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CONSIDERAȚII PRIVIND  PRINCIPIILE DEVOLUȚIUNII LEGALE A MOȘTENIRII 

 

Lect. univ. dr. Georgescu Bona Speranța 

Universitatea Europeană Drăgan din Lugoj 

Facultatea de Drept 
 

 
Rezumat: Transmisiunea succesorală se întemeiază pe principiul legăturii de sânge , care există 

între persoanele din aceeași familie. Nu toate rudele, indiferent de grad, pot fi chemate la moștenire. 
Dintre persoanele cu vocație legală, legea stabilește o anumită ordine concretă de chemare la moștenire 
pe baza a trei principii generale, fiecare dintre acestea cunoscând și unele excepții. 

Summary: Passing inheritance along is based on the principle of the blood relation between 
people in the same family. Not all relatives, regardless of kindship degree, may be called to inheritance. 
Among the people having a succession entitlement, the law establishes a specific order to inheritance on 
the basis of three general principles, each with some exceptions. 

 
Cuvinte cheie: devoluțiune legală, rudenie, clase de moștenitori, vocație succesorală. 
Keywords: legal devolution, kinship, classes of heirs, succession entitlement 

 
 
Devoluțiunea succesorală legală reprezintă stabilirea efectivă a persoanelor chemate 

conform dispozițiilor legale să culeagă moștenirea.  La baza ei stau legăturile de rudenie, care 
reprezintă  esența acesteia.1 

De regulă, transmisiunea succesorală se întemeiază pe principiul legăturii de sânge , 
care există între persoanele din aceeași familie.2 

Art. 405 alin 1 din Codul civil stabilește  că rudenia reprezintă legătura de sânge, care se 
bazează pe descendența unei persoane dintr-o altă persoană, sau pe faptul că mai multe 
persoane au un ascendent comun, iar în alin.2 al aceluiași articol se statuează faptul că rudenia 
civilă reprezintă legătura rezultată din adopție în condițiile prevăzute de lege. 

         Rudenia de sânge precum și cea civilă rezultată din adopție certifică criteriul 
fundamental al vocației succesorale legale la care, se adaugă calitatea de soț supraviețuitor al 
defunctului. 

Nu toate rudele, indiferent de grad, pot fi chemate la moștenire, căci dacă acestea sunt  
chemate nelimitat la moștenire s-ar ajunge, în mod nedorit  la o fragmentare excesivă a 
patrimoniului succesoral.     

Pentru stabilirea categoriilor de rude care au vocație succesorală la moștenirea lui de 
cujus legiuitorul a adoptat două mijloace tehnico-juridice de stabilire a sferei persoanelor 
chemate  la moștenire și anume: clasa de moștenitori și gradul de rudenie dintre defunct și 
succesibili. 

De aceea, dintre persoanele cu vocație legală, legea stabilește o anumită ordine 
concretă de chemare la moștenire pe baza a trei principii generale, fiecare dintre acestea 
cunoscând și unele excepții. 

Legiuitorul a creat patru clase de moștenitori, având ca reper gradul de rudenie, stabilind 
între acestea o ordine de preferință, iar în cadrul fiecarei clase, chemarea concretă la moștenire 
se determină tot pe baza gradului de rudenie, în sensul că rudele de grad mai apropiat le 
înlatură pe cele în grad mai îndepărtat. 

 În linie dreaptă rudele lui de cujus sunt chemate la moștenire la infinit, însă  în linie 
colaterală legiuitorul limitează chemarea acestora până  la gradul IV inclusiv3. 

                                                           
1 A se vedea: Eugen A. Barasch,Aurelian Ionașcu, Petre Anca, Virgil Economu, Ion Nestor, Ion Rucăreanu, Savelly 
Zilberstein , Rudenia în dreptul RSR, Ed. Academiei, București, 1966, p.19. 
2 A se vedea: Veronica Stoica, Laurențiu Dragu, Moștenirea legală în Nouol Cod Civil, Ed. Universul Juridic, 2012, p.75. 
3 A se vedea :  art.964 alin.1 C.civ. 



Chemarea în acest mod a rudelor precum și a soțului supraviețuitor la moștenirea lui de 
cujus se întemeiază pe interesul socialmente acceptat al conservarii bunurilor dobândite, uneori, 
chiar de generații succesive în cadrul  aceleași familii, prezumându-se afecțiunea firească dintre 
defunct și aceste persoane stabilite de legiuitor.   

Astfel, conform dispozițiilor art.964 al.2 Cod civil devoluțiunea legală a moștenirii este 
guvernată de trei principii: 

1. - Principiul chemării la moștenire a rudelor în ordinea claselor de 
moștenitori; 

2. - Principiul proximității  gradului de rudenie; 
3. - Principiul egalității între rudele din aceeași clasă și de același grad 

chemate la moștenire.   
 

Principiul chemării la moștenire a rudelor în ordinea claselor de moștenitori 
    
După cum am menționat anterior, în Codul civil rudele defunctului sunt împărțite în patru 

clase de moștenitori, acestea fiind chemate la moștenire într-o ordine prestabilită. Astfel, dacă 
există un singur moștenitor  din clasa întâi, care nu au renunțat la moștenire și care nu este 
nedemn, acesta înlătură de la succesiune pe moștenitorii din clasele subsecvente.  

Moștenitorii din clasa a doua vin la succesiune doar dacă nu există rude din clasa întâi 
sau dacă acestea au renunțat la moștenire sau sunt nedemne , cei din clasa a treia doar dacă 
nu sunt moștenitori din primele două clase și așa mai departe. Când există moștenitori cu 
vocație succesorală din clase diferite, pentru chemarea efectivă la moștenire este esențială 
ordinea clasei, iar nu cea a gradului de rudenie cu defunctul. Asa, spre exemplu: nepotul de fiu 
al defunctului, rudă de gradul doi, moștenitor ce face parte din clasa întâi, îl înlătură de la 
moștenire pe tatăl defunctului, moștenitor din clasa a doua, deși acesta din urma este rudă de 
gradul întâi cu defunctul. 

Atunci când întocmim schema succesorală care cuprinde toți moștenitorii defunctului cu 
vocație la moștenire este foarte important să stabilim în mod precis calitatea fiecărui moștenitor 
în raport cu defunctul4. 

Cu privire la principiul enunțat, se pune întrebarea firească dacă este posibilă totuși  
chemarea concomitentă la moștenire a două  clase de moștenitori în același timp. Este posibilă 
chemarea concomitentă a moștenitorilor din două clase diferite doar în ipoteza exheredării 
directe prin testament a moștenitorilor dintr-o clasă preferată5. Totodată art. 964 alin.2 C.civ. 
statuează că „dacă în urma dezmoștenirii rudele defunctului din clasa cea mai apropiată nu pot 
culege întreaga moștenire, atunci partea rămasă se atribuie  rudelor din clasa  subsecventă care 
îndeplinesc condițiile pentru  a moșteni”.  

Apreciem ca binvenit acest text de lege care reglementează expres ipoteza venirii 
concomitente la moștenire a două clase de moștenitori legali, însă trebuie avută în vedere doar 
cazul exheredării directe. 

Cu titlu de exemplu menționăm  cazul exheredarii prin testament a  moștenitorilor 
rezervatari dintr-o clasă prioritară (descendenții defunctului), care vor beneficia de rezervă, 
neputând fi exheredați în totalitate, în timp ce moștenitorii din clasa chemată de lege subsecvent 
la moștenire vor culege restul succesiunii (cotitatea disponibilă) în calitatea lor de moștenitori 
legali ai defunctului, iar nu de legatari.                         

Acest punct de vedere care vizează chemarea concomitentă la moștenire a două clase 
de moștenitori legali este privit cu rezerve de către unii autori6 întrucât textul art.  964 alin. 2 
C.civ. nu precizează cu ce titlu  vor moșteni rudele defunctului din clasa subsecventă, 
neputându-se susține astfel că legiuitorul ar fi prevăzut expres că două clase de moștenitori pot 
veni concomitent la moștenirea legală a defunctului.  

Suntem de părere că acest principiu nu comportă  o altă excepție în afară de cea 
menționată. În ceea ce privește situația soțului supraviețuitor care vine la moștenire în concurs 
                                                           
4 A se vedea: Francisc Deak, Romeo Popescu, Tratat de drept succesoral, vol.I Moștenirea legală, Ediția a III-a 
actualizată și completată, Ed. Universul Juridic , București, 2013, p.144. 
5 Conform dispozițiilor art.1.074 alin (2) C.civ. „ Dezmoștenirea este directă atunci când testatorul dispune prin 
testament înlăturarea de la moștenire a unuia sau mai multor moștenitori legali .............” 
6 A se vedea: Dan Chirică, Tratat de drept civil.Succesiunile și liberalitățile, Ed. C.H.Beck, București 2014, p.38-39. 



cu fiecare clasă de moștenitori aceasta nu reprezintă o ipoteză derogatorie. Soțul supraviețuitor 
nu se regăsește în nici o clasă de moștenitori, legea conferindu-i dreptul de a culege moștenirea 
în concurs cu fiecare clasă pe care nu o înlătură și de care nu este înlăturat.  

 
Principiul proximității  gradului de rudenie 
 
 Principiul priorității clasei de moștenitori este completat de principiul proximității gradului 

de rudenie, conform caruia, în cadrul aceleiași clase de moștenitori, rudele în grad mai apropiat 
cu defunctul înlătură rudele în grad mai îndepărtat. Așa, spre exemplu, fiul defunctului și nepotul 
de fiu al defunctului sunt  moștenitori din clasa întâi, însă  la moștenirea legală a acestuia nu vor 
veni amândoi, ci doar fiul defunctului, rudă de gradul întâi, care îl înlătură de la moștenire pe 
nepotul de fiu al defunctului, rudă de gradul doi.  

Acest principiu își găsește aplicabilitatea în cadrul clasei de moștenitori determinând 
venirea pe rând la moștenire a rudelor din clasa respectivă7. 

Principiul proximitatii gradului de rudenie comportă însă și excepții care îi atenuează 
rigorile , care ar crea o situație profund nedreaptă rudelor de grad mai îndepărtat din aceeași 
clasă de moștenitori. 

O primă excepție vizează  clasa a doua de moștenitori, conform dispozițiilor art. 976 C. 
civ., „părinții defunctului (ascendenții privilegiați), rude de gradul întâi cu defunctul, vin la 
moștenire împreună cu frații și surorile defunctului sau cu descendenții acestora până la gradul 
patru inclusiv (colateralii privilegiați), care sunt rude de gradul doi (frații și surorile defunctului), 
trei (nepoții de frate ai defunctului) sau patru (strănepoții de frate ai defunctului și verii primari 
când se moștenesc între ei)”. 

O a doua excepție are ca temei instituția  reprezentării succesorale, care permite unei 
rude în grad mai îndepărtat cu defunctul să urce în locul și gradul unui ascendent predecedat și 
să moștenească în locul acestuia.  

 
Principiul egalității între rudele din aceeași clasă și de același grad chemate la moștenire 
 
Acest principiu consacră regula conform căreia în ipoteza în care la moștenire sunt 

chemate rude  din aceeași clasă de moștenitori, având același grad de rudenie cu cel care lasă 
moștenirea fiecare  va moșteni o parte egală cu a celorlați succesibili. 

De exemplu, dacă la moștenire vin trei fii ai defunctului, aceștia vor împărți moștenirea în 
trei părți egale, iar dacă vin doi frați ai defunctului aceștia vor primi fiecare câte o jumătate din 
moștenire.  

Și acest principiu comportă două excepții. Prima excepție vizează ipoteza în care  la 
moștenirea defunctului sunt chemați frați și surori ai defunctului (colaterali privilegiați), care nu 
provin din  aceeași părinți (cosangvini și uterini), situație în care împărțirea moștenirii se va face 
pe linii, frații consangvini (care au comun doar tatal, mamele fiind diferite) și uterini (care au 
comună doar mama, tații fiind diferiți) aceștia culegând moștenirea fratelui lor decedat doar pe 
linia (jumatatea) părintelui comun (paternă sau maternă, după caz), pe care o împart între ei în 
părți egale, în funcție de numărul fraților rămași în viață în fiecare din aceste linii. Numai frații 
buni cu defunctul (care au aceeași părinți) vor culege moștenirea atât pe linie paternă, cât și 
maternă, deci mai mult decât fiecare frate consagvin sau uterin în parte. 

Cea de a doua excepție  este incidentă în cazul împărțirii pe tulpini a moștenirii  în 
ipoteza venirii la moștenire a rudelor de același grad prin reprezentare succesorală. Astfel este 
posibil ca succesibili având   același grad de rudenie cu defunctul, dar care fac parte din tulpini 
diferite  să moștenească părți care nu sunt egale unele cu altele. 

În aplicarea celor trei principii enunțate în materialul nostru trebuie avută în vedere 
ordinea prezentării acestora, întrucât orice schimbare a ordinii lor poate conduce la un rezultat 
greșit al dezbaterii succesorale. 

