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PARTICULARITĂȚI METODOLOGICE PRIVIND INVESTIGAREA 
ACIDENTELOR DE TRAFIC RUTIER – Partea I 

Conf. univ. dr. Dumitru CORNEAN 
Masterand Nicu BOCEANU 

Universitatea Europeană Drăgan din Lugoj 

Facultatea de Drept 

 
Rezumat: Marile prefaceri ale vieții economice și sociale, dezvoltarea științei și tehnicii, au 

exercitat o puternică influență asupra circulației rutiere dând naștere expresiei de "explozie rutieră", 
care pe lângă avantajele oferite a generat și unele consecințe nefaste, exprimate prin numărul 
mare de accidente rutiere soldate cu numeroase pierderi de vieți omenești, vătămări corporale 
grave și importante pagube materiale. 

Amploarea acestora obligă autoritățile competente în domeniu, dar și societatea civilă, în 
egală măsură, să fie într-o continuă căutare a unor metode eficiente de investigare a acestor 
evenimente dar și la găsirea unor soluții adecvate de prevenire a producerii acestora. 

Lucrarea de față își propune să atingă punctele esențiale care privesc particularitățile în 
metodologia de investigare a accidentelor de trafic rutier, cu trimiteri practice, pentru ca în final să 
fie exprimată o părere pertinentă cu privire la modalitățile în care se desfășoară cercetarea penală 
și activitatea de prevenție, dar și formularea unor propuneri de lege ferenda.  

 
Abstract: The big changes in economic and social life, the development of science and 

technology, have exerted a strong influence on the road traffic, giving rise to the phrase „traffic 
explosion”. In addition to the advantages offered, it has also generated some bad consequences, 
expressed by the high number of road traffic accidents, resulting in numerous loss of lives, serious 
bodily injuries and property damage.  

Their magnitude obliges the competent authorities in the field, but also civil society, equally, 
to continuously seek effective ways to investigate these events, and also to find appropriate 
solutions to prevent them. 

The aim of this study is to highlight the key points regarding the measuring tools 
and methods related to traffic accident investigation, with practical references, as well as a 
pertinent opinion on the ways in which criminal investigation and prevention work is carried out, 
and also the formulation of some proposals de lege ferenda.  

 

Introducere: Secolul XX a fost supranumit şi "secolul vitezei" datorită apariţiei, 
dezvoltării frenetice şi folosirii pe scară largă a unor maşinării capabile să acopere 
distanţe mari într-o perioadă scurtă de timp, reducând timpul unei călătorii 
intercontinentale de la săptămâni la ore, în speţă avionul, trenul şi, cel mai folosit mijloc de 
transport, automobilul.  

Odată cu apariţia automobilelor şi folosirea lor pe scară largă, iar apoi creşterea 
constantă a vitezei de deplasare, era evidentă apariţia unui nou fenomen, acela de 
accident de circulaţie.  

Noţiunea de accident de circulaţie şi-a găsit începuturile odată cu apariţia 
automobilelor, cel mai probabil în jurul anilor 1900, când a fost inventat mototrul în 4 timpi 
şi s-a început producţia în serie de automobile în SUA şi Franţa.  

La începutul secolului XX asistăm la o dezvoltare fără precedent a industriei 
automobilului mai ales în ţările dezvoltate. Astfel, firmele americane constructoare de 
automobile, precum Ford şi General Motors, cunosc o dezvoltare rapidă fără precedent.  

Standardizarea, utilizarea judicioasă a forţei de muncă şi concentrarea micilor 
producători în mari corporaţii devin factori ai prosperităţii americane. În 1901 este lansat 
primul automobil în serie American, "Oldsmobile Curved Dash". Între 1908 şi 1927, 



automobilul Ford Model T va revoluţiona istoria automobilului, atat prin schimbările în 
design, cât mai ales prin producţia de mare serie în care este realizat şi aceasta folosind o 
linie de asamblare, ajungand ca în 1914 să fie vandute 250 000 de bucăţi1. 
       Acest moment a marcat cursul istoriei cu privire la două aspecte. Oamenii au 
început să se deplaseze pe distanţe mai lungi, avand această posibilitate comodă şi au 
apărut primele accidente rutiere.  
Deşi maşinile cu abur au apărut în anul 1769, nu se poate vorbi de accidente de circulaţie 
în sensul folosit astăzi, întrucât existau doar căteva astfel de exemplare.  

Am ales această temă întrucat pe zi ce trece, problematica legată de accidentele 
de circulaţie devine una reală şi necesită eforturile comune a mai multor insituţii în 
vederea ţinerii acesteia sub control.  

Fenomenul accidentelor rutiere are implicaţii umane, sociale şi economice 
deosebite. În fiecare an se efectuează statistici pentru a măsura numărul autoveluculelor 
implicate în accidente rutiere, şi, mai ales, al persoanelor care au decedat în urma unor 
asfel de evenimente rutiere sau au fost vătămate.  

Din punct de vedere istoric, primele două evenimente rutiere au fost înregistreate 
in Anglia în anul 1892, al treile urmand după 7 ani în Statele Unite ale Americii. 
        La nivelul anului 2000, potrivit unui studiu al Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, în 
16 ţări dm Europa “s-au înregistrat peste 80.000 de morţi şi aproape 2.500.000 răniţi. 
Zilnic, în întreaga lume îşi pierd viaţa în accidente rutiere peste 3.200 de persoane.  

La nivel mondial, accidentul de circulaţie rutieră ocupă primul loc în randul 
cauzelor morţii violente, zilnic sunt înregistrate peste 3.200 persoane decedate şi aproape 
50.000 de răniţi. Peste 75% din evenimentele rutiere se înregistrează în ţările în curs de 
dezvoltare şi în cele în tranziţie, deşi acestea deţin numai 32% din totalul numărului de 
vehicule’’2. 

Deşi în 2012 şi 2013, în urma eforturilor de prevenire a accidentelor la nivel 
European s-au înregistrat scăderi cu cate 8 % faţă de anul 2010, în 2014 însă, acestea au 
scăzut doar cu 1 %, ceea ce duce la concluzia că se impune o reevaluare a cauzelor care 
conduc la producerea accidentelor de circulaţie. 

Cu o rată de 91 de persoane decedate la un milion de locuitori, Romania  este  
depăşită  doar  de Letonia (106 de persoane decedate/un milion de locuitori) în randul 
statelor membre UE în ceea ce priveşte numărul de morţi din accidente rutiere în 2014, 
informează un document publicat în 24 martie 2015 de Comisia Europeană3. 
        La nivelul ţării noastre, dezvoltarea explozivă a traficului rutier după 1990, a condus 
la dublarea numărului de accidente rutiere grave.  
        Impactul deosebit al accidentelor rutiere asupra persoanelor, consecinţele deosebit 
de grave ale acestora, Ae că e vorba de un deces sau de o vătămare corporală, 
amploarea acestora oblige autorităţile competente în domeniu, dar şi societatea civilă, în 
egală măsură, să fie într-o continua căutare a unor metode eficiente de analizare a 
acestor evenimente rutiere nefericite şi la găsirea unor soluţii eficiente de prevenire a 
producerii acestora pe viitor.  
         În vederea emiterii unor astfel de soluţii preventive, este imperativ să se studieze 
cauzele şi condiţiile care au determinat sau favorizat înregistrarea unor astfel de 
evenimente, avandu-se în vedere în acest sens factorul uman, starea vehiculului şi a 
carosabilului4. 

                                                           

1
 http://ro.wikipedia.org/wiki/istoria automobilului#Automobilele electrice  

 
2
 L.I. TĂUT, Metodologia investigării criminalistice a accidentelor de trafic rutier, Ed. Universul 

Juridic, Bucureşti, 2011, pag. 8  
3
http://www.agerpres.ro/social/2015/03/24/romania-locul-doi-in-ue-dupa-numarul-de-mort-din-

accidente-rutiere-15-28-46  
4
 L.I. TĂUT, op. cit. p.9 



         În lucrarea de faţă, mi-am propus să ating punctele esenţiale care privesc 
particularităţile în metodologia privind investigarea accidentelor de trafic rutier, cu trimiteri 
practice, pentru ca în concluzii să emit păreri cu privire la modalitatea în care se 
desfăşoară cercetarea penală în aceste cazuri şi să formulez propuneri de lege ferenda. 

 

1.CONSIDERAȚII GENERALE PRIVIND ACCIDENTELE DE TRAFIC RUTIER 

1.1.Accidentele Rutiere 

 
Constituie un veritabil flagel al lumii contemporane, ce îşi revendică dreptul 

justificat de a participa la sumbra competiţie a mortalităţii, alături de patologia 
cardiovasculară şi cea neoplazică, cu pretenţii întemeiate de a ocupa primul loc, 
traumatismul de trafic rutier, cunoscut sub denumirea, de acum cutuminară, de accident 
de circulaţie, continuă să suscite interesul, mai ales datorită consecinţelor morbide, de 
cele mai multe ori infirmizante, sau mortale. 

Unul dintre cei mai importanţi factori de risc îl reprezintă criminalitatea  rutieră. 
Dezvoltarea transporturilor auto, creşterea rapidă de automobile, au determinat, în mod 
obiectiv,  intensificarea preocupărilor, a eforturilor desfăşurate pe multiple planuri, au 
condus la acest flagel. 

Aceste preocupări sunt cu atât mai necesare cu cât creşterea numărului de 
accidente este relativ direct proporţională cu mărirea indicelui de motorizare, cu 
îmbunătăţirea performanţelor autovehiculelor, în primul rând a vitezei de deplasare, 
element ce deţine prioritate în cauzele evenimentelor rutiere. 

Circulaţia pe drumurile publice este o activitate complexă cu adânci implicaţii în 
viaţa oamenilor. De aceea, se acţionează permanent, prin toate mijloacele, ca aceasta să 
se desfăşoare în condiţii de deplină siguranţă atât pentru viaţa cetăţenilor de la cei mai 
mici, până la cei mai mari, cât şi pentru integritatea bunurilor materiale.  

Cu toate condiţiile create pentru desfăşurarea fluentă şi în siguranţă a traficului, 
ritmul şi proporţiile în care evoluează circulaţia rutieră, pe de o parte şi comportamentul 
unor participanţi la trafic, pe de altă parte, determină producerea evenimentelor de 
circulaţie cu toate consecinţele negative ce decurg din acestea. 

Se are în vedere faptul că, accidentele produse în cadrul traficului rutier figurează 
în prezent printre primele cauze de deces de pe întreg globul pământesc, urmând după 
bolile cardio-vasculare şi după cele provocate de tumori ale corpului omenesc. 
          În doctrină, accidentul de circulaţie a fost debit ca fiind ,,un eveniment produs pe 
drumurile publice, constand în coliziunea a aouă sau mai multe vehicule ori a unui vehicul 
cu un alt obstacol, lovirea sau călcarea pietonilor ş.a., avand ca rezultat vătămarea 
integrităţii corporale ori moartea uneia sau mai multor persoane, pagube  
materiale, precum şi stanjenirea circulaţiei’’5 sau ca fiind ,,evenimentul produs într-un 
ansamblu de împrejurări proprii circulaţiei publice, care au drept consecinţă uciderea unei 
persoane sau a mai multora, păgubirea avutului public sau privat, vătămarea corporală a 
unei persoane sau a mai multora’’6. 
           Din cele două definiţii expuse anterior se poate extrage următoarea informaţie, şi 
anume, faptul că există două tipuri de accidente rutiere: 
 
       a) Accidente rutiere soldate cu victime  
       b) Accidente rutiere soldate numai cu pagube material 
 

                                                           

5
 C. SUCIU, Criminalistica, Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti, 1972, p. 64                                                                                     

6
 I. BOLOCAN, I. STANCA, Accidentul de circulaţie, Ed. Militară, Bucureşti, 1977, p. 21. 



       Simpla denumire a acestora este însăşi o explicaţie a modului acestora de 
producere, fapt pentru care nu vom insista asupra acesui aspect, menţionand doar 
următoarele trăsături.  

În prima categorie se regăsesc coliziunile între vehicule, între vehicule şi pietoni, 
precum şi între vehicule şi animale ori obstacole fixe. De asemenea, se includ aici şi 
accidentele în care a fost. implicat un singur autovehicul sau oricare alt participant la 
traăc.  

În cea de a doua categorie sunt incluse accidentele în care unul sau mai multe 
vehicule implicate au fost avariate ori au provocat nuinai pagube materiale7 .  

Conform art. 75 din OUG 195/2002, pentru a fi vorba despre un accident rutier, 
trebuie îndeplinite cumulativ trei condiţii, cea de a patra fiind abrogată prin modificarea 
survenită în 28 iunie 2007. Aceste conditii sunt :  
 

1. accidentul de circulaţie să se fi produs pe un drum deschis circulaţiei publice ori 
să îşi fi avut originea într-un asemenea loc; 

2. accidentul să fi avut ca urmare decesul, rănirea uneia sau a mai multor 
persoane ori avarierea a cel puţin unui vehicul sau alte pagube materiale; 

3. în eveniment să fi fost implicat cel puţin un vehicul în mişcare. 
 
     În ceea ce priveşte cea dea a doua condiţie, respectiv, decesul, rănirea 
persoanelor, avarierea vehiculului sau producerea unor alte pagube materiale, se impune 
definirea acestor noţiuni astfel cum sunt prevăzute în Instrucţiunile M.A.I. nr. 766/1998 
privind raportarea, înregistrarea şi evidenţa accidentelor rutiere.  
       Necesitatea definirii acestor noţiuni s-a impus în vederea realizării unei înregistrări 
corecte, aflată în concordanţă cu criteriile utilizate de majoritatea ţărilor europene. 
 
        Persoana decedată - este persoana care a murit la locul accidentului sau în cel 
mult 30 de zile de la producerea acestllia, datorită vătămărilor suferite; 
        Persoana rănită grav - este persoana care în urma acciăentului a suferit facturi, 
comoţii, leziuni interne, striviri, tăieturi şi rupturi grave care necesită spitalizare sau 
tratament medical mai mult ăe 24 de ore, ori a suferit o vătămare corporală care a 
determinat pierderea unui simţ sau organ, încetarea funcţionării acestora, o infirmitate 
permanentă fizică sau psihică, sluţirea, avortul, sau, care, din cauza leziunilor suferite, a 
decedat după a 30-a zi de la data producerii acestuia; 
     Persoana rănită uşor - este persoana care a suferit răniri secundare ce nu au 
necesitat spitalizarea sau care a fost internată pentru o durată de timpde pană la 24 de 
ore. 

Pagubele materiale - reprezintă daunele provocate prin avarierea vehiculului 
implicat într-un accident de circulaţie rutieră, precum şi prin distrugerea sau degradarea 
altor bunuri ca urmare a producerii evenimentului. 

Odată ce am înţeles noţiunea de accident rutier, este importat să cunoastem si 
semnificatia cuvantului vehicul si autovehicul. 

Vehicul - mijloc de transport, cu sau fara autopropulsie, destinat deplasării pe o 
cale de comunicaţie terestră, subterană, acvatică. 
aeriană, cosmică. 

Autovehicul - vehicul autopropulsat suspendat pe roţi, şenile, tălpi de alunecare 
sau pernă de aer, care serveşte la transportul pasagerilor şi/sau bunurilor, la tractarea de 
remorci, semiremorci şi utilaje, precum şi la efectuarea unor lucrări speciale (în 
agricultură, construcţii, amenajări de terenuri etc.)8. 

                                                           

7
 L.I. TĂUT, op.cit., pag. 11-12 

8
https://newpartsauto.wordpress.com/2012/07/17/notiuni-si-definitii-despre-autovehiculele-rutiere/ 



De asemenea, este important să oferim şi definirea noţiunii de "drum public", 
întrucat accidentele de circulaţie pe drumurile publice fac obiectul cercetării de faţă9. 

Definirea noţiunii o regăsim în OUG 195/ 2002, în varianta actualizată din 2015, la 
art. 6 pct 14, care prevede faptul că, drumul public reprezintă ,,orice cale de comunicaţie 
terestră, cu excepia căilor ferate, special amenajată pentru traficul pietonal sau rutier, 
deschisă circulaţiei publice; drumurile care sunt închise circulaţiei publice sunt 
semnalizate la intrare cu inscripţii vizibile’’. 

 

1.2. CONCEPTUL DE ACCIDENT DE CIRCULAŢIE ŞI REGLEMENTĂRILE LEGALE ÎN 

MATERIE. 

Pornind de la definirea accidentului ca fiind un eveniment întâmplător şi 
neprevăzut care cauzează o avarie sau aduce rănirea, mutilarea ori moartea unei fiinţe, 
constatăm că în accidentul de trafic rutier sunt implicaţi în general doi factori importanţi: 
autovehiculul şi omul în multiplele sale calităţi: conducător auto, pasager, pieton, biciclist, 
etc. 

În ceea ce priveşte noţiunea de accident de circulaţie, acesta poate fi definit drept 
un eveniment produs pe drumurile publice, constând din coliziunea a două sau mai multe 
vehicule, ori a unui vehicul cu un alt obstacol, lovirea sau călcarea pietonilor s.a. având ca 
rezultat vătămarea integrităţii corporale sau moartea unei persoane, pagube materiale, 
precum şi stânjenirea circulaţiei.10 

O definire mai complexă şi mai exactă consideră accidentul ca fiind un eveniment 
cu urmări socialmente periculoase care constau în distrugerea sau avarierea mijloacelor 
de transport sau a altor bunuri, moartea sau vătămarea integrităţii corporale a unor 
persoane, eveniment care apare în timpul circulaţiei sauexploatării mijloacelor de 
transport ca urmare a acţiunilor sau omisiunilor conducătorilor auto, pietonilor, călătorilor 
sau altor persoane ori altor cauze11. 

