpatului în proporţie de 25%.” 

Ucidere din culpă. Victimă care traversa neregulamentar strada. Lipsa legăturii de 

cauzalitate între depășirea limitei maxime de viteză și producerea accidentului (Prin Sentința 

penală nr. 122/2014 a Judecătoriei Brașov (definitivă prin Decizia penală nr. 488/2014 a Curții 

de Apel Brașov) s-a dispus achitarea inculpatului trimis în judecată pentru săvârșirea infracțiunii 

de ucidere din culpă, instanța reținând că inculpatul s-a aflat într-o imposibilitate obiectivă de a 

evita lovirea victimei care a traversat neregulamentar strada, indiferent de viteza de deplasare a 

autoturismului.) 
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 „Pentru clarificarea posibilităților de evitare a accidentului de către inculpat, culpa 

victimei fiind evidentă (traversare prin loc nepermis, printer mașini), în cursul urmăririi penale s-

a dispus efectuarea unei expertise criminalistice, stabilindu-se că viteza autovehiculului condus de 

inculpat a fost de cca.61 km/h. Deși era superioară vitezei maxime admise pe sectorul respectiv de 

drum, de 50 km/h , expertul a calculate timpul de care a dispus conducătorul auto în scopul 

efectuării manevrelor de evitare a producerii accidentului, valoarea fiind de 0,6 s, inferioară 

duratei totale teoretice a întârzierilor involuntare la frânare a sistemului om-vehicul, de 1,1 s. 

 În aceste condiții este clar că indiferent de viteza de deplasare a autoturismului, 

inculpatul s-a aflat într-o imposibilitate obiectivă de a evita lovirea victimei, singura în măsură să 

prevină accidentarea sa fiind GT. Între depășirea limitei maxime de viteză și producerea 

accidentului nu există în opinia instanței legătură de cauzalitate. Pe de altă parte, nici o regulă de 

circulație nu-I impunea inculpatului obligația de a anticipa prezența pe carosabil a unei persoane 

care traversa total neregulamentar, printer numeroase alte mașini din trafic.” 

 Am prezentat spețele de mai sus, cu intenția de a arăta că atât inculpatul, cât și victim 

infracțiunii pot fi în culpă la momentul producerii unei infracțiuni de ucidere din culpă. 

 Mai mult cu toate că victim infracțiunii a decedat, fiind în prezența unei infracțiuni 

de ucidere din culpă, inculpatul a fost achitat, sau a primit o pedeapsă diminuată  semnificativ. 

 Prin urmare, în asemenea condiții apreciem că obligaţia pe care o are fiecare 

persoană este aceea de a se comporta astfel încât să nu producă victim omeneşti. 
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Rezumat:Traficul de persoane este o atingere gravă adusă demnităţii şi integrităţii persoanelor. 

Protejarea victimelor este o obligaţie care revine exclusiv Statului Român si poate fi implementata prin 

propunerea, promulgarea si aprobarea de legi care sa prevadă pedepse cât mai aspre cu persoanele care comit 

astfel de infracțiuni. România este în vârful clasamentului de “furnizori” de victime pentru traficul de 

persoane. 

Numărul real al victimelor traficului de persoane este greu de estimat, deoarece multe victime nu 

raportează infracțiunea de teama de a fi stigmatizate, însă statisticile arată că această infracțiune are o tendință 

ascendentă. Acest lucru se datoreazăși faptului că reprezintă o sursă de venit foarte uşoară pentru infractori, 

iar pe de altă parte victimele sunt de multe ori rude cu infractorii și nu colaborează cu autoritățile pentru 

demascarea acestor infracțiuni. 

România se numără printre statele care nu au realizat schimbări legislative semnificative pentru 

combaterea acestei infracţiuni,eforturile depuse în acest sens fiind insuficiente si unele ineficiente. Acest 

context situează România pe locul 2 în topul ţărilor europene cu infracţionalitate ridicată. Mai mult, în unele 

cazuri sunt implicate şi organele abilitate și desemnate să aplice legea, acestea fiind de fapt demascate în 

investigații mass-media. 

Din analiza perioadei 2016-2019, reiese ca cea mai răspândită formă a infracţiunii de trafic de fiinţe 

umane este exploatarea sexuală (aproximativ 70%) urmată de exploatarea prin muncă (în procent de 

aproximativ 20%), iar tentativa este într-un procent foarte mic (de aproximativ 5%). 