 
 
 

                                                           
7 A se vedea: Iolanda Elena Cădariu-Lungu, Dreptul de Moștenire în Noul Cod Civil, Ed.Hamangiu, București, 2012, p.55. 
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MĂSURILE ASIGURĂTORII ÎN PROCESUL CIVIL 

Lect. univ. dr. Bâc Vasile 

Universitatea Europeană Drăgan din Lugoj 

Facultatea de Drept 

 
Rezumat: În cadrul acestui articol, am analizat dispoziţiile din Codul de procedura civila, care 

reglementeaza: noţiunea, condiţiile şi procedura de înfiinţare şi desfiinţare a sechestrului asigurător, 
popririi şi sechestrului judiciar. 

Abstract: In this article we analysed the provisions of the civil procedure cod which regulate: the 
notion, the conditions and procedure of estabilishing and closure of the distraint upon property, 
garnishment and judiciary sequestration. 

  
Cuvinte cheie: măsuri asigurătorii, sechestru asigurător, poprire, sechestru judiciar. 
Key words: assuring measures, distraint upon property, garnishment, sequestration. 
 
 
1.PRECIZĂRI PREALABILE. 
 
Măsurile asigurătorii constituie elemente ale acţiunii civile şi au ca scop asigurarea 

creditorului de a realiza în mod efectiv executarea silită dacă va obţine titlu executoriu. 
Prin măsurile asigurătorii se împiedică partea adversă ca în timpul procesului să 

distrugă ori să înstrăineze bunurile ce alcătuiesc obiectul litigiului (în cazul acţiunilor reale) ori 
după caz, să îşi diminueze activul patrimonial (în cazul acţiunilor personale). 

Ele au o poziţie specifică, întrucât se iau, de regulă, în cursul judecăţii, în vederea 
asigurării executării silite. 

Măsurile asigurătorii au un caracter vremelnic, deoarece ele subzistă până la 
rămânerea definitivă a hotărârii date asupra fondului cererii. Cererea pentru luarea măsurii 
asigurătorii poate fi formulată atât pe cale principală dar şi pe cale incidentală sau accesorie. 

Codul de procedură civilă reglementează în Cartea a Vl-a, Titlul IV, patru măsuri 
asigurătorii: sechestrul asigurător art. 952-959; sechestrul asigurător al navelor civile art. 960-
969; poprirea asigurătorie art. 970-971; sechestrul judiciar art. 972-977. 

 

2.SECHESTRUL ASIGURĂTOR 

 2.1. Noţiune si condiţii de înfiinţare. 

Potrivit art. 952 C.pr.civ. sechestrul asigurător constă în indisponibilizarea bunurilor 
mobile sau imobile ale debitorului aflate în posesia acestuia sa a unui terţ în scopul valorificării 
lor în momentul în care creditorul unei sume de bani va obţine un titlu executoriu. 

Condiţiile de înfiinţarea a sechestrului asigurător depind de calitatea creanţei de a fi 
exigibilă sau nu. 

Pentru creanţele exigibile constatate prin act scris se poate cere înfiinţarea unui 
sechestru asigurător dacă creditorul dovedeşte că a intentat cerere de chemare în judecată. 
Instanţa îl poate obliga pe creditor la plata unei cauţiuni. 

În cazul creanţelor exigibile neconstatate în scris, creditorul poate solicita luarea măsurii 
sechestrului asigurător dacă a intentat acţiunea şi a depus o cauţiune de jumătate din valoarea 
reclamată. 

În cazul creanţelor neexigibile sechestrul asigurător poate fi încuviinţat în următoarele 
cazuri: dacă debitorul a micşorat prin fapta sa asigurările date creditorului sau dacă nu a dat 
asigurările promise; dacă este pericol ca debitorul să se sustragă de la urmărire sau să îşi 
ascundă ori să îşi risipească averea. Creditorul trebuie: 1. să aibă o creanţă constatată în scris; 
2. să fi intentat acţiunea; şi 3. să fi depus cauţiunea stabilită de instanţă. 

 
 2.2  Procedura de înfiinţarea a sechestrului asigurător. 



 
Competenţa soluţionării cererii de sechestru asigurător revine instanţei competente să 

judece litigiul în primă instanţă. 
Creditorul nu este obligat să individualizeze bunurile asupra cărora solicită luarea 

măsurii asigurătorii. 
Soluţionarea cererii de sechestru asigurător are loc de urgenţă, în camera de consiliu, 

fără citarea părţilor, stabilind dacă este cazul cauţiunea şi termenul de depunere. Încheierea 
instanţei este executorie, este supusă doar apelului, în 5 zile de la comunicare la instanţa 
ierarhic superioară. Apelul se judecă de urgenţă, cu precădere cu citarea părţilor. Pronunţarea 
încheierilor poate fi amânată cu cel mult 24 de ore, iar motivarea se poate face în cel mult 48 
de ore de la pronunţare. 

Aplicarea sechestrului asigurător se face de către executorul judecătoresc. În toate 
cazurile sechestru asigurător se va aplica fără somaţie ori înştiinţare prealabilă a debitorului.  În 
cazul bunurilor mobile sechestrul va fi aplicat doar asupra bunurilor urmăribile în limita realizării 
creanţei. În cazul bunurilor imobile sechestrul va fi înscris în cartea funciară şi va fi opozabil 
tuturor celor care după înscriere vor dobândi vreun drept asupra imobilului respectiv. Cei 
interesaţi pot face contestaţie la executare cu privire la aplicarea sechestrului asigurător. 

 

     2.3     Desfiinţarea de drept si ridicarea sechestrului asigurător. Valorificarea 
bunurilor sechestrate. 

 
Potrivit art. 956 C.pr.civ. sechestrul asigurător este desfiinţat de drept dacă nu a fost 

depusă cauţiunea în termenul fixat de instanţă. Instanţa constată desfiinţarea prin încheiere 
definitivă dată fără citarea părţilor. 

Sechestrul asigurător va putea fi ridicat la cererea debitorului dacă va da o garanţie 
îndestulătoare. Cererea se soluţionează în camera de consiliu, de urgenţă cu citarea în termen 
scurt a părţilor. Încheierea dată este supusă numai apelului în 5 zile de la pronunţare la instanţa 
ierarhic superioară. Apelul se judecă de urgenţă şi cu precădere. Sunt aplicabile în mod 
corespunzător dispoziţiile art. 954 alin.(4) C.pr.civ. 

De asemenea debitorul va putea solicita ridicarea sechestrului asigurător dacă cererea 
principală în temeiul căreia s-a luat măsura asiguratorie, a fost anulată, respinsă sau perimată 
prin hotărâre definitivă ori cel care a făcut-o a renunţat la judecarea acesteia. Instanţa se va 
pronunţa prin încheiere definitivă fără citarea părţilor. Dispoziţiile art. 954 se aplică în mod 
corespunzător. 

Bunurile sechestrate vor putea fi valorificate doar după ce creditorul a obtinut titlul 
executoriu. 

Potrivit prevederilor art. 959 C.pr.civ. în toate cazurile în care competenta de primă 
instanţă aparţine curţii de apel, calea de atac este recursul, dispoziţiile art. 954 şi 957 
aplicându-se în mod corespunzător. 

 

3.SECHESTRUL ASIGURĂTOR AL NAVELOR CIVILE. 

3.1 Condiţii de înfiinţare. 
 Sechestrarea navelor poate avea loc în condiţiile prevăzute în art. 952-959 şi ale 

dispoziţiilor speciale cuprinse în art. 960-969 C.pr.civ. cu respectarea convenţiilor internaţionale 
asupra sechestrului asigurător. 

În cazuri urgente, se poate solicita sechestrarea unei nave chiar înainte de a introduce 
acţiunea de fond. În aceste situatii, creditorul este obligat ca într-un termen de cel mult 20 de 
zile de la data încuviinţării măsurii să introducă acţiunea sau să iniţieze demersurile pentru 
alcătuirea tribunalului arbitrai. Cererea va fi judecată în camera de consiliu cu citarea părţilor. 
Încheierea este executorie. 

Nerespectarea termenului de 20 de zile atrage desfiinţarea de drept a măsurii. 
 
3.2 Procedura de înfiinţare. 
 Competenţa soluţionării cererii de sechestru asigurător aparţine tribunalului 

locului unde se află nava. 



Navele gata de plecare nu pot fi supuse sechestrului asigurător. Se consideră ca nava 
este gata de plecare din momentul in care comandantul are la bord certificatele, toate 
documentele navei, precum şi permisul de plecare, predate comandantului de căpitănia 
portului. 

În condiţiile art. 964, C.pr.civ., instanţa care a dispus masura asigurătorie poate ordona 
ca, nava sa intreprindă una sau mai multe călătorii, stabilind în acelaşi timp toate măsurile 
preventive care, după împrejurări ar fi necesare. 

În cazul unor motive temeinice, la cererea creditorului sau debitorului instanţa poate 
încuviinţa schimbarea navei sechestrate cu alta. 

Executarea sechestrului asigurător se face de către căpitănia portului unde se află 
nava. Căpitănia portului nu va elibera documentele şi nu va admite plecarea navei din port sau 
radă. Cei interesaţi pot face contestaţie la tribunalul unde se află nava, împotriva modului de 
aplicare a sechestrului.   

Oprirea temporară a plecării unei nave, în lipsa unei hotărâri judecătoreşti, se poate 
dispune de căpitănia portului în condiţiile legii speciale. 

 

4. POPRIREA ASIGURĂTORIE. 
 
Potrivit art. 969 C.pr.civ. poprirea asigurătorie se poate înfiinţa asupra sumelor de bani, 

titlurilor de valoare sau altor bunuri mobile incorporale urmăribile datorate debitorului de o a 
treia persoană sau pe care aceasta i le va datora în viitor în temeiul unor raporturi juridice 
existente, în condiţiile stabilite de art. 952 C.pr.civ. 

Condiţiile de înfiinţare a popririi asigurătorii sunt comune cu condiţiile de înfiinţare a 
sechestrului asigurător. 

Procedura de înfiinţare a popririi asigurătorii, desfiinţarea şi ridicarea acesteia se vor 
efectua potrivit dispoziţiilor art. 954-959 C.pr.civ care se aplică în mod corespunzător. 

Creditorul popritor nu are obligatia sa individualizeze terţii popriţi, dacă aceştia sunt 
instituţii de credit. 

 
5. SECHESTRUL JUDICIAR. 

5.1 Noţiune si condiţii de înfiinţare. 

 Măsura asigurătorie a sechestrului judiciar este reglementată prin dispoziţiile art. 
972-977 C.pr.civ. 

Potrivit art. 972 C.pr.civ. sechestrul judiciar constă în indisponibilizarea bunurilor ce 
formează obiectul litigiului sau, în condiţiile legii, a altor bunuri, prin încredinţarea pazei 
acestora unui administrator-sechestru desemnat potrivit art. 976 C.pr.civ. 

Condiţiile de înfiinţare a sechestrului judiciar sunt în funcţie de existenţa sau inexistenţa 
unui proces. 

Astfel, aşa cum rezultă din prevederile art. 973 alin.(1) C.pr.civ. în cazul unui proces 
asupra proprietăţii sau altui drept real principal, asupra posesiei unui bun mobil sau imobil ori 
asupra folosinţei sau administrării unui bun proprietate comună, la solicitarea celui interesat, 
instanţa va putea încuviinţa, punerea sub sechestru judiciar a bunului, dacă măsura este 
necesară pentru conservarea dreptului respectiv. 

Condiţionarea referitoare la obiectul litigiului trebuie interpretată în sens larg, aşa cum s-
a menţionat în doctrină şi s-a decis în jurisprudenţă.   

Sechestrul judiciar, întotdeauna, va purta asupra bunurilor ce constituie obiectul cauzei 
declanşată cu privire la fondul dreptului.   

Cazurile în care instanţa poate încuviinţa sechestrul judiciar, fără a exista proces, sunt 
prevăzute de art. 973 alin. (2) C.pr.civ.: 

asupra unui bun pe care debitorul îl oferă pentru liberarea sa; 
    b) asupra unui bun cu privire la care cel interesat are motive temeinice să se teamă 

că va fi sustras, distrus ori alterat de posesorul său actual; 
    c) asupra unor bunuri mobile care alcătuiesc garanţia creditorului, când acesta 

învederează insolvabilitatea debitorului său ori când are motive temeinice de bănuială că 



debitorul se va sustrage de la eventuala urmărire silită ori să se teamă de sustrageri sau 
deteriorări. 

În doctrină, s-a exprimat opinia că, în cazurile prevăzute de art.973 alin.(2) C.pr.civ., nu 
se mai impune verificarea separată a condiţiei oportunităţii luării măsurii sechestrului judiciar . 

