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METODELE SPECIALE DE SUPRAVEGHERE ŞI CERCETARE 
 

 

Conf. univ. dr. Dumitru CORNEAN 

Masterand Nicu BOCEANU 

Universitatea Europeană Drăgan din Lugoj 

Facultatea de Drept 

 

 
Rezumat: Utilizarea de către infractori a celor mai noi descoperiri ale științei și tehnicii pentru 

săvârșirea a diverse genuri de infracțiuni, a condus la necesitatea reglementării unor procedee probatorii 

speciale, adaptate modalităților de săvârșire a  infracțiunilor tot mai ingenioase, a căror utilizare înlesnește 

procesul de tragere la răspundere penală a celor care comit infracțiuni.  

Lucrarea de față realizează o sinteză asupra supravegherii tehnice ca procedeu prin care se obțin 

mijloace de probă atât ca urmare a unor activități de supraveghere constând în interceptarea comunicațiilor 

ori a oricărui tip de informație, supravegherea video sau audio și localizarea sau urmărirea prin mijloace 

tehnice.  

Abstract: The use of the latest scientific and technical discoveries by the criminals to commit 

various types of crimes has led to the need to regulate special probationary procedures, adjusted to the 

methods of committing increasingly ingenious crimes, the use of these facilitating the process of holding 

offenders accountable.    

This article is meant to provide the key aspects of technical surveillance as a means of obtaining 

evidence, both following the surveillance activity, consisting in intercepting communication or any type of 

information, video and audio surveillance, tracking and tracing by technical means.  

 

1.1.ASPECTE INTRODUCTIVE 

 

Spre deosebire de vechiul cod de procedură penală, Noul Cod de Procedură Penală s-a 

preocupat îndeaproape de respectarea exigențelor de previzibilitate și accesibilitate ale 

reglementării. În plus noul cod a grupat în cuprinsul aceluiași articol majoritatea metodelor 

speciale de supraveghere și cercetare care anterior erau prevăzute de vechiul Cod, cât și de 

diferite legi speciale 

Deosebirea dintre metodele speciale de supraveghere sau cercetare și celelalte procedee 

probatorii este de dată de faptul că metodele speciale sunt dispuse și îndeplinite fără știrea 

persoanelor suspectate, în timp ce percheziția, preluarea de obiecte și înscrisuri , expertiza și 

constatarea sau cercetarea locului faptei sunt procedee probatorii la care prezența suspectului 

este cerută de lege. 

Procedeele probatorii enumerate de art. 138 NCPP au fost prevăzute în legi speciale fiind 

folosite de mai mulţi ani pentru prevenirea şi combaterea criminalității specializate pentru 

combaterea infracțiunilor de corupţie, de criminalitate organizată, trafic de droguri sau substanțe 

de mare risc, trafic de persoane, infracțiuni informatice etc. Actualul Cod de procedură penală 

aduce într-un singur loc, într-un capitol unitar, toata problematica procedeelor probatorii, care 

au un grad mare de interferență cu drepturile fundamentale ale omului. 

Procedeele probatorii sunt împărțite în: metode de supraveghere prevăzute de art. 138 
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alin. 1 lit. a-e și metode de cercetare prev. de art. 138 alin. 1 lit.  f-j1. 

Între cele două există o deosebire și anume aceea că primele sunt realizate în timp real, 

organele de cercetare penală trebuie să primească informații chiar  în timp ce se desfășoară 

activitățile. Pe de altă parte, metodele de cercetare sunt procedee probatorii prin care organele 

de urmărire penală primesc informații despre activități după ce acestea au avut loc, în unele 

cazuri având posibilitatea să cerceteze și obiectul material. 

Cu titlu de exemplu sunt trimiterile poștale, obținerea datelor generate sau înfăptuite de 

către fabricantul de rețele publice de comunicații electronice ori furnizorii de servicii de 

comunicații electronice destinate publicului. 

Deosebirea fundamentală între cele două categorii de supraveghere şi de cercetare constă 

în faptul că primele sunt realizate în timp real, organele de cercetare penală trebuie să primească 

informați în timp ce se desfășoară activitățile. Acest fapt este întărit de verbele folosite pentru 

definirea activități: interceptare, acces, supraveghere, localizare şi urmărire, precum şi obținere. 

De asemenea se observă că, metodele de supraveghere tehnică sunt reglementate unitar 

în ceea ce privește modalitatea de autorizare, mandatul putând  fi  emis  de  către  judecătorul  

de  drepturi  şi  libertăți  şi  doar  în  mod 

excepțional de către procuror, în timp ce metodele de cercetare pot fi dispuse de către procuror, 

doar în unele cazuri fiind necesară încuviințarea judecătorului de drepturi şi libertăți, după o 

procedură neunitară, specificată în cuprinsul reglementarii, iar în cazul art. 153 Cod pr. Civilă 

privind obținerea de date privind situația financiară a unei persoane, în lipsa unor prevederi 

exprese, prin analogie2. 

Potrivit art. 138 alin. 1 Cod pr. Penală, constituie metode speciale de supraveghere sau 

cercetare: 

a. Interceptarea comunicațiilor ori a oricărui tip de comunicare la distanță; 

b. Accesul la un sistem informatic; 

c. Supraveghere video, audio sau prin fotografiere; 

d. Localizarea sau urmărirea prin mijloace tehnice; 

e. Obținerea datelor privind tranzacțiile financiare ale unei persoane; 

f. Reținerea, predarea sau percheziționarea trimiterilor poștale; 

g. folosirea investigatorilor sub acoperire și a colaboratorilor; 

h. Participarea autorizată la anumite activități; 

i. Livrarea supravegheată; 

j. Obținerea datelor de trafic și de localizare prelucrate de către furnizorii de rețele 

publice de comunicații electronice ori furnizorii de servicii de comunicații electronice destinate 

publicului3. 

Curtea Europeană a stabilit un set de standarde ce trebuie respectate în vedere respectării 

și protecției vieții private. 