Printre măsurile care ar putea duce la o tendință descendentă a cazurilor de trafic de persoane si la 

sprijinirea victimelor se (poate) numara: legislaţia mult mai aspră, creşterea numărului de personal care aplică 

legea și perfectionarea profesionalismului acestora și acordarea de suport victimelor pe o perioadă mai 

îndelungat.  

Cuvinte cheie: trafic de persoane, victime minore 
 

Resume: Human trafficking is a serious violation of the dignity and integrity of persons. The 

protection of the victims is an obligation that belongs exclusively to the Romanian State and can be 

implemented by proposing, promulgating and approving laws that provide the harshest possible punishments 

for the persons who commit such acts. Romania is at the top of the ranking of "suppliers" of victims of human 

trafficking. 

The real number of victims of human trafficking is difficult to estimate, as many victims do not report 

the crime for fear of being stigmatized, but statistics show that this crime has an upward trend. This is also 

due to the fact that it is a very easy source of income for criminals, and on the other hand the victims are often 

relatives of the criminals and do not cooperate with the authorities to expose these crimes. 



41 
 

Romania is among the states that have not made significant legislative changes to combat this crime, 

the efforts made in this regard being insufficient and in some cases, inefficient. This context places Romania 

on the 2nd place in the rank of the European countries with high crime. 

Moreover, in some cases the members of law enforcement agencies are also involved, these cases 

being in fact presented in media investigations. 

The analysis of the period 2016-2019 shows that the most common form of human trafficking is 

sexual exploitation (approximately 70%) followed by labor exploitation (approximately 20%), and the attempt 

represents a very small percentage (about 5%). 

Among the measures that could lead to a downward trend in human trafficking cases and provide 

support to the victims are: tighter legislation, increasing the number of law enforcement personnel and 

improving their professionalism and provide support for the victims for a longer period. 

 

1. GENERALITĂŢI. CADRUL LEGAL. 

 

Noţiunea de trafic a fost utilizată pentru prima dată în secolulXVI şi a fost sinonim pentru 

comerţfără a se înţelege ceva negativ prin aceasta. Un secol mai târziu trafic era folosit ca sinonim 

pentruvânzarea nelegală de mărfuri. În această perioadă, de începuturi, a fost folosit pentru comerţul 

ilegal de arme şi droguri. Spre sfârşitul sec. XVIII şi începutul sec. XIX folosirea termenului s-a 

extins şi pentru comerţul cu fiinţe umane, tratate ca bunuri și vândute în sclavie. La începutul sec. 

XX, termenul de trafic se referea, deobicei, la „comerţul de sclavi albi”, care reprezenta circulaţia 

peste frontierele internaţionalea femeilor și copiilor în scopul practicării prostituţiei [2]. Doar spre 

finele anilor `90traficul a fost asociat cu prostituţia și exploatarea sexuală a femeilor și copiilor.  

În anul 2002, prin adoptarea Protocolului pentru prevenirea, suprimarea și pedepsirea 

traficului depersoane, adiţional Convenţiei ONU împotriva criminalităţii transnaţionale organizate 

adoptate la New York la 15 noiembrie 2000, s-a reglementat legislaţia cadru pentru prevenirea şi 

combaterea traficului de persoane, protecţia şi ajutorarea victimelor, precum şi promovarea 

cooperării între statele membre în vederea atingerii acestor obiective. 

Conform acestui Protocol “expresia trafic de persoane indică recrutarea, transportul, 

transferul, adăpostirea sau primirea de persoane, prin ameninţare de recurgere sau prin recurgere 

la forţă ori la alte forme de constrângere, prin răpire, fraudă, înşelăciune, abuz de autoritate sau de 

o situaţie de vulnerabilitate ori prin oferta sau acceptarea de plăţi ori avantaje pentru a obţine 

consimţământul unei persoane având autoritate asupra alteia în scopul exploatării. Exploatarea 

conţine, cel puţin, exploatarea prin prostituarea unei alte persoane sau alte forme de exploatare 

sexuală, munca sau serviciile forţate, sclavia sau practicile analoage sclaviei, folosirea sau 

prelevarea de organe” [5]. De asemenea, Protocolul prevede, la art. 6 al. 3, măsurile directoare care 

trebuie luate pentru ajutarea şi protejarea victimelor [5]: 

a) un adăpost convenabil; 
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b) sfaturi şi informaţii privind drepturile pe care legea le recunoaşte, într-o limbă pe care o pot 

înţelege; 

c) asistenţă medicală, psihologică şi materială;  

d) posibilităţi de angajare, educaţie şi formare. 