Partea care a obţinut măsura sechestrului judiciar în baza art. 973 alin.(2) C.pr.civ., sub 
sancţiunea desfiinţării de drept a măsurii asigurătorii, are obligaţia să iniţieze demersul judiciar, 
arbitral sau execuţional, în termen de cel mult 20 de zile de la data încuviinţării sechestrului 
judicaiar. 

Competenţa în soluţionarea cererii de înfiinţarea sechestrului judiciar revine instanţei 
care judecă procesul, iar în lipsa unui proces, instanţei în circumscripţia căreia se găsesc 
bunurile. 

Şi în situaţia în care, cauza se află intr-o cale de atac, competenţa de a dispune măsura 
revine primei instanţe. 

 

5.2 Procedura de înfiinţare. Administratorul sechestru. 

Cererea de sechestru judiciar poate fi introdusă de oricare dintre părţi, precum şi de 
creditorii părţilor, în baza actiunii oblice. 

Cererea se judecă de urgenţă cu citarea părţilor. 
În caz de admitere reclamantul va putea fi obligat la darea unei cauţiuni. Dacă nu se 

depune cauţiunea în termenul stabilit de instanţă sechestrul judiciar este desfiinţat de drept. 
Dacă obiectul sechestrului judiciar îl constituie un bun imobil, măsura se înscrie în 

cartea funciară. 
Încheierea prin care a fost înfiinţat sechestrul judiciar este supusă numai apelului în 

termen de 5 zile de la pronunţare, la instanţa ierarhic superioară, cu excepţia cazului în care 
competenţa de primă instanţă aparţine curţii de apel, situaţie în care încheierea este supusă 
recursului. 

Persoana căreia i se va încredinţa paza bunurilor sechestrate este denumită 
administrator-sechestru şi este desemnată de părţi. În caz de neînţelegere administratorul 
sechestru va fi desemnat de instanţă, putând fi chiar deţinătorul bunului. 

Măsura va fi îndeplinită de executorul judecătoresc care va da în primire bunul 
administratorului-sechestru pe bază de proces-verbal. Instanţei care a încuviinţat măsura i se 
va trimite un exemplar al procesului-verbal. 

Actele pe care le poate face administratorul sechestru sunt indicate în art. 976 alin.(2) 
C.pr.civ. 

Astfel, acesta va putea face toate actele de conservare şi administrare, va încasa orice 
venituri şi sume datorate, va putea plăti datorii cu caracter curent precum şi pe cele constatate 
prin titlu executoriu. Cu autorizarea prealabilă a instanţei administratorul sechestru va putea 
înlocui în instanţă părţile litigante cu privire la bunul pus sub sechestru. 

Dacă administrator-sechestru este o altă persoană decât deţinătorul bunului acesta 
poate primi o remuneraţie. 

În cazuri urgente poate fi numit un administrator provizoriu până la soluţionarea cererii 
de sechestru judiciar. 
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Summary: In essence, the criminal trial consists in timely and full and clear reporting of criminal 

offenses, so that any person who has committed a crime is punished according to his guilt and no 
innocent person is held to criminal liability .  

One of the crucial steps taken to find the truth is the stage of finding the existence or non-
existence of a crime. Then it is necessary to identify the person who committed the offense, as well as to 
know the circumstances necessary for the fair settlement of the case. For example, to dicovery the whole 
truth, a series of activities must be undertaken by using different means of proof. Of all the evidence we 
use, we will, in principle, refer to statements made by witnesses, and we will explain what these people 
are supposed to hear, when and how to hear, and what the purpose is.  

This paper seeks to understand the importance of witnesses in the discovery of truth in a criminal 
case, so we will deal in detail with the role of witness statements in the criminal trial. 

Rezumat: În esență, procesul penal, se constituie din sesizarea la timp și în mod complet și clar 
a faptelor infracționale, astfel ca orice persoană care a săvârșit o infracțiune să fie pedepsită potrivit 
vinovăției sale și nicio persoană nevinovată să nu fie trasă la răspundere penală.  

Unul din crucialii pași efectuați în scopul aflării adevărului este reprezentat de etapa constatării 
existenței sau inexistenței unei infracțiuni. Apoi, este necesară identificarea persoanei care a săvârșit 
infracțiunea respectivă, dar și cunoașterea împrejurărilor necesare pentru soluționarea justă a cauzei. 
Bunăoară, pentru aflarea întregului adevăr, o serie de activități trebuie întreprinse prin folosirea diferitelor 
mijloace de probă. Dintre toate mijloacele de probă folosite, ne vom raporta, în principiu, la declarațiilor 
date de martori și vom explica ce presupune audierea acestor persoane, când și cum trebuie audiate și 
care este scopul urmărit.  

Prezenta lucrare dorește să facă înțeleasă importanța martorilor în deslușirea adevărului într-o 
cauză penală, astfel că vom trata în mod amănunțit rolul declarațiilor depuse de martori în procesul penal.  

 
Keywords: evidences, means of proof, criminal trial, criminal investigation, criminal offence, 

witness.  

 
 

1. Introducere 
Unul dintre cele mai vechi și cele mai folosite mijloace de probațiune este reprezentat de 

proba testimonială sau mărturia. Ascultarea unei persoane, în calitate de martor, este de natură 
să servească aflării adevărului într-o anumită cauză sau într-o anumită împrejurare. Aprecierea 
probei astfel obținute; precum și administrarea ei fac parte din fasciculul de activități judiciare în 
care este necesară atât respectarea legislației penale și procesual penale precum și 
respectarea regulilor tactice criminalistice. 
 În literatura de specialitate8  s-a arătat faptul că, din perspectivă deontologică, 
ascultarea unei persoane în calitate de martor sau în orice altă calitate procesuală presupune 

                                                           
8 A se vedea E. Stancu –Tratat de Criminalistică. Ed. a III-a revăzută și adăugită, Ed. Universul Juridic, 
București 2004, pg. 369; În același sens: G. Theodoru, I. Moldovan- Drept Procesual Penal, Ed. 
Didactică și Pedagogică, București, 1979, pg.134; A. Ciopraga și I. Iacobuță, Criminalistica, Editura 



stăpânirea solidă a conceptelor referitoare la elementele de tactică criminalistică precum și a 
noțiunilor de psihologie judiciară. 
 
 

2. Cercetare teoretică – Declarațiile martorilor  

Declarațiile persoanelor de-a lungul procesului penal reprezintă mijloace de probă 
uzuale și totodată foarte importante, procurate de organele judiciare în cadrul unui larg șir de 
activități și întreprinderi procesuale complexe, activități marcate de momente strict prevăzute de 
lege9.  

În doctrină, s-a subliniat că martorii sunt « ochii şi urechile justiţiei »10, reținându-se 
poziția legală cum că, martorul este „persoana care are cunoştinţă despre vreo faptă sau 
despre vreo împrejurare de natură să servească la aflarea adevărului în procesul penal”11. Dar 
nu martorul în sine este un mujloc de probă, ci declarațiile depuse de acesta, dacă prin ele, 
ajută la aflarea adevărului într-o cauză penală12.  

În vorbirea de zi cu zi, martorul este persoana care a fost de față, care a asistat cu 
propriile simțuri la săvârșirea unui eveniment, a unei infracțiuni ori a căpătat în mod direct o 
serie de informații sau cunoștințe legate de evenimentul infracțional produs13.  

În principiu, orice persoană fizică poate fi martor în procesul penal, chiar şi persoanele 
cu handicap fizic sau psihic, precum şi minorii sub 14 ani, declaraţiile fiind date în prezenţa 
părintelui, tutorelui sau persoanei căreia îi este încredinţat spre creştere şi educare, organul 
judiciar apreciind măsura în care depoziţiile lor servesc aflării adevărului. 

Pentru ca audierea martorului să fie posibilă, trebuie respectate o serie de reguli 
generale de procedură care se impun în mod imperativ pentru asigurarea drepturilor și 
libertăților persoanelor audiate, dar și îndeplinirea obligațiilor organelor judiciare care au sarcina 
strângerii probelor necesare pentru elucidarea cauzei. Folosirea tacticilor de ascultare trebuie 
să urmeze cadrul legal incident. Însuși Codul de procedură penală face referiri privitoare la 
materia regulilor generale și speciale de audiere a persoanelor într-un proces penal14. 

Obligaţiile martorilor implică prezentarea lor la chemarea organului judiciar pentru a 
relata totalitatea aspectelor pe care le cunoaște cu privire la o anumită cauză [art. 114, alin. 2, 
lit. de la a). la c).]: 

a) Obligaţia de a se prezenta în urma citării - persoana chemată ca martor este 
obligată să se înfăţişeze în faţa organelor  judiciare la locul, ziua şi ora indicată în citaţie; 

b) Obligaţia de a depune mărturie sub jurământ sau declarație solemnă - martorul 
este obligat să declare tot ce ştie în legătură cu faptele şi împrejurările asupra cărora este 
întrebat şi nu are dreptul să refuze darea declaraţiei decât atunci când legea permite aceasta. 

c) Obligaţia relatării adevărului - prin ce declară, martorul trebuie să spună tot ce ştie 
cu privire la împrejurările esenţiale asupra cărora a fost întrebat. Dacă martorul nu declară 
adevărul cu privire la faptă şi făptuitor, el săvârşeşte infracţiunea de mărturie mincinoasă. 

 
Martorul este protejat prin lege împotriva violenţelor şi ameninţărilor ce s-ar putea 

exercita asupra sa în vederea obţinerii de declaraţii. Cei care încearcă să determine o 
persoană, prin constrângere sau cumpărare, să dea declaraţii mincinoase, precum şi să 

                                                                                                                                                                                           

Chemarea, Iași, 1997, pg. 293; A. Ciopraga și I. Iacobuță, Tratat de criminalistică, Academia de Poliție, 
Ministerul de Interne, Editura Carpați, Craiova, 1992 p. 121-122. 
9 N. Volonciu și colaboratorii, Codul de procedură penală comentat, ediția a 3-a revzizuită și adăugită, 
Editura Hamangiu, București, 2017, p. 191. 
10 J. Bentham, Traite des preuves judiciaires, Ed. Bassage feres, Paris, 1823, vol. I, p. 93 
11 Dan Lupașcu, Noul con penal. Noul Cod de procedură penală, 1 sept. 2016,  art. 114, alin (1), 
Persoanele audiate ca martor, p. 234.  
12 N. Volonciu, Tratat de procedură penală. Partea generală, vol. I, Ed. a 2-a, Editura Paidela, 
București, 1996, p. 364 
13 V. Domgoroz și colaboratorii, Explicații teoretice ala Codului de procedură penală român . Partea 
generală. vol I, Ed. a 2-a, Ed. Academiei, Ed. All Beck, București, 2003,  p. 199. 
14  A se vedea Cod procedură penală, Titlul IV, Capitolul II, Secțiunea 1 din partea generală. 



împiedice participarea într-o cauză penală, a unui martor prin violenţă, ameninţare sau prin 
orice alt mijloc de constrângere îndreptat împotriva sa ori a soţului sau a unei rude apropiate, 
sunt pedepsiţi cu închisoarea.  

Atât practica judiciară, cât și doctrina judiciară au arătat în nenumărate rânduri că 
protecția mortorilor este o măsură necesară și complexă, având caracter procedural și de 
politică penală, prin care se are în vedere „creșterea acțiunii de descoperire a infracțiunilor și 
eficientizarea reacției sociale de reprimare a lor, în condiții de protecție și siguranță pentru 
persoanele implicate”15.  

Atât martorul, cât şi expertul au dreptul la protecţia datelor de identificare. Dacă există 
probe sau indicii temeinice că prin declararea identităţii reale a martorului sau a localităţii 
acestuia de domiciliu ori de reşedinţă ar fi periclitate viaţa, integritatea corporală sau libertatea 
lui ori a altei persoane, acestuia i se poate încuviinţa să nu declare aceste date, atribuindu-i-se 
o altă identitate sub care urmează să apară în faţa organului judiciar (pseudonim).  

Martorul are dreptul la protecţia deplasărilor sale. Potrivit legislației, procurorul care 
efectuează sau supraveghează cercetarea penală ori, după caz, instanţa de judecată poate 
dispune ca organele poliţiei să supravegheze domiciliul sau reşedinţa martorului ori să-i asigure 
o reşedinţă temporară supravegheată, precum şi să-l însoţească la sediul parchetului sau al 
instanţei şi înapoi la domiciliu sau la reşedinţă. Aceste măsuri vor fi ridicate de procuror sau 
instanţă (în funcţie de faza procesuală în care se află cauza) când se constată că pericolul care 
a impus luarea măsurilor  a încetat. 

Martorul poate cere consemnarea declaraţiei date aşa cum o consideră reală şi poate 
refuza să răspundă la întrebările care nu au legătură cu cauza. Acesta are şi drepturi de ordin 
patrimonial. În legătură cu cheltuielile judiciare, martorul are dreptul la restituirea cheltuielilor de 
transport, cazare, întreţinere, cât şi la venitul din muncă pe durata lipsei de la serviciu. 