Accidentul de trafic rutier este un fenomen activ, în plină desfăşurare. 
Circulaţia rutieră este un fenomen la a cărui existenţă concură mai multe elemente 

componente dintre care cele mai importante sunt: omul, vehiculul, drumul şi legislaţia 
corespunzătoare domeniului sau care are influenţă asupra sa.  

Desfăşurarea normală a traficului rutier presupune existenţa unei tipologii 
determinate de relaţii între elementele componente. Perturbările apărute în interacţiunea 
dintre aceste elemente constituie materializarea alterării relaţiilor dintre factorii care 
concură la realizarea circulaţiei rutiere ca fenomen dinamic al vieţii sociale. 

O parte din evenimentele negative produse pe drumurile publice sunt denumite 
generic accidente de circulaţie. 

În accepţiunea Dicţionarului explicativ al limbii române, prin accident se înţelege o 
întâmplare neprevăzută care poate provoca o avarie, sau rănirea ori moartea unei 
persoane. Interpretând din punct de vedere juridic, această definiţie trebuie să acceptăm 
sensul corespunzător căruia întâmplarea nu a fost prevăzută deşi putea şi trebuia să fie, 
întrucât, altfel ar însemna să fim de acord cu faptul că accidentul în general, este 

                                                           

9
 Prima porţiune de drum asemănătoare unei autostrăzi (înţelegănd drum destinat circulaţiei 

autovehiculelor, şi nu autostrăzile actuale), a fost aşa numita AVUS (Automobil-Verkehrs- und 
Ubungs-Strage) din Berlin, privat finanţată şi inaugurată la data de 24 septembrie 1921 ca pistă 
pentru teste şi viteză.— https://ro.wikipedia.org/wiki/Autostrad/oC4/o83  
 
10

 Emilian Stancu ,,Criminalistica’’, vol.II, Editura Actami, Bucureşti,  1995, pag.368 si    Camil 
Suciu "'Criminalistica", Ed. Didactică şi Pedagogică, Bucureşti. 1972, pag.52. 
11

 Emilian Stancu ,,Tratat de Criminalistica’’, Ediţia a IlI-a revăzută şi adăugită, Editura Universul 
Juridic, Bucureşti, 2004, p. 613 



imprevizibil şi prin urmare, încă de la început nu s-ar mai pune problema tragerii la 
răspundere a celor care au concurat la producerea sa.12 

Accidentul de trafic rutier este considerat doar acela care a avut loc pe un drum 
public, adică pe o cale de comunicaţie amenajată pentru circulaţia vehiculelor şi aflată în 
administrarea unui organ de stat, dacă este deschisă circulaţiei publice. 

Codul Rutier defineşte accidentul de circulaţie ca pe un eveniment care întruneşte 
cumulativ câteva condiţii: 

 s-a produs pe un drum deschis circulaţiei publice ori şi-a avut originea într-un 
asemenea loc; 

 a avut ca urmare decesul, rănirea uneia sau a mai multor persoane ori 
avarierea a cel puţin unui vehicul sau alte pagube materiale; 

 în eveniment a fost implicat cel puţin un vehicul în mişcare. Circulaţia 
autovehiculelor pe drumurile publice este reglementată prinOrdonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulaţia pe drumurile publice şi 
Hotărârea Guvernului nr. 85/2003 pentru aprobarea Regulamentului de 
aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 195/2002. 
 

Ulterior, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 195 din 12 decembrie 2002 a fost 
modificată prin Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 63/2006, Hotărârea Guvernului nr. 
1391/2006, Legea nr. 6/2007, Decizia Curţii Constituţionale nr. 347/2007, Ordonanţa de 
urgenţă a Guvernului nr. 69/2007, Decizia Curţii Constituţionale nr. 661/2007, Decizia 
Curţii Constituţionale nr. 742/2008, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 146/2008, 
Ordonanţa de urgenţă a 

Guvernului nr. 9/2009, Legea nr. 218/2009, Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 
54/2010, Legea nr. 202/2010 şi Ordonanţa Guvernului nr. 5/2011. 

Infracţiunile contra siguranţei circulaţiei constituie un ansamblu de acte penale prin 
a căror incriminare şi sancţionare se urmăreşte protejarea valorii sociale reprezentate de 
siguranţa circulaţiei pe drumurile publice, dar şi alte valori sociale precum, viaţa şi 
sănătatea persoanelor, patrimoniul acestora.  

Această categorie de infracţiuni a atras atenţia specialiştilor în mod deosebit, ca 
urmare a amplificării şi diversificării încălcărilor produse în cadrul circulaţiei rutiere, a 
creşterii gradului de pericol al acestor violări, a necesităţii unei intervenţii mai eficiente a 
legiuitorului în acest domeniu spre a asigura protejarea efectivă şi în mod corespunzător a 
valorilor sociale puse în pericol13. 

 
1.3. Cauzele accidentelor rutiere 

Remarcându-se o serioasă preocupare în direcţia prevenirii şi combaterii 
accidentelor de trafic rutier, literatura de specialitate s-a îmbogăţit considerabil referitor la 
cauzele acestor evenimente. 

Analizele statistice întăresc concluzia că accidentele nu sunt în totalitate 
imprevizibile sau inevitabile, cu toate că apariţia lor este aleatoarie.  
Principalele cauze ale accidentelor rutiere grave produse în țara noastră, în perioada 
2010-2018, au fost date de indisciplina pietonilor și viteza, acestea fiind responsabile 
pentru producerea a circa 41% din accidentele grave din ultimii 5 ani.  

Alte cauze frecvente ale accidentelor rutiere grave sunt, în ordinea incidenţei lor: 
neacordarea priorității (pietoni, vehicule), abaterile bicicliștilor, depășirea 
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neregulamentară, nerespectarea distanței între vehicule și conducerea sub influența 
alcoolului.  

Primele două cauze pentru producerea accidentelor rutiere grave în anul 2014 
sunt viteza neadaptată la condițiile de drum (18,0% din totalul accidentelor) precum și 
traversarea neregulamentară a drumului de către pietoni (16,6% din totalul accidentelor). 
Următoarele în ierarhie sunt neacordarea priorităţii pietonilor (10,2%) şi neacordarea 
priorității vehiculelor (7,3%), urmate de abaterile bicicliştilor (7,2%).  
  

1.4. Clasificarea  cauzelor accidentelor de circulatie 

Ceea ce este caracteristic accidentelor de circulaţie este multitudinea de 
necunoscute care conlucrează la producerea unui eveniment de acest gen, multitudinea 
de factori implicaţi, astfel încat niciodată două accidente de circulaţie nu o să fie identice. 
Tocmai din acest motiv, este deosebit de important să se analizeze cu minuţiozitate toate 
elementele care contribuie la producerea unui accident rutier. Unul din elementele vitale 
instrumentării unui accident rutier îl reprezintă descoperirea şi studierea cauzelor care au 
condus la producerea acestuia.  

In doctrină se regăsesc trei mari categorii de factori care contribuie la survenirea 
accidentelor rutiere, de la aceste trei categorii subramificandu-se şi altele.  

In cele ce urmează, voi proceda la descrierea celor trei categorii de factori care 
intervin de regulă în producerea unui accident rutier. 

 
1.4.1. Accidentele datorate factorului uman 

 Această cauză a accidentelor rutiere este cea mai &ecventă din păcate pe de-o 
parte întrucat nesăbuinţa şi neatenţia oamenilor determină consecinţe dintre cele mai 
grave, iar din fericire, pe de altă parte, întrucat prin educarea populaţiei şi aplicarea unor 
măsuri de prevenire, se vor putea micşora accidentele provocate în acest mod. 
Accidentele datorate factorului uman se întalnesc în acele situaţii în care şoferul nu este 
atent întrucat ori vorbeşte la telefon, ori discută cu cineva din interiorul maşinii sau în 
cazurile în care pietonii traversează neregulamentar sau necorespunzător strada ori în 
desele situaţii în care persoanele consumă alcool şi ulterior conduc autovehiculul în aceaa 
stare critică.  

De asemenea este foarte importantă sănătatea conducătorului auto. 0 bună stare 
de sănătate (psiho-somatică) este o condiţie sine qua non a conducerii autovehiculului în 
condiţii de siguranţă, a unui mod de reacţie optim, direct proportional cu particularităţile 
traficului rutier. Be aici porneşte şi necesitatea consultului medical înainte susţinerii 
examenului pentru obţinerea permisului de conducere, control medical care poate pune în 
evidenţă diverse boli, incompatibile cu calitatea de şofer. 

Totdată, trebuie specificat că fiecare individ conduce autovehiculul aşa cum 
trăieşte, ceea ce face ca aforismul "cine se aşează la volan îşi scoate masca" să fie 
perfect valabil14.  

Se poate afirma că imprudenţa, ignoranţa, neglijenţa, egoismul sunt adevărate 
cauze ale evenimentelor rutiere, care au de cele mai multe ori un deznodămănt tragic.  

Deşi în permanenţă se încearcă o stopare a cauzelor datorate factorului uman prin 
aplicarea de amenzi de către poliţie, lumea nu pare să conştientizeze importanţa 
respectării regulilor de circulaţie, considerand în mod uşuratic că este imposibil să fie 
victimele ulterioare ale unui accident rutier.  

Probabil că nu a existat niciodată o persoană care să se fi gandit că îşi va găsi 
sfarşitul într-un accident rutier. Cu toate acestea, astfel cum indică statisticile, în medie, 
pe an, mor aproximativ 150.000 de oameni în accidente rutiere. 
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1.4.2. Accidentele datorate factorilor tehnici 

 
Când vorbim de factorii tehnici, avem în vedere acele situaţii în care accidentul de 

circulaţie este produs din cauza unor defecţiuni ale autovehiculelor, defecţiuni privind 
sistemul de franare, direcţia, explozia pneurilor sau alte asemenea cazuri care determină 
imposibilitatea şoferului de a evita accidental15.  

Deşi de cele mai multe ori aceşti factori sunt independenţi de factorul uman, există 
anumite situaţii cand persoanele care deţin autovehiculele neglijează să efectueze 
periodic inspecţia tehică a automobilului sau cumpără piese de proastă calitate şi astfel 
ajung într-o situaţie de iminentă producere a unui accident rutier. 
 

1.4.3. Accidentele datorate factorilor rutieri 

 
Factorii rutieri sunt deosebit de importanţi în ceea ce priveşte siguranţa traficului 

rutier. Există foarte multe zone în care şoselele sunt de proastă calitate, din cauza 
materialelor folosite. Bin acest motiv, în zilele ploioase, şoseaua devine foarte alunecoasă 
şi autoturismele derapează la cea mai mica manevră.  

De asemenea, vegetaţia care creşte pe marginea drumului, împiedică uneori 
şoferii să se poată asigura corespunzător cand intră în depăşire. 
      Alteori, sunt diverse probleme cu semnalizarea curbelor deosebitde periculoase sau a 
sensurilor giratorii, făcand astfel dificilă obsevareaacestora din timp16. 
        În momentul în care se analizează cauzele care au condus la apariţia accidentului 
rutier, trebuie să se analizeze cu atenţie şi aceşti factori rutieri, întrucat pot fi cauza 
determinantă a acestora. 
 

1.5. Stabilirea cauzelor care au determinat producerea accidentului de trafic rutier si a 
împrejurarilor în care a avut loc 

 
În primul rand se determină împrejurările în care a avut loc accidentul rutier, 

respectiv, localizarea exactă a vehiculelor şi timpul producerii acestuia, viteza posibilă de 
rulare a acestora, direcţia de deplasare a vehiculelor/pietonilor, starea drumului, 
luminozitatea, factorii de mediu, avariile produse în urma accidentului/leziunile suferite de 
pasageri/pietoni etc.  

Ulterior, se încearcă găsirea unor posibile cauze ale accidentului, astfel cum 
rezultă dintr-o primă privire asupra cazului. 
      Din situaţia de fapt se identifică regulile de circulaţie care au fost încălcate şi se 
procedează la stabilirea culpei şoferilor/pietonilor, înfuncţie de urmele găsite la faţa 
locului. 
       Se stabileşte care sunt semnele de circulaţie din zona respectivă,care este drumul 
cu prioritate, dacă funcţionează semnalele luminoase,dacă însemenele de pe pavaj erau 
vizibile sau nu etc. 
         Se procedează la identificarea persoanei aparent responsabile pentru producerea 
accidentului rutier. Acest lucru trebuie stabilit imediat, întrucat pot exista situaţii în care 
şoferii responsabili de producerea accidentului se sperie şi părăsesc locul accidentului. 
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Se verifică persoanele implicate în accident pentru a vedea care sunt leziunile 
suferite de către acestea. Se identifică care sunt şoferii/pasagerii/pietonii şi locul ocupat 
de fiecare în momentul accidentului rutier pentru a se stabili atitudinea acestora raportat la 
incidentul respectiv.  

Ulterior se verifică daunele materiale produse vehiculelor.  
Verificarea stării tehnice a autovehiculelor se efectueaza cu ocazia cercetării la 

faţa locului, vizandu-se stabilirea următoarelor  
aspecte17 : 

 -starea tehnică a sistemelor de franare, direcţie şi iluminare-semnalizare;  
 -starea sistemului de închidere-deschidere a uşilor;  
 -poziţia acului de kilometraj, a manetei schimbatorului de viteze şi a ştergătoarelor 

de parbriz;  
 -temperatura apei din radiator şi cea din baia de ulei;  
 -presiunea în pneuri. 

Aşa cum am punctat şi anterior, verificarea acestor aspecte de către echipajul de 
poliţie care se prezintă la faţa locului este foarte importană deoarece pe baza acestor date 
şi fotografii, urmează ca expertul tehnic auto să reconstituiască virtual accidentul cu 
ajutorul programelor specializate în acest sens.  

De asemenea, aceste date urmează a fi corelate cu starea şi caracteristicile 
drumului, condiţiile de vizibilitate şi ale carosabilului, pentru a se putea descoperi 
eventuale circumstanţe care să reechilibreze situaţia. 
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DREPTURILE PERSONALITĂȚII 

Conf. univ. dr. Florinel Constantin Popescu 
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Rezumat: Noțiunea drepturilor personalității provine din dreptul occidental și cuprinde, in 

general, acele drepturi strâns legate de persoana umana, respectiv drepturile inerente oricărui 

individ prin simplul fapt că este OM. Aceste drepturi considerate primordiale sau, drepturi 

fundamentale ale omului sunt acele atribute sau facultăți calificate ca drepturi subiective, 

susceptibile de a fi aparate în justiție.Fiind dobândite chiar de la naștere, aceste drepturi aparțin 

oricărei persoane. Fără a da o definiție „expressis verbis” acestui concept, art 51./C.Civ., statuează 

că: „orice persoană are dreptul la viață, la sănătate, la integritate fizică și psihică, la demnitate, la 

propria imagine, la respectarea vieții private, precum și alte asemenea drepturi recunoscute de 

lege ”. 

Abstract: The concept of personality rights derives from Western law and generally 

includes those rights closely related to the individual, namely the rights inherent in any individual by 

the mere fact of being a MAN. These rights, considered to be primordial or fundamental human 

rights, are those attributes or faculties characterized as subjective rights that are likely to be 

defended by the legal system. Being acquired directly from birth, these rights belong to any 

individual. Without defining this concept in "expressis verbis", art 51./C.Civ. states that: "Everyone 

has the right to life, to health, to physical and psychic integrity, to dignity, to his own image, to 

respect for private life, as well as other similar rights acknowledged by law " 

În încercarea de a da o definiție noțiunii de drept al personalității(titlul art./58 
C.Civ.) am putea reține că ele sunt acele atribute sau prerogative potrivit cărora titularul 
lor are facilitatea de a se bucura și de a-i fi aparate un ansamblu de bunuri sau valori 
inerente ființei umane. 

Drepturile personalității au o natură nepatrimonială, deoarece nu au un conținut 
economic și nu pot fi evaluate pecuniar. Într-adevăr: viață, demnitatea, onoarea, 
respectarea vieții private, etc, nu pot fi evaluate în bani, nefiind bunuri în sensul strict al 
cuvântului. În literatură de specialitate(majoritatea autorilor) clasifică drepturile 
nepatrimoniale(definite și drepturi personal nepatrimoniale) în 3 categorii: 

1. Drepturi care privesc existența și integritatea fizică sau morală a 
persoanei(dreptul la viață, dreptul la sănătate, dreptul la onoare sau 
reputație, dreptul la divinitate, etc.) 

2. Drepturi care privesc identificarea persoanei(dreptul la nume, dreptul la 
pseudonim, dreptul la domiciliu, dreptul la reședința, dreptul la starea civilă, 
pentru persoană fizică, dreptul la denumire, dreptul la naționalitate, dreptul 
la cont bancar, pentru persoană juridică, etc.) 