Astfel, comunicațiile sunt acoperite de noțiunile de viață privată și corespondență. 

                                                           
1 Nicolae Volonciu, Andreea Simona Uzlău, Raluca Moroşanu, Victor Văduva, Daniel Atasiei, Cristinel 

Ghigheci, Corina Voicu , Georgiana Tudor, Teodor-Viorel Gheorghe, Cătălin Mihai Chiriţă - Noul Cod de 

Procedură penală comentat, Ed. Hamaggiu, 2014, pag. 304. 

 

2 Potrivit art. 3 alin. (4) CPP În exercitarea funcției de urmărire penală, procurorul și organele de cercetare penală 
strâng  probele necesare pentru a se constata dacă există sau nu temeiuri de trimitere în judecată. 

  3 Codul de procedură penală – art. 138. 
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Ingerința la dreptul la viață privată trebuie să aibă o bază legală, iar  dreptul intern trebuie 

să fie compatibil cu statul de drept și accesibil pentru persoana în cauză. Claritatea legii de a fi 

previzibilă nu presupune în materia supravegherii tehnice că un individ ar trebui să fie în măsură 

să prevadă atunci când autoritățile probabil i-au interceptat comunicațiile astfel încât să își poate 

adapta comportamentul său în consecință. De asemenea legea trebuie să prevadă garanții 

minime împotriva abuzurilor sau arbitrariului. 

Evaluarea necesității și proporționalității ingerinței cu scopul legitim urmărit se face prin 

raportare la toate circumstanțele cauzei, cum ar natura, domeniul de aplicare și durata măsurilor 

de supraveghere, motivele necesare pentru dispunerea lor, autoritățile competente să le 

autorizeze, să le efectueze și să le supravegheze precum și căile legale pentru a putea fi 

contestate. 

Un alt standard ce trebuie respectat este acela de a exista un control a priori și a 

posteriorii a temeinicia măsurii supravegherii4. 
 

 
1.2. SUPRAVEGHEREA TEHNICĂ 

 
Constituie supraveghere tehnică utilizarea uneia dintre următoarele metode: 

interceptarea comunicațiilor sau a oricărui tip de legătură la distanță, accesul la un sistem 

informatic, supravegherea video, audio sau prin  fotografiere și localizarea sau urmărirea prin 

mijloace tehnice. 

 

1.2.1.NOȚIUNI 

Interceptarea comunicațiilor sau a oricărui tip de comunicare reprezintă interceptarea 

propriu zisă a comunicărilor, cât și activitățile conexe acesteia, monitorizarea, colectarea 

(preluarea unei interceptări deja interceptate) sau înregistrarea , atunci când comunicările sunt 

efectuate prin telefon, structură informatică ori prin orice alt mijloc de comunicare. 

Astfel folosind aceste mijloace tehnice, pe de o parte, sunt percepute şi luate sub control 

convorbirile sau comunicările private efectuate prin telefon, structură informatică ori prin orice 

alt mijloc de comunicare de către o anumită persoană, și, pe de altă parte, este stocat fidel pe un 

suport conținutul convorbirii ori comunicării interceptate, astfel încât să permită ascultarea, 

vizualizarea și redarea ulterioară sau exactă a acestuia. Înregistrarea comunicărilor constituie o 

activitate subsecventă interceptării, sub aspectul succesiunii în timp, ce are ca premisă absolută 

necesară interceptarea. În cazul în care se procedează la înregistrarea convorbirilor purtate 

nemijlocit de anumite persoane în spațiile publice sau private, procedeul probatoriu folosit nu 

vi fi interceptarea comunicațiilor, ci supravegherea video sau audio. 

Accesul la un sistem informatic reprezintă străbaterea într-un sistem informatic sau într-

un mijloc de stocare a datelor informatice, fie direct, fie de la distanță, prin intermediul unor 
programe specializate ori prin intermediul unei reţele, în scopul de a identifica probe5. 

                                                           
4 Mihail Udoriu Procedură penală Partea Generală, Editura C.H Beck 2017. 

5 Spre deosebire de accesul într-un sistem informatic, percheziţia informatică este un pro¬cedeu probatoriu ce 

constă în cercetarea unui sistem informatic sau a unui suport de stocare a datelor informatice, în vederea 

descoperirii şi strângerii probelor existente (prelevarea probelor digitale - informaţii electronice cu valoare 

probatorie stocate sau transmise în format digital - cu privire la o infracţiune, conservarea prin copiere a datelor 

informatice care conţin urmele infracţiunii în cazul în care există pericolul pierderii ori modificării acestora etc); 

percheziţia informatică, nu se desfăşoară în condiţii de confidenţialitate ca accesul, ci cu notificarea prealabilă a 
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Noțiunea de pătrundere este înțeleasă în sensul ce a fost oferit de instanța supremă în 

Decizia pronunțată în recurs în interesul legii nr. 15/2013 ca o interacțiune logică prin care se 

beneficiază de resursele ori/şi funcțiile sistemului informatic. Accesul presupune cercetarea 

resurselor sistemului informatic (de exemplu, a dispozitivului de prelucrare automată a datelor 

(calculator, tabletă, telefon mobil) sau a mediului de stocare (hard drive, CD/DVD, stick de 

memorie) în scopul descoperirii de informații  (existente    în sisteme informatice sau cele 

generate pe parcursul supravegherii tehnice) sau pentru obținerea reprezentării sistemului. 

Accesul în sistemul informatic are caracter confidențial, nepresupunând încunoștințarea 

persoanei în al cărei sistem informatic are loc accesul şi nici participarea acesteia la procedeul 

probator. 