În ceea ce privește procedura de audiere, martorul este obligat a se prezenta la locul, 
data şi ora indicate de organul judiciar. Înainte de a fi ascultat, martorul este întrebat despre 
nume, prenume, etate, adresă şi ocupaţie. În caz de îndoială asupra identităţii martorului, 
aceasta se stabileşte prin orice mijloc de probă. Apoi, martorul este întrebat dacă este soţ sau 
rudă cu părţile, în ce raporturi se află cu acestea şi dacă a suferit pagube prin infracţiunea în 
speță. Dacă martorul este rudă apropiată, i se pune în vedere că nu are obligaţia să dea 
declaraţie. 

Ascultarea martorului se face sub prestare de jurământ, şi anume: „Jur că voi spune 
adevărul şi nu voi ascunde nimic din ceea ce ştiu. Aşa să-mi ajute Dumnezeu!” 

Referirea la divinitate se schimbă potrivit credinţei religioase a martorului. Martorul de 
altă religie decât cea creştină nu poate fi obligat să ţină mâna pe Cruce sau Biblie în timpul 
jurământului. Cel fără confesiune va jura pe onoare şi conştiinţă că va spune adevărul şi că nu 
va ascunde nimic din ceea ce ştie.Martorii care din motive de conştiinţă sau confesiune nu 
depun jurământulvor rosti în faţa organului judiciar următoarea formulă: 

„Mă oblig că voi spune adevărul şi că nu voi ascunde nimic din ceea ce ştiu”. 
Toate acestea se reţin la organul judiciar pe baza afirmaţiilor martorului, acesta având 

obligaţia de a relata numai adevărul, altfel săvârşeşte infracţiunea de mărturie mincinoasă. 
Declaraţia în care se consemnează depoziţiile martorului va cuprinde menţiunea că jurământul 
a fost prestat şi că martorul a fost avertizat asupra consecinţelor penale ce decurg din 
săvârşirea infracţiunii de mărturie mincinoasă. 

În ceea ce privește valoarea probatorie a declaraţiilor martorilor, după cum am subliniat 
anterior, acestea  pot ajuta la aflarea adevărului numai în măsura în care se coroborează cu 
alte probe. Declaraţia martorului se apreciază în raport cu: împrejurările referitoare la persoana 
martorului (starea fizică şi psihică a acestuia, raporturile sale cu cauza şi cu părţile); sursa din 
care provine mărturia; modul în care a avut loc perceperea faptelor şi a împrejurărilor de fapt 
etc. 

În ceea ce privește autoincriminarea martorului, precizăm că în doctrină au fost 
exprimate mai multe opinii. Conform primei păreri, sensul texului dat de lege în acest sens, se 
referă la faptul că martorului i se conferă dreptul de a păstra tăcerea atâta timp cât prin ceea ce 

                                                           
15 V. Păvăleanu, Drept procesul penal. Partea generală, vol. I, Editura Lumina Lex, București, 2007, p. 
274. 



declară poate să se autoincrimineze16. O altă părere vorbește despre „un dreptul circumscris 
instituției excluderii probelor din procesul penal și nu un drept efectiv al martorului de a nu se 
autoincrimina”17.  

 
Audierea matorului este una dintre cele mai importante activități ce trebuie efectuate 

indiferent la ce fel de infracțiune ne raportăm.  D. I. Cristescu afirmă în lucrarea „Investigarea 
Criminalistică a Infracțiunilor contra Securității Naționale și de Terorism” că atât martorii, cât și 
persoanele vătămate vor fi investigate de îndată la fața locului de către organele judiciare din 
cadrul echipei de cercetare, care primesc sarcini în acest sens de la conducătorul echipei.18 
Observăm așadar accentul pus pe termenul „de îndată”, ceea ce înseamnă că audierea 
martorilor este prioritară pentru aflarea a câtor mai multe detalii cu privire la săvârșirea 
infracțiunii sau identificarea autorului faptei.  
 

3. Aspecte de ordin practic 

Speța nr. 1  - Declarația martorului. Obligația aducerii la cunoștința martorului a dreptului 
de a nu face declarații atunci când din conținutul acestora rezultă posibilitatea 
autoincriminării 
Ne raportăm la art. 118 din noul Cod de procedură penală  

Conform dispozițiilor Codului de procedură penală, în momentul relatării de către un 
martor a unor date ce pot conduce la propria acuzare, organul de urmărire penală este obligat 
să-i aducă acestuia la cunoștință conținutul dreptului la tăcere. Astfel, obligaţia de a declara se 
opreşte acolo unde acesta se poate autoincrimina. Potrivit acestor reglementări, omisiunea 
organului judiciar de a încunoştinţa persoana audiată despre posibilitatea exercitării dreptului la 
tăcere conduce la imposibilitatea valorificării ulterioare a declaraţiei împotriva aceleiaşi părţi. 

Cu toate că declaraţia de martor este divizibilă şi retractabilă şi este interzisă folosirea 
doar împotriva sa, dacă martorul a dobândit ulterior calitatea de suspect, iar nu împotriva 
coparticipanţilor, se impune excluderea întregii declaraţii din ansamblul probator, iar nu părţi ori 
paragrafe, în cazul în care mijlocul de probă este obţinut nelegal în ansamblul său, în 
considerarea ignorării art. 118 CPP, ce trebuie adus la cunoştinţa celui audiat19. 

Constatăm că, raportându-ne strict la dispoziţiile Codului de procedură penală, acesta 
nu prevede dreptul unui martor de a nu da declaraţii în situaţia în care s-ar putea autoincrimina. 
După cum a reţinut şi judecătorul fondului, art. 118 CPP garantează doar imposibilitatea folosirii 
unei astfel de declaraţii împotriva martorului care a dobândit ulterior calitatea de suspect sau 
inculpat.  

Prin încheierea nr. 29 din 29.05.2015 a Curţii de Apel Oradea, Secţia penală, 
judecătorul de cameră preliminară a dispus, printre altele, respingerea, ca neîntemeiate, a 
cererilor formulate de inculpaţii C.M., B.V., U.l. şi B.G.L. privind excluderea declaraţiilor pe 
care le-au dat în calitate de martori.  

 
Speța nr. 2 - Lipsă menţiuni în cuprinsul declaraţiei martorului vizând data şi ora audierii. 
Nulitate declaraţie 
Facem trimitere la NCPP, art. 110 alin. (1), art. 123., art. 282 

Organul judiciar care a procedat la audierea martorului este obligat, conform art 73 alin. 
(1) CPP 1968, să consemneze data şi ora la care a început şi data şi ora la care a luat sfârşit 

                                                           
16 M. Udroiu (COORD.), Codul de procedură penală. Comentariu pe articole, ed. a 2- a , Editura C.H. 
Beck, București, 2017, p. 266. 
17 I. Dragnea, în P. Buneci (Coord.), Noul Cod de procedură penală. Notă. Corelații. Explicații, Editura 
C.H. Beck, București, 2014, p. 130. 
18 D. I. Cristescu, Investigarea Criminalistică a Infracțiunilor contra Securității Naționale și de 
Terorism, Editura Solness, Timișoara, 2004, p. 291. 
19 Pentru mai multe detalii, a se vedea CA. Oradea, s. pen., înch. nr. 29 din 05.2015, modificată prin 
înch. nr. 1081 din 25.08.2015 a I.C.C.J., s. pen. 
 
 



audierea, obligaţie impusa pentru a se verifica autenticitatea declaraţiei şi împrejurările în care 
s-a administrat proba. În condiţiile în care în cuprinsul declaraţiei s-au omis aceste menţiuni, s-a 
produs o vătămare a intereselor inculpatului, care nu îşi poate formula apărări şi în raport de 
acest mijloc de probă. 
Jud. Botoşani, înch. din 21.10,2014, definitivă prin înch. nr. 3 din 16.01.2015 a Trib. 
Botoşani, s. pen. 

Dispoziţiile legale vizând derularea fazei de cameră preliminară, respectiv art. 344 şi 
urm. NCPP, au fost modificate prin Legea nr. 75/2016, în prezent, în situaţia în care se invocă 
cereri şi excepţii, acestea fiind puse în discuţia contradictorie a părţilor. 

Prevederile art. 73 alin. (1) CPP 1968 au fost preluate în art. 110 alin. (1) NCPP, 
problema juridică semnalată păstrându-şi actualitatea. 

Cu referire la soluţia pronunţată în cauză privind consecinţele derivând din lipsa   
menţiunilor privind data şi ora audierii, având în vedere că încălcarea dispoziţiilor legale citate 
nu constituie motiv de nulitate absolută, conform art. 281din noul Cod de procedură penală, 
pentru a se constata nulitatea relative și apoi excluderea probei ar trebui să se demonstreze 
existența unei vătămări, precum și imposibilitatea înlăturării acesteia într-o altă modalitate decât 
prin anuarea actului. În această speță, considerăm că judecătorii ar fi trebuit să arate în ce fel 
au fost „afectate drepturile inculpatului ca urmare a necunoașterii cu exactitate a zilei sau orei 
audierii”.  

Potrivit unei opinii20, argumentul adus, potrivit căruia imposibilitatea formulării de apărări 
în legătură cu proba amintită nu este pertinent, cunoașterea datei la care a fost administrată 
proba nu reprezintă un element de care să depindă apărarea inculpatului. Bineînțeles că pot să 
existe situații în care data să reprezinte un element considerabil și însemnat, dar în aceste 
condiții, judecătorii ar trebui să le arate în mod clar pentru a justifica într-o real excluderea unei 
probe, acțiune care însă, nu a fost întreprinsă în această încheiere succint prezentată. 

 
4. Concluzii 

Datele și informațiile furnizate de o probă prin componența și alcătuirea acestora, nu se 
pot sub nicio formă utiliza sau administra într-un proces penal, numai dacă, normele în vigoare 
prevăd o serie de modalități prin care aceste probe să poată fi folosite21, iar „modalitățile” cu 
pricina, în Codul român de procedură penală, poartă numele de mijloace de probă. Astfel, după 
cum am încercat să punctăm în prezenta lucrare, printre cele mai vechi și frecvente mijloace de 
probă folosite în procesul penal, sunt declarațiile martorilor care, în esență se materializează în 
relatări făcute de aceștia organului judiciar penal, prin care sunt reproduse informațiile deținute 
despre anumite fapte infracționale și împrejurări de fapt, necesare aflării adevărului într-o cauză 
penală.  

Deoarece declarațiile martorilor fac parte din sfera mijloacelor de probă orale, acestea 
sunt considerate a fi acel mijloc de probă care trebuie să fie în concordanță cu natura 
îndeletnicirilor infracționale, adică un mijloc de probă adecvat, dar și extrem de necesar aflării 
adevărului într-o cauză penală. 

Concluzionând, putem spune că declarațiile martorilor, atât timp cât au o relevanță în 
cauza penală, aduc o contribuție esențială la aflarea adevărului și pe cale de consecință, la 
soluționarea întregului proces penal.  
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 Abstract: As a definition, the financial audit represents the sum of all activities carried out by 
financial institutions in order to verify the extent to which the payer carries out his duties according to 
financial and accouting legal provisions.  

 The payer - the second relevant element of this article – is the person who, in the nameof the 
tax-payer, has the legal obligation to play or to hold back and to pay or to collect and pay taxes, levies 
and social contributions, activities which are regulated distinctiy and in detail in the Tax Code. 

Cuvinte Cheie : 
- Inspecție Fiscală – activitate care are ca obiect verificarea leagalității și conformității declarțiilor 

fiscal, a corectitudinii îndeplinirii obligațiilor fiscal de către plătitor ; 
- Plătitor – persoană fizică sau juridică ce efectuează o plată datorată bugetului consolidate al 

statului ; 
- Control Inopinat – activitate desfășurată de către organe cu atribuții de control fără înștiințarea 

prealabilă a plătitorului ; 
- Control Antifraudă – activitate desfășurată de către organe cu atribuții de control din organic 

A.N.A.F.(Agenția Națională de Administrare Fiscală), respectiv, Direcția Generală Antifraudă, efectuată 
operativ și inopinat ; 

- Operativ – evidențiază desfășurarea unei activități de către organe cu atribuții de control într-un 
timp scurt, delimitat de o serie de factori. 

 
 

 Este îndeobște cunoscut faptul că activitatea fiscală este un domeniu de maximă 
importanță economică și că pentru verificarea desfășurării acesteia în condiții de legalitate, 
există autorități specializate și prevederi bine definite.  