3. Drepturile decurgând din creația intelectuală(în măsură în care ele nu sunt 
patrimoniale).18 

Într-o altă clasificare se face distincția clară între: 
 Drepturile privind aspectul fizic al persoanei, dreptul persoanei asupra 

corpului său, dreptul persoanei la respectarea corpului său. 
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 Drepturile privind aspectul moral al persoanei, incluzând dreptul la imagine 
și la respectarea prezumției de vinovăție, dreptul la inviolabilitatea 
domiciliului, dreptul la secretul corespondenței, dreptul la onoare sau 
dreptul autorului asupra operei sale.19 

Alți autori subsumează drepturile personalității , libertățile civile și le clasifică după 
cum urmeaza: 

 Drepturile personalității propriu-zise. 
 Drepturile relative la elementele de stare civilă. 
 Libertățile fundamentale.20 

 
Noul Cod Civil clasifică drepturile personalității în 2 categorii: 

1. Garantarea dreptului la viață, la sanatate, la integritate fizica și 
psihica a oricarei persoane, fiind interzisa orice practica eugenica, 
art.62/C.Civ.Tot în aceasta categorie sunt cuprinse intervențiile asupra 
caracterelor genetice, art.63/C.Civ., inviolabilitatea corpului uman, 
art.64/C.Civ., interzicerea intervențiilor medicale, art. 65/C.Civ., interzicerea 
intervențiilor medicale asupra unei persoane pentru prelevarea și 
transplantul de organe de la persoane in viață, art.67/C.civ. 
2. Respectul vieții private și al demnității persoanei cuprinzând dreptul 
la liberă exprimare, art.70/C.Civ., dreptul la viață privată art.71/C.Civ., 
dreptul la demnitate art.72/C.Civ., dreptul la propria imagine 
art.73/Cod.Civ., atingeri aduse vietii private, art.74/C.Civ, prezumția de 
consintamant (art.76/C.civ.), prelucrarea datelor 
personale(art.77/C.civ.).Nu constituie  o încălcare a acestor drepturi 
atingeri care sunt permise de lege, de convențiile și pactele internaționale 
privitoare la drepturile omului la care România este parte. 

Pe lângă drepturile personalității, ca atare, C.Civ. recunoaște și consacră unele 
libertăți.Deși nu sunt drepturi subiective veritabile, ele au caractere comune cu drepturile 
personalității și de aceea sunt cuprinse în categoria acestora. Libertățile dau posibilitatea 
persoanei de a se manifesta așa cum dorește sau de a nu face ceea ce nu dorește.Intră 
în această categorie, de exemplu, libertatea conștiinței, libertatea de a exercită o anumită 
profesie, de a te căsători sau de a rămâne celibatar, de a-ți alege prieteni, de a adopta un 
copil, etc. Atât drepturile personalității cât și libertățile sunt inerente ființei umane, fiind 
recunoscute fără nicio deseobire. 

Drepturile personalității sunt netransmisibilie (art.58/alin 2 C.Civ., ceea ce 
însemană că nu sunt susceptibile de a schimbă titularul, ele stingandu-se odată cu 
moartea acestuia). De asemenea, drepturile personalității sunt inalienabile, deoarece nu 
pot face obiectul unor acte juridice între vii cu titlu oneros sau gratuit, ori pentru cauza de 
moarte și nici nu se poate renunta în parte sau total la ele.Perpetuitatea și inalienabilitatea 
lor le conferă și garanția imprescriptibilitatii(achizitiv și exctinctiv, fiind opozabile erga 
omnes.) Totuși aceste caractere nu sunt absolute ele trebuind a fi privite uneori nuanțat. 

Între  drepturile personalității(care așa cum am arătat sunt drepturi nepatrimoniale) 
și drepturile patrimoniale există interferențe.Astfel, dreptul recunoaște valabilitatea unei 
convenții, cum ar fi: exploatarea imaginii, a brandului, a vocii, a vieții private, etc.De 
aceea, astăzi, se poate vorbi chiar despre apariția unor drepturi patrimoniale ale 
personalității sau de o patrimonializare a acestora. Totodată drepturile personalității sau 
cel puțin o parte a acestora(dreptul la viață, la libertate, la onoare, la protecția vieții 
private), sunt drepturi publice, întrucât se exercită înainte de toate în raporturile dintre 
indivizi și autoritățile statului.Ele se exercită și in raporturile dintre particulari, fiecare 
trebuind să respecte drepturile și libertățile celuilalt. 
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Dacă drepturile personalității sunt drepturi inerente persoanei fizice, se pune 
întrebarea dacă ele pot fi recunoscute și persoanei juridice.La o prima analiză, s-ar părea 
că este dificil de a acceptă o asemenea ipoteza, chiar dacă unele atribute ale persoanei 
juridice(sediu social, drept la denumire, etc.) pot să se conducă spre o anumită analogie, 
în raport cu specificul și capacitatea sa de folosință.Persoana juridică se bucură de unele 
drepturi ce ar putea intră în categoria drepturilor personalității recunoscute persoanei 
fizice. În toate cazurile însă, va trebui să se verifice în concret dacă persoana juridică 
poate fi considerată titular a unui interes asemănător în orice mod a celui ocrotit pentru 
persoană fizică. Această concepție poate fi dedusă și din dispozițiile art.257/C.Civ., care 
statuează că apărarea drepturilor nepatrimoniale ale persoanelor fizice se aplică prin 
asemănare și drepturilor nepatrimoniale ale persoanelor juridice. În ceea ce privește 
evoluția drepturilor personalității este de așteptat ca în viitor să apară noi drepturi și 
libertăți ce trebuie să fie ocrotite. Codul Civil nu a recurs la o enumerare limitativă a 
acestor atribute, precizând că pot există și alte asemenea drepturi recunoscute de 
lege(art. 58/alin 1 C.Civ.) 

Pe de altă parte, trebuie observat că astăzi multe din dorințele noastre devin în 
mod „abuziv” noi drepturi ale personalității, fiind evidență tendința de a face să între tot 
dreptul civil în drepturile personalității: „Lumea a devenit un drept al omului și tot s-a 
preschimbat în drept: dorința de dragoste în drept la dragoste, dorința la odihnă la dreptul 
la odihnă, dorința de prietenie în dreptul la prietenie, dorința de a conduce repede în 
dreptul de a conduce repede, dorința de fericire în dreptul la fericire.” 21 
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Rezumat: Prin contractul de donație, donatorul dispune în mod irevocabil de un bun, în 

favoarea donatarului, ceea ce produce efecte atât între părți, cât și față de terți. 

Cuvinte cheie: donație, donator, donatar, efecte, obligații, terți, contract 

Abstract:Through the donation agreement, the donor irrevocable disposes of a good in 

favor of the donee, which produces effects both between the parties involved, as well as third 

parties.  
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1.CONSIDERAȚII GENERALE 

Donația este contractul prin care, cu intenția de a gratifica, o parte numită donator, 

dispune în mod irevocabil de un bun, în favoarea celeilalte parți, numită donatar, așa cum 

prevede art. 985 Cod Civil. 

Deoarece donația nu este reglementată în Codul Civil în capitolul dedicat 

contractelor speciale, ci alături de legat, ca fiind o liberalitate, în Cartea a IV-a, Titlul III, 

intitulat „Liberalitățile”, unde la Capitolul II se regăsește „Donația”, iar la Capitolul III, 

„Testamentul”, s-a pus problema dacă donația este un contract sau o liberalitate. 

Ceea ce caracterizează donația este elementul animus donandi, adică faptul că 

transmiterea de către donator a dreptului asupra bunului către donatar se face cu intenția 

de a-l gratifica pe donatar, deci fără a primi ceva în schimb. 

Donația rămâne însă un contract, deoarece ea nu se poate încheia decât printr-un 

acord de voințe și, deși determinantă în formarea contractului este voința donatorului, în 

absența voinței donatarului, consensus duorum in idem placitum, donația nu există. Dacă 

donatarul ar refuza primirea bunului, donația nu s-ar mai finaliza, rămânând în stadiul de 

ofertă. 

Din această perspectivă, Noul Cod Civil a făcut pași importanți față de Vechiul Cod 

Civil, deoarece donația este definită ca fiind un contract și nu un act de liberalitate ca și în 

vechea reglementare. 

 

   2. Efectele față de părți 

   2.1 Efectul translativ al contractului de donație 

Principalul efect al contractului de donație este transmiterea dreptului de 

proprietate, sau a altui drept real sau de creanță, din patrimoniul donatorului în patrimoniul 

donatarului, dar donația poate avea ca efect și stingerea unei obligații, în cazul remiterii 

de datorie. 

Transferul dreptului (real sau de creanță) din patrimoniul donatorului în cel al 

donatarului este un efect al contractului de donație, și nicidecum o obligație care ar izvorî 

din contract, efect care nu este susceptibil de neexecutare.22  
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Dacă obiectul donației îl reprezintă un drept real, transmiterea dreptului operează 

prin efectul realizării acordului de voință în formă autentică, în cazul bunurilor imobile, sau 

sub forma unui act sub semnătură privată, în cazul donațiilor indirecte, donațiilor 

deghizate sau al darului manual, deci chiar la momentul încheierii donației, ca și la 

contractul de vânzare. 

Dacă donația are ca obiect un drept de creanță, ea constituie o cesiune de creanță 

cu titlu gratuit, și este supusă și regulilor specifice acestei instituții, prevăzute de articolul 

1566 și următoarele din Codul Civil. 

În cazul transmiterii proprietății asupra bunurilor de gen, donatarul devine 

proprietar mai târziu, în momentul individualizării bunurilor, și nu imediat ca urmare a 

acordului de voință. 

 

   2.2 Obligațiile donatorului 

Fiind un contract unilateral, donația naște obligații doar în sarcina donatorului și 

prin excepție, în cazul donației cu sarcini, când contractul devine în parte sinalagmatic, și 

în sarcina donatarului. 

Donația este un contract translativ de proprietate și în privința obligațiilor 

donatorului i se aplică dispozițiile articolul 1651 Cod Civil, care prevede că, obligațiile 

vânzătorului se aplică în mod corespunzător, obligațiilor înstrăinătorului în cazul oricărui 

alt contract având ca efect transmiterea unui drept, dar donația fiind o liberalitate, 

obligațiile donatorului sunt mult atenuate față de cele ale vânzătorului. 

Așadar, donatorul are obligația de predare a lucrului și obligația de garanție. 

Principala obligație a donatorului este cea de predare a bunului donat, donatarului, 

conform clauzelor stabilite prin contract. Dacă din clauzele contractului reiese că predarea 

va avea loc la un moment ulterior încheierii contractului, donatorul are și obligația de 

păstrare a bunului donat, până la predare. 

Bunul trebuie predat în starea în care se afla la momentul încheierii contractului, și 

până la predare donatorul răspunde pentru pieirea sau deteriorarea bunului din culpa sa 

și dacă este cazul va plăti despăgubiri. 

În cazul neexecutării sau executării cu întârziere a obligației de predare, 

îndeplinirea acestei obligații poate fi cerută atât de donatar cât și de moștenitorii și 

creditorii acestuia, iar donatorul poate fi obligat la plata de daune-interese, cu excepția 

cazului când dovedește că neîndeplinirea obligației s-a datorat cazului fortuit sau forței 

majore. 

Aceste reguli nu sunt aplicabile în cazul darului manual, deoarece predarea 

bunului e de esența acestei donații, și se face deci, chiar în momentul încheierii 

contractului, moment din care donatarul va suporta riscul pieirii bunului în calitate de 

proprietar. 

Datorită caracterului gratuit al contractului, conform articolelor 1018 și 1019 din 

Codul Civil, în principiu donatorul nu are și obligația de a-l garanta pe donatar pentru 

evicțiune sau pentru viciile ascunse, ci va răspunde conform articolului 1017 Cod Civil, 

doar pentru dol și culpă gravă. 

Prin excepție de la această regulă, donatorul va răspunde pentru evicțiune, dacă 

s-a obligat expres la garanție prin contract, dacă evicțiunea provine din faptul său 

personal sau dintr-o împrejurare care afectează dreptul transmis, pe care el a cunoscut-o 

și nu a comunicat-o donatarului la încheierea contractului, fiind astfel de rea-credință, iar 

în cazul donației cu sarcini, va răspunde pentru evicțiune în limita sarcinii oneroase la fel 

ca și vânzătorul. 



Donatorul are obligația de garanție contra evicțiunii provenită de la un terț. Dar, 

donatarul evins, în calitate de având cauză al donatorului poate să exercite o acțiune în 

garanție pe care donatorul însuși ar fi putut să o îndrepte împotriva autorilor săi, dacă ar fi 

fost evins. Rațiunea acestei posibilități juridice decurge din împrejurarea că, odată cu 

lucrul, se transmit asupra donatarului toate drepturile accesorii legate de acel bun.23 

Tot ca excepție, donatorul are obligația de garanție pentru viciile ascunse ale 

bunului donat, dacă le-a cunoscut și nu le-a adus la cunoștință donatarului la încheierea 

contractului, el fiind obligat în acest caz să repare și prejudiciul cauzat donatarului prin 

aceste vicii; prejudiciul cauzat antrenează răspunderea sa delictuală și nu contractuală. 

De asemenea, în cazul donației cu sarcini, în limita valorii sarcinii donației, 

donatorul răspunde pentru viciile ascunse ale bunului donat. 

 

   2.3 OBLIGAȚIILE DONATARULUI 

În cazul în care donația este pur gratuită, donatarul nu are nici o obligație față de 

donator, ci numai obligația morală de recunoștință. Această obligație are totuși și natură 

juridică, nu numai morală, deoarece potrivit articolului 1023 Cod Civil, încălcarea ei este 

sancționată cu posibilitatea revocării donației pentru ingratitudine. 

În cazul donației cu sarcini, care în limita sarcinilor ce pot fi impuse donatarului, fie 

în favoarea donatorului, fie în favoarea unui terț, fie în favoarea donatarului însuși, are 

caracter sinalagmatic, odată cu acceptarea donației, donatarul este obligat să execute 

sarcina.  

În caz de neexecutare a obligației de a executa sarcina, donatorul poate cere fie 

executarea sarcinii cu daune-interese, fie revocarea donației pentru neexecutarea sarcinii. 

Conform articolului 1021 Cod Civil, revocarea pentru ingratitudine și pentru 

neexecutarea sarcinii nu operează de drept, ci printr-o acțiune în justiție. Chiar dacă 

donatarul este de acord cu revocarea contractului de donație, doar instanța poate 

constata revocarea, aspect ce rezultă din practica judiciară24. 

Revocarea produce efecte retroactive, atât împotriva donatarului și succesorilor lui 

în drepturi, cât și împotriva terților, căci potrivit articolului 1554 Cod Civil, contractul 

desființat prin rezoluțiune se consideră că nu a fost niciodată încheiat. 

 

3. EFECTELE FAȚĂ DE TERȚI 

Fiind un contract translativ de proprietate, donația produce efecte directe doar 

între părțile contractante. 

Pentru ca donația să producă efecte și față de terți, deci pentru ca dreptul donat să 

fie opozabil terților, contractul de donație trebuie să fie supus formalităților de publicitate 

prevăzute de lege. 

Noul Cod Civil, introduce cu caracter de noutate, prin articolul 1012, formalitatea 

înscrierii contractului de donație, autentificat la notar într-un Registru Național Notarial, 

ținut în format electronic, cu scopul informării persoanelor care justifică existența unui 

interes legitim. 

Din această prevedere legală se înțelege că acest tip de formalitate, se referă doar 

la drepturile transmise prin donație încheiată în formă autentică și nu la donațiile 

exceptate de la cerința solemnității. 
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De asemenea formalitățile de publicitate diferă în funcție de natura bunului donat. 

Astfel dacă se donează un bun mobil corporal, opozabilitatea față de terți se 

realizează prin transmiterea posesiei bunului respectiv, după cum rezultă din prevederile 

articolului 916 și articolului 919 din Codul Civil, deci când donatarul intră în posesia 

bunului, se realizează și opozabilitatea față de terți. 

Dacă obiectul donației este un drept de creanță conform articolului 1578 Cod Civil, 

opozabilitatea față de terți are loc prin notificarea cesiunii către debitorul cedat sau prin 

acceptarea ei printr-un act autentic de către acesta din urmă, iar potrivit articolului 1579 

Cod Civil, cesiunea unei universalități de creanțe, actuale sau viitoare, nu este opozabilă 

terților decât prin înscrierea cesiunii în arhivă. Cu toate acestea, cesiunea nu este 

opozabilă debitorilor decât în momentul comunicării ei. 

În cazul în care, obiectul donației este un bun imobil, contractul devine opozabil 

terților conform articolului 885 Cod Civil, odată cu înscrierea dreptului tabular în cartea 

funciară. 

Înscrierea în cartea funciară poate fi cerută de către donatar, care este cel mai 

interesat, dar și de către mandatarul său, tutorele, ascendenții minorului donatar sau chiar 

de către donator. 
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Rezumat: Dispozițiile Codului civil român  conferă soților  libertatea de a-și gestiona 
bunurile așa cum doresc, fie prin adoptarea regimului comunității convenționale, fie prin  cel al 
separației de bunuri. Totuși, în această materie dreptul comun îl reprezintă  regimul comunității 
legale de bunuri. Având în vedere aceste oportunități conferite de legiuitor soților nu putem ignora 
și  posibilitatea instituirii clauzei de preciput, instituție care vizează regimul juridic al unor bunuri ce 
aparțin soților, însă nu  în timpul vieții acestora, în cadrul unui regim matrimonial, ci, ca urmare a 
decesului unuia dintre soți. În acest context putem aprecia că instituția clauzei de preciput își 
găsește locul la limita dintre două ramuri ale dreptului, respectiv dreptul familiei și dreptul 
succesoral.  

Scopul instituirii unei asemenea clauze este acela de a crea un avantaj soţului 
supravieţuitor prin preluarea de către acesta a unor bunuri anterior partajului, astfel încât acele 
bunuri să nu facă obiectul partajului, cu intenţia de a-i asigura soţului supravieţuitor beneficiul 
dreptului de proprietate asupra unuia sau mai multor bunuri, care au aparţinut în comun soţilor. 

Cuvinte cheie: clauză de preciput, liberalitate, convenție matrimonială, legat, donație de 

bunuri viitoare. 

Abstract: The provisions of the Romanian Civil Code gives the spouses the freedom to 
manage their possessions, either by adopting the conventional community regime, or the regime of 
separations of goods. However, in this area, the common law is the regime of community of 
property. Given these opportunities offered by the lawmaker to the spouses, we can not ignore the 
possibility of establishing the preciput clause, an institution which concerns the legal status of some 
property belonging to spouses, not during their lifetime, under a matrimonial regime, but after the 
death of one of the spouses. In this context, we can appreciate that the institution of the preciput 
clause is situated on the borderland between family law and succession law. 