Pătrunderea se efectuează fie direct (contact fizic nemijlocit cu sistemul informatic ori 

mijlocul de stocare a datelor informatice), fie de la distanță prin intermediul conexiunii la 

Internet, ori prin accesarea unei reţele wireless ori cu fir (LAN -Local Area Network) în condiții 

de confidențialitate. Accesul fizic se desfășoară în locul în care se află sistemul informatic sau 

mijlocul de stocare a datelor informatice. Accesul de la distantă se realizează prin intermediul 

unei reţele de comunicați, utilizându-se soft-uri specializate. 

Accesul într-un sistem informatic se realizează de către organele de cercetare penală, cu 

sprijinul unor persoane specializate, care sunt silite să păstreze secretul operațiunii efectuate. În 

practică procedeul probatoriu este utilizat pentru accesarea sistemelor informatice în care sunt 

stocate e-mail-urile. Odată cu accesarea sistemului informatic organele de urmărire penală pot: 

realiza şi conserva copii ale datelor informatice identificate; suprima accesarea acestor date ori 

îndepărta aceste date din sistemul informatic. Organele de urmărire penală trebuie să ia măsuri 

ca accesul într-un sistem informatic să fie efectuat fără ca prin faptele şi împrejurările din viaţa 

personală a celui la care se efectuează accesul să devină, în mod nejustificat, publice. 

Supravegherea video, audio sau prin fotografiere presupune fotografierea persoanelor, 

observarea sau înregistrarea conversațiilor nemijlocite, deplasărilor ori a altor activități ale 

acestora.  Nu  prezintă importanță dacă persoanele supravegheate se află în spații publice sau 

private (de pildă, pe strada, în parcarea subterană a biroului amenajat în cadrul locuinței etc). 

Prin acest procedeu probatoriu pot fi autorizate: activitățile de observare, filare care implică şi 

obținerea de fotografii sau supravegherea video, monitorizarea şi în conversațiilor ambientale 

purtate în public sau spaţii private, înregistrarea din spaţii publice sau private etc6. 

Localizare sau urmărire prin mijloace tehnice acesta implică utilizarea unor dispozitive 

care stabilesc locul unde se află persoana sau obiectul la care sunt atașate. 

Prin acest procedeu probatoriu se poate ajunge la stabilirea locului sau itinerariului unei 

persoane prin mijloace tehnice (de exemplu, prin montarea pe autoturismul acestuia a unei 

balize care să determine în permanentă locul unde se află făptuitorul iar nu realizarea unei 

înregistrări audiovideo. În ipoteza în care organele de cercetare penală doresc obținerea atât a 

înregistrării comunicațiilor, cât şi localizarea trebuie solicitată obținerea ambelor forme de 

supraveghere tehnică, deoarece interceptarea comunicaților nu conferă implicit şi accesul la 

datele de localizare. Nu intră în sfera supravegherii tehnice urmărirea unei persoane realizată 

decât prin mijloace tehnice, cu condiția ca   în 

  cadrul urmăririi să nu se procedeze la realizarea efectivă a unor activități de    

  captare de imagini sau de voce7. 

                                                           
suspectului sau inculpatului care poate fi prezent la desfăşurarea procedeului probator. Spre deosebire de 

interceptarea comunicaţiilor, în cazul accesului în sistem informatic sunt vizate date aflate în sistemul sau suportul 

informatic şi care nu formează obiectul unei comunicări aflate în desfăşurare. 

6 Mihail Udoriu Procedură penală Partea Generală, Editura C.H Beck 2017. 
7 Mihail Udoriu, op.cit., p. 125. 
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Potrivit art. 139 alin. 1 Cod pr. Penală, măsura supravegherii tehnice se dispune atunci 

când: 

a) să fi fost începută urmărirea penală; 

Potrivit NCPP, supravegherea tehnică poate fi dispusă numai după începerea urmăririi 

penale, care, în condițiile noii codificări, presupune începerea etapei de investigare a faptelor. Nu 

este necesar pentru dispunerea măsurii supravegherii tehnice ca procurorul să fi dispus 

continuarea efectuării urmăririi penale faţă de suspect. 

b) să existe o presupunere rezonabilă cu privire la pregătirea sau săvârșirea unei 

infracțiuni contra securității naționale prevăzute de NCP şi de legi speciale, a unei infracțiunii de 

trafic de droguri, de efectuare de operațiuni ilegale cu precursori sau cu alte produse susceptibile 

de a avea efecte  psihoactive (prevăzute de Legea nr. 194/2011), infracțiunii privind  

nerespectarea regimului armelor, munițiilor, materialelor nucleare şi al materiilor explozive, de 

trafic şi exploatarea persoanelor vulnerabile, acte de terorism, de spălare a banilor, de falsificare 

de monede, timbre sau de alte  valori, de falsificare de instrumente de plată electronică, în cazul 

infracțiunilor care se săvârșesc prin sisteme informatice sau mijloace de comunicare electronică, 

infracțiunilor contra patrimoniului, de şantaj, de viol, de lipsire de libertate în mod ilegal, de 

evaziune fiscală (prevăzute de Legea nr. 241/2005), a unei infracţiuni de corupţie sau a unei 

infracţiuni asimilate infracțiunilor de corupţie (prevăzute de NCP sau de Legea nr. 78/2000), a 

unei infracţiuni împotriva intereselor financiare ale Uniunii Europene (art. 18'-185 din Legea nr. 

78/2000), ori a unei infracţiuni pentru care legea prevede pedeapsa închisorii de 5 ani sau mai 

mare8. 

Legiuitorul a ales enumerarea care tratează infracțiunile pentru care este posibilă utilizarea 

supravegherii tehnice, dar a lăsat şi varianta, ca şi în Codul de procedură penală anterior, ca 

anumite infracțiuni, deşi nu sunt expuse, prin gradul lor de pericol social ridicat în nivelul 

pedepsei, să poată fi urmărite prin aceste procedee probatorii. 