 În prezent, pe teritoriul național controlul fiscal se realizează de către Agenția 
Națională de Administrare Fiscală prin:  

             -Direcția Generală de Coordonare a Inspecției fiscale;  
             -Direcția Generală Antifraudă care efectuează controale operative finalizate prin 

procese verbale ce constituie baza de întocmire a sesizărilor  penale. 
             -Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice care au în subordine 

Administrații Județene ale Finanțelor Publice ( A.J.F.P.) și Administrații pentru contribuabili 
mijlocii constituite la nivelul regiunii ; 

     - Agenția Națională de Administrare Fiscală mai are în subordine și   Direcția 
Generală de Administrare a Marilor Contribuabili. 

  Actul normativ care reglementează activitatea de control este Legea numărul 
207/2015, respectiv, Codul de Procedură Fiscală care la art. 113-151, precizează modul de 
desfășurare a activităților, astfel: 

     - inspecția fiscală, reprezintă activitatea ce are ca obiectiv verificarea legalității și 
conformității declarațiilor fiscale, a corectitudinii și exactității îndeplinirii obligațiilor în legătură cu 
stabilirea obligațiilor fiscale de către contribuabil, respectiv, plătitor, a respectării legii fiscale și 
contabilității, stabilirea bazelor de impozitare și a situațiilor de fapt aferente, precum și stabilirea 
diferențelor de obligații fiscale principale. 

  Ca mod de lucru, actul procedural-fiscal în discuție presupune o examinare 
amănunțită a documentelor plătitorului, a concordanței dintre datele materializate în declarațiile 
acestuia și cele înscrise în evidența pe care o prezintă celor în drept a efectua inspecția, pe de 



o parte, iar pe de altă parte, în confruntarea datelor din declarația plătitorului și informațiile 
proprii ale organelor de inspecție fiscală. 

 Nu în ultimul rând, modul de lucru, presupune și verificarea tuturor locurilor unde 
plătitorul controlat desfășoară activități generatoare de venituri impozabile, respectiv, punctele 
de lucru, care pot avea sediul în alt cartier, oraș sau chiar țară, motivat de faptul că în activitatea 
practică a rezultat că nu toți plătitorii declară cu sinceritate aceste aspecte (punctele de lucru ori 
locurile unde depozitează bunuri impozabile). 

Activitatea se materializează printr-o declarație scrisă a plătitorului în fața organelor de 
inspecție fiscală, sub semnătură proprie, în prezența cel puțin a unui martor, document utilizat 
ulterior pentru o activitate comparativă a datelor necesară stabilirii unei baze de impunere 
corecte, stabilirii diferențelor datorate bugetului consolidat al statului de către contribuabil, 
respectiv, plătitor și nu în ultimul rând a sancționării celui vinovat (fie contravențional, fie prin 
sesizarea organelor de urmărire penală), ori dispunerea de măsuri asigurătorii față de plătitor, 
sau aplicarea unor sigilii, activități materializate într-un proces-verbal. 

Inspecția Fiscală poate fi generală sau parțială și se realizează prin efectuarea unor 
verificări prin sondaj, adică selectiv, a documentelor plătitorului, fie printr-o verificare exhaustivă, 
respectiv, în întregime, complet și amănunțit, fie în mod electronic la sediul organului de control. 

Activitatea de inspecție se efectuează în baza unor avize de inspecție fiscală, emise cu 
15-30 zile înainte de activitatea propriu-zisă, document care cuprinde temeiul juridic în baza 
căruia se efectuează activitatea, data începerii acesteia, obligațiile plătitorului, perioada în care 
se desfășoară inspecția, precum și posibilitatea plătitorului de a cere amânarea inspecției pe 
motive întemeiate. 

Conform legii sus-menționate, inspecția începe la data înscrisă în registrul unic de 
control ori în procesul-verbal de constatare semnat de către inspectorii fiscali și de către plătitor 
și se înregistrează în registratura plătitorului. 

Este demnă de luat în seamă facilitatea legii de a permite plătitorului ca la începerea 
inspecției fiscal să numească persoane care pot da informații despre activitatea sa, poate fi 
asistat juridic, iar activitatea se desfășoară fie la sediul plătitorului, fie la cel al organului de 
inspecție fiscală, în timpul programului sau în afara acestuia cu acordul scris al plătitorului, pe o 
durată cuprinsă între 45, 90, respectiv180 zile, perioadă în care activitatea de inspecție poate fi 
suspendată de către conducătorul inspecției pe o perioadă care nu depășește trei luni, reluarea 
activităților, fiind adusă la cunoștința plătitorului. 

 Inspecția fiscală, se dispune, prin programe anuale, trimestriale și lunare și se 
efectuează de echipe de inspectori fiscali (doi), în baza Avizului de Inspecție Fiscală și a 
Ordinelor de Serviciu aprobate de conducătorul activității de inspecție fiscală. 

           Selectarea, contribuabililor pentru activitatea de inspecție fiscală o face organul 
de inspecție competent, respectiv, Administrațiile Județene ale Finanțelor Publice ( A.J.F.P.) în 
funcție de nivelul riscului, stabilit pe baza analizei de risc. 

          Rezultatul inspecției fiscale se consemnează în scris într-un Raport de Inspecție 
Fiscală în care se prezintă constatările echipei, faptic și legal, precum și consecințele lor fiscale.  

          Raportul stă la baza emiterii Deciziei de Impunere pentru plusuri ori minusuri de 
obligații fiscale principale ale plătitorului sau, a Deciziei de nemodificare a bazelor de 
impozitare, dacă nu constată diferențe. 

          Atunci când inspectorii fiscali constată fapte care ar putea întrunii elementele 
constitutive ale vreunei infracțiuni, întocmesc un proces-verbal în care consemnează posibila 
faptă și împrejurările în care a fost săvârșită, îl anexează la raportul deja întocmit și îl înaintează 
Parchetului de pe lângă Tribunal competent, care îl înregistrează sub forma unui dosar penal și 
îl trimite ofițerilor de Poliție Judiciară din cadrul Serviciului de Investigare a Criminalității 
Economice din cadrul Inspectoratului Județean de Poliție, organ specializat pe diferite linii de 
muncă(evaziune fiscală, fraude bancare, delapidări, falsuri) etc. și care, își desfășoară 
activitatea sub directa coordonare a Procurorului de caz din unitatea de Parchet care a trimis 
dosarul. La terminarea cercetărilor ofițerul – după o discuție prealabilă cu Procurorul de caz -, 
înaintează dosarul la Parchet cu propunerea legală, pe baza unei adrese semnate de șeful 
Poliției. 

 - controlul inopinat, se efectuează fără înștiințarea prealabilă a plătitorului și 
constă în verificarea faptică și documentară a evidențelor pe fondul informațiilor obținute de 



organele de control, precum și în verificarea încrucișată , pe o perioadă care să nu depășească 
30 zile. 

  Ca metodă de lucru, activitatea începe cu legitimarea părților, menționarea 
activității în registrul unic de control, verificarea propriu-zisă a mărfurilor și scriptelor aferente 
acestora pentru a stabilii eventualele neconcordanțe între acestea și încheierea unui proces-
verbal care poate constitui mijloc de probă (pentru eventualele căi de atac folosite de plătitorul 
nemulțumit), document care se comunică sub semnătură și plătitorului. 

 - controlul antifraudă, este un control operativ-inopinat, efectuat de către 
inspectorii Direcției Generale Antifraudă și urmărește constatarea, analizarea și evaluarea unui 
risc fiscal, pentru una sau mai multe activități cu caracter economic, activitățile corespunzând 
metodic celorlalte tipuri de controale, iar la finalizare se încheie un proces-verbal antifraud. 

 - verificarea situațiilor fiscale personale de către organul fiscal central, cu 
privire la impozitul pe venit, adică, verificarea tuturor drepturilor și obligațiilor de natură 
patrimonială, a fluxurilor de trezorerie, precum și a oricărui element de natură să evidențieze 
starea fiscală reală a persoanei fizice pentru perioada verificată. Concret, activitatea constă într-
o comparație dintre veniturile declarate de către persoana fizică, pe de o parte, iar pe de altă 
parte, veniturile estimate determinate în baza situației fiscale personale a persoanei fizice 
verificate. 

  Pentru a exista obiectul unei astfel de activități, diferența dintre veniturile 
estimate și cele declarate trebuie să depășească un procent de 10%, dar nu mai puțin de 
50.000 lei. 

 Atunci când organul fiscal central constată o astfel de diferență, solicită persoanei fizice 
în cauză ca în termen de 60 zile să prezinte documente justificative, termen care poate fi 
prelungit până la 30 zile și bineînțeles, explicații scrise, activitatea desfășurându-se o dată pe 
an. 

          -Verificarea documentară, se efectuează pentru stabilirea corectă a situațiilor 
fiscale a plătitorului printr-o analiză de coerență, atât pe baza documentelor puse la dispoziție, 
cât și a informațiilor obținute, fie din documentele verificate, fie de la autoritățile în drept ori de la 
terți. 

 Dacă cei în drept constată diferențe, este înștiințat plătitorul care are obligația de 
a clarifica situația. Când acesta nu se conformează în răstimpul a 30 zile de la înștiințare, 
organele în drept stabilesc diferențele fiscale datorate și emit fie decizia de impunere, fie măsuri 
necesare cu respectarea legii. 
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Rezumat: În practica judiciară se întâmplă ca dispozitivul unei hotărâri judecătorești să conţină 

dispoziţii insuficient de clare sau confuze cu privire la înţelesul, întinderea sau aplicarea lui ori chiar 
dispoziţii contradictorii, astfel încât părţile au posibilitatea de a solicita lămurirea acestuia, prin două 
modalități: fie prin formularea unei cereri la instanța care a pronunțat hotărârea, în condițiile art. 443 
C.pr.civ., fie pe calea contestației la executare, reglementată de art. 712 alin. 2 C.pr.civ.. 

Abstract: In judicial practice, a court order may contain provisions that are not sufficiently clear 
or confusing about its meaning, coverage or implementation, or even conflicting provisions, so that the 
parties have the opportunity to request clarification in two ways: by submitting a request to the court 
which gave the order under the conditions of art. 443 in Civil Proceeding Code, or by opposing the 
execution of the order, regulated by art. 712 par. 2 in Civil Proceeding Code.  

 
  

În ceea ce privește lămurirea întinderii și înțelesului unei hotărâri judecătorești ori 
înlătutarea unor dispoziții contradictorii din dispozitivul unei hotărâri, Codul de procedură civilă, 
la art. 443, prevede dispoziții referitoate la această situație, fie că hotărârea este dată în primă 
instanță, fie pronunțată în calea de atac.  

Art. 425 alin. (1) lit. c), alin. (2) şi (3) C.pr.civ. prevede dispoziţii amănunțite referitoare la 
modalitatea de întocmire a dispozitivului hotărârii judecătoreşti, și anume: ”(1)Hotărârea va 
cuprinde:…c)dispozitivul, în care se vor arăta numele, prenumele, codul numeric personal şi 
domiciliul sau reşedinţa părţilor ori, după caz, denumirea, sediul, codul unic de înregistrare sau 
codul de identificare fiscală, numărul de înmatriculare în registrul comerţului ori de înscriere în 
registrul persoanelor juridice şi contul bancar, soluţia dată tuturor cererilor deduse judecăţii şi 
cuantumul cheltuielilor de judecată acordate. 

(2)Dacă hotărârea s-a dat în folosul mai multor reclamanţi sau împotriva mai multor 
pârâţi, se va arăta ceea ce se cuvine fiecărui reclamant şi la ce este obligat fiecare pârât ori, 
când este cazul, dacă drepturile şi obligaţiile părţilor sunt solidare sau indivizibile. 

(3)În partea finală a dispozitivului se vor arăta dacă hotărârea este executorie, este 
supusă unei căi de atac ori este definitivă, data pronunţării ei, menţiunea că s-a pronunţat în 
şedinţă publică sau într-o altă modalitate prevăzută de lege, precum şi semnăturile membrilor 
completului de judecată. Când hotărârea este supusă apelului sau recursului se va arăta şi 
instanţa la care se depune cererea pentru exercitarea căii de atac”. 

Dispoziţiile textului mai sus evocat sunt imperative, iar neîndeplinirea unora dintre 
exigenţele sale poate atrage nulitatea hotărârii în condiţiile art. 174 şi urm. C.pr.civ. Aceasta 
reprezintă dreptul comun în ceea ce priveşte conţinutul hotărârii judecătoreşti, astfel că orice 
hotărâre judecătorească trebuie să cuprindă elementele pe care acesta le enumeră. Se impune 
însă precizarea că pentru decizia pronunţată în recurs şi, în consecinţă, şi în soluţionarea căilor 
de atac de retractare formulate împotriva ei, art. 499 NCPC prevede dispoziţii derogatorii de la 
art. 425 alin. (1) lit. b).  

În practică se întâmplă totuşi ca dispozitivul hotărârii să conţină dispoziţii insuficient de 
clare sau confuze cu privire la înţelesul, întinderea sau aplicarea lui ori chiar dispoziţii 
contradictorii, astfel încât părţile au posibilitatea de a solicita lămurirea acestuia. 