Convenţia Consiliului Europei împotriva traficului de persoane este parte a legislaţiei interne 

din România şi a dispoziţiilor sale legale, înlocuind dispoziţiile legale naţionale în caz de 

contradicţie, cu excepţia cazului în care prevederea naţională este mai favorabilă în ceea ce priveşte 

drepturile omului. Autorităţile române au indicat, de asemenea faptul că, în noul Codul penal, adoptat 

în 2009, dar care nu a intrat încă în vigoare, infracţiunile legate de TFU sunt considerate ca fiind 

deosebit de grave, în scopul de a proteja mai bine drepturile victimelor traficului de fiinţe umane (a 

se vedea punctul 175). 

În conformitate cu art. 4 lit. a) din Convenţia Consiliului Europei împotriva traficului de 

personae, parte a legislaţiei interne din România şi a dispoziţiilor legale româneşti, traficul de fiinţe 

umane include trei componente: [2] 

- o acţiune ("recrutarea, transportarea, transferul, adapostirea sau primirea de persoane");  

- utilizarea anumitor mijloace ("ameninţare sau folosirea forţei sau a altor forme de 

constrângere, prin răpire, fraudă, de înşelăciune, abuz de putere sau de o poziţie de 

vulnerabilitate sau prin oferirea sau primirea de plăţi sau beneficii pentru a obţine 

consimţământul unei persoane care deţine controlul asupra altei persoane"); 

- scopul exploatării ("la un nivel minim, exploatarea prostituţiei altora sau alte forme de 

exploatare sexuală, muncă sau servicii forţate, sclavie sau practici similare sclaviei, 

servitute sau prelevarea de organe"). [2] 

În cazul copiilor, în conformitate cu articolul 4 litera (c) din convenţie, este irelevant dacă 

mijloacele menţionate mai sus au fost utilizate. [2] 

Codul Penal reglementează această infracţiune prin 2 articole diferite. La art. 210 este definită 

infracţiunea de trafic de persoane a căror victime sunt persoane adulte şi sunt prevăzute şi pedepsele 

aferente, iar la art. 211 sunt prevăzute pedepsele pentru cazul în care victimele sunt minori. 

În legislația națională traficul de persoane este definit şi în art. 12 și art. 13 ale Legii nr. 

678/2001 pentru prevenirea și combaterea traficului de persoane, cu modificările și completările 

ulterioare. Definiția utilizată la nivel național este în concordanță cu aceea a Protocolului privind 

prevenirea, reprimarea și pedepsirea traficului de persoane, în special a femeilor și copiilor. 

2. CONTEXTUL ACTUAL SI ANALIZA SITUATIEI EXISTENTE 

Guvernul Romaniei nu indeplineste inca criteriile minime pentru a depasi aceasta criză de 

identificare din fază incipientă a mijloacelor care conduc la combaterea infracţionalităţii. Totusi, 

unele masuri au fost luate in acesta directie de impiedicare a raspandirii acestei infractiuni care au 

efecte psihice majore asupra victimelor. 

Cateva masiri pentru combaterea si eradicarea traficului de personae pot fi mentionate, dupa 
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cum urmeaza: identificarea de victime, initierea de campanii pentru sensibilizarea atat a infractorilor 

cât şi a restului populaţiei, colaborarea cu alte guverne în vederea investigării şi anchetării, 

condamnării si expulzării de traficanţi. 

Numărul de victime diferă de la an la an, iar numărul cazurilor este stabilit de către Centru 

pentru combaterea traficului de persoane. Evoluţia numărului de trafic de persoane este reprezentată 

grafic in Fig. 1 pe 4 ani care au fost aleşi pentru prezentul articol (din 2016 până în 2019). Datele au 

fost preluate de pe sit-ul Agenţiei NaţionaleÎmpotriva Traficului de Persoane [6]. 