Astfel, prin O.U.G. nr. 18/2016 a fost extinsă sfera infracțiunilor enumerate explicit pentru 

care se poate dispune emiterea unui mandat de supraveghere tehnică, fiind incluse şi toate 

infracțiunile în legătură cu efectuarea de operațiuni ilegale cu precursori sau cu alte produse 

susceptibile de a avea efecte psihoactive (prevăzute de Legea nr. 194/2011), toate infracțiunile 

privind nerespectarea   regimului   armelor,   munițiilor,   materialelor   nucleare   şi    al 

Amateriilor explozive (art. 342-347 NCP), precum şi toate infracțiunile de trafic  şi exploatarea 

persoanelor vulnerabile (art. 209-217 NCP), în considerarea faptului că pentru unele dintre 

acestea legea prevede pedeapsa închisorii mai mică de 5 ani . Cerinţa ca pedeapsa prevăzută de 

lege să fie de 5 ani sau mai mare nu se aplică şi cu privire la infracțiunile enumerate limitativ mai 

sus, în aceste ipoteze pericolul generic al infracțiunilor putând justifica ingerința în dreptul la 

viaţa privată. 

În mod excepțional, procurorul, la solicitarea justificată a persoanei vătămate, poate 

solicita judecătorului (măsura facultativă, iar nu obligatorie) autorizarea interceptări şi 

înregistrării convorbirilor ori comunicărilor efectuate de aceasta prin telefon sau orice mijloc 

electronic de comunicare, indiferent de natura şi gravitatea infracțiunii ce formează obiectul 

cercetării. 

Curtea a apreciat că urmărirea prin GPS, precum utilizarea în procesul penal a datelor 

astfel obținute constituie o ingerință la dreptul la viaţă privată a reclamantului. însă, în speţă, 

ingerinţa este justificată de existența unor garanţii suficiente oferite de dreptul german, în special 

prin faptul că această supraveghere nu poate fi dispusă decât cu privire la persoane suspectate de 

comiterea unor infracţiuni grave”. (CEDO, hotărârea din 2 septembrie 2010, în cauza Uzun c. 

Germaniei). 

                                                           
8 Art. 139 C. pr. pen. 
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Referitor la prepararea sau săvârșirea unei infracțiuni, textul acoperă ambele ipoteze: fie 

suspectul desfășoară activități care să îi permită comiterea unei infracțiuni, fie a săvârșit-o deja. 

O situație deosebită se ivește în momentul în care pregătirile pentru săvârșirea unei infracțiunii 

constituie ele însele infracțiunii În acest caz , poate apărea discuția în cadrul procedurii de 

admitere  a cererii de supraveghere tehnică dacă acest infracțiunii, pregătitoare pentru săvârșirea 

infracțiunii principale, îndeplinesc condițiile prevăzute de art. 139 alin. 2 Cod pr. Penală, putând 

fi ele însele obiect al mandatului de supraveghere tehnică. Această situație trebuie analizată prin 

prisma infracțiunii-scop, mandatul de supraveghere tehnică, putând fi eliberat indiferent de 

gravitatea infracţiunii-mijloc, mai mult, analiza infracțiunii mijloc poate constitui o capcană-cu 

consecința neemiterii unui mandat de supraveghere tehnică, chiar dacă toate condițiile sunt 

îndeplinite9. 

c) măsura să fie în proporție cu restrângerea drepturilor şi libertăților 

fundamentale, date fiind particularitățile cauzei, însemnătatea informațiilor ori a probelor, ce 

urmează a fi obținute sau gravitatea infracțiunii; 

Astfel, în cauză a fost reglementat principiul proporționalității măsurii supravegherii 

tehnice cu restrângerea dreptului la viaţă privată, prin raportare la particularitățile cauzei, 

importanta informațiilor sau a probelor ce urmează a fi obținute sau gravitatea infracțiunii. Așa 

cum s-a arătat, supravegherea tehnică presupune o intruziune puternică în viața privată a unei 

persoane. Nivelul de intruziune trebuie să fie proporțional, valoarea apărată să fie cel puțin 

egală cu dreptul sau libertatea fundamentală încălcată. 

Judecătorul de drepturi și libertăți trebuie să verifice proporționalitatea măsurii 
supravegherii prin raportare la particularitățile cauzei, importanța informațiilor ori a probelor ce 

urmează a fi obținute sau gravitatea infracțiunii40. 

a) probele nu ar putea fi realizate în alt mod sau obținerea lor ar presupune 

dificultăți deosebite ce ar prejudicia ancheta ori există un pericol pentru siguranța persoanelor 

sau a unor bunuri de valoare. 

Principiul subsidiarității, reliefând caracterul de excepție al ingerinței în dreptul la viaţă 

privată, în vederea asigurării echitabilității procedurii, prin evitarea ca o parte însemnată a 

probaţiunii ce se efectuează într-o cauză să constea în măsuri de supraveghere tehnică. Măsurile 

de supraveghere tehnică  pot fi dispuse numai dacă alte procedee probatorii sau mijloace de probă 

a căror administrare nu presupune o ingerinţă atât de gravă în viaţa privată, nu sunt de natură să 

contribuie eficient la prevenirea sau descoperirea unei infracţiuni, la stabilirea situației de fapt, 

identificarea sau localizarea participanților ori la desfășurarea cu celeritate a urmăririi penale (de 

exemplu, în cazul în care au fost folosite deja, însă fără succes, alte procedee probatorii sau dacă 

este probabil că folosirea unor asemenea procedee nu ar fi eficientă, ori dacă folosirea altor 

procedee ar periclita conservarea probelor etc). 

Scopul oricărei activități de supraveghere , este administrarea probei, aducerea ei în cadrul 

procesual pentru a fi avută în vedre la stabilirea faptei, a situației de fapt, stabilirea vinovăției sau 

nevinovăției suspectului și în final stabilirea pedepsei. 