Trebuie știut faptul că, această procedură nu poate fi utilizată pentru înlăturarea unor 
neconcordanțe dintre considerentele hotărârii și dispozitiv și nici atunci când hotărârea are 



considerente contradictorii22. Aceste situații vizează, de fapt, formularea căilor de atac de 
reformare, fiind de la sine înțeles că prin procedura de lămurire a dispozitivului hotărârii instanța 
nu poate să modifice hotărârea ca atare. 

Norma analizată vizează două noţiuni distincte: lămurirea dispozitivului şi înlăturarea 
dispoziţiilor contradictorii din cuprinsul lui. 

Prin lămurirea dispozitivului instanţa nu poate decât să expliciteze dispoziţiile acestuia și 
nu să modifice hotărârea, dând uneia sau unora dintre ele un înţeles clar şi fără echivoc, în 
situaţia în care sunt posibile mai multe interpretări ale aceleiaşi dispoziţii. 

Înlăturarea dispoziţiilor contradictorii din cuprinsul dispozitivului hotărârii se referă la 
eliminarea acelor dispoziții potrivnice care nu fac posibilă executarea hotărârii și care nu au un 
corespondent în motivarea hotărârii. 

Astfel, obiectul cererii de lămurire a dispozitivului unei hotărâri judecătoreşti îl constituie, 
pe de o parte, determinarea înţelesului, întinderii sau aplicării acestuia şi, pe de altă parte, 
înlăturarea dispoziţiilor contradictorii din cuprinsul lui. Astfel, lămurirea dispozitivului unei 
hotărâri judecătoreşti nu poate avea ca efect modificarea acestuia, întrucât nu reprezintă un 
mijloc procedural destinat anulării sau schimbării hotărârii. Prin urmare, cu ocazia soluţionării 
unei cereri de lămurire a dispozitivului unei hotărâri judecătoreşti nu poate fi modificată calitatea 
părţilor şi nu pot fi readuse în discuţie aspectele tranşate prin hotărârea de fond23. 

Din punct de vedere procedural părţile interesate au posibilitatea de a solicita lămurirea 
dispozitivului ori înlătutarea unor dispoziții contradictorii din acesta, prin două modalități: fie prin 
formularea unei cereri la instanța care a pronunțat hotărârea, în condițiile art. 443 C.pr.civ., fie 
pe calea contestației la executare, reglementată de art. 712 alin. 2 C.pr.civ.. 

Astfel, dispozițiile art. 443 C.pr.civ. prevăd următoarele: „(1)În cazul în care sunt 
necesare lămuriri cu privire la înţelesul, întinderea sau aplicarea dispozitivului hotărârii ori dacă 
acesta cuprinde dispoziţii contradictorii, părţile pot cere instanţei care a pronunţat hotărârea să 
lămurească dispozitivul sau să înlăture dispoziţiile potrivnice. 

(2)Instanţa va rezolva cererea de urgenţă, prin încheiere dată în camera de consiliu, cu 
citarea părţilor. 

(3)Încheierea se va ataşa la hotărâre, atât în dosarul cauzei, cât şi în dosarul de hotărâri 
al instanţei”, iar art. 712 alin. 2 C.pr.civ. prevede că „Dacă nu s-a utilizat procedura prevăzută la 
art. 443, se poate face contestaţie şi în cazul în care sunt necesare lămuriri cu privire la 
înţelesul, întinderea sau aplicarea titlului executoriu”. 

Și în vechea reglementare, scopul demersului judiciar al părții interesate – lămurirea 
dispozitivului unei hotărâri judecătoreşti ce constituie titlu executoriu – putea fi atins, alternativ, 
pe două căi procesuale: cea reglementată de art. 281¹ vechiul C. pr. civ. (art. 443 NC.pr.civ. – 
n.a.) şi cea prevăzută de art. 400 din vechiul C. pr. civ. (art. 712 NC.pr.civ. – n.a.)24. Elementul 
relevant în determinarea căii procesuale de urmat este, în cauză, faptul începerii executării silite 
care restricţionează accesul părții la prima alternativă. Cu alte cuvinte, odată iniţiată procedura 
executării silite, în aplicarea art. 399 vechiul C. pr. civ. (art. 712 NC.pr.civ. – n.a.), lămurirea 
dispozitivului titlului executoriu este posibilă numai în cadrul contestaţiei la titlu. Într-una din 
spețe, soluţia instanţei de fond de respingere ca nefondată a cererii, menţinută de instanţa de 
control judiciar, este corect motivată din perspectiva analizei inadmisibilităţii cererii ca apărare 
de fond, întrucât acest aspect vizează însuşi exerciţiul dreptului material la acţiune, în sens 
generic, privit din perspectiva folosului practic urmărit, recurentul vizând în fapt lămurirea 
dispozitivului sentinţei pentru înlăturarea impedimentelor ivite în cadrul unei executări deja 
începute25.  

                                                           
22 A se vedea, Gabriel Boroi, Mirela Stancu, Drept procesual civil, Editura Hamangiu, 2015, p. 
573. 
23 Curtea de Apel Timişoara, decizia nr. 1149/2015, în CATBJ 2015, III, p. 3. 
24 A se vedea, Ion Deleanu, Tratat de procedură civilă, vol. II, Editura CH Beck, București, 
2005, p. 20. 
25 Inalta Curte de Casație și Justiție, secția a II-a civilă, decizia nr. 4086/2012, disponibilă 
pe www.scj.ro  



În actuala reglementare, în situația în care părțile interesate nu se îndreaptă spre 
procedura reglementată de art. 443 C.pr.civ., în scopul lămuririi dispozitivului unei hotărâri 
judecătorești sau de înlăturare a dispozițiilor potrivnice din acesta, pot recurge la calea 
contestației la executare privind lămurirea înțelesului, întinderii sau aplicării titlului executoriu, 
reglementată de art. 712 C.pr.civ., cu condiția declanșării în prealabil a executării silite26. 
Apreciem că în situația în care partea a uzat de procedura reglementată de art. 443 C.pr.civ., 
nu va mai putea recurge și la contestația la titlu, sau invers, întrucât ar interveni autoritatea de 
lucru judecat. 

Este de observat că în Codul de procedură civilă nu se prevede un termen pentru 
formularea cererii de lămurire a dispozitivului unei hotărâri judecătoreşti ori de înlăturare a 
dispozițiilor potrivnice și se face doar la cererea părților neexistând posibilitatea ca instanța din 
oficiu să facă lămurirea dispozitivului, precum în cazul îndreptării hotărârii, regementată de art. 
442 C.pr.civ.  

Din punct de vedere al competenței, o astfel de cerere este soluționată de instanța care 
a pronunțat hotărârea a cărei lămurire se solicită, într-o procedură de urgență, prin încheiere 
dată în cameră de consiliu, cu citatrea părților. 

Încheierea pronunțată se va ataşa la hotărâre, atât în dosarul cauzei, cât şi în dosarul de 
hotărâri al instanţei, așa cum dispune art. 443 alin. 3 C.pr.civ. și este susceptibilă de aceleași 
căi de atac precum hotărârile în legătură cu care s-a solicitat lămurirea sau înlăturarea 
dispozițiilor contradictorii. 

Art. 447 C.pr.civ. lămurește și cu privire la cheltuielile de judecată în cazul în care s-a 
urmat procedura prevăzută de art. 443 C.pr.civ., astfel în cazul în care cererea de îndreptare, 
de lămurire sau de completare a hotărârii a fost admisă, cheltuielile făcute de parte în aceste 
cereri vor fi suportate de stat, din fondul constituit potrivit legii. Când cererea a fost respinsă, 
cheltuielile vor fi suportate de parte potrivit dreptului comun. 

Spre exemplu, într-o speță, fiind delanșată în prealabil executarea silită, părțile debitoare 
a obligației de a face stabilită prin titlul executoriu, au solicitat pe calea contestației la executare, 
lămurirea înțelesului, întinderii sau aplicării titlului executoriu, reglementat de art. 712 C.pr.civ., 
solicitând stabilirea de către instanța care a pronunțat hotărârea, pe de-o parte cu privire la 
relația de interdependență dintre pârâții din dosarul în care s-a pronunțat hotărârea care a 
devenit titlu executoriu, adică care dintre ei să aducă la îndeplinire ridicarea conductei 
magistrale de pe terenul proprietatea reclamanților , iar pe de altă parte cu privire la existența 
unei conducte sau a două conducte de gaz subterane. Instanța a admis în parte contestația la 
executare, în sensul că a obligat pârâtele din dosar, în solidar, să ridice conductele de gaz (în 
număr de două) amplasate pe terenul proprietatea reclamanţilor, fără acordul acestora şi să 
aducă terenul la starea iniţială27. Soluția a fost menținută și în căile de atac. 

Este de observat importanța reglementării instituției lămuririi întinderii și înțelesului unei 
hotărâri judecătorești ori înlătutarea unor dispoziții contradictorii din dispozitivul unei hotărâri, 
întrucât părțile au posibilitatea pe această cale, de a lămuri dispozitivul unei hotărâri 
judecătorești neclar sau confuz. 
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27 Încheierea civilă nr. 2249/8 octombrie 2015 pronunțată de Judecătoria Lugoj, nepublicată. 
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Abstract: Lucrarea isi propune sa identifice interferenta dintre prevederile comunitare in ceea ce 

priveste aplicarea principiului umanismului si interferenta cu dreptul comunitar avand in vedere 
prevederile Dreptului Penal intern in materie de tortura, tratament inuman, degradant. 

Cadrul legislativ mentionat este aplicat unui studiu privind asezemintele penitenciare din Romania 
in raport de conditiile  existente. De asemnea este analizata tortura ca si infractiune comisa in general de 
catre anagjatii penitenciarelor. 

Cuvinte cheie: Conventie Europeana a Drepturilor Omului, umanism rele tratamente, tratament 
degradant, inuman, tortura, lege fundamentala. 

 
 
Umanismul reprezinta obligatia persoanelor care desfasoara activitatii legate de 

aplicarea legii precum si a legiutorului de a respecta drepturile si libertatiile fundamentale ale 
omului cand aplica legea, umanismul dreptului reprezentand o cerinta absolut necesara apentru 
crearea, dezvlotarea si aplicarea dreptului penal. 

Principiul al dreptului penal dar si al politici penale, avand rolul indispensabil de a proteja 
victimile unor infractiunii cat si reeducarea si reinsertia sociala a infractorilor, cu alte cuvinte 
Statul este obligat sa se preocupe de aducerea persoanelor care comit si au comis infractiunii la 
un anumit nivel din punct de vedere social, psihic si mental cat mai mare ca acestia sa poata 
avea un comportament adecvat, in societate odata ce au iesit din inchisoare fara a leza 
protectia necesara tuturor victimelor acestora.  

Umanismul ca principiu este afirmat atat in trate internationale cat si in izvoarele interne, 
un tratat foarte important incheiat la New York in anul 1984 si anume Conventia impotriva torturi 
ori a tratamentelor degradate sau inumane, tratat ratificat de tara noastra in anul 1990 prin 
Legea 19/1990. 

Potrivit  art. 3 din Conventia Europeana a Drepturilor Omului   ̋ Nimeni nu poate fi suspus 
torturii nici pedespselor sau tratamentelor inumane sau degradante  ̏ , in legatura cu acest 
principiul mentionat de Conventie de regaseste si in art. 22 alin. 2 din  Legea Fundamentala, 
potrivit caruia  ̋ Nimeni nu poate fi suspus torturii si nici unui fel de pedeapsa sau de tratament 
inuman ori degradant  ̏ 

Tortura consta intr-o multidudine de fapte care provoaca suferinte fizice sau psihice 
grave in mod repetat pentru obtinerea de marturi sau informatii. Tratamentul inuman consta in 
provocarea fata de persoana fizica de suferinte psihice sau fizice dar cu o intesitate mai redusa. 
Tratamentul degradant consta in umilirea si injosirea unei persoane care are ca scop sa o 
reduca din punct de vedere fizic si psihic. 

Principiul Umanismului actioneza in dublu sens, deoarece protejeaza persoana fizica 
sau juridica prin interzicerea de actiunii care constituie fapte periculoase ce pun in pericol viata 
si valorile sociale dar in acelasi timp si respectarea demnitatii si a drepturilor pe care le are 
infractorul.  

Principiul Umanismului are si rolul de a se opune in adoptarea unor sanctiunii care se 
considera degradante sau inumane, totodata regimul executarii pedepselor privatie de libertate, 
trebuie sa aliba rolul de reinsertie sociala si reeducarea infractorului, dar acest principiul mai are 
si rolul protectiei victimelor infractiunilor care nu trebuie ignorate ci obligatoriu trebuie ocrotite. In 
raportul penal dintre victima si infractor ambii trebuie sa primeasca atentia si protectia cuvenita, 
intru-cat daca victima sau infractorul ar fi favorizati in cadrul Raportului Juridic conflictual de 
drept penal atunci dreptul penal nu si ar atinge scopul si Societatea ar fi total dezechilibrata. 