Tab. 1 centralizarea numărului de victime pe anii 2016-2019, în funcţie de forma de exploatare, gen şi 
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2016 756 530 132 68 4 16 6 586 170 17 411 209 95 24 

2017 662 454 79 35 43 48 2 507 156 13 437 185 49 19 

2018 497 335 100 26 8 27 1 363 134 8 249 152 46 12 

2019 698 518 115 19 3 41 1 581 117 8 403 222 55 10 

 

Din analiza datelor oferite de catre Agenţia NaţionalăÎmpotriva Traficului de Persoane [6] 

(Tab. 1), pentru anii 2016-2019, se poate observa că numărul victimelor în 2019 a fost de 698, în 

creştere faţă de 2018 cu 40,5% şi faţă de 2017 cu 5,5% (Fig. 1). Din analiza de ansamblu se poate 

observa că numărul victimelor a rămas aproximativ constantă. De asemenea, din numărul total al 

victimelor, mai mult de jumatate sunt victime minori. Situaţia este gravă având în vedere că 

recrutorul în general este rudă cu victima. Copii sunt exploataţi cel mai frecvent pentru cerşetorie, 

iar după o anumită vârstă şi pentru abuzuri sexuale. Vârsta victimelor copii care sunt exploataţi 

începe de la câteva luni. 

Copii care cad victime traficului de persoane suferă o traumă psihică puternică cu grave 

repercursiuni viitoare dacă nu sunt monitorizaţi şi trataţi psihologic şi medical adecvat. Incestul şi 

molestarea intrafamiliară sunt cele mai frecvente forme de abuz asupra copilului. Impactul psihologic 

este este deosebit de puternic şi cu efecte pe termen lung. Acesta este greu de demonstrat deoarece 

victima nu poate discerne mai ales dacă aceasta face parte din familie. Aducerea sub acuzare este 

greu de realizat pe de o parte datorită dificultăţii copilului de a depune mărturie împotriva agresorului 

şi a lungilor anchete în faţa poliţiei, procurorului, psihologului. Agresorii invocă diferite motive: 

îmbrăcămintea provocatoare a victimelor, victimele inventează sau exagerează gravitatea unor 

evenimente „răsleţe”.Deşi copii reprezintă aproximativ 60% totalul victimelor, acest procent este 

mult mai mare deoarece marea majoritate a agresiunilor se produce în mediul familial, iar acestea nu 

sunt raportate. Copii victime ale abuzurilor se diferenţiază de ceilalţi copii prin comportamentul 

retras dar acest comportament va refula o dată cu înaintarea în vârstă prin creşterea consumului de 
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alcool, de droguri, prin comportament violent faţă de familie dar şi prin copierea comportamentului 

pe care agresorul său l-a avut în timpul copilăriei sale. 

Reprezentarea grafică a evoluţiei cazurilor de trafic de fiinţe umane pe perioada supusă 

analizei (perioada între 2016-2019) s-a constatat că infracţiunea dominantă din “buchetul de 

infracţiuni” care compun infracţiunea de trafic de persoane este cea de exploatare sexuală care are 

un procent de peste 60% din totalul numărului de infracţiuni. În anul 2016 exploatarea sexuală a 

reprezentat un procent de 70% (Fig. 2) din totalul de infracţiuni de trafic de persoane, iar în 2019 

acest procent a crescut la 74% (Fig. 5).  

 

  

Fig. 1 – evolutia cazurilor de infracţiune de trafic 

de fiinţe umane  

Fig.2 – reprezentarea graficăpe categorii de 

infracţiuni, pentru anul 2016 

 
 

Fig.3 – reprezentarea grafica pe categorii de 

infracţiuni, pentru anul 2017 

Fig.4 – reprezentarea grafica pe categorii de 

infracţiuni, pentru anul 2018 
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Exploatarea prin muncă şi cerşetoria sunt infracţiunile a căror procent succed infracţiunea de 

exploatare sexuală şi însumează aproximativ 20%. De asemenea, din analiza reprezentărilor grafice 

(Fig. 2 - Fig. 5) se poate observa că tentativele de comitere a infracţiunilor de trafic de persoane are 

un trend crescător 

Din  numărul total de infracţiuni care au ca obiect traficul de persoane, majoritatea victimelor 

acestei infracţiuni sunt de sex feminin. Din reprezentarea statistica a numărului de victime, în funcţie 

de gen, mai mult de 50% din totalul victimelor sunt femei (Fog. 6). Ceea ce ridică semne de întrebare 

şi face ca această infracţiune să fie deosebit de periculoasă este faptul că numărul de victime de sex 

feminin este foarte mare. În anul 2016, din numărul total de 756 de victime, un număr de 586 de 

persoane sunt de sex feminin, iar din acest număr 373 de persoane sunt minore între 11-18 ani, adică 

un procent de 49% din totalul de victime este reprezentat de minore cu vârste între 11-18 ani. Acest 

procent s-a menţinut de-a lungul celor 4 ani analizaţi, chiar a crescut pâna la 52% în 2019, cu toate 

măsurile pe care autorităţile române le-au întreprins în vederea diminuării şi combaterii acestor 

infracţiuni.  