Codul de procedură penală, nu prevede nicio limitare cu privire la persoanele care pot fi 

supuse supravegherii tehnice; în cazul interceptării comunicaților, în principiu, măsura se poate 

dispune cu privire la orice persoană sau chiar cu privire la un anumit număr de telefon (de pildă, 

cel aferent unei cartele pre-pay), la un anumit telefon (identificat după seria IMEI ) sau la un 

anumit sistem informatic ori de comunicaţii, chiar dacă utilizatorul acestora nu este cunoscut. 

De asemenea legiuitorul a stipulat şi o limită în materia supravegherii tehnice în vederea 

garantării dreptului la apărare: relaţia dintre avocat şi persoana pe care o asistă sau o reprezintă 

                                                           
9 Nicolae Volonciu, Andreea Simona Uzlău, Raluca Moroşanu, Victor Văduva, Daniel Atasiei, Cristinel Ghigheci, 

Corina Voicu , Georgiana Tudor, Teodor-Viorel Gheorghe, Cătălin Mihai Chiriţă - Noul Cod de Procedură penală 

comentat, Ed. Hamangiu 2014 
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nu poate forma obiectul supravegherii tehnice; astfel, discuțiile purtate prin telefon sau în mediu 

ambiental între avocat şi clientul său în vederea pregătirii apărării nu pot fi folosite ca probe în  

procesul penal chiar dacă din acestea rezultă date cu privire la săvârşirea infracțiunii de către 

clientul avocatului, cu excepția situaţiei în care însuși avocatul este un participant la comiterea 

infracțiunii. 

În privinţa supravegherii tehnice a convorbirilor purtate de avocat cu clientul său în cauza 

Pruteanu c. României Curtea Europeană a subliniat că această interceptare afectează secretul 

profesional, care constituie baza    relaţiei  de încredere care trebuie să existe între cele două 

persoane, chiar dacă nu avocatul, ci clientul său a făcut obiectul mandatului de supraveghere 

tehnică. 

Curtea de la Strasbourg a arătat că şi în acest caz avocatul are tot dreptul de a formula o 

plângere cu privire la încălcarea dreptului său la respectarea vieţii private şi a corespondenței din 

cauza interceptării  convorbirilor sale, deoarece atunci când convorbirile unei persoane sunt 

înregistrate şi utilizate în cadrul unui dosar penal, persoana trebuie să aibă un control efectiv, în 

scopul de a contesta respectivele interceptări. Lipsa posibilității concrete a avocatului de a supune 

unui control judiciar măsura de supraveghere tehnică (deoarece nu fusese obiectul direct acesteia, 

iar faţă de avocat nu s-a dispus o soluţie de trimitere în judecată) a condus la concluzia că ingerinţa 

a fost, în circumstanţele cauzei, disproporționată în raport cu scopul urmărit şi că, prin urmare, 

persoana nu a beneficiat de un „control efectiv", cerut de statul de drept, apt să limiteze ingerința 

la ceea ce este „necesar într-o societate democratică”10. 

 
1.2.3.PROCEDURA AUTORIZĂRII. EMITEREA MANDATULUI DE 

SUPRAVEGHERE TEHNICĂ 

 
Măsura supravegherii tehnice poate fi dispusă în cursul urmării penale la solicitarea 

procurorului, de judecătorul de drepturi și libertăți de la instanța care i-ar reveni competența să 

judece cauza în primă instanță sau de la instanța corespunzătoare în grad acesteia în a cărei 

circumscripție se află sediul parchetului din care face parte procurorul care a formulat cererea. 

Precizarea este importantă în cazul în care, la momentul la care se solicită această măsură, 

nu se poate preciza instanța competentă, care va putea fi stabilită la finalizarea urmăririi penale. 

Cu titlu de exemplu, mandatul de supraveghere poate fi cerut de la instanță din Cluj, pentru 

infracțiunile săvârșite la București sau în orice altă parte a ţării, dacă ancheta este pornită şi se 

efectuează la unul dintre parchetele din acest județ. De altfel, această ultimă ipoteză nu permite 

emiterea mandatului de supraveghere tehnică de către o instanță ierarhic inferioară celui care ar 

fi competentă să judece cauza în primă instanță. 

În ceea ce privește competența, legiuitorul a stabilit că, competența funcțională aparține 

judecătorului de drepturi și libertăți. 

Cu privire la competența materială și personală acesta aparține judecătorului de drepturi 

și libertăți de la instanța căreia i-ar reveni competența să judece cauza în primă instanță prin 

raportare la situaţia de fapt reţinută în actele de urmărire penală. 

Regulile competenţei personale nu sunt aplicabile, ci doar cele ale competenţei materiale 

în ipoteza în care mandatul de supraveghere tehnică   este solicitat cu privire la o persoană care 

are o anumit calitate (de exemplu, membru al guvernului, parlamentar, avocat etc). Dacă din 

actele de urmărire penală nu rezultă că acesta a participat la comiterea faptelor investigate la 

momentul solicitării; în ipoteza în care obiectul investigației in rem vizează şi o persoană care 

are o calitatea specială se vor aplica regulile competenţei personale chiar dacă această persoană 

                                                           
10 Mihail Udoriu Procedură penală Partea Generală, Editura C.H Beck 2017. 
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este doar făptuitor, iar nu suspect sau inculpat; 

Cu privire la competenţa teritorială alternativă judecătorul de  drepturi şi libertăți de la 

instanţa căreia i-ar reveni competenţa să judece cauza  în primă instanţă sau de la instanţa 

corespunzătoare în grad acesteia în a cărei circumscripție se află sediul parchetului din care face 

parte procurorul care a formulat cererea11. 

Referatul cu propunerea de luare a măsurii supravegherii tehnice, trebuie formulat de 

procurorul care efectuează sau supraveghează urmărirea penală şi trebuie să cuprindă: arătarea 

măsurilor de supraveghere tehnică care se solicită a fi dispuse, numele sau alte datele de 

identificare a persoanelor împotriva căreia se dispune măsura, dacă sunt cunoscute12, arătarea 

probelor o datelor din care rezultă bănuiala rezonabilă cu privire la săvârșirea unei infracțiuni 

pentru care se poate dispune măsura, indicarea faptei şi a încadrării juridice, iar în cazul măsurii 

supravegherii video, audio sau prin fotografiere, dacă se solicită încuviințarea ca organele de 

urmărire penală să pătrundă  în spaţii private indicate pentru a activa sau a dezactiva mijloacele 

tehnice ce urmează a fi folosite pentru cutarea măsurii supravegherii tehnice, motivarea 

caracterului proporțional şi subsidiar al măsurii. 