The purpose of establishing such a clause is to create an advantage for the surviving 
spouse, by taking possession of goods prior to partition, so that those goods are not subject to 
partition, with the intention of providing the surviving spouse with the benefit of the right to property 
on one or more of the goods, which belonged jointly to the spouses. 

Keywords: preciput clause, liberality, matrimonial agreement, partition clause, 

testamentary trust, settlement settlement of future assets. 

 
        Din punct de vedere etimologic termenul de „preciput” își are sorgintea în latinescul 
„praecipio ere”, având semnificația  de „ a lua înainte”. 
         În dreptul nostru instituția  clauzei de preciput este de inspirație franceză, însă sub 
amprenta  anumitor modificări. Conform clauzei de preciput : „prin convenție matrimonială 
se poate stipula ca soțul supraviețuitor să preia fără plată, înainte de partajul moștenirii, 
unul sau mai multe din bunurile comune, deținute în devălmășie sau în coproprietate”.25 
         Dispozițiile Codului civil român  conferă soților  libertatea de a-și gestiona bunurile 
așa cum doresc, fie prin adoptarea regimului comunității convenționale, fie prin  cel al 
separației de bunuri. Totuși, în această materie dreptul comun îl reprezintă  regimul 
comunității legale de bunuri. Având în vedere aceste oportunități conferite de legiuitor 
soților nu putem ignora și beneficiul posibilității instituirii clauzei de preciput, instituție care 
vizează regimul juridic al unor bunuri ce aparțin soților, însă nu  în timpul vieții acestora, în 
cadrul unui regim matrimonial, ci, ca urmare a decesului unuia dintre soți. În acest context 
putem aprecia că instituția clauzei de preciput își găsește locul la limita dintre două ramuri 
ale dreptului, respectiv dreptul familiei și dreptul succesoral.  
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         Prin urmare, clauza de preciput crează un drept, care ia naștere în beneficiul soțului 
supraviețuitor, în momentul decesului celuilalt soț, iar obiectul acesteia îl reprezintă unul 
sau mai multe din bunurile comune, aflate în devălmășie sau coprorprietate. 
         În ceea ce privește termenul în care soțul beneficiar al clauzei de preciput poate să 
își manifeste intenția de a prelua bunul sau bunurile care îi revin, în absența unui termen 
special de prescripție extinctivă prevăzut de legiuitor, apreciem că se va aplica termenul 
general de prescripție de trei ani care va curge de la data nașterii dreptului, și anume de la 
decesul unuia dintre soți. 
         Scopul instituirii unei asemenea clauze este acela de a crea un avantaj soţului 
supravieţuitor prin preluarea de către acesta a unor bunuri anterior partajului, astfel încât 
acele bunuri să nu facă obiectul partajului, cu intenţia de a asigura soţului supravieţuitor 
beneficiul dreptului de proprietate asupra unuia sau mai multor bunuri, care au aparţinut în 
comun soţilor. 
          În ipoteza  în care comunitatea de bunuri încetează în timpul  vieții soțului, când soțul 
beneficiar a decedat înaintea soțului dispunător, sau când aceștia au decedat în același 
timp, clauza de preciput devine caducă.26 
          Natura juridică a clauzei de preciput  a făcut obiectul unor ample controverse, opiniile 
doctrinare exprimate fiind diferite. 
         O primă încercare de explicare  a naturii juridice a clauzei de preciput a fost fondată 
pe instituția donației.  Însă, în ceea ce priveşte donaţia, din punct de vedere al condițiilor de 
fond, aceasta presupune mărirea patrimoniului donatarului pe seama micşorării 
patrimoniului donatorului, prin trecerea, fără echivalent, din patrimoniul donatorului în cel al 
donatarului, a bunurilor care reprezintă obiectul donaţiei, precum şi intenţia donatorului de 
a-l gratifica pe donatar, intenție care constituie cauza actului fiind esenţială la  încheierea 
acestuia 27. 
       Trebuie să observăm că în cazul clauzei de preciput, aceste condiţii nu sunt 
îndeplinite. Astfel, bunurile preluate de soţul supravieţuitor fac parte din masa bunurilor 
comune ale soţilor, neexistând o diminuare a  patrimoniului unuia dintre soţi prin 
executarea ei, cu atât mai mult cu cât executarea clauzei de preciput poate avea loc doar 
după moartea unuia dintre soţi. La prima vedere observăm  că va avea loc o diminuare de 
patrimoniu, însă este vorba de aceea care trece la moştenitorii soţului predecedat, din care 
unul sau mai multe bunuri vor trece în patrimoniul soţului supravieţuitor, care se va mări în 
mod corespunzător. În realitate, este vorba de micşorarea masei succesorale, iar nu de 
micşorarea patrimoniului unei persoane, cum este ipoteza executării un contract de 
donaţie.  
         Intenţia cu care soţii convin să prevadă această clauză în convenţia lor matrimonială 
nu  este   de  a-l  gratifica pe unul dintre ei, ci de a asigura aceluia care va supravieţui 
beneficiul proprietăţii unui anumit bun sau anumitor bunuri, care le aparţin în comun, ori al 
unei părţi dintre bunurile la a căror dobândire a participat şi pe care le folosesc împreună în 
timpul căsătoriei. Clauza de preciput nu este supusă raportului donațiilor , al cărui obiect îl 
poate face doar donația, ci doar reducțiunii liberalităților excesive, întrucât doar liberalitățile 
mortis causa pot face obiectul reducțiunii28 
În concluzie, este de ordinul evidenței că în ipoteza clauzei de preciput nu putem vorbi de o  
intenţie liberală. 
         O altă încercare de explicare a naturii juridice a clauzei de preciput a fost  fondată pe 
instituția legatului.   
           Referitor la  asemănarea clauzei de preciput cu un  legat, trebuie să avem în vedere 
faptul  că legatul reprezintă o dispoziție testamentară prin care testatorul, își manifestă  
intenţia de a gratifica la decesul său unul sau mai mulți legatari , care  să dobândească 
întregul său patrimoniu, o fracţiune din patrimoniu sau anumite bunuri determinate . Cu 

                                                           

26
 A se vedea : dispozițiile art.333 alin.4 Cod civil. 

27
 A se vedea: L.Stănciulescu, Curs de drept civil. Contracte., Ed. Hamangiu, 2012, p.204-207. 

28
 A se vedea: dispozițiile art.1096 alin.1 și 2, Cod civil. 



toate că  atât efectele legatului cât și ale clauzei de preciput se produc la decesul 
dispunătorului,  în timp ce legatul poate fi universal, cu titlu universal sau cu titlu particular, 
clauza de preciput poate fi doar cu titlu particular.29 Deasemeni, în cazul clauzei de 
preciput , bunurile care fac obiectul preluării gratuite nu aparţin patrimoniului unuia dintre 
soţi, ci masei bunurilor comune. Din punct de vedere al modului de formare, legatul este un 
act juridic esențialmente unilateral. În schimb, clauza de preciput este de formație 
bilaterală, fiind inserată în conținutul  convenției matrimoniale. În ceea ce privește forma, 
dacă legatul poate să îmbrace una dintre formele prevăzute de lege ad validitatem, clauza 
de preciput se încheie doar în formă autentică. Un aspect comun al clauzei de preciput cu  
legatul îl reprezintă  incidența reducțiunii în cazul ambelor instituții, astfel, prin instituirea 
oricăreia dintre ele nu poate fi adusă atingere rezervei succesorale ce se cuvine 
moștenitorilor rezervatari. 
         Într-o opinie seducător argumentată30  plecându-se de la faptul că preciputul este 
prezumat de lege ca fiind o liberalitate s-a susținut că natura juridică a clauzei de preciput 
are toate elementele caracteristice ale instituirii contractuale, respectiv ale donației de 
bunuri viitoare. 
        În ceea ce ne  privește, fară a contesta argumentele aduse în favoarea sau în contra 
instituțiilor analizate, însă  fără a reuși să  aducem la un numitor comun opiniile existente 
cu privire la natura juridică a clauzei de preciput, suntem de părere că, aceasta împrumută 
elemente atât de la instituția donației cât și de la cea a legatului, instituții cu care nu se 
poate identifica până la identitate, însă cu care se aseamănă foarte mult, totuși între 
acestea existând și o serie de deosebiri. Analizând forma, clauza de preciput preia din 
caracteristicile donației, însă referindu-ne la efectele acesteia , ea se identifică mai mult cu 
legatul. În acest context credem că ar fi oportun a-i atribui clauzei de preciput natura 
juridică a unui un act juridic unilateral cu particularități proprii, menit a nu pereclita 
drepturile succesorale ale celorlalți moștenitori rezervatari, și care are rolul  de  a-i atribui 
soțului beneficiar, după încetarea căsătoriei drepturi partimoniale exclusive asupra unuia 
sau mai multor bunuri, pe care le-au deținut împreună în timpul căsătoriei. 
       Referitor la efectele clauzei de preciput, este evident că  aplicarea aceteia crează o 
inegalitate în ceea ce privește împărțirea bunurilor comune, avantajându-l pe soțul 
beneficiar în detrimentul moștenitorilor soțului predecedat.31 Clauza poate oferi un avantaj 
soțului supraviețuitor, față de copilul din afara căsătoriei al soțului predecedat, în ipoteza în 
care ambii ar dori să dobândească un bun care reprezintă o amintire de familie și care se 
află în masa bunurilor comune, iar valoarea acestuia nu încalcă rezerva succesorală. 
         Practic, prin inserarea unei clauze de preciput într-o convenție matrimonială, soții 
stabilesc anticipat în ipoteza decesului oricăruia dintre ei sau doar a soțului dispunător 
modalitatea de împărțire a comunității lor de bunuri, evitând astfel concursul cu ceilalți 
moștenitori. Efectele clauzei însă, nu se pot produce decât la data deschiderii moștenirii 
soțului predecedat. 
        Concluzionând, reglementarea clauzei de preciput în Cod civil crează o  autonomie 
mai mare soților în valorificarea dreptului lor de dispoziţie cu privire la bunurile care le 
aparţin, această autonomie conferindu-le  posibilitatea de a reține  unele bunuri  de care 
aceștia  sunt legaţi emoţional datorită provenienței sau folosirii lor în comun în timpul 
căsătoriei sau chiar anterior acesteia. 
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 A se vedea:T.Bodoașcă, A.Drăghici, Discuții în legătură cu Clauza de preciput în reglementarea 

Noului Cod civil, în Dreptul nr.10/2013, p.34-35. 
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 A se vedea: D.Chirică, Tratat de dtrept civil. Succesiunile și liberalitățile, Ed. 
C.H.Beck,București, 2014, p.831-832. 
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 A se vedea: D.Lupașcu, C.M.Crăciunescu, Dreptul familiei, Editura Universul Juridic, , 
București, 2017, p.178 
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 Rezumat : Potrivit reglementărilor cuprinse în Convenția din 1951 privind statutul 
refugiaților și Protocolul din 1967, statele contractante vor aplica dispozițiile privind drepturile și 
obligațiile cuprinse în acestea tuturor refugiaților. 

În scopul obținerii statutului de refugiat, trebuie să se aplice următoarele condiții: persoana 
trebuie să fie în altă țară decât țara de origine, să aibe o temere bine-întemeiată de a fi persecutat 
în țara de origine, persecuția să aibe loc dintr-un motiv de rasă, naționalitate, apartenență la un 
grup social, politic sau din motive religioase. 

Cuvinte cheie: refugiați, statutul refugiaților, persoane persecutate, reglementări 
internaționale, protecția drepturilor fundamentale. 

 Abstract : According to the Convention from 1951 on refugees status and the Protocol 
from 1961, a person, the Contacting States shall apply the dispositions of the rights and obligations 
contained therein to all refugees. 

In order to obtain the refugee status, has to enforce the following conditions: the person 
has to be in other country than his original one; have a well-founded fear that is persecuted in his 
country; this persecution to take place for reasons of race, nationality, membership to a particular 
social group, political or religious reasons.  

Keywords: refugee, refugee status, persecuted persons, international documents, 
protection of fundamental rights. 

 

Din perspectivă istorică, părăsirea unui teritoriu statal de către persoane (grupuri 
de persoane) s-a petrecut încă din antichitate, continuând în evul mediu şi în epoca 
modernă. Cauzele au fost dintre cele mai variate: reprimarea politică, religioasă, rasistă; 
teama de sancţionare pentru fapte săvârşite şi incriminate în ţara de origine; motive 
economice. Nu trebuie confundată situaţia refugiaţilor cu transferurile (deportările) forţate. 
Refugiaţilor le aparţine iniţiativa plecării. 

Modalitatea de primire s-a făcut în mod diferit, în fiecare țară gazdă. 
În anul 1938, în cadrul unei unei conferinţe diplomatice, la Geneva, s-a elaborat 

textul unui acord privind refugiaţii din Germania după instaurarea regimului nazist. 
Impactul acestei convenții nu a fost prea mare, până la cel de-al 2lea Război Mondial doar 
3 state semnând această Convenție. În 1943 la Conferința de la Bermude se redeschide 
problema refugiaților și este asoptată o definiție preliminară. Se consideră, în baza acestei 
definiții, că refugiat este persoana care, își  părăsește țara de origine ca urmare a unei 
amenințări privind viața, libertatea, ori din motive rasiale, religioase sau opinii politice. 
Este pentru prima dată când într-un text internațional se precizează noțiunea de refugiat și 
se asociază cu ideea de persecuție. 

Convenția din 1951 este documentul internațional de bază privind statutul juridic al 
refugiaţilor şi a fost elaborată într-un climat politic specific: al Războiului Rece între 
Occidentul European şi Est (1). Pe la sfârşitul deceniului aV-lea al secolului XX, când în 
ţările din centrul şi sud-estul european se consolida dictatura comunistă, tot mai mulţi 
cetăţeni fugeau în ţările din vestul Europei sau chiar peste ocean, punându-se la adăpost 
de persecuţiile politice din ţările lor. Convenţia din 1951 nu este „acordul perfect şi definitiv 
în domeniul drepturilor refugiaţilor” (2), câmpul de aplicare a Convenţiei comportă anumite 
limitări geografice şi temporale. Convenţia din 1951 şi Protocolul din 1967 s-au bucurat de 
o largă adeziune; 105 state au adoptat Convenţia din 1951, şi 104 state Protocolul din 
1967. 

În doctrina dreptului internațional , noțiunea de persecuție s-a conturat ca o violare 
a drepturilor omului de către o autoritate publică. Aceasta trebuie să conțină o serie de 
elemente (deși violarea unui drept al omului este el prin însăși un fapt ilegal): gravitatea, 
deținerea pe o perioadă mai lungă sau mai scurtă a persecuțuiei. 



Convenția din 1951 stabilește că, persecuția trebuie să aibe cauze certe, 
discriminări de rasă, de origine etnică, de religie sau de opinie politică. Statutul de refugiat 
se acordă (potrivit Convenției) în mod individual. 

Odată acordat statutul de refugiat, statul care a acordat acest statut nu mai poate 
repatria această persoană, dacă n-a săvârșit fapte de natură a-i atrage pierderea 
statutului de refugiat conform legislației sale. 

Perioada de după cel de-al doilea Război Mondial aduce modificări semnificative 
referitoare la drepturile omului în general și, pe cale de consecință la statutul refugiaților în 
particular. Art. 1 din Statutul ONU prevede că una dintre cele mai importante misiuni ale 
acestei organizații este favorizarea desfășurării drepturilor omului. Astfel, violarea 
drepturilor omului în diferite state nu mai este o problemă privită cu indiferență sau cu 
îngăduință de către societatea internațională.  

Referindu-ne la statutul actual al refugiaților, constatăm că, în lume sunt milioane 
de persoane care au dobândit statutul de refugiat conform Convenției din 1951 și 
Protocolului din 1967 și un număr considerabil de persoane care își caută azil în diferite 
țări europene, cu implicații serioase pe plan politic, economic și social. Rezolvarea acestor 
probleme nu mai poate fi lăsată strict pe seama statelor azilante (în special în situația 
Uniunii Europene), fiind necesare eforturile, sprijinul, supravegherea și susținerea unui 
organism internațional de specialitate. Modalitatea actuală de rezolvare a problemei 
refugiațior dorește să rezolve problema fără a împovăra statele azilante dar, satisfăcând 
refugiații. 

Biroul Înaltului Comisariat ONU pentru Refugiați (UNHCR), cunoscut și sub 
numele de Agenția ONU pentru Refugiați, este o agenție a Națiunilor Unite menită să 
protejeze și să ofere ajutor refugiaților, la cererea unui guvern sau a ONU în sine și ajută 
la repatrierea lor în țările de origine, la integrarea lor în statele în care se află sau 
reinstalarea lor într-o țară terță. 

Înaltul Comisariat al Refugiaților, în Buletinul Oficial arată că: ”dreptul internațional 
referitor la refugiați nu poate, evident , să se impună în pofida intereselor naționale... 
nimuc nu constrânge statele semnatare ale instruymentelor internaționale și cu atât mai 
puțin statele care au refuzat să le semneze, să respecte instrumentele existente”. 

În 1992 (12 august), între România și Înaltului Comisariat ONU pentru Refugiați s-
a încheiat un acord care a fost aprobat de către Guvernul României, care stabilește 
condițiile potrivit cărora Oficiul Înaltului Comisariat ONU pentru Refugiați, în cadrul 
mandatului său, va colabora cu Guvernul României, va îndeplini funcțiuile sale de 
protecție internațională și asistență umanitară pentru refugiați și alți solicitanți de azil în 
România, conform Convenției referitoare la statutul refugiaților din 1951 și Protocolului 
referitor la statutul refugiaților din 1967. Guvernul va permite și va asigura în permanență 
personalului Înaltului Comisariat ONU pentru Refugiați accesul nestingherit la vizitarea 
refugiaților și altor solicitanți de azil în țara gazdă și la locurile de executare a proiectelor 
UNHCR, pentru a putea supraveghea toate fazele implantării lor. Acordul stabilește 
imunități și privilegii pentru birourile, fondurile, bunurile, arhiva și documentele UNHCR, în 
sensul că ele sunt scutite de rechiziție, confiscare, expropriere, impozitare directă. 
Funcționarii UNHCR se bucură de imunitate deplină pe timpul cât se află pe teritoriul 
României. 