Majoritatea victimelor de sex masculin nu se identifică ca şi victime, de aceea numărul 

bărbaţilor care sunt considerate victime este mic. Aceştia consideră evenimentul ca un eşec şi îşi 

caută un alt loc de muncă pentru întreţinerea familiei. 

 
Fig.5 – reprezentarea grafica pe categorii de infracţiuni, pentru anul 2019 

exploatare 
sexuala

exploatare 
prin munca

cersetorie
furturi tentative alte forme

forme de exploatare in anul 2019 



46 
 

 
 

Fig.6 – reprezentarea grafica a victimelor în funcţie de gen (cu albastru este reprezentat 

numărul devictime femei, cu gri numărul de victime bărbaţi, iar cu portocaliu numărul de 

minore cu vârste cuprinse între 11-18 ani) 

 

Copii şi adolescenţiie care cad victime acestei infracţiuni au nevoie de consiliere psihologică 

pe o perioadă lungă de timp. Este adevărat că, în funcţie de numărul de agresori care participă, de 

durată agresării, de locul unde are loc agresiunea, de gradele de rudenie a agresorului cu victima, 

consilierea victimelor este diferită ca durată în timp. Indiferent de timpul, forma sau locul agresiunii, 

pe lângă o consiliere psihologică de durată este nevoie de susţinere materială a victimelor, de găsire 

de soluţii care să în confere victimei un confort psihologic. Victima trebuie să se simtă protejată, 

ajutată, susţinută, ocrotită.  

Adevărat este că atunci când victimele şi agresorii provin din aceeaşi familie, minorul mai 

suferă un disconfort din cauza separării de familie. Includerea automată în centre de reabilitare nu 

este o soluţie. Aceste persoane ar trebui să fie consiliate şi susţinute individual de familiicare au 

experienţă în abordarea problemelor de acest fel. Închiderea în centre de plasament poate să inducă 

în mintea minorului că el este pedepsit pentru ceea ce i s-a întâmplat.  

Pe de altă parte, funcţionarii care consiliază aceste persoane trebuie să empatizeze cu victima, 

să fie mai apropiate de aceasta. Pregătirea acestor specialişti trebuie să fie de durată, de calitate şi cu 

capacitate complexă de abordae şi adaptare, în funcţie de fiecare caz în parte.  

3. CONCLUZII  

Analizând datele obţinute Agenţia NaţionalăÎmpotriva Traficului de Persoane [6] se poate 

concluziona că infracţiunea de trafic de persoane şi exploatarea acestora prin muncă şi abuzuri 
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sexuale este în creştere.Cu toate că România a întreprins numeroase acţiuni pentru combaterea 

acestei infracţiuni, eforturile sunt prea mici în comparaţie cu amploarea şi viteza de răspândire a 

acestei infracţiuni. Numărul victimelor creşte semnificativ datorită puţinelor anchete și condamnări 

în rândul traficanților de persoane, o asistență prea slabă pentru victime din partea autorităţilor, 

implicarea, în unele cazuri, chiar a reprezentanţilor instituţiilor de stat care ar trebui să aplice legea, 

accesul facil la mijloacele de comunicaţii, nivelul de trai, lipsa de informare a populaţiei. 

În Raportul traficului de persoane din iunie 2020 [9] sunt enumerate recomandările care ar 

putea să ajute la scăderea numărului de infracţiuni: îmbunătăţirea calităţii asistenţei psihologice şi 

medicale pentru victimă, creşterea numărului de personal care participa la urmarirea şi anchetarea 

acestor infracţiuni, modificarea legislației pentru a permite sprijin financiar ONG-urilor pentru 

serviciile acordate victimelor, alocarea de resurse financiare adecvate pentru aplicarea strategiei 

nationale 2018-2022 etc. [9]. 