Potrivit art. 140 alin. 2 teza finală Cod pr.penală, procurorul trebuie să înainteze dosarul 

judecătorului de drepturi și libertăți. Potrivit art. 278 alin. 2 C. pr.pen., în situațiile în care 

procurorul sesizează judecătorul de drepturi și libertăți în vederea soluționării propunerilor ori 

cererilor formulate în cursul urmăririi penale, va trimite copii numerotate și certificate de grefa 

parchetului de pe actele dosarului ori numai de pe acele acte care au legătură cu cererea sau 

propunerea formulată. 

Cererea prin care procurorul solicită încuviințarea supravegherii tehnice se soluționează 

în aceeași zi, în camera de consiliu, fără citarea părților. Participarea procurorului este 

obligatorie. 

În cazul în care consideră că cererea este întemeiată,  judecătorul de drepturi  şi  libertăți  

dispune,  prin  încheiere, admiterea  cererii  procurorului şi 

emite de îndată mandatul de supraveghere tehnică pe o durată de cel mult 30 de zile 

(termen substanțial, iar nu procedural). Întocmirea minutei este obligatorie. 

Dacă judecătorul de drepturi şi libertăți consideră că nu sunt îndeplinite condițiile legale 

dispune, prin încheiere, respingerea cererii de încuviințare a măsurii supravegherii tehnice. O 

nouă cerere de încuviințare cu privire la aceiași măsuri poate fi formulată numai dacă s-au 

înfățișat ori s-au descoperit fapte sau împrejurări noi cu privire la condițiile încuviințării 

procedeului probator, necunoscute la momentul soluționării cererii anterioare de către 

judecătorul de drepturi şi libertăți. Chiar dacă se menține același cadru de fapt sau de drept al 

investigației, se poate formula şi admite o nouă cerere de supraveghere tehnică, dacă din 

activitățile desfășurate ulterior respingerii primei cereri rezultă întrunirea condițiilor 

procedeului probator, avându-se totodată în vedere şi considerentele pentru care anterior 

judecătorul nu a încuviințat supravegherea tehnică. 

O nouă cerere formulată având în considerarea aceleași temeiuri şi în baza aceluiași 

                                                           
11 În acest ultim caz sunt avute în vedere situaţiile în care urmărirea penală este realhf un parchet care funcţionează pe 

lângă o altă instanţă decât cea care va judeca în instanţă, dar egală în grad cu aceasta, sau atunci când urmărirea penală 

este efectuată parchet care funcţionează pe lângă o instanţă superioară în grad cu cea care va judeca în instanţă şi care 

are o competenţă teritorială mai extinsă. 
12 Se poate solicita încuviinţarea supravegherii tehnice şi dacă persoana vizată de nu a fost identificată (de pildă, 

atunci când nu se cunoaşte identitatea utilizatorului telefe activat cu o cartelă pre-pay, când supravegherea 

tehnică poate fi solicitată în fiimţ IMEI-ul telefonului sau doar după numărul de telefon). Tot astfel, se poate 

solicita trarea audiovideo într-un spaţiu privat unde există suspiciunea că se discută detalii ar la comiterea unei 

infracţiuni 
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material probator va trebui respinsă ca inadmisibilă; 

Încheierea prin care judecătorul de drepturi şi libertăți se pronunță asupra măsurilor de 

supraveghere tehnică nu este supusă căilor de atac indiferent de soluţia pronunțată. 

Astfel, dispoziția dată de judecătorul de drepturi și libertăți este pusă de îndată în aplicare 

în cazul admiterii cererii, fie prin începerea activității de supraveghere,  fie prin  distrugerea  

înregistrărilor,  în  cazul  în  care  nu  au fost îndeplinite condițiile pentru autorizarea sa, iar o 

eventuală cale de atac ar fi lipsită de obiect. 

 

 
1.2.4.PRELUNGIREA MĂSURII SUPRAVEGHERII TEHNICE 

 
Mandatul de supraveghere tehnică se emite inițial pe o durată de cel mult 30 de zile. 

Acesta poate fi prelungit dacă sunt îndeplinite condițiile prevăzute de art.139 C.pr. pen., 

succesiv pentru perioade de cel mult 30 de zile . De precizat că, durata totală a măsurii de 

supraveghere tehnică, cu privire la aceiași persoană și aceiași faptă, este de 6 luni iar pentru 

măsura  supravegherii video, audio sau prin fotografiere în spații private este de 120 de zile13. 

În ceea ce privește competența, legiuitorul a stabilit că aceleași reguli de competență din 

materia emiterii mandatului de supraveghere tehnică se aplică în mod corespunzător şi în 

procedura prelungirii procedeului probator. 

De asemenea în ceea ce privește prelungirea măsurii de supraveghere tehnică, se reține 

că, dacă, după emiterea mandatului de supraveghere tehnică, din investigațiile efectuate rezultă 

fapte noi sau participarea la comiterea faptei investigate a unor persoane care au o anumită 

calitate, iar acestea atrag competenţa materială sau personală al unei instanţe superioare, 

procurorul care  a dispus extinderea urmăririi penale pentru noile fapte sau persoane va solicita 

prelungirea supravegherii tehnice judecătorului de drepturi şi libertăţi de la instanţa competentă 

să judece în primă instanță faptele astfel cum rezultă din actele de urmărire penală de la 

momentul solicitării prelungirii. 