 
Prin criminalitate se intelege ansamblu infractiunilor (totalitatea) savarsita intr-o anumita 

perioada de timp pe un teritoriu delimitat. Prin victimitate se intelege totalitatea persoanelor ce 
au cazut ca victime ale infractiunilor intr-o anumita perioada de timp, intr-un spatiu delimitat, in 
concluzie dreptul penal si stiintele penale trebuie sa se ocupe cu predilectie de victimitate care 
reprezinta aspectul pasiv al infractiunilor. Victimitatea poate avea doua acceptiuni, una de 
victimitate virtuala care reprezinta totatitatea persoanelor ce pot deveni victime ale unor 
infractiuni, cu un risc sporit victimal, si victimitatea reala care vizeaza persoanele ce au ajuns 
victimele infractiunilor.  

 Avand in vedere ca tortura a fost aplicata si in inchisorile Romanesti, in sinteza vom 
analiza cateva aspcte in acest sens. 

 In timpul perioadei comuniste circa 54.000 de detinuti politici, cu o medie aproximativa 
de cinci ani si jumatate au fost bagati in inchisorile sistemului totalitar, sintre acesti detinuti 
aproximativ 100.000 au decedat, dar nici pana azi nu au fost nimeni acuzat sau condamnat 
pentru morti asa zisului Gulag Romanesc. In prezent sau descoperit 35 de comandanti ai 
penitenciarelor comuniste conducatori ai penitenciarelor unde au fost intemnitati lideri politici de 
sorginte PNT si PNL iepurati de regimul totalitar. 

 Asfel,  Pentitenciarul Aiud este descris ca un penitenciar de dimensiuni mari unde ereau 
detinuti cu pedepse mari care proveneau din toate categorile sociale si politice . 

 Conditiile acestui penitenciar oferite detinutilor, constau in frig, lipsa mancarii, detinutii 
ramaneau infometati, mediul nesanatos, murdar care a dus la imbolnavirea a a multor detinuti, 

precum si decesul acestora. ̋  Zarca  Aiudului avea conditii si mai greu de suportat pentru 
persoanele care refuzau incadrarea la programul denumit   ̋ Reeducarea tarzie ̏  care era 
destinat persoanelor periculoase la inceputul anilor 1960.  

 Penitenciarul Sighet  era un penitenciar descris cu un regim aparte, deoarece dupa 
instaurarea regimului comunist, acesta a fost transformat intr-un loc de exetrminare  pentru elita 
politica culturala, ecomonica si militara destinat detinutilor cu pedepse grele. 

 Condtiile acestui  penitenciar ereau departe de un regim cat de cat prielnic, in acest 
penitenciar au murit circa 53 de oamenii intru-un interval de 5 ani intre ani 1950-1955 datorita 
regimului de izolare, a foametei lipsei asistente medicale, precum si brutalitatea administratiei si 
nici pana in prezent nu se cunosc locurile unde au fost inmormantate persoanele decedate in 
perioada respectiva. 

 Penitenciarul Jilava a fost unul dintre cele mai dute penitenciare datorita regimului sau 
de retentie, era un penitenciar recunoscut pentru exterminare si recunoscut ca unul de 
executare, acesta avand temperaturii foarte scazute iarna si foarte ridicate vara, dar cu toate 
acestea indiferent de anotimp prezenta o umiditate ridicata.  

 In acest penitenciar ereau conditii foarte grele mai ales pentru perosoanele nou 
incarcerate cand la conducere era Nicolae Moromote, acesti detinutii ereau dusi printr-un fort 
unde gardieni ii loveau cu brutalitate fara mila, cu orice obiect avut la indemna. De asemenea 
penitenciarul avea un regim greu de suportat, era suprapopulat, mancarea era de o calitate 
proasta, asistenta medicala lipsea cu desaravsire, detinutii fiind supusi la tratamente rele si un 
regim degradant. 

 Penitenciarul  Ramnicu Sarat, este cunoscut ca un penitenciar in care detinutii ereau 
incarcerati in regim mono celular, detinutii s-au confruntat inca de la inceput cu o gama larga si 
variata de probleme precum si lipsa oricarui contact cu mediu exterior, acest penitenciar alaturi 
de Penitenciarul Sighet, avand regim de izolare si exerminare. 

 Penitenciarul era de dimenisunii mici, totodata remarcandu-se rata ridicata a deceselor 
in raport cu regimul de izolare deplina, aspect unic in cadrul sistemului concentrational.  

 Penitenciarul Pitesti reprezenta un lagar al torturii, acest penitenciar fiind renumit pentru 
supunerea detinutilor la procesul de reeducare, in cadrul caruia acestia au fost torturatii si chiar 
mutilati fizic si psihic. 

 Penticentiarul Baia Sprie era recunoscut pentru punerea detinutilor la munca fortata in 
minele de plimb, aceasta munca fiind periculoasa foarte grea si obositoare, multi detinutii 
nefacand fata la acest gen de munca, un aspect pozitiv fiind faptul ca detinutii primeau o 
mancare care din punct de vedere calitativ era buna dar care nu compensa munca depus in 
minele de plumb. 



 Conditiile in care ereau incarcerati detinutii ereau foarte grele, acestia fiind nevoiti sa 
lucreze la temperaturi extram de ridicate, fara echipamnet adecvat , fapt ce  a adus la moartea 
multor detinuti. 

 Penitenciarul Penisula cunoscut si sub numele de Valea Neagra este recunoscut  pentru 
aplicarea metodei exterminarii detinutilor prin punerea acestora sa lucreze pana la epuizare, 
locul de munca fiind canalul. 

 Penitenciarul Gherla cu toate ca era un penitenciar de dimensiunii destul de mari, 
problema asupra popularii persista, si in acest penitenciar, o celula destinata pentru doi detinuti 
era ocupata de 8 pana la 12 detinuti. La inceptul anilor 1950 Penitenciarul Gherla a adoptat 
metoda de reeducare violenta in multe cazuri intesitatea reeducarii depasind-o pe cea de la 
Penitenciarul Pitesti. Traseul detinutilor din Penitenciarul Gherla era insotit de bataie, tortura, 
tratamente inumane, mancarea era calitativ si cantitativ de un nivel redus iar revolta detinutilor 
din penitenciar in anul 1958 a accenutat supunerea acestora la tratamente inumane si 
degradante . 

 Penitenciarul Fagaras, mai era denumit si inchisoarea politistilor, devenid un loc preferat 
pentru incarcerarea fostilor politistii precum si a agentilor care serveau pentru siguranta. 

  
In ceea ce priveste raspunderea penala pentru tortura si rele tratamente aplicate 

condamnatilor in statul de drept roman, Drepturile omului reprezinta o prioritate pentru 
respectarea acestora obligatia revenind autoritatilor romane dar si intregii societati romanesti, 
fara  a exista vreo dicriminare bazata pe orientarea sexuala, orientarea politica, orientarea 
religioasa, educatie, limba vorbita, sanatate, starea civila sau materiala sau orice alte criterii 
care ar face posibila discriminarea, legilatia nationala fiind aliniata legilatiei comunitare si 
internationala. 

Exercitarea drepturilor fiecarei persoane nu necesita anumite circumstante, constituind o 
latura a demnitatii umane, aceste drepturi precum si toate drepturile omului reprezentand o 
caracteristica a statului de drept asfel ca statul nu poate lipsi nici un om de drepturile ce le 
detine insa poate limita aceste drepturi in baza legilor si a Constitutiei. 

In spatiul European cat si in spatiul National detinutii folosesc in mod excesiv dreptul de 
petitionare invocand ca le sunt incalcate drepturile in mod repetat ori de cate ori nu le sunt 
satisfacute simple doleante in penitenciar. 

De asemenea acestia nu inteleg sesnul juridic al drepturilor lor reclamand in mod repetat 
aspecte care nu le sunt clare dar din punct de vedere reprezinta tortura, tratament inuman sau 
degradant.  

Clarificarile asupra acestor diferente inca nu sunt certe, elocventa fiind in  pland 
international o cauza ce a exsistat in Grecia, in anul 1969, fiind analizata o plangere impotriva 
Greciei pentru rele tratamente, respectiv tortura, Decizia stabilind ca  ̋  Tortura presupune si 
tratament inuman sau degradant iar tratamentul inuman este si degradant  ̏  . Conceptia de 
tratament inuman are o raza de acoperire foarte redusa asupra tratamentului prin care se 
provoaca in mod intetionat suferinte fizice puternice sau mentale care in momentul respectiv nu 
sunt justificate, insa conceptia de tip tortura este descrierea acestuia  ca fiind folosita pentru 
obtinerea de marturii, de informatii sau chiar pedepsirea persoanei. 

Caracterul deliberat, adica cu intentie reprezinta un element caracteristic tratamentului 
inuman si al torturii, in majoritatea statelor fiind negata intentia sau existenta intentiei, din 
aceasta cauza Curtea Europeana de la Strasbourg a pronuntat mai multe hotararii in care a luat 
pozitie privind schimbarea sarcinii probei, fiind mentionat un caz in care o persoana intra intr-o 
sectie de politie unde la momentul intrarii  a fost sanatos din toate punctele de vedere atat fizic 
cat si mental, cand a iesit din sectia respectiva persoana prezenta multiple traume, situatie in 
care Guvernul reclamat este nevoit sa prezinte explicatii care sa fie corecte cu privire la 
incidentul respectiv . Lipsa unor explicatii sau chiar explicatii neplauzibile a dus la hotararea 
CEDO ca Statul reclamat este vinovat de tortura si rele tratamente. 

 Din trecut pana in prezent actiunea de tortura a fost folosita de a lungul istoriei ca un 
instrment de reeducare politica, ca o modalitate de pedeapsa, folosita si in interogatoriu, asfel a 
ajuns tortura sa aiba o putere coercitiva, care din pacate exista in unele situatii si in prezent.  

 De a lungul timpurilor istorice tortura a facut parte din realizarea justitiei, fiind 
considerata pe atunci o metoda inventiva si puternica pentru aflarea de marturisiri, precum si un 



instrument de pedeapsa, insa la inceputul secolului XX, comunitatea internationala este nevoita 
sa initieze inceperea si demararea unor principii care recunosc drepturile omului si demnitatea 
umana, datorata faptului ca in acest secol tortura ajuns la un apogeu ne mai vazut, iar 
gravitatea situatiei reprezinta sun pericol pentru comunitate. 

 Aceste principii referitoare la Drepturile omului au fost semnate de toate Statele membre 
in Declaratia Universala a Drepturilor Omului, unde valorile omului sunt recunoscute ca valori 
supreme in societate si democratie. In urma acestor rezultate multe state au incercat sa 
contracareze si au aplicat legi favorabile acestora, cu toate acestea fenomenul de tortura exista 
si in prezent, din aceasta cauza organismele internationale au dezvoltat legi, mecanisme, 
masuri politice si acte legilative pentru Protectia Drepturilor Omunului si a demnitatii. 

 Actele internationale cele mai importante implementate si care reglementeaza 
fenomenul de tortura sunt: Conventia Europeana a Drepturilor Omului ( CEDO), Conventia 
impotriva torturii si a pedespelor sau a tratamentelor inumane ori degradante adoptata de ONU, 
Conventia prin care a fost constutuit comitetul European pentru prevenirea torturii sau a 
tratamentelor inumane ori degragante ( CTP), la care Republica Moldova este parte si si-a 
asumat angajamentele. Conventia Natiunilor Unite impotriva torturii defineste fenomenul de 
tortura asfel: ̋ Orice act prin care se provoaca unei persoane, cu intentie, durere sau suferinte 
puternice, fizice sau psihice, in special cu scopul de a obtine de la aceasta sau o terta 
persoana, informatii sau marturisiri, de  a pedespsi pentru un act pe aceasta , sau o a treia 
persoana care a comis, sau este banuita ca a comis, de a face presiune sau intimidare asupra 
ei, sau la o terta persoana, sau pentru orice alt motiv bazat pe discriminare de orice fel, atunci 
cand o asemenea durere sau suferinta sunt provocate de catre un agent al autoritatii publice 
sau alta persoana care actioneaza in calitate oficiala sau la instigare, sau cu consimtamantul 
expres sau tacit al unui funcionar   ̏. 

 In Declaratie de la Tōkyō, asociata medicala privind tortura si tratamentele degradante 
din anul 1975  arata multiple principii care au fost incluse in definitia torturii, acelea fiind: tortura 
cauzeaza suferinta mentala sau fizica victimei in mod intentionat, ceea ce rezulta caracterul 
intentionat al torturii, tortura prezinta si caracterul sistematic si salbatic datorita faptului ca, 
cauzarea suferintelor fizice sistematice, planuita inainte, tortura avand ca scop aflarea unor 
marturii sau semnarea de informatii, divulgarea de secrete si altele.  