Ceea ce este îngrijorător este faptul că majoritatea persoanelor sunt de sex feminin, iar alarmat 

este faptul că din totalul de infracţiuni, peste 60% sunt comise asupra victimelor minore. Cea mai 

„tânără” victimă are câteva luni şi era purtată de părinte pentru a cerşi. 

Din analiza perioadei 2016-2019, cea mai răspândită formă a infracţiunii de trafic de fiinţe 

umane este cea care urmăreşte exploatarea sexuală urmată de exploatarea prin muncă. Exploatarea 

sexuală reprezintă aproximativ 70% - 74% din totalul infracţiunilor de trafic de fiinţe umane, pe când 

infracţiunile de exploatare prin muncă reprezintă aproximativ 20%. Tentativele de comitere a acestei 

infracţiuni precum şi furtul însumează aproximativ 5%. 

Legile trebuie să fie mult mai aspre, nedând posibilitatea agresorilor să prezinte circumstanţe 

atenuante, să se reabiliteze sau să îşi scurteze pedeapsa prin diferite supterfugii legale. Pe de altă 

parte, reprezentanţii ţărilor de provenienţă ai victimelor trebuie să se implice în rezolvarea cazurilor, 

să le monitorizeze şi să le asigure sprijinul diplomatic victimelor traficului de persoane în scopul 

exploatării sexuale cât şi în scopul exploatării prin muncă. 

Cu toate demersurile care au fost întreprinse, experțiiraportează o creștere a cazurilor 

decetăţeniromâni care cad victimeacestorforme de infracţiuni. O metodămultrăspândităestecea a 

româncelorrecrutatepentrucăsătorii falseîn Europa de Vest. Dupăce se mărită, traficanții le forțeazăsă 

se prostituezesausămuncească [7]. 
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Rezumat: Instituția  ombudsmanului datează din secolul al XVI-lea, apare inițial în Suedia și se 

răspândește inițial în statele nordice, apoi în restul Europei și nu numai. În România prin Constituția din 1991, 

revizuită în anul 2003, apare ca o noutate în viața juridico-statală. A fost înființată practic și a început să 

funcționeze după adoptarea legii sale organice, în anul 1997. 

La nivelul Uniunii Europene, instituția Ombudsmanului a fost introdusă prin Tratatul de la Maastricht 

(1992), Ombudsmanul european fiind creat în 1993. 

Cuvinte cheie: instituția ombudsmanului, ombudsmanul național, ombudsmanul european. 

 

Summary : The institution of the ombudsman dates back to the 16th century. It first appeared in 

Swedwn and spread to the Nordic countries and then to the rest of Europe and beyond. In Romanian, the 

Constitution from 1991, revised in 2003, appears as a novelty in the legal-state life. It was practically 

estabilished and started to function after the adoption of the organic law in 1997.  

At the level of the European Union, the Ombudsmans institution was introduced by the Treaty of 

Maastricht from 1992, the European ombudsman was created in 1993. 
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Termenul de ombudsman  provenind din limba suedeză inițial( și apoi preluat de limba 

engleză) – desemna un mandatar al Riksdag-ului, care, dădea expresia conștiinței personale , similar 

aplicării amenzilor de către triburile germanice, care își exprimau astfel propria conștiință. În vechiul 

limbaj germanic, om-buds-man însemna cel care încasa amenzi (om- despre, bud- mesagerul care 

colecta amenda). 

Meritul numirii primului ombudsman îi aparține regelui Charles al XII-lea al Suediei, devenit 

rege în anul 1697. Regele încoronat la 15 ani, a reusit o victorie asupra armatei țarului Petru, lucru 

care l-a transformat rapid în erou, dar, nouă ani mai târziu, pierde în fața țarului Petru, fapt care îi 

mai știrbește din reputație și care, a dus la crearea instituției ombudsmanului. După înfrângere, 

Charles se stabilește la Bender (în Moldova de astăzi) și timp de cinci ani este oaspetele sultanului. 

În tot acest timp, Suedia este condusă de la distanță, până în 1714, când Charles decide să revină în 

țară, pornind într-o călătorie de două săptămâni către Straslund. În 1713, înainte de a porni în această 

călătorie de revenire, Charles semna o ordonanță prin care punea bazele Înaltului Ombudsman al 

Regelui. Rolul acestui ombudsman era de a se asigura că judecătorii, militarii și angajații civili din 

Suedia respectau legile statului emise pentru ei, regele considerând absolut necesară existența unei 

persoane care să monitorizeze situația din țară în numele său. 