Spre deosebire de vechiul Cod, noul Cod de Procedură penală nu mai prevede instituția 

reînnoirii mandatului de supraveghere tehnică după expirarea acestuia. 

Din acest aspect se rețin două aspecte importante și anume: pentru a se dispune 

prelungirea măsurii supravegherii tehnice este necesar ca mandatul anterior să nu îşi fi încheiat 

încă efectele. 

Un al doilea aspect: în cazul în care supravegherea tehnică autorizată/prelungită anterior 

şi-a încetat efectele, iar durata maximală a supravegherii tehnice nu a fost atinsă încă în cauză 

procurorul poate solicita judecătorului de drepturi şi libertăţi emiterea unui nou mandat de 

supraveghere tehnică în cazul în care sunt îndeplinite condiții prevăzute de art. 139 NCPP, iar 

nu prelungirea mandatului de supraveghere tehnică ale cărui efecte au încetat anterior. 

Dacă  se solicită prelungirea măsurii supravegherii tehnice, judecătorul de 

drepturi şi libertăţi se pronunță în camera de consiliu, fără citarea părţilor, prin încheiere care nu 

este supusă căilor de atac. Participarea procurorului nu este obligatorie iar întocmirea minutei este 

obligatorie. 

Durata totală a măsurilor de supraveghere tehnică (toate măsurile de supraveghere tehnică 

                                                           
13 Nicolae Volonciu, Andreea Simona Uzlău, Raluca Moroşanu, Victor Văduva, Daniel Atasiei, Cristinel 

Ghigheci, Corina Voicu , Georgiana Tudor, Teodor-Viorel Gheorghe, Cătălin Mihai Chiriţă - Noul Cod de 

Procedură penală comentat, Ed. Hamangiu, 2014. 
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cumulate, nu fiecare măsură în parte) cu privire la aceiași persoana aceiași faptă nu poate depăși, 

în aceiași cauză, 6 luni (termen substanţial). 

După depășirea termenului de 6 luni este posibilă în aceiași cauză și cu privire la aceiași 

persoană obținerea unei autorizații de interceptare, dar pentru o altă faptă ca de exemplu: după 

începerea urmăririi penale pentru săvârșirea infracțiunii de luare de mită și dispunerea 

interceptării convorbirilor telefonice pentru o durată de 6 luni, se constată că există date și indicii 

temeinice cu privire la săvârșirea de către aceiași persoană a unei infracțiuni de trafic de 

influență. 

Pentru această din urmă infracțiune se poate solicita și obține o nouă autorizare de 

interceptare a convorbirilor inculpatului. De altfel, este posibil ca durata supravegherii tehnice 

într-o cauză să fie mai mare de 6 luni când procedeul probator a vizat persoane diferite14. 

Termenele prevăzute de lege pentru luarea sau prelungirea (inclusiv durata maximă) 

măsurii supravegherii tehnice sunt reglementate de lege pentru  a apăra drepturi extra 

procesuale, cum este dreptul la viaţă privată. Prin urmare, dispozițiile art. 271 NCPP se aplică 

şi în acest domeniu, termenele calculându- se pe zile/luni pline. 

 

 
1.2. 5.AUTORIZAREA SUPRAVEGHERII TEHNICE DE  PROCUROR 

 
Potrivit art. 141 Cod pr. penală autorizarea măsurii supravegherii tehnice poate fi dispusă 

de către procuror , pentru o durată de 48 ore. Procurorul se pronunță prin ordonanță15. 

În ceea ce privesc condițiile ce trebuie îndeplinite, se reține că toate condițiile prevăzute 

de art. 139 Cod pr. Penală trebuie respectate și în acest caz, iar la ele se mai adaugă o condiție 

esențială și anume urgența. Prevederile art. 141 alin. 1 lit. a Cod pr. Penală nu definesc urgența, 

dar oferă suficiente criterii pentru a putea fi determinată în concret16: obținerea mandatului de 

supraveghere pe căile normale, respectiv prin solicitarea de la judecătorul de drepturi și libertăți 

ar conduce la o întârziere substanțială a cercetărilor, la pierderea, alterarea sau distrugerea 

probelor ori ar pune în pericol siguranța persoanei vătămate, a martorului sau a membrilor 

familiilor acestora. 

Un exemplu în acest caz ar fi, în ipoteza în care membrii unei grupări infracționale 

organizate decid intempestiv să îşi schimbe telefoanele şi cartele  pe care le foloseau pentru a 

comunica şi să ţină legătura între ei pentru finalizarea activității infracționale prin intermediul 

noilor numere de telefon; ori în ipoteza în care, pe parcursul supravegherii tehnice, se constată 

că persoana monitorizată folosește şi un alt telefon de care organele de urmărire penală nu 

avuseseră cunoștință până în acel moment etc. 

Curtea Europeană a apreciat în cauza Blaj c. României că nu se poate reţine o încălcare a 

dreptului la viaţă privată prin rapoarte doar la faptul că măsura supravegherii tehnice a fost 

dispusă în situaţii de urgență de către procuror, măsura sa fiind supusă controlului judiciar a 

posteriori. 

Încheierea de admitere ori ordonanța procurorului prin care se autorizează măsura de 

supraveghere tehnică trebuie să cuprindă: 

-denumirea parchetului; 

                                                           
14 Mihail Udoriu Procedură penală Partea Generală, Editura C.H Beck 2017 
15 Codul de procedură penală 
16 Nicolae Volonciu, Andreea Simona Uzlău, Raluca Moroşanu, Victor Văduva, Daniel Atasiei, Cristinel 

Ghigheci, Corina Voicu , Georgiana Tudor, Teodor-Viorel Gheorghe, Cătălin Mihai Chiriţă - Noul Cod de 

Procedură penală comentat, Ed. Hamangiu, 2014. 
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-data, ora şi locul emiterii; 

-numele  şi  prenumele  precum  şi  calitatea  persoanei  care  a dat ordonanța; 

-indicarea măsurii concrete încuviințate; 

- perioada şi scopul pentru care s-a autorizat măsura; 

-numele persoanei care este supusă măsurii de supraveghere tehnică, ori datele de 

identificare ale acesteia, dacă sunt cunoscute; 

-indicarea, în cazul în care este necesar faţă de natura măsurii încuviințate, a elementelor de 

identificare a fiecărui telefon, a punctului de acces la un sistem informatic, a oricăror date 

cunoscute pentru identificarea căii de comunicare; 

-semnătura procurorului şi ștampila unității de parchet. 