În privința numărului de refugiați și a persoanelor strămutate în plan intern în urma 
conflictelor pe mapamond, în 2017 s-a atins o cifră record, numărul acestora fiind de 68,5 
milioane, conform unor statistici ONU. Conform statisticilor ONU, saltul înregistrat anul 
trecut, peste 3,1 milioane de persoane, depășește cu mult creșterea din 2016 de 300.000. 
potrivit UNHCR, numărul celor care fug de conflicte și persecuții este de aprox. 25,4 
milioane din 68,5 și cca. 40 de milioane sunt strămutate în interiorul țării lor; în același 
timp, numărul solicitanților de azil care așteptau obținerea statutului de refugiat la sfârșitul 
anului 2017 ajungea la aproape 3,1 milioane. 

Criza refugiaților în Europa reprezintă un fenomen politico-social declanșat pe 
baza unor presupuse motive, cum ar fi conflictele din țările din nordul Africii și din Orientul 
Mijlociu, nivelul de sărăcie și al încălcării drepturilor omului din aceste state. 



Momentul de criză pentru Europa poate fi considerat între 2007-2011, când un 
număr mare de emigranți (din Africa, Asia de Sud și Orientul Mijlociu) au trecut fraudulos 
granița dintre Turcia și Grecia, neavând documente și obligând astfel Agenția Europeană 
pentru Gestionarea Cooperării Operative la Frontierele Externe ale Statelor Membre ale 
Uniunii să întărească controlul la granițe.  

Statele UE încearcă să găsească o soluție acestei probleme, prin măsuri care să 
reducă fluxul de emigranți, numărul mare al acestora a creat anxietate într-o serie de state 
membre UE, ele adoptând măsuri radicale,de montare de garduri la frontiere: Ungaria la 
granița cu Serbia; Bulgaria la granița cu Turcia; Republica Moldova la granița cu Grecia; 
Austria la granița cu Slovenia. 

Situaţia refugiaţilor în 2017. Clasamentul ţărilor UE care au primit migranţi anul 
trecut.  

Conform unei statistici realizate de Eurostat, în România, cei mai mulţi dintre 
refugiaţii care s-au bucurat de măsurile de protecţie au fost cetăţenii sirieni, irakieni şi cei 
de naţionalitate afgană. În anul 2017, 1330 de cetăţeni au primit aviz favorabil de şedere 
în ţară. 
Statele membre UE au garantat protecţie pentru mai mult de jumătate de milion de 
persoane care au solicitat azil în 2017. Aproape o treime din beneficiari au fost sirieni. 

Cele 28 de state membre UE au garantat protecţie pentru 538.000 de persoane care au 
solicitat azil în anul 2017, cu aproape 25 la sută mai puţin faţă de anul 2016. 

În plus, statele membre ale Uniunii Europene au primit în jur de 24.000 de refugiaţi 
care au înaintat cereri de reinstalare. Cea mai mare grupă de beneficiari ai măsurilor de 
protecţie în Europa în anul 2017 a fost cea a cetăţenilor sirieni, cu un număr de 175.800 
de persoane (33 %) , urmată de grupa formată din cetăţeni afgani cu un număr de 
100.700 de persoane (12%). 

Numărul deciziilor de acordare a statutului de protecţie în cazul cetăţenilor sirieni a 
scăzut din anul 2016. Din cei 175.800 de sirieni, mai mult de 70 la sută au primit protecţie 
în Germania, respectiv un număr de 124.800 de persoane. 

Din datele Eurostat, în anul 2017, în România, au primit azil 655 de sirieni, 
reprezentând 49 la sută din totalul celor care au solicitat măsuri de protecţie. Pe cel de-al 
doilea loc se află grupul cetăţenilor irakieni cu un număr de 460 de persoane 
reprezentând 34 la sută urmat de grupul cetăţenilor de naţionalitate afgană cu un număr 
de 65 de persoane. La nivelul României, din cele 1330 de cereri de azil care au primit aviz 
pozitiv în anul 2017, 875 au beneficiat de statut de refugiat, 455 de cetăţeni au primit 
protecţie subsidiară şi niciun cetăţean nu a fost primit din motive umanitare. România 
ocupă locul 16 la nivel european din punct de vedere al numărului de refugiați care au 
primit o decizie favorabilă de ședere. 

Spre deosebire de statele UE, multe state non-UE nu au dorit să primească 
refugiați, elocvent în acest sens fiind comportamentul Japoniei, care, în 2015 a acordat 
statutul de refugiat unui număr de 27 de persoane din 7000 de cereri. De menționat că 
aceștia vor fi repatriați la sfârșitul conflictului dintre Siria și Irak.  

Sigur că, departe de a fi rezolvată problema refugiaților și a integrării lor în statele 
membre ale  Uniunii Europeane este doar în faza sa incipientă. Înainte de a se reuși o 
integrare organizată a emigranților, situația a scăpat de sub control și este destul de dificil 
de monitorizat. În plus, revenirea la o Uniune cu 27 de state (prin ieșirea Regatului Unit), 
necesită o redistribuire a numărului  emigranților.  

Uniunea Europeană se află în prezent, într-un moment destul de ”fragil”, trecând 
într-un timp foarte scurt prin diferite ”crize”. Există așadar evenimente care pun sub 
semnul întrebării unitatea acestui spațiu – care a reușit pentru o perioadă (scurtă) să-și 
asigure o oarecare prosperitate -  dar, care la primele lovituri începe să se clatine. În 
contextul diviziunilor create de crizele din ultimii ani, apare evident că nntrebuie să avem o 
perspectivă care să includă atât opinia publică cât și spațiul instituțional, care s-a dovedit 
de dele mai multe ori nepregătit pentru situațiile noi ivite la nivelul UE. 
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Rezumat: Dezvoltarea societăţii umane în ansamblul ei, a statelor şi naţiunilor lumii a fost 

posibilă şi ca urmare a relaţiilor international care s-au stability şi sedimentat în decursul timpului. 

A apărut treptat, nevoia statelor de a coopera în vederea predării şi primirii de persoane 

care au săvârşit infracţiuni pe teritoriul unui stat, apoi au fugit pe teritoriul altui stat, în vederea 

sustragerii de la urmărirea penală, judacata şi executarea pedepsei. 

În cadrul relaţiilor internationale bilaterale sau multilaterale, statele lumii au realizat 

activităţi de cooperare într-o varietate de domenii, cu accent pe cele economice, culturale, de 

mediu, politice, militare şi juridice, iar elementul principal care a stat la baza apariţiei şi dezvoltării 

cooperării judiciare internaţionale, fără de care aceasta nu se putea concepe. 

Cuvinte cheie: cooperare judiciară internaţională, activităţi specifice, obligaţii impuse, 

acorduri, tratate. 

Abstract :The development of the human society as a whole, of states and nations of the 
world, was possible as a result of international relations that were developed and consolidated over 
time. 

Gradually, it has emerged a need of the states for cooperation to hand over and to receive 
people who have committed crimes on the territory of a certain state then fled to the territory of 
another state in order to escape prosecution, trial and execution of the punishment. 

In bilateral or multilateral international relations, the world's states have cooperated in a 
variety of domains, with emphasis on economic, cultural, environmental, political, military and legal 
issues, and the main element underpinning the emergence and development of international 
judicial cooperation, without which it could not be conceived.  

Keywords: international judicial cooperation, specific activities, imposed obligations, 
agreements, treaties. 

 
Introducere  
Cooperarea judiciară internaţională în materie penală, reglementată de Legea 

nr.302/ 2004 este o provocare de maximă actualitate, în domeniul dreptului, atât datorită 
importanţei, cât şi complexităţii pe care le implică, cu consecinţe juridice pe plan naţional 
şi internaţional. 

Cooperarea judiciară internaţională reprezintă doar un domeniu în cadrul 
activităţilor specifice de cooperare între statele lumii, domeniu extrem de important, care 
s-a impus cu necesitate încă de la începutul secolului trecut. 

Cooperarea judiciară internaţională poate fi definită ca fiind o modalitate de 
întrajutorare între diferite state ale lumii, pe diverse domenii, stabilite în mod concret prin 
tratate, convenţii, acorduri, care vizează în final promovarea şi protejarea unor interese 
naţionale, regionale sau mondiale, în baza principiului respactării independenţei şi 
suveranităţii fiecărei părţi contractante. 

Odată cu aderarea României la Uniunea Europeană, au fost prevăzute în sarcina 
României o serie de noi obligaţii impuse de statutul U.E., obligaţii ce se axează în primul 
rând pe necesitatea contribuirii la asigurarea unui spaţiu european de libertate, securitate 
şi justiţie la standarde înalte; una dintre necesităţile absolute fiind aceea de perfecţionare 
a cadrului legislativ, care să vizeze incriminarea unor fapte noi de pericol săvârşite în 
diferite state membre. 

Pentru realizarea în mai bune condiţii a climatului de siguranţă civică este 
necesară armonizarea incriminării unor fapte de pericol, precum şi a procedurilor de 
descoperire, cercetare şi judecare a infracţiunilor la nivelul statelor membre ale Uniunii 
Europene. 



 
Motivele de refuz ale extrădării 
Potrivit prevederilor legii, extrădarea nu poate fi acordată de către statul român în 

următoarele situaţii: 
a. Limitele cooperării judiciare 

Articolul 3 din Legea nr.302/2004, cu modificările şi completările ulterioare, 
stipulează că „ aplicarea dispoziţiilor sale este subordonată protecţiei intereselor de 
suveranitate, securitate, ordine publică şi altor interese ale României, definite prin 
Constituţie.” Interpretarea acestui text conduce la concluzia că ori de câte ori extrădarea 
unei persoane va conduce la atingerea valorilor fundamentale menţionate mai sus, 
extrădarea nu se va acorda. Fireşte că toate statele lumii îşi iau măsuri ferme pentru 
apărarea valorilor lor fundamentale prevăzute în constituţii sau în alte legi, iar România nu 
poate face excepţie de la această regulă. 

b. Non bis in idem 
Extrădarea nu va fi acordată dacă în România sau în altă ţară s-a desfăşurat un 

proces penal pentru aceeaşi faptă şi dacă printr-o hotărâre definitivă s-a dispus achitarea 
sau încetarea procesului penal; pedeapsa aplicată în cauză, printr-o hotărâre definitivă de 
condamnare, a fost executată sau a format obiectul unei graţieri sau amnistii, în totalitatea 
ei ori asupra părţii neexecutate. 

c. Persoane exceptate de la extrădare 
Potrivit legii, nu vor fi extrădate din România următoarele categorii de persoane: 

 Cetăţenii români, dacă nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute de 
lege; 

 Persoanele cărora li s-a acordat dreptul de azil în România; 
 Persoanele străine care se bucură în România de imunitate de 

jurisdicţie, în condiţiile şi în limitele stabilite prin convenţiile sau prin alte înţelegeri 
internaţionale; 

 Persoanele străine citate din străinătate în vederea audierii ca părţi, 
martori sau experţi în faţa unei autorităţi judiciare române solicitante, în lumina 
imunităţilor convenite prin convenţie internaţională. 
Potrivit legii, calitatea de cetăţean român sau de refugiat politic în România se 

apreciază la data rămânerii definitive a hotărârii  asupra extrădării. Dacă această calitate 
este recunoscută între data rămânerii definitive a hotărârii de extrădare şi data convenită 
pentru predare, se va pronunţa o nouă hotărâre în cauză. 

d. Alte motive obligatorii de refuz a extrădării 
Extrădarea va fi refuzată dacă: 

 Nu a fost respectat dreptul la un proces echitabil în sensul 
Convenţiei europene pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor , încheiată 
la Roma la 4 noiembrie 1950, sau al oricărui alt instrument internaţional pertinent 
în domeniu ratificat de România; 

 Există motive serioase să se creadă că extrădarea este solicitată în 
scopul urmăririi sau pedepsirii unei persoane pe motive de rasă, religie, sex, 
naţionalitate, limbă, opinii politice sau ideologice ori de apartenenţă la un anumir 
grup social; 

 Situaţia persoanei riscă să se agraveze din unul din motivele 
enunţate anterior; 

 Cererea este formulată într-o cauză aflată pe rolul unor tribunale 
extraordinare, altele decât cele constituite prin instrumentele internaţionale 
pertinente, sau în vederea executării unei pedepse aplicate de un asemenea 
tribunal; 

 Se  referă la o infracţiune de natură politică sau la o infracţiune 
conexă unei infracţiuni politice. 

e. Dubla incriminare 



Extrădarea nu se va acorda dacă fapta pentru care este învinuită sau a fost 
condamnată persoana a cărei extrădare se cere nu este prevăzută ca infracţiune şi în 
legislaţia română. 

Prin derogare de la acest principiu, extrădarea poate fi acordată şi dacă fapta 
respectivă nu este prevăzută de legea română, dacă pentru această faptă este exclusă 
cerinţa dublei incriminări printr-o convenţie internaţională la care Eomânia este parte. 

f. Pedeapsa capitală 
În situaţia în care fapta pentru care se cere extrădarea este pedepsită cu moartea 

de către legea statului solicitant, extrădare nu se va acorda. 
g. Lipsa plângerii prealabile 

Extrădarea nu se acordă în cazul în care, potrivit atât legislaţiei române, cât şi 
legislaţiei statului solicitant, acţiunea penală poate fi angajată numai la  plângerea 
prealabilă a persoanei vătămate, iar această persoană se opune extrădării. 

h. Dreptul la apărare 
România nu va acorda extrădarea în cazurile în care persoana extrădabilă ar fi 

judecată în statul solicitant de un tribunal care nu se asigură garanţiile fundamentale de 
procedură şi de protecţie a drepturilor de apărare sau de un tribunal naţional instituit 
anume pentru cazul respectiv, ori dacă extrădarea este cerută în vederea executării unei 
pedepse pronunţate de acel tribunal. 

i. Prescripţia 
Extrădarea nu se acordă în cazul în care prescripţia răspunderii penale sau 

prescripţia executării pedepsei este împlinită fie potrivit legislaţiei române, fie potrivit 
legislaţiei statului solicitant. 

j. Amnistia 
Extrădarea nu se admite pentru o infracţiune pentru care a intervenit amnistia în 

România, dacă statul romăn avea competenţa să urmărească această infracţiune, potrivit 
propriei sale legi penale. 

k. Graţierea 
Actul de graţiere adoptat de statul solicitant face inoperantă cererea de extrădare, 

chiar dacă celelalte condiţii ale extrădării sunt îndeplinite. 
Motivele opţionale de refuz a extrădării: 

a. Curtoazia internaţională şi reciprocitatea 
În lipsa unei convenţii internaţionale, extrădarea se poate efectua în virtutea 

curtoaziei internaţionale, la cererea transmisă pe cale diplomatică de către statul solicitant 
şi cu asigurarea scrisă a reciprocităţii dată de autoritatea competentă a acelui stat. Lipsa 
reciprocităţii nu împiedică să se dea curs unei cereri de extrădare, dacă aceasta: 

 Se dovedeşte necesară datorită naturii faptei sau nevoii de a lupta 
împotriva unor forme grave ale criminalităţii; 

 Poate contribui la îmbunătăţirea situaţiei inculpatului ori 
condamnatului sau la reintegrarea sa socială; 

 Poate servi la clarificarea situaţiei judiciare a unui cetăţean român. 
b. Principiul non bis idem 

Chiar dacă, în România sau în altă ţară s-a desfăşurat un proces penal pentru 
aceeaşi faptă şi printr-o hotărâre definitivă s-a dispus achitarea sau încetarea procesului 
penal, ori pedeapsa aplicată în cauză, printr-o hotărâre definitivă de condamnare, a 
executată sau a format obiectul unei graţieri sau amnistii, în totalitatea ei ori asupra părţii 
neexecutate extrădarea poate fi  acordată dacă asistenţa este solicitată în scopul revizurii 
hotărării hotărârii definitive, pentru unul din motivele care justifică promovarea uneia din 
căile extraordinare de atac prevăzute de Codul de procedură penală al României sau în 
cazul în care un tratat internaţional la care România este parte conţine dispoziţii mai 
favorabile sub aspectul principiului non bis in idem. 

c. Persoane supuse extrădării 
Pot fi supuse extrădării, în condiţiile legii, persoanele aflate pe teritoriul ţării care 

sunt urmărite penal sau sunt trimise în judecată pentru săvârşirea unei infracţiuni ori sunt 



căutate în vederea executării unei pedepse sau a unei măsuri de siguranţă în statul 
solicitant. 

d. Extrădarea cetăţenilor români 
Cetăţenii români pot fi extrădaţi din România în baza convenţiilor internaţionale 

multilaterale la care aceasta este parte şi pe bază de reciprocitate, dacă este îndeplinită 
cel puţin una din următoarele condiţii: 

 La data formulării cererii de extrădare, persoana extrădabilă 
domicilia pe teritoriul statului solicitant; 

 Persoana extrădabilă are şi cetăţenia statului solicitant; 
 Persoana extrădabilă a comis fapta pe teritoriul sau împotriva unui 

catăţean al unui stat membru al Uniunii Europene,dacă statul solicitant este 
membru al Uniunii Europene. 
În aceste situaţii, statul solicitant va trebui să dea asigurări considerate ca 

suficiente, că în cazul condamnării la o pedeapsă privativă de libertate cetăţeanul român 
va fi transferat în România pentru executarea acesteia. 