Următorul stat care înființează această instituție este Finlanda,  urmează Danemarca și apoi 

se răspândește rapid, în prezent există în întreaga lume instituții de tip Ombudsman: naționali, 

regionali, municipali, specializați.  
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Instituția de tip ombudsman s-a dezvoltat în două direcții: 

- ombudsmanul cu competență generală – care se ocupă de toate problemele care rezultă din 

administrație defectuoasă; 

- ombudsmanul cu competențe speciale – care se ocupă de probleme dintr-un anumit domeniu 

(ombudsmanul pentru protecția copilului, ombudsmanul pentru protecția consumatorului, 

ombudsmanul pentru persoane cu disabilități, ombudsmanul pentru armată, ombudsmanul pentru 

servicii financiare, ombudsmanul pentru egalitate și antidiscriminare). 

 Instituția se referă la o persoană independentă, împuternicită de Parlament sau de Guvern să 

protejeze drepturile și libertățile fundamentale ale omului.  

După mai mult de un secol de la înființare, instituția ombudsmanului s-a extins la mai mult 

de jumătate din statele lumii de pe toate continentele, luând diverse denumiri. Sunt state care au dat 

instituției denumiri proprii: în Franța –protector al cetățeanului; Marea Britanie- comisar 

parlamentar; Spania- apărător al poporului; Germania – delegat al apărării; Polonia –comisionar 

pentru protecția drepturilor civile; România – avocatul poporului. 

În esență, indiferent de terminologie, rolul ombudsmanului este de a supraveghea respectarea 

legii și dea apăra drepturile și libertățile cetățenilor. 

Întreaga lui activitate se concentrează pe suprevegherea respectării legilor și contracararea abuzurilor 

birocratice din cadrul activității autorităților publice, în special a celor cu caracter executiv. 

În România, instituția ombudsmanului a fost creată prin Constituția din 1991, a reprezentat 

una dintre structurile instituționale noi, având drept scop apărarea drepturilor și libertăților 

persoanelor fizice în raportul acestora cu autoritățile administrației publice. Instituția a fost denumită 

Instituția Avocatului Poporului, instituție de tip ombudsman cu competență generală, înființată prin 

Legea nr. 35/1997 privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului. 

Numirea sa este realizată pe o durată de 5 ani, de către Camera Deputaților, pe durata 

mandatului Avocatul Poporului neputând îndeplini nici o funcție publică sau privată, cu excepția 

funcțiilor didactice din învățământul superior. 

La nivel european, instituția ombudsmanului este introdusă prin Tratatul de la Maastricht 

(1992), Ombudsmanul European fiind creat în 1993. Din 1995, Ombudsmanul European anchetează 

în numele cetățenilor europeni cazurile reclamate de administrare defectuoasă din partea instituțiilor 

sau organelor Uniunii Europene. 

Ombudsmanul European este ales de către Parlamentul European după fiecare rundă de 

alegeri europene, mandatul său este de 5 ani, valabil pe întreaga durată a mandatului Parlamentului 

European.  

Numirea Ombudsmanului European se realizează conform prevederilor Tratatului privind 

Funcționarea Uniunii (art. 227, 228) și ale Articolului  194 din Regulamentul Interior al 

Parlamentului. 

Obiectivele Ombudsmanului European se referă anchetarea cazurilor de administrare 

defectuoasă în cadrul organelor, agențiilor sau instituțiilor Uniunii Europene. Cercetările efectuate 

de către OmbudsmanulEuropean vizează: participarea publică la procesul decizional al UE; buna 

gestionare a problemelor legate de personal și de numiri la nivelul UE; utilizarea adecvată a puterii 

discreționare; respectarea drepturilor fundamentale; buna gestionare a problemelor legate de personal 

și de numiri la nivelul UE, accesul la documente. 

 

 



51 
 

 
BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ 

1.Cezar Corneliu Manda, Ovidiu Predescu, Ion Popescu Slăniceanu, Ombudsmanul. Instituția fundamentală 

a statului de drept, Editura Lumina Lex, București, 1997. 

2.Tratatul de funcționare a Uniunii Europene http:/eur- 

3.Statutul Ombudsmanului European – www.ombudsman.eu  

 