 Conventia Europeana a Drepturilor Omului a citat in multe cazuri art. 3 din Conventie, 
aratand ca acesta mentioneaza cele mai importante valori democratice, hotararile pronuntate in 
baza lui nu pot fi incalcate in nici o situatie nici macar in cazul luptei anti-terorsim. De asemenea 
acest art. face o distictie intre tratamentul inuman si tortura precizand faptul ca tortura este un 
act ce provoaca suferinte fizice si psihice, de intesitate mare. Conventia Europeana a 
Drepturilor Omului va lua in calcul toate aspectele legale asupra formei de tortura si anume 
gravitatea situatiei, metoda, modul de realizare a faptei , intesistetea actiunii, suferinta psihica si 
fizica a persoanei care a reprezentat victima in actiunea de tortura precum si aspecte legale de 
varsta, sex, starea de sanatate a  victimei. 

 Tratamentul degradat si inuman se constituie din orice forma de tortura, tratamentul 
inuman  cuprinde insa o notiune cu mult diferita de cel degradant care consta in cauzarea de 
suferinte grave mentale sau psihice in mod intentiosnat si nejustificat. Deseori cuvantul tortura 
este folosit pentru a reprezenta un tratament inuman care  are ca scop aplicarea unor pedepse, 
considerand ca este vorba cu siguranta de incalcarea art. 3 din Conventie. 

 Din termenul de suferinta psihica rezulta ca se poate intelege aplicarea unor factori 
psihogeni, cum ar fi luarea in ras, batjocora, insulta, amenintarea care influenteaza in mod 
extrem psihicul, dar nu asupra corpului din punct de vedere fizic prin aplicarea actelot de 
violenta, insa in cazul actiunii de tortura provocarea simpla de o suferinta psihica sau fizica, nu 
este suficenta si este nevoie de provocarea unor suferinte psihice sau fizice, de o intesitate 
puternica, in acest caz organele de urmarie penala precum si instantele judecatoresti au datoria  
de a aprecia daca suferintele psihice sau fizice au avut o intensitate puternica sau nu. 
Suferintele psihice sau fizice de mici intensitatii nu pot fi socotie, acte de brutalitate componente 
ale torturii. 
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Content: From the ancient thinkers to the adoption of the Universal Declaration of Human Rights 
it was a long, but finaly succesfull way.  

Analysing the historic journey of becoming human rights, we see that they were always dynamic 
and remains to be in continued transformation. 

Today, the issue of rights should be seen as another angle of view, namely, the relationship 
state-society. 

Involving non-governmental organizations to a greater extent and recognizing their role by 
governmental organisations, is a step forward in creating new guarantees in respecting human rights. 

New concepts in human rights apares in this dinamic evolutin, one of them is the right to be 
protected from negative stress- a new fundamental right of the post-modern human. 

Rezumat: De la gînditorii antici și pînă la adoptarea DUDO, a Convenției europene a drepturilor 
omului și libertăților fundamentale (1950), Pactele internaționale ale drepturilor omului (1966) și după, a 
fost un drum foarte anevoios dar în final încununat de succes. 

 Evoluția drepturilor omului se caracterizează prin dinamică și printr-o continuă transformare.  
Astăzi problematica drepturilor omului trebuie privită dintr-un alt punct  și anume din perspectiva 

relației stat-societate. 
Implicarea ONG-urilor într-o măsură tot mai mare și recunoașterea rolului lor de către 

organizațiile internaționale guvernamentale reprezintă un pas înainte în crearea unor mecanisme noi de 
protecție a drepturilor omului. 

Noi concepte de drepturi fundamentale apar pe fondul evoluției dinamice a dreptrilor omului, 
conceptul amintit aici fiind acela de dreptul omului de a fi protejat de stresul negativ excesiv.  
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Cuvinte cheie: drepturile omului, dreptul omului de a fi protejat de stresul negativ excesiv, 

evoluție dinamică. 
 

Ideea de drepturile omului este acceptată de către toate statele, societățile, fără legătură 
cu diferențele culturale, economice, ideologice, istorice sau de altă natură. Ele preocupă 
societatea din cele mai vechi timpuri și apar în prezent ca un factor de supraviețuire a omenirii.  

Aceste drepturi sunt inerente ființei umane, lipsirea omuljui de ele face ca el să înceteze 
de a mai trăi ca ființă umană.  

Reprezentative de-a lungul timpului sunt scrieri ca: 
 Codul lui Hammurabi (Babilonia/ Irak, anul 2000 î. Hr.), primul cod legislativ scris, care 

urmărea să impună domnia legii în regat, prevenirea opresiunilor asupra celor slabi de către cei 
puternici, înlăturarea violenței, promovarea binelui omenirii.  

Tot în anul 2000 î. Hr.,  se dădeau în Egiptul antic instrucțiuni ca „atunci când un 
reclamant vine din Egiptul de Sus sau de Jos, să se asigure că totul se face conform legii, că 
drepturile fiecăruia sunt respectate”. 

Cyrus cel Mare (primul rege al Persiei) după cucerirea Babilonului (anul 539 î. Hr.) a 
eliberat sclavii, a declarat că toți oamenii au dreptul să-și aleagă propria religie și a stabilit 
egalitatea rasială, înscriind toate acestea pe ceea ce cunoaștem astăzi drept Cilindrul lui Cyrus 
(considerat prima Cartă a drepturilor omului). Importanța documentului nu este doar una istorică 
sau filosofică, ci prezintă importanță practică, ea fiind tradusă în limbile oficiale ale Națiunilor 
Unite, iar 4 articole din acest document se regăsesc în Declarația Universală a Drepturilor 
Omului. 



Edictele lui Ashoka – pun accentul pe toleranță și unde se regăsesc primele idei de drept 
umanitar internațional. Ashoka a dat edicte prin care dădea dreptul budiștilor, a construit 7 
stupe, sanctuare pentru a păstra relicvele budiste, a ridicat în toată India stâlpi de piatră 
inscripționați cu mesaje de ordin moral și religios pentru popor, etc. 

Constituția de la Medina- document care propune, printre altele libertatea religiei, un 
sistem judiciar pentru rezolvarea disputelor, responsabilitatea asupra prinzonierilor, schimbări în 
ceea ce privește instituția sclaviei. 

Se consideră că istoria propriu zisă a drepturilor omului începe în Europa în anul 1215 în 
Anglia, cu Magna Charta Libertatum (document care schițează elementele unei dimensiuni 
juridice a drepturilor individului) emisă în timpul domniei regelui Ioan Fără de Țară, document 
care urmărește îngrădirea puterii regelui în scopul eliminării abuzurilor comise de monarh și 
garantarea unor drepturi tuturor cetățenilor. 

Tot în Anglia apar și Petiția drepturilor (1628), Habeas Corpus Act (1679) și Bill of Rights 
(1689), documente care promovează: supremația parlamentului, dreptul la alegeri libere, 
libertatea cuvântului, dreptul la eliberare pe cauțiune, dreptul de a fi judecat de un tribunal cu 
juriu. 

Revoluția Franceză aduce un document nou – Declarația Drepturilor Omului și 
Cetățeanului (1789). În primul său articol, Declarația proclamă că  „oamenii se nasc liberi și 
rămân liberi și egali în drepturi”. Deosebirile sociale nu au fost fondate decât pe utilitatea 
comună. Conform acestei Declarații (art.4), libertatea constă în a putea face tot ceea ce nu 
dăuneaxă altora. 

Declarația de independență a SUA (1776) proclamă că: „toți oamenii se nasc egali și 
creatorul lor îi investește cu anumite drepturi inalienabile și că printre aceste drepturi se 
numără: năzuința la viață, libertatea și fericirea...” 

După cel de-al doilea Război Mondial, omenirea aflată sub influența atrocităților, 
abordează problematica drepturilor omului într-un impresionant ansamblu de reglementări cu 
caracter universal, regional sau sectorial. 

Calea spre un sistem de protecție a drepturilor omului și stabilirea obligativității unei 
cooperări internaționale a deschis-o ONU, prin Carta ONU „internaționalizând” protecția 
drepturilor omului. Statele părți au recunoscut că drepturile omului nu mai intră în competența 
lor exclusivă, asumându-și și obligații unul față de celălalt. 

Adunarea Generală a ONU a adoptat în 1948 Declarația Universală a Drepturilor Omului 
document ce marchează un nou început în ceea ce privește evoluția drepturilor omului. 
Declarația pune la baza drepturilor și libertăților omului egalitatea în drepturi, fără deosebire de 
rasă, culoare, sex, limbă, religie, opinie politică sau orice altă opinie. 

Ca drepturi speciale apar: dreptul la viață, la libertatea securitatea persoanei, dreptul 
oricărei persoane de a se adresa unei instanțe judecătorești pentru a-i proteja drepturile și de a 
fi audiată în mod echitabil și public în fața instanței, dreptul oricărei persoane de a-și părăsi țara 
și de a reveni în țara sa, dreptul de a circula liber și de a-și alege reședința în interiorul 
granițelor unui stat. 

În plan regional european, mai amintim: Actul Final al Conferinței pentru Securitate și 
Cooperare de la Helsinki, 1975, Actul Final al Reuniunii  de la Viena al statelor participante la 
Reuniunea OSCE, Carta de la Paris pentru o nouă Europă din 1990. 

Evoluția drepturilor omului permite în prezent implicarea ONG-urilor, care joacă un rol 
important atât în evoluția sistemului internațional de protecție a drepturilor omului cât și în 
încercarea de a face acest sistem să funcționeze cât mai eficient. Funcția ONG-urilor diferă în 
raport cu scopul pentru care au fost înființate, resursele, zonele geografice, natura, 
componența. 

Unor ONG-uri le revine meritul pentru crearea de către ONU și instituțiile specializate ale 
acesteia, a unor instituții și mecanisme pentru rezolvarea încălcării drepturilor omului. 

În prezent ne confruntăm cu problema ONG-urilor care participă din ce în ce mai activ în 
problemele de protecție ale drepturilor omului, în acordarea de asistență directă persoanelor ale 
căror drepturi au fost încălcate, în exercitarea de presiuni chiar la nivel național pentru 
adoptarea unei legislații naționale care să asigure protecția efectivă a drepturilor omului prin 
formularea de propuneri pentru modificarea legislației, pentru crearea unor programe 



educționale, toate acestea culminând cu Conferința Mondială asupra drepturilor omului, 
desfășurată sub auspiciile ONU, în perioada 14-25 iunie 1993 la Viena. 

Noutatea Conferinței o reprezintă „recunoașterea” de către ONU a rolului important pe 
care-l joacă ONG-urile în apărarea drepturilor omului.pentru prima dată ONG-uri cu sau fără 
statut consultativ pe lângă ECOSOC au fost admise la o Conferință mondială, cu posibilitatea 
de a participa la întâlnirile plenare și cele pe secțiuni ale Comitetului pregătitor, cu dreptul de a 
lua cuvântul și de a prezenta declarații scrise. Rolul ONG-urilor în prezent în mobilizarea opiniei 
publice pentru soluționarea unor probleme din domeniul dreptului omului este fără putință de 
tăgadă unul dintre cel mai însemnat. În multe situații intervenția ONG-urilor a dus la corectarea 
unor deficiențe și au intermediat situații dificile.  

Început ca proiect de prezent, cu mari posibilități și reale șanse de evoluție amintim 
Conceptul de Educație pentru Drepturile Omului – program care este definit prin scopul său: 
activități care urmăresc dezvoltarea unei culturi în cadrul căreia drepturile omului să fie înțelese, 
apărate și respectate. EDO nu se rezumă la simpla dobândire de cunoștințe și informarea 
asupra drepturilor omului, ci presupune cunoașterea lor, respectarea lor, interconectarea prin 
atitudine, comportament, convingeri, reglementări. 

EDO vizează promovarea respectului pentru drepturile omului și pentru libertățile 
fundamentale, promovează respectul față de sine și față de alții, dezvoltarea unor 
comportamente care să aibe drept rezultat respectarea drepturilor celorlalți, înțelegerea și 
acceptarea diversității culturale în special pe probleme legate de nație, etnie, religie, limbă, sex.  

Rezultatele EDO se reflectă în: 
- cunoștințe- învățarea despre drepturile omului; 
- competențe – învățarea pentru drepturile omului; 
- atitudini și valori – învățarea prin drepturile omului.  
EDO promovează cunoașterea interculturală și respectul pentru om, îmbinând cu succes 

învățarea formală, non-formală și informală pe tot parcursul vieții. 
Preocupările actale depășesc cu mult cadrul clasic de drepturi (civile, politice, 

economice, sociale, culturale) și vizează domenii noi, cum ar fi: dreptul omului de a fi protejat de 
stressul negativ excesiv – un nou drept fundamental al omului postmodern. 

 
 
 
 
 
 