De asemenea, cetăţenii români mai pot fi extrădaţi în baza dispoziţiilor tratatelor 
bilaterale şi pe bază de reciprocitate. 

e. Pedeapsa cu suspendarea executării 
Persoana condamnată la o pedeapsă privativă de libertate cu suspendarea 

condiţionată a executării poate fi extrădată în caz de suspendare parţială, dacă fracţiunea 
de pedeapsă rămasă de executat răspunde exigenţelor de gravitate prevăzute de lege şi 
nu există alte impedimente legale de extrădare. 

f. Infracţiunile comise într-un stat terţ 
În cazul infracţiunilor comise pe teritoriul unui alt stat decât statul solicitant, 

extrădarea poate fi acordată atunci când legea română conferă competenţa deurmărire şi 
de judecată autorităţilor judiciare române pentru infracţiuni de acelaşi fel, săvârşite în 
afara teritoriului statului român, sau atunci când statul solicitant face dovada că statul terţ 
pe teritoriul căruia s-a săvârşit infracţiunea nu va cere extrădarea pentru fapta respectivă. 

g. Judecarea în lipsă 
În cazul în care se solicită extrădarea unei persoane în vederea executării unei 

pedepse pronunţate printr-o hotărâre dată în lipsă împotriva sa, statul român poate refuza 
extrădarea în acest scop, dacă apreciază că procedura de  judecată a nesocotit dreptul la 
apărare recunoscut oricărei persoane învinuite de săvârşirea unei infracţiuni. Totuşi, 
extrădarea se va acorda dacă statul solicitant dă asigurări apreciate ca suficiente pentru a 
garanta persoanei a cărei extrădare este cerută dreptul la o nouă procedură de judecată 
care să îi salveze drepturile la apărare. Hotărârea de extrădare îndreptăţeşte statul 
solicitant fie să treacă la o nouă judecată în cauză, în prezenţa condamnatului, dacă 
acesta nu se împotriveşte, fie să îl urmărească pe extrădat în caz contrar. 

 

Concluzii 

Aşadar, prin cooperarea judiciară internaţională în sens larg, se înţelege acea 
formă de cooperare între guvernele lumii, care vizează activităţi complexe ce au drept 
scop reducerea criminalităţii şi creşterea siguranţei propriilor cetăţeni prin acordarea de 
ajutor reciproc în vederea realizării unor activităţi specifice ca extrădarea, predarea în 
baza unui mandat europen de arestare, asistenţă judiciară în materie penală, sau alte 
asemenea forme stabilite prin tratate, acorduri, convenţii, legi. 

În acest sens restrâns, prin cooperare judiciară internaţională înţelegeam 
modalitatea specifică de acţiune prin care guvernele lumii acţionează acordându-şi  ajutor 
reciproc prin formele stabilite de legi, tratate, convenţii ce au drept scop prinderea, 
probarea şi pedepsirea autorilor unor fapte penale şi nu în ultimul rând reducerea 
criminalităţii. 

România are reprezentant în Eurojust, de la 1 ianuarie 2007 în baza acordului de 
aderare la Uniunea Europeană, iar anterior acestei date în baza acordului de aderare la 
Eurojust semnat la Bruxelles în anul 2005. 
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Rezumat: Dreptul omului la un mediu sănătos și echilibrat ecologic constituie unul dintre 
drepturile fundamentale cu o conotație specifică pentru că are o dimensiune duală: individuală și 
colectivă. Este unul dintre drepturile de ultimă generație impus de necesitatea protecției ființei 
umane , dar și din imperativul ca generațiile viitoare să se bucure de un mediu favorabil. A 
cunoscut o evoluție relativ rapidă și a cunoscut o consacrare în documente internaționale și în 
legislații naționale. 

Abstract: The human right to a healthy and ecologically balanced environment is one of 
the fundamental rights with a specific connotation because it has a dual dimension: individual and 
collective. It is one of the newly-emerged rights imposed by the necessity of protecting the human 
being, but also by the imperative that future generations should be ensured a favorable 
environment. This has seen a relatively rapid evolution and addressability in international 
documents and national legislation. 

 
1. Preliminarii 
Printre mijloacele cele mai importante de prevenire și combatere a poluării este 

dreptul, ca instrument juridic, alcătuit dintr-un ansamblu de instituții și reglementări, prin 
care, pe de o parte se asigură protecția mediului și prevenirea poluării, stabilindu-se 
obligații și responsabilități, precum și sancțiuni specifice și, pe de altă parte se garantează 
dezvoltarea durabilă, conservarea resurselor și a celorlalte componente ale mediului32. 

Dreptul mediului este o ramură de drept public, relativ nouă în sistemul de drept 
românesc33. Prin reglementările sale, dreptul mediului tinde să asigure realizarea unuia 
dintre cele mai importante drepturi fundamentale ale omului acela de a trăi într-un 
mediu sănătos și echilibrat ecologic. Acest drept împreună cu alte drepturi 
fundamentale cum ar fi dreptul la pace, dreptul la dezvoltate armonioasă a culturilor, 
dreptul la securitate individuală etc. alcătuiesc mănunchiul de drepturi ale solidarității sau 
drepturi de generația a III a care s-au cristalizat și s-au conturat în contemporanitate și au 
fost generate de necesitatea protejări ființelor umane și a popoarelor în zilele noastre34. O 
particularitate a acestui drept o constituie faptul că el este în măsură să asigure 
dezvoltarea generațiilor actuale, dar și a celor viitoare. 

Între anii 1980-1990, unii teoreticieni (sceptici) au susținut că nu se poate aduce în 
discuție existența dreptului omului la un mediu sănătos pentru că el este dificil să fie 
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 A se vedea D. Marinescu , Tratat de dreptul mediului, ediția a 2 a ,Editura Universul juridic, 

București 2007, pag. 53 
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 A se vedea  E Lupan, Tratat de protecția mediului, editura C. H. Back, București, 2009, pag. 24, 
M. Duțu, Tratat de dreptul mediului, ediția a 3 a ,Editura C.H. Back, București, 2007, pag. 96 
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 A se vedea A. B. Ilie, The Right to Healthy Environment – between a Basic Human Right and a 
Polycy of Form without Substance, în Știința Politice nr. 52/2016 , pag. 15 citat de A.B. Ilie , Dreptul 
mediului, Editura C. H. Back, 2017,pag. 50-51.  



aplicat și că este greu să fie desemnați titularii unui astfel de drept, că este chir dificil să 
fie conturat un astfel de drept și poate genera confuzii în realizarea practică35  

Etapa scepticismului a fost depășită și după 1990 și în actualitate, în literatura 
juridică de specialitate se consideră că dreptul omului la un mediu sănătos este, alături de 
alte drepturi, unul dintre drepturile fundamentale. 

Dreptul omului la un mediu sănătos și echilibrat ecologic asigură realizarea omului 
în deplinătate și din această perspectivă impune abordări legislative novatoare , 
instrumente noi care să-l facă efectiv și nu să rămână doar la nivel declarativ36. Mai mult 
el are o conotație specifică prin aceea că nu este doar  un drept al omului actual , ci ale 
presupune ca protecția și păstrarea durabilă a mediului constituie cadru de dezvoltare la 
generațiilor viitoare care trebuie să se bucure de un mediu favorabil dezvoltării lor.  

 
2. Elemente definitorii ale dreptului omului la un mediu sănătos și echilibrat 

ecologic 
Dreptul omului la un mediu sănătos și echilibrat ecologic nu este facil de definit 

pentru că trebuie avute în vedere toate elementele care-l compun, conținutul său 
complex.  

În ultimii douăzeci de ani ,societatea omenească a cunoscut abordări noi a de 
conceptului de drept al omului la un mediu sănătos și echilibrat ecologic. Acest drept a 
fost reglementat în plan internațional în diferite documente, dar și în legislațiile naționale și 
a permis o altă perspectivă de înțelegere a importanței lui. 

Semnificația dreptului omului la un mediu sănătos și echilibrat ecologic 
trebuie percepută ca drept al oricărei ființe umane de a se dezvolt într-un mediu 
nepoluat și echilibrat din punct de vedere ecologic, într-un mediu propice 
dezvoltării sale fizice și intelectuale, de a beneficia de reparații în cazul nesocotirii 
sale. 

În doctrină se arată mediu sănătos și echilibrat ecologic presupune 37:  
- un mediu nepoluat propice care garantează dezvoltarea fizică și intelectuală a 

omului, 
- o dimensiune umană care semnifică apărarea integrității fizice și morale a ființei 

umane; 
Acest drept fundamental poate fi privit:38 
- dintr-o dimensiune subiectivă referitoare la dreptul oricărei persoane la 

prevenirea poluării, încetare activității care ca efect poluarea nocivă și repararea 
prejudiciului generat de poluare; 

- dintr-o dimensiune colectivă care implică obligația statelor de a coopera în 
vederea prevenirii poluării, a protejării mediului natural la nivel național și internațional. 

Titularii dreptului la un mediu sănătos și echilibrat ecologic sunt toți oamenii 
planetei, indiferent de apartenență la un stat ,rezidență, statut civil, rasă, situație 
financiară, etc.39 

 
3. Evoluția dreptului omului la un mediu sănătos și echilibrat ecologic 
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Dreptul omului la un mediu sănătos a fost conturat în mai multe documente 
internaționale care au relevat necesitatea de a se asigura oamenilor un mediu sănătos 
propice dezvoltării lor.  

Declarația de la Stockholm din 1972, adoptată cu ocazia primei conferințe 
internaționale consacrate problemelor de mediu organizată de O.N.U. în 5-16 iunie 1972,  
în art. 1 dispune: „ omul are un drept fundamental la libertate, egalitate și la condiții de 
viață satisfăcătoare, într-un mediu a cărui calitate să-i permită să trăiască în demnitate și 
bunăstare. El are îndatorirea solemnă de a proteja și ameliora mediul pentru generațiile 
prezente și viitoare”. 

Din conținutul reglementării prevăzute de documentul menționat anterior nu rezultă 
epresis verbis o definire sau o referire la dreptul la un mediu sănătos. 

În Declarația de la Rio cu privire la mediu și dezvoltare, adoptată de Conferința 
națiunilor Unite pentru Mediu și Dezvoltare de la Rio de Janeiro din 3-4 iunie 1992, de 
asemenea, nu se regăsește nicio explicitare expresă privind dreptul omului la un mediu 
sănătos, dar se dispune în art.1 că oamenii „au dretul la o viață sănătoasă și productivă în 
armonie cu natura”.  

Textul însă sublimiază „asocierea relațiilor dintre natură (mediu) și om, pentru ca 
acesta să aibă o viață sănătoasă”40 

Convenția de la Aarhus41 privind accesul la informație, participarea publicului la 
luarea deciziei și accesul la justiție în probleme de mediu, din 25 iunie 1998, a constituit o 
evoluție din punctul de vedere al conturării dreptului omului la un mediu sănătos prin 
faptul că a creat cadrul general de participare a oamenilor la protecția mediului, posibilității 
de a solicita justiție în ipoteza încălcărilor sau cauzării unor prejudicii generate de 
neluarea măsurilor de protecție a meciului.  

Convenția instituie aceste drepturi garanții de a participa la luarea deciziilor în 
domeniul protecției mediului și de a se adresa justiției42. 

Declarația de la Johannesburg privind dezvoltarea durabilă, adoptată în 2002, în 
conținutul său face referire la angajamentul comunității internaționale, în ansamblu, de a 
proteja mediul pentru a asigura speranța că și generațiile viitoare vor beneficia de el 
arătând: „o societate globală echilibrată și atentă cunoscătoare a necesităților pentru 
demnitatea umană a tuturor”. 

Carta africană a drepturilor omului și a popoarelor adoptată în 1981stipulează în 
art. 24 : „toate popoarele au dreptul la un mediu  satisfăcător și global propice dezvoltării 
lor”.  

Documentul subliniază dreptul fiecăruia de a beneficia de un mediu corespunzător 
care să-i permită dezvoltarea armonioasă. 

Convenția africană pentru conservarea naturii și a resurselor naturale de la 
Maputo din 2003 face referire expresă la: „dreptul tuturor popoarelor la un mediu 
satisfăcător care favorizează dezvoltarea lor ” 

Documentul relevă necesitatea ca orice ființă umană să se bucure de un mediu 
propice dezvoltării sale. 

Convenția americană pentru drepturile omului adoptată la San Salvador în 1998 
face referire expresă la „dreptul omului la un mediu salubru” și subliniază același aspect al 
necesității ca orice persoană să se bucure de un mediu curat. 

 Convenția O.N.U. pentru drepturile copilului vorbește despre necesitatea de a 
furniza copiilor elemente de nutriție provenite din medii nepoluate. 

Convenția 169 din 27 iunie 1989 a Organizației Internaționale a Muncii a atras 
atenția comunității internaționale asupra obligațiilor statelor de lua măsuri pentru 
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salvgardarea mediului populațiilor care-și dobândiseră independența ( țări din lumea a III 
a din Africa). 

Recunoașterea dreptului la un mediu sănătos a fost reglementată în mai multe 
state europene43.  

În Franța în Constituția din 2004 se dispune: „fiecare persoană are dreptul să 
trăiască într-un mediu echilibrat propice și sănătos.  

Plecând de la dispozițiile constituționale, statul francez a adoptat reglementări care 
protejează mediul. S-a dezvoltat în ultimii ani și ansamblu de măsuri menite să asigure 
dreptul oamenilor la un mediu sănătos44. Franța a adoptat Carta mediului ( care a 
constitut model pentru legislația de mediu din țara noastră).  

Constituția Germaniei din 1994 folosește sintagma „fundamentele naturale ale 
vieții” și prevede obligația statului de a proteja factorii de mediu pentru ca generațiile 
viitorului să beneficieze de un mediu favorabil45.  

Statul german a adoptat o legislație vastă în scopul protecției mediului și a 
procedat la codificarea legislației în domeniul mediului. La nivelul fiecărui land, sunt 
procurori și polițiști specializați pe investigarea infracțiunilor împotriva mediului (infracțiuni 
ecologice). 

Constituția statului belgian include dreptul la un mediu sănătos în cadrul dreptului 
la respectarea demnității umane: „fiecare persoană are dreptul de aduce o viață conformă 
cu demnitatea umană. În acest scop orice lege, decret sau regulament vor garanta, ținând 
cont de obligațiile corelative drepturile economice, sociale și culturale și vor determina 
condițiile exercitării acestora. Aceste drepturi cuprind în principal: dreptul la  muncă și la 
alegerea liberă a unei activități profesionale, dreptul la securitate socială, la protecția 
sănătății, și al asistență socială, medicală și juridică, dreptul al un domiciliu decent, dreptul 
la protecția unui mediu sănătos” 

Constituția Greciei statuează că protecția mediului natural și cultural reprezintă o 
obligație de stat.  

În mod similar și Constituția Olandei, a Spaniei și Portugaliei conțin prevederi prin 
care se asigură protecția factorilor de mediu pentru ca acesta să fie adecvat dezvoltării 
oamenilor46. 

Convenția Europeană a Drepturilor Omului adoptată în 4 noiembrie 195047 nu 
reglementează expres dreptul omului la un mediu sănătos. La data adoptării, problemele 
de mediu nu constituiau o prioritate. Ulterior , când curtea a fost sesizată cu rezolvarea 
unor probleme generate de nerespectarea unor norme de protecție a mediului, rezolvările 
s-au axat pe invocarea încălcării dreptului la viață sănătate, bunăstare ( art2 )48 sau pe a 
încălcarea dreptului la un proces echitabil (art. 6) ori la respectul vieții private (art. 8)49. 

 

3. Dreptul omului la un mediu sănătos și echilibrat ecologic în România 

În legislația dinainte de 1989 nu a fost reglementat dreptul omului la un mediu 
sănătos. Legea mediului nr. 9/1973 și Constituția României de atunci, nu conțineau 
dispoziții din care să rezulte în vreun fel referiri la acest drept.  
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Constituția din 1991 nu a prevăzut acest drept, de legislația ulterioară adoptată 
după modelul unor legislații ale unor țări dezvoltate din Europa au adus schimbări 
semnificative. 

Prima lege a mediului de după 1990 , Legea137/199550 a prevăzut expres dreptul 
omului la un mediu sănătos în art. 5 care dispunea: „ statul recunoaște tuturor persoanelor 
dreptul la un mediu sănătos”. 

 Legea instituia un ansamblu de garanții ale acestui drept: 
- accesul la informații privind calitatea mediului; 
- dreptul de a se asocia în organizații de apărare a calității mediului; 
- dreptul de consultare în vederea luării deciziilor privind politicile de dezvoltare, a 

elaborării normelor de mediu; 
- dreptul de a se adresa direct dau prin intermediul unor asociații autorităților 

administrative sau judecătorești în vederea prevenirii sau în cazul producerii unui 
prejudiciu direct sau indirect; 

- dreptul la despăgubire pentru prejudiciul suferit; 
Legea de revizuire a Constituției din 199151 a introdus art. 35 cu titlul de „Dreptul la 

un mediu sănătos” care dispunea: „statul recunoaște dreptul oricărei persoane la un 
mediu înconjurător sănătos și echilibrat” 

Textul constituțional a consfințit expresis verbis dreptul la un mediu sănătos și 
echilibrat ecologic. 

Reglementările legale au instituit garanții ale acestui drept și au impus obligația 
erga omes a fiecărei persoane de a proteja și ameliora mediu.  

Actuala lege a mediului, Legea nr. 265/200652 a păstrat dispozițiile art.5 din legea 
anterioară, care consacra dreptul omului la un mediu sănătos precum și garanțiile 
instituite pentru a asigura respectarea acestui drept. 

Din punct de vedere legislativ s-au adoptat reglementări novatoare în consonanță 
cu reglementările internaționale și directivele Parlamentului European în aproape toate 
domeniile. Credem că nu greșim afirmând că legislația din domeniul dreptului mediului 
este una dintre cele avansate și armonizate cu dispozițiile internaționale. 

Totuși, punerea în aplicare și respectarea acestora este deficitară pentru că 
decidenții noștri se supun încă unor principii care potrivit cărora criteriile de natură 
economică subsumează activitatea în toate domeniile și prin aceasta este încălcat unul 
dintre cele mai relevante principii statuate de dreptul mediului cel al prezervării protecției, 
și conservării calității mediului53. 

Titularii dreptului la un mediu sănătos și echilibrat ecologic, generația actuală 
trebuie să impună decidenților aplicabilitatea normelor legale și respectarea tuturor 
obligațiilor asumate prin apartenența la Uniunea Europeană și a la tratatele la care țara 
noastră este parte pentru ca și generațiile viitoare să se bucure de un mediu favorabil 

4. Concluzii  

Prezentul studiu și-a propus, fără să aibă pretenția că a epuizat vasta 
problematică ce o implică dreptul omului la un mediu sănătos și echilibrat ecologic, printr-
o să abordare sintetică relevarea unora dintre aspectele pe care le ridică.  

Studiul a plecat de la conturarea conținutului dreptului la un mediu sănătos, al 
apariției sale și evoluției istorice în diferite etape precum și la reflectarea sa în legislațiile 
unor state europene.  
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A fost analizat succint acest drept în legislația din țara noastră și s-a subliniat 
faptul că se bucură de consacrare constituțională și este reflectat și în reglementări 
specifice. De asemenea, legiuitorul român a prevăzu și un set de garanții menite să 
asigure respectarea acestui drept fundamental al omului. 

Dreptul omului la un mediu sănătos și echilibrat ecologic nu are numai o 
dimensiune individuală, ci și o dimensiune colectivă pentru că vizează dreptul la 
dezvoltare și a generațiilor viitoare și din aceste motive, poate, presupune un plus de 
atenție și respectare. 
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Rezumat:Prezentul studiu abordează principalele aspecte pe care le implică infracțiunea 

de „Determinarea și înlesnirea sinuciderii”, aspecte privind elementele constitutive, variantele 
incriminate de legiuitor, controverse ivite în literatura de specialitate. De asemenea, prin prisma 
opiniilor exprimate în doctrina, s-au relevat unele inconveniente ale reglementării . 

Abstract: The present study addresses the main aspects implied in the offence of 

"Determination and facilitation of suicide", regarding constituent issues, variants incriminated by the 

legislator, as well as controversies present in specialized literature. In the light of opinions 

expressed in the doctrine, some inconveniences of the regulation have also been revealed.  

 
1. Preliminarii 
Dreptul la viață a fost valorizat și recunoscu ca fiind unul dintre drepturile 

fundamentale din cele mai vechi timpuri. Titus Lucretiu spunea: „Vitaque mancipio  nulli 
datur omnibuz usu”( Viața nu este proprietatea nimănui ci uzufructul tuturor). 

Citatul relevă importanța valorii vieții persoanei din punctul de vedere al 
succesiunii generațiilor și asigurării permanentizării vieții oamenilor54. 

Dreptul la viață este un drept absolut, opozabil erga omnes și toate legislațiile mai 
vechi și cele mai noi l-au ocrotit prin incriminarea ca infracțiuni a faptelor prin care acesta 
este lezat 55. 

Convenția Europeană a Drepturilor Omului dispune în art. 2 paragraful 1. „dreptul 
la viață al oricărei persoane este protejat prin lege”56.  

Infracțiunile contra vieții sunt cele mai grave fapte pentru că suprimarea vieții unei 
ființe umane reprezintă fapta cea mai abominabilă și cu cel mai ridicat grad de pericol 
social și, pentru aceste motive, sunt sancționate cu severitate. 

Dreptul la viață, ca drept absolut este recunoscut fără nici un fel de îngrădiri 
fiecărei persoane și presupune obligația corelativă ce le revine tuturor de a se abține de la 
orice fel de conduite prin care i-ar putea aduce atingere.57  

Chiar dacă cei mai mulți autori în literatura juridică de specialitate susțin caracterul 
absolut al dreptului la viață, unii dintre ei rețin că în anumite circumstanțe acest caracter 
poate fi pus în discuție. În sistemele de drept în care este admisă pedeapsa cu moartea, 
se apreciază că viața poate fi suprimată atunci când persoana a săvârșit fapte forte grave. 
În Europa, pedeapsa cu moartea fost abolită, dar în unele dintre statele americane ea 
continuă să fie aplicată, precum și în alte state din lume. 

În doctrina germană se menționează că dreptul la viață este un drept absolut, însă 
există situații de excepție când acest caracter nu mai primează și anume în ipoteza 
sinuciderii, omorului în legitimă apărare, omorul în caz de război58 . 
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În doctrină s-au semnalat controverse referitoare la caracterul absolut al dreptului 
la viață în cazul eutanasiei, când victima consimte la aceasta, menționându-se că și în 
această ipoteza nu se mai poare reține întru-totul acest caracter59 

Codul penal român în partea specială, titlul I, capitolul I incriminează faptele prin 
care se aduce atingere vieții unei persoane: omorul, omorul calificat, uciderea la cererea 
victimei, determinarea sau înlesnirea sinuciderii și uciderea din culpă. Toate aceste fapte 
au ca numitor comun faptul că prin acțiunile săvârșite de autor se încălcă dreptul la viață.  

2.Analiza elementelor constitutive ale infracțiunii de „Determinarea sau 
înlesnirea sinuciderii” 

Articolul 191 din Codul penal incriminează infracțiunea de „Determinarea sau 
înlesnirea sinuciderii” în cadrul capitolului I al titlului I  intitulat „Infracțiuni contra vieții” 

Din analiza textului de incriminare rezultă că legiuitorul a prevăzut o variantă tip, 
două variante agravate și o variantă atenuată comună celorlalte variante.  

Varianta tip este prevăzută de art. 191 alin 1 Cod penal care dispune: „fapta de a 
îndemna sau înlesni sinuciderea unei persoane , dacă sinuciderea a avut loc, se 
pedepsește cu închisoare de la 3 la 7 ani” 

În vechiul Cod penal fapta era reglementată cu aceiași denumire (art. 179 Co 
penal anterior). 

În actuala reglementare apar ca elemente de diferențiere fapta soldată cu 
încercarea de sinucidere ,ca variantă atenuată în art.191 alin. 4 Cod penal care dispun: 
„dacă actele de determinare sau înlesnire prevăzute în alin. 1-3 au fost.  urmate de o 
încercare de sinucidere, limitele speciale ale pedepsei se reduc la jumătate”.  

Alt element de noutate operat de legiuitor se referă la subiectul pasiv al 
infracțiunii, respectiv dacă actele de determinare sau înlesnire au fost exercitate față de 
un minor cu vârsta între 13-18 ani sau față de o persoană cu discernământul alterat 
(discernământul diminuat), dispoziții cuprinse în alin.2 al art. 191 Cod penal, (variantă 
agravată) sau în raport cu o persoană lipsită de discernământ ( minor mai mic de 13 ani 
sau persoană care este lipsită de capacitatea de a-și da seama de consecințele actelor 
sale sau nu se poate controla), dispoziții cuprinse în alin.3 al art.191 Cod penal ( variantă 
agravată). 

Această a doua variantă agravată este asimilată practic de legiuitor, din punct de 
vedere sancționator, infracțiunii de omor60 pentru că prevede că se sancționează cu 
pedeapsă de la 10 la 20 ani.  

Obiectul juridic al infracțiunii îl reprezintă relațiile sociale care ocrotesc viața ca 
drept fundamental și absolut al persoanei. 

Obiectul material îl constituie persoana sinucigașului. 
Subiectul activ poate fi orice persoană fizică sau juridică. Astfel, în doctrină s-a 

susținut că și o persoană juridică , o asociație poate pune la dispoziție un spațiu adecvat 
sau mijloace pentru realizarea unui act de sinucidere61 

În privința participației penale, unii autori susțin că este posibilă sub toate formele 
(coautorat, instigare sau complicitate)62. Opinia contrară reține că participația penală 
poate exista numai sub forma coautoratului și a complicității63. 
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În ce ne privește ne aliem opiniei că participația penală este posibilă sub toate 
formele. 

Latura obiectivă a infracțiunii presupune anumite particularități. 
Elementul material al laturii obiective constă în acțiunea alternativă  autorului de 

a determina victima la suicid ori de a-i înlesni comiterea faptei de sinucidere. 
Determinarea la suicid poate consta în îndemnuri, sfaturi, acte de convingere, 

sfaturi de risipire a dorinței de viață a subiectului pasiv, întărirea convingerii lui că actul 
sinuciderii este singura sa șansă etc. Această acțiune are caracter moral, autorul, în mod 
persuasiv inoculează victimei ideea actului sinucigaș. 

În doctrină se susține că și constrângerile exercitate asupra victimei pentru 
adoptarea unor conduite care-i repugnă (presiunile psihice), constrângerile fizice, și 
morale, tratamente înjositoare, lovirile și violențele frecvente, umilințele repetate, 
scandalurile multiple pot constitui elemente de determinare a victimei la sinucidere64. În 
jurisprudență s-a reținut că autorul a exercitat violența asupra soției sale, a dat-o afară din 
casă și a constrâns-o să doarmă într-o cameră neamenajată, neîncălzită și fără pat, a 
amenințat-o cu moartea și nu i-a permis nici ulterior accesul în casă, au determinat-o pe 
aceasta să ingereze o substanță toxică care i-a provocat moartea65 

Definitoriu pentru realizarea laturii obiective în modalitatea determinării sinuciderii 
este ca victima să ia hotărârea de a se sinucide ca urmare a acțiunii autorului. 

Dacă victima este constrânsă de autor să se sinucidă nu suntem în prezența 
infracțiunii de determinare sau înlesnire a sinuciderii, ci a infracțiunii de omor, pentru că 
acesta a silit-o să se sinucidă. Elementul de diferențiere între omor și determinarea sau 
înlesnirea sinuciderii îl constituie faptul că în cazul infracțiunii pe care o analizăm, 
hotărârea de a se sinucide o ia victima în urma actelor de determinare efectuate de autor. 

În vechiul Cod penal, actele de constrângere a victimei la suicid constituia variantă 
agravată de calificare ale unor infracțiuni, întemeiate pe ideea unității complexe de 
infracțiune (de exemplu, violul care a avut ca urmare sinuciderea victimei)66 În astfel de 
cazuri determinarea la sinucidere era absorbită de conținutul complex al unor infracțiuni.67 
Noul Cod penal a consacrat o altă abordare, constrângerea victimei la sinucidere după 
săvârșirea unei infracțiuni îmbracă forma concursului de infracțiuni. 

Înlesnirea sinuciderii semnifică sprijinul acordat victimei pentru a duce la 
îndeplinire hotărârea de a se sinucide. Acțiunea se poate materializa în procurarea unei 
arme aptă să producă moartea, a otrăvii, procurarea unor instrumente etc. Toate aceste 
acțiuni au suport material, dar pot fi și acțiuni de înlesnire a sinuciderii care sunt de natură 
morală: acordarea unor sfaturi, a unor informații et 

Nu constituie acte de înlesnire a sinuciderii, cele prin care autorul coparticipă la 
ucidere: îl ajută să bea paharul cu otravă, îi administrează o injecție letală, îi taie venele 
etc., ci acte care intră în conținutul laturii obiective a infracțiunii de omor68. În literatura 
juridică se arată că în ipoteza în care două persoane se hotărăsc să se sinucidă, dar una 
dintre ele simulează actul sinuciderii prin faptul că nu folosește o concentrație a otrăvii 
aptă să producă moartea sau împușcarea este superficială și-n într-o zonă în care nu sunt 
organe vitale și supraviețuiește, va răspunde penal pentru infracțiunea de determinarea 
sau înlesnirea sinuciderii69. 

Latura subiectivă - infracțiunea de determinarea sau înlesnirea sinuciderii, din 
punct de vedere subiectiv, este o infracțiune săvârșită cu intenție directă sau indirectă.  
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În doctrină s-a arătat că sunt întrunite elementele constitutive ale infracțiunii de 
determinarea sau înlesnirea sinuciderii, atunci când autorul și-a dat seama că acțiunea sa 
ar putea avea drept consecință ca o persoană se va sinucide, și deși nu-l urmărește acest 
rezultat, îl acceptă70 Jurisprudența a împărtășit punctul de vedere exprimat în literatura 
juridică71 

În cazul variantelor agravate prevăzute de art. 191 alin 2 și 3 Cod penal , 
subiectul pasiv al infracțiunii este calificat: minor cu vârsta între 13-18 ani sau o 
persoană cu discernământ diminuat ( varianta agravată prevăzută în alin. 2) sau un minor 
cu vârsta sub 13 ani sau o persoană fără discernământ (varianta agravată prevăzută de 
alin.3 ). 

Credem că varianta agravată prevăzută de art.191 alin. 2 Cod penal se apropie 
mai mult de infracțiunea de omor pentru acțiunea de determinarea unui minor cu vârsta 
sub 13 ani sau a unei persoane cu discernământ diminuat este mult mai facilă, pentru că 
personalitatea copilului este în formare și el nu este în măsură s evalueze corect 
consecințele actelor sale și poate fi ușor sugestionat. În mod similar, persoana  cu 
discernământul diminuat nu poate avea capacitate de apreciere corectă și poate fi 
direcționat cu multă ușurință să dea curs acțiunii de suicid.  

În ce ne privește, ne alăturăm opiniei exprimate în doctrină în sensul că această 
abordare poate fi combătută în mod formal72 și considerăm că fapta constituie o variantă 
asimilată infracțiunii de omor și că subiectul activ a folosit și manipulat energia fizică a 
victimei, astfel că, incriminarea ar fi fost mai corectă să o regăsim la infracțiunea de omor. 
Regimul sancționator în cazul acestei variante nu se apropie de cel pentru infracțiunea de 
omor și acest tratament relativ blând nu este justificat față de un autor care acționează în 
mod insidios asupra unor persoane vulnerabile cum sunt minorul cu vârsta între 13-18 ani 
sau persoana cu discernământ diminuat.  

În cazul variantei prevăzute de art. 191 alin. 3 Cod penal, subiectul activ este o 
persoană iresponsabilă, care nu are putința de a aprecia cu justețe valoarea lucrurilor, 
semnificația vieții și a morții .Așa cum se subliniază și în literatura de specialitate ,de fapt 
suntem în prezența unei variante asimilate infracțiuni de omor. Vârsta fragedă a minorului 
sau lipsa de discernământ a persoanei căreia i se inoculează actul sinuciderii face ca 
acțiunea autorului să reușească și, susținem cum s-a arătat în literatura de specialitate, 
pe bună dreptate, că autorul a urmărit uciderea victimei73. Regimul sancționator adoptat 
de legiuitor în cazul acestei variante agravate se apropie sensibil de cel privind 
infracțiunea de omor. Mai potrivit ar fi fost dacă această variantă am fi regăsit-o ca 
variantă asimilată la infracțiunea de omor. 

Legiuitorul român a adoptat, în privința incriminării infracțiunii de determinarea sau 
înlesnire sinuciderii, regimul reglementat șu în alte legislații străine cum ar fi în Codul 
penal italian, Codul penal portughez, Codul penal norvegian74 

3. Concluzii  

În prezentul studiu ne-am propus să aducem în atenție câteva aspecte privind 
infracțiunea de „Determinarea sau înlesnirea sinuciderii”, aspectele de noutate 
operate de noul Cod penal, probleme ridicate de variantele incriminate.  
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De asemenea, am încercat să subliniem , așa cum s-a relevat și în doctrină, o 
incorectitudine a reglementării care prevede o modalitate de realizare a omorului săvârșit 
asupra unor persoane cu capacitate de a discerne diminuată sau iresponsabile, care ar fi 
trebuit să o regăsim la reglementarea omorului ca variante asimilate și cu un regim de 
sancționare severă specific acestei infracțiuni și nu ca variante agravate ale infracțiunii 
„De determinarea și înlesnirea sinuciderii”  
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Rezumat: Studiul își propune să abordeze câteva dintre aspectele teoretice și practice pe 
care le implică infracțiunile financiar bancare, așa cum sunt abordate în doctrină și jurisprudență. 

Abstract: The study addresses some of the theoretical and practical aspects of financial 
crime, as addressed in the doctrine and the jurisprudence. 

1.Preliminarii 
Fenomenul criminalității într-o societate presupune forme de infracționalitate foarte 

diverse75 care reclamă o reacție socială statală fermă, care să asigure reprimarea 
acestuia. Cea mai agresivă formă de criminalitate în societatea contemporană o 
reprezintă crima organizată pentru că determină multiple implicații în societatea civilă76 .  

Activitățile economice care se desfășoară de cele mai multe ori pe teritoriul mai 
multor state, cu legislații diferite, permit dezvoltarea unor activități ilicite în sfera afacerilor. 
Fenomenul afacerilor ilicite care, uneori, îmbracă forme penale, implică instabilitate 
socială, pierderea încrederii în sistemul economic, corupe și compromite instituțiile 
economice și sociale, constituind o amenințare la adresa structurilor sociale77. 
Criminalitatea afacerilor semnifică o economie ascunsă, ilicită bazată pe reguli proprii și 
generează banii murdari care ulterior trebuie spălați78. De aceea tot mai multe voci în 
literatura juridică susțin necesitatea recunoașteri cu valoare autonomă a dreptului penal al 
afacerilor care să disciplineze relațiile social-economice în domeniul afacerilor și să 
asigure o specializare a celor implicați în lupta împotriva acestui tip de criminalitate79. Și în 
prezent dreptului penal al afacerilor nu i s-a recunoscut o autonomie, el fiind o parte a 
dreptului penal parte specială80 

Criminalitatea afacerilor presupune: 
- dimensiune națională formată din ansamblul infracțiunilor săvârșite în domeniul 

economico-financiar săvârșită p teritoriul național indiferent dacă sunt incriminate în Codul 
penal sau în legi speciale; 

- dimensiune internațională formară din ansamblul infracțiunilor comise pe teritoriul 
mai multor țări de către o multitudine de făptuitori cu naționalități diferite și cu implicarea 
unor persoane juridice: societăți comerciale, bănci, alte entități private sau publice din 
diferite țări; 
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În lucrări de criminologie, unii autori atenționează asupra unor categorii de 
infracțiuni specifice denumite delicvența subvențiilor81 

Criminalitatea organizată, de cele mai multe ori, este intim legată de corupție, 
acest fenomen fiind cel care facilitează adesea desfășurarea afacerilor în grupuri 
criminale organizate82 . Acest tip de criminalitate este tolerată sau chiar protejată de unele 
instituții publice sau profită de lipsa de instrumente legale de reprimare sau de 
obstrucționarea aplicării legii promovată de anumite grupuri de interese. 

În actualitate numărul infracțiunilor economice comise sunt realizate prin utilizarea 
sistemelor bancare, iar criminalitatea bancară reprezintă una dintre sursele veniturilor 
ilicite. 

Criminalitatea bancară prezintă două paliere83: 
- primul palier vizează infracțiuni care se comit de persoane din afara băncilor, 

acestea fiind victime ale unor manevre infracționale; 
-al doilea palier vizează infracțiunile care se comit în interiorul băncilor de 

persoane angajate cu  sau fără complicitatea unor persoane din exterior. 
Având în vedere dimensiunile criminalității organizate în domeniul economic 

financiar și bancar putem să susținem viața socială este bulversată, distorsionată și 
instituțiile care ar trebui să asigure liniștea și siguranța socială nu mai răspund acestor 
comandamente. 

 
 
2. Sursele economia subterană 
Economia subterană a apărut în momentul în care statul a impus reguli în 

domeniul vieții economice84Stoparea comerțului ilicit de orice tip, bijuterii, blănuri, țigări, 
alcool, armament, droguri și altele a generat economie subterană. 

În doctrină, economia subterană este definită ca ansamblul activităților economice 
desfășurate în mod organizat, prin nesocotirea dispozițiilor legale din domeniul economic, 
de așa manieră ca veniturile realizate să nu poată fi controlate85. Acest fenomen coexistă 
cu economia la vedere ca re se înscrie în respectarea legalității economice, pentru care 
se plătesc taxe și impozite. Economia subterană generează profituri considerabile, 
neevidențiate, necontrolate, bogăție ilicită și se dezvoltă din afaceri ilegale: contrabandă, 
evaziune fiscală, muncă la negru, taxe de protecție, fraude bancare, bancrută etc. Acest 
tip de economie produce o masă monetară necontrolată.  

Factorii care facilitează dezvoltarea economiei subterane sunt transnaționalizarea 
băncilor, eliminarea restricțiilor și a controlului asupra investițiilor străine, dezvoltarea 
sistemelor de transmitere electronică a informațiilor financiare86 la care se adaugă și un 
anumit tip de indiferență a organelor statale sau acțiuni represive excesive, ineficiența 
unor sisteme de protecție și inițierea unor măsuri legislative care să asigure controlul 
asupra veniturilor și averilor. 

3. Infracțiuni financiar bancare 
Infracțiunile financiar bancare sunt cele care generează profituri și venituri ilegale. 

În doctrină nu este conturat cu suficientă claritate, sub aspect noțional, ce se înțelege prin 
acest tip de infracționalitate.  

Din categoria acestora fac parte tipuri de infracțiuni amintim bancruta frauduloasă, 
evaziunea fiscală, infracțiunea de spălare a banilor, frauda informatică, efectuarea de 
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operațiuni financiare în mod fraudulos, acceptarea operațiunilor financiare efectuate în 
mod fraudulos, falsificarea de monedă, falsificarea de titluri de credit sau instrumente de 
plată, camăta, deturnarea de fonduri accesul ilegal la un sistem informatice, transferul 
neautorizat de date informatice, infracțiunile prevăzute de art.10 din Legea78/200, 
infracțiunile incriminate de art.18/1 din Legea 78/2000. Enumerarea este enunțiativă și nu 
limitativă , putând fi incluse și alte infracțiuni. 

Multe dintre infracțiuni sunt variante de înșelăciune comisă în diferite modalități.  
Prin aceste infracțiuni se obțin fonduri și venituri ilicite, multe fiind plasate pe 

circuite bancare cu aparență de legalitate, transferate în paradisuri fiscale, spălate prin 
diferite metode pentru a li se pierde originea ilegală. 

Particularitățile acestor fapte infracționale sunt: 
-  aduc atingere relațiilor sociale care apără ordinea juridică în domeniul economic;  
- asigură resurse financiare, profituri unor categorii de subiecte care scapă 

controlului statal, acestea nefiind fiscalizate87; 
- aduc prejudicii grave altor categorii de subiecte, 
- de cele mai multe ori presupun implicarea unor factori cu atribuții de control , 

răspundere etc; 
- multe dintre ele sunt asigurate prin comiterea unor fapte de corupție, dare/luare 

de mită, trafic de influență, abuz în serviciu; 
- sunt fapte intenționate săvârșite cu intenție directă sau indirectă, 
- prezintă particularități și specializare în investigare88; 
4. Prezentarea celor mai semnificative infracțiuni financiar bancare 
a. Evaziunea fiscală este prevăzută de Legea nr. 241/2005 pentru prevenirea și 

combaterea evaziunii fiscale89. 
Evaziunea fiscală presupune două accepțiuni: 
- evaziunea fiscală legală care presupune sustragerea de la impozitare prin 

interpretarea prevederilor legale potrivit cărora unele venituri nu sunt impozabile90; 
- evaziunea fiscală frauduloasă care semnifică sustragerea obiectului impozabil , 

subevaluarea cuantumului materiei impozabile sau folosirea unor căi de sustragerea de la 
plata impozitelor datorate de stat; 

Evaziunea fiscală frauduloasă constituie o sursă importanță a veniturilor ilicite 
realizate de multe persoane și o sursă importantă de bani murdari. 

Obiectul juridic al infracțiunii de evaziune îl constituie relațiile sociale care 
ocrotesc buna credință și obligație fiecărei persoane care obține venituri sau deține 
anumite bunuri de a contribui la formarea resurselor financiare ale statului, respectiv 
relațiile sociale care asigură stabilirea integrală și în conformitate cu legea a impozitelor li 
taxelor precum și a altor contribuții cuvenite bugetului statului91 

Legislația fiscală prevede în mod concret pentru fiecare categorie de venituri și 
bunuri obligațiile fiscale ale contribuabililor persoane fizice și juridice92, iar legislația 
procesul fiscală prevede drepturile și obligațiile părților raportului juridic fiscal93. 

Evaziunea fiscală se întâlnește în domeniul impozitului pe profit, pe cifra de 
afaceri, pe venit în materia taxelor vamale etc. 

Obiectul material poate fi diferit în funcție de varianta incriminată. 
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Subiectul activ este calificat putând fi numai persoana contribuabilului. 
Subiectul pasiv este statul prin Ministerul Finanțelor Publice - Agenția Națională 

de Administrare Fiscală. 
Latura obiectivă poate fi realizată prin acte comisive sau prin acte omisive în 

raport cu modalitatea 
Latura obiectivă poate fi realizată prin acte comisive sau prin acte omisive în raport 

cu modalitatea de comitere a elementului material. 
Din punct de vedere al laturii subiective infracțiune a de evaziune fiscală se 

săvârșește cu intenție. 
Urmarea imediată poate consta într-o pagubă cauzată bugetului de stat, dar din 

conținutul legii rezultă că sunt incriminate și fapte care produc o stare de pericol. 
Infracțiunile prevăzute de legiuitor  sunt incriminate în art. 3, 4,5,7, 8 și 9 din Legea 

241/2005. 
În art. 3 din legea nr. 241/2005 este incriminată fapta de a nu reface documentele 

de evidență contabilă distruse, în termenul prevăzut de actul de control.  
Art. 4 prevede că este infracțiune refuzul nejustificat al unei persoane de a 

prezenta documentele legate de bunurile din patrimoniu în scopul împiedicării verificărilor 
financiar fiscale. 

În art. 5 este incriminată fapta de a împiedica sub orice formă  pătrunderea 
organelor competente de a intra, în condițiile prevăzute de lege în sedii, incinte, terenuri în 
scopul verificărilor financiar fiscale sau vamale. 

Constituie infracțiune și fapta de a deține, pune în circulație, fără drept a timbrelor 
sau banderolelor fiscale sau a formularelor tipizate utilizate în domeniul fiscale cu regim 
special, fapta fiind prevăzută de art. 7 din legea nr.241/2005. 

Faptele incriminate de art. 3,4.5.7 sunt fapte de pericol social. 
Potrivit art.8 din legea nr. 241/2005 incriminează fapta prin care contribuabilul 

stabilește cu  rea-credință impozitele, taxele și contribuțiile datorate bugetului public. 
Această infracțiune este o variantă a infracțiunii de înșelăciune94 

Infracțiunea de mai sus nu are un obiect material pentru că sumele obținute în 
mod ilegal sunt produsul infracțiunii. Urmarea imediată a acestei fapte o constituie 
obținerea unor bani în condiții ilicite, fiind o infracțiune de rezultat și producătoare de bani 
murdari .De regulă astfel de fapte se comit când făptuitorul solicită o rambursare de t.v.a. 
depunând în acest scop acte care nu au caracter legal sau când, în mod intenționat 
procură documente din care rezultă anumite cheltuieli pe care de regulă nu le-a făcut, cu 
scopul de a diminua profitul etc. În mod obișnuit făptuitorul pentru a săvârși fapta 
antrenează și alte persoane și comite șu alte infracțiuni. 

În art. 9 din Legea nr.241/2005 sunt incriminate mai multe modalități de sustragere 
a obiectului impozabil cum ar fi: 

- ascundere a sursei impozabile; 
- omisiuni de evidenția în actele contabile ori în alte documente a operațiunilor 

comerciale producătoare de venituri; 
-evidențierea în actele contabile sau în alte documente a unor cheltuieli care nu au 

la bază operațiuni reale,; 
- alterarea ,distrugerea sau ascunderea de acte contabile a memoriilor aparatelor 

de taxat sau de marcat; 
- ținerea de evidențe contabile duble; 
- sustragerea de la verificări financiare; 
- substituirea ,degradarea sau înstrăinarea de către debitor ori terțe persoane a 

bunurilor sechestrate; 
Jurisprudența a reținut că sunt îndeplinite condițiile infracțiunii de evaziune fiscală 

săvârșită în modalitatea ascunderii sursei impozabile nedeclararea unor venituri95  
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Infracțiunea de evaziune contabilă în varianta alterării sau distrugerii de acte 
contabile, a memoriilor, aparatelor de taxat sau de marcat presupun și și comiterea în 
concurs a altor infracțiuni: furt, fals material, distrugere96. 

Evaziunea fiscală săvârșită în modalitatea ținerii evidențelor contabile duble 
presupune cu necesitate existența a ce puțin a două evidențe , una reală ,dar ascunsă și 
una falsă, dar la vedere97. 

b. Infracțiuni de fraudă comise prin sisteme informatice și mijloace de plată 
electronice sunt incriminate în capitolul IV al Titlului II al Codului penal. Textul de 
incriminare prevede mai multe infracțiuni: infracțiunea de fraudă informatică(art. 249 Cod 
penal), efectuarea de operațiuni financiare în mod fraudulos (art. 250Cod penal), 
acceptarea operațiunilor financiare efectuate în mod fraudulos (art. 251 Cod penal).  

Din punct de vedere al abordării noastre, relevante sunt infracțiunile efectuarea de 
operațiuni financiare în mod fraudulos (art. 250Cod penal) și acceptarea operațiunilor 
financiare efectuate în mod fraudulos (art. 251 Cod penal).  

Obiectul juridic îl constituie relațiile sociale privitoare la protejarea activității de 
comerț electronic împotriva conduitelor frauduloase de asumare a unei identități false a 
unei persoane98 

În privința infracțiunii de operațiuni financiare în mod fraudulos că fapta se 
comite prin utilizarea unui card real care poate fi autentic sau clonat 99și inclusiv prin 
utilizarea datelor de identificare care permit utilizarea acestuia. 100 

Cu referire la infracțiunea de acceptarea operațiunilor financiare efectuate în 
mod fraudulos trebuie relevat faptul infracțiune se comite de o persoană din cadrul 
societății care este implicată in comerțul electronic, sau cu atribuții în acceptarea unor 
astfel de operațiuni101. Infracțiunea este una de pericol prin crearea unei stări de pericol în 
activitatea de comerț electronic, textul nu cere producerea unui prejudiciu, dar dacă 
titularul instrumentului de plată a fost prejudiciat societatea implicată este cea chemată să 
repare paguba. 

Prin aceste fapte se pot cauza pagube și se pot obține avantaje materiale 
necuvenite. Meritul legiuitorului de a incrimina astfel de fapte constă în faptul că a pus la 
adăpost pe titularii mijloacelor de plat electronice și a determinat pe emitenți să procedeze 
la perfecționarea mijloacelor de combaterea unor fapte de această natură 

c. Considerații privind infracțiunile financiar bancare incriminate de 
Legea78/2000 

În materia studiului nostru, apreciem că trebuie luate în discuțiile infracțiunile 
incriminate de art. 10 lit. b și c din Legea nr. 78/2000 și respectiv 18/1 din Legea nr 
78/2000 

Art. 10 lit. b din Legea nr. 78/2000 incriminează acordarea de credite sau 
subvenții cu încălcare legii sau neurmărirea ,conform legii a respectării destinației 
subvențiilor și utilizarea subvențiilor în alte scopuri sau a creditelor garantate din 
fonduri publice sau care urmează să fie rambursate din fonduri publice  
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Obiectul juridic îl constituie relațiile sociale privitoare la corectitudinea valorificării 
resurselor financiare ale statului 102  

Subiectul activ este calificat putând să fie numai o persoană cu funcții de 
conducere, administrare sau gestionare a patrimoniului unui operator economic la care 
statul sau o autoritate publică este acționar sau care are o anumită funcție într-o instituție 
sau autoritate publică. De asemenea poate fi și un funcționar bancar cu responsabilități în 
analiza și acordarea de credite sau alte persoane cu atribuții și responsabilități în 
domeniul gestionării datoriei public103. 

Latura obiectivă presupune modalități alternative de săvârșire:  
- acordarea cu încălcarea dispozițiilor legale a subvențiilor de la bugetul de stat 

sau din alte fonduri 
- neurmărirea respectării destinației subvenției sau a creditului garantat de stat sau 

care urmează să fie rambursat din fonduri publice 
Sursele bănești destinate cu un anumit titlu sunt utilizate de beneficiari în scopuri 

străine și prin acestea dobândesc De cele mai multe ori fapta este concurentă și cu alte 
infracțiuni cum ar fi fals intelectual, uz de fals, infracțiuni incriminate de O.U.G.64/2007104  
etc.  

Prin aceste fapte se pot crea avantaje ilicite pentru beneficiarii acestor sume. 
Art.18/1 din Legea nr. 78/2000 incriminează două fapte: 
- fapta prin care sunt obținute în mod fraudulos fonduri din bugetul general  al 

Uniunii Europene sau fonduri administrate de aceasta ori în numele ei, prin utilizarea sau 
prezentarea cu rea-credință de documente false, inexacte sau incomplete; 

 - omisiunea de a furniza, cu știință a datelor cerute de lege pentru obținerea de 
fonduri din bugetul general  al Uniunii Europene sau fonduri administrate de aceasta ori în 
numele ei, dacă fapta  are ca rezultat obținerea pe nedrept de astfel de fonduri. 

Infracțiunile incriminate urmăresc protejarea intereselor economice ale U.E. 
Obiectul juridic îl constituie relațiile sociale care ocrotesc buna credință în 

obținerea fondurilor euro  care accesează fonduri europene în condiții ilegale  
Infracțiunea este săvârșită în concurs cu alte infracțiuni cum sunt cele de fals 

intelectual , fals material105 
Prin Decizia nr. 4/2016 pronunțată de Secțiile Unite ale Î.C.C.J. în recurs în 

interesul legii s-a reținut că suntem în prezenta numai a unei dintre infracțiunile prev.de 
art./18/1 din Legea nr. 78/2000 când sunt vizate obținerea de fonduri europene, pentru că 
fapta constituie o infracțiune de înșelăciune incriminată în mod special 106 

5. Concluzii 
Studiul și-a propus să abordeze câteva dintre problemele ridicate de infracțiunile 

financiar bancare. Precizăm că acest tip de infracțiuni nu sunt reținute în legislația ca 
atare și mai mult doctrina a încercat să propună tratarea lor în acest fel.  

Studiul nu a atins decât în linii extrem de generale problematica destul de vastă pe 
care o presupune astfel de fapte. Sub aspect noțional conturarea este destul de evazivă și 
presupune alte abordări acestora este imprecisă. 

Apreciem ca în viitor, pe fondul unei altfel de discuții în doctrina penală s-ar putea 
rezolva problematica implicată de infracțiuni prin care sunt lezate, pe de o parte fonduri 
publice cât și cele private cu implicarea unor persoane cu anumite atribuții în domeniul 
financiar și bancar. 
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