 

În cazul în care procurorul dispune supravegherea tehnică, nu se emite mandat de 

supraveghere tehnică de către acesta, ordonanța procurorului urmând a fi pusă în executare. 

După dispunerea măsurii, procurorul are îndatorirea de a sesiza, în termen de cel mult 24 

de ore, termen ce este calculat de la expirarea măsurii, judecătorul de drepturi şi libertăți de la 

instanța căreia i-ar reveni competența să judece cauza în primă instanță sau de la instanța 

corespunzătoare în grad acesteia în a cărei circumscripție se află sediul parchetului din care face 

parte procurorul care a emis ordonanța, în vederea confirmării măsurii. Acesta înaintează 

totodată şi un proces-verbal de redare rezumativă a activităților de supraveghere tehnică 

efectuate (în mare sunt evidențiate faptele şi împrejurările relevante sub aspect probatoriu) şi 

dosarul cauzei. 

Termenul de 24 de ore este un termen procedural de decădere care se calculează pe ore 

libere (în concret vor fi 26 de ore) şi care nu este susceptibil  de prorogare în ipoteza în care 

expiră într-o zi nelucrătoare. Depășirea acestui termen va atrage respingerea cererii procurorului 

de confirmare a măsurii supravegherii tehnice;  în  această ipoteză ordonanța procurorului nu  

vă fi nici confirmată şi nici infirmată, situația fiind echivalentă cu cea în care procurorul nu 

sesizează judecătorul de drepturi şi libertăți în vederea confirmării procedeului probator; în acest 

caz, orice parte sau subiect procesual poate cere anularea ordonanței prin care a fost încuviințat 

procedeul probator de procuror  şi a probelor obţinute în urma acestuia în condițiile art. 282 

NCPP; 

Judecătorul de drepturi şi libertăţi se pronunță asupra legalității şi temeiniciei ordonanței 

procurorului; în cazul în care judecătorul de drepturi şi libertăţi apreciază că au fost îndeplinite 

condițiile prevăzute de lege, confirmă în termen de 24 de ore măsura dispusă de procuror, prin 

încheiere, pronunțată în camera de consiliu, fără citarea părţilor; participarea procurorului nu 

este obligatorie. 

Dacă procurorul a solicitat, totodată, judecătorul de drepturi şi libertăți poate dispune 

luarea măsurii supravegherii tehnice pe o durată de 30 de zile sau poate dispune respingerea 

acestei din urmă solicitări  dacă supravegherea tehnică nu este necesară şi proporțională cu 

scopul urmărit. În acest caz procedura se desfășoară în camera de consiliu, fără citarea părţilor, 

dar cu participarea obligatorie a procurorului. 

Totodată, în cazul în care judecătorul de drepturi şi  libertăți  consideră că nu au fost 

respectate condițiile prevăzute de lege, infirmă măsura luată de către procuror şi dispune 

distrugerea probelor obținute în temeiul acesteia (de pildă, în cazul în care se constată că 

dispunerea măsurii de supraveghere tehnică de către procuror nu a justificat urgența). Procurorul 

distruge probele astfel obţinute (inclusiv procesul-verbal de redare rezumativă) şi întocmește un 

proces-verbal în acest sens. Încheierea prin care judecătorul de drepturi şi libertăţi se pronunță 

asupra măsurilor dispuse de procuror nu este supusă căilor de atac. 

Și în cazul în care judecătorul de drepturi şi libertăţi a infirmat măsura supravegherii 

tehnice dispusă de procuror, acesta poate solicita şi obţine (în aceeaşi zi sau ulterior) 

încuviințarea procedeului probatoriu, dacă sunt îndeplinite condițiile generale prevăzute de art. 
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139 NCPP. 

 

 

1.2.6. ÎNREGISTRĂRILE  PRIVATE 

 
Părţile procesuale, subiecții procesuali principali sau orice alte persoane (de exemplu 

denunțători) pot efectua înregistrări ale convorbirilor sau comunicărilor purtate de acestea cu 

terţii (nu a celor purtate de terţi, în care nu sunt implicate), fără autorizare din partea procurorului 

sau a judecătorului de drepturi şi libertăţi, indiferent de natura infracțiunii sau de existenţa sau 

inexistenţa unui proces penal. 

Această ipoteză este prevăzută de art. 139 alin. (3) teza I NCPP și asumă faptul subiecţii 

acționează din proprie inițiativă sau la indicațiile unei alte persoane, înregistrându-și propriile 

comunicări, iar nu la inițiativa sau sub coordonarea organelor de urmărire penală, caz în care 

aceştia, plasându-se în 

postura unor agenţi ai statului este necesară autorizarea procurorului (în cazuri urgente) 

sau a judecătorului drepturi şi libertăţi, în lipsa căreia proba este nelegal obţinută. 

Relevantă în acest este cauza M.M. c. Olandei (CEDO Hotărârea  din 

8 aprilie 2003, cauza M.M c Olandei, parag. 36-46) în care conversațiile reclamantului au 

fost înregistrate, la sugestia procurorului, de către o persoană ce se considera victima infracțiunii 

de atentat la pudoare săvârșită de către reclamant. Astfel, la telefonul victimei a fost branşat de 

organele de poliţie un sistem de înregistrare, iar în locuința sa a fost instalat un sistem de 

înregistrare, fiindu-i sugerat acesteia să canalizeze discuțiile reclamantul către avansurile 

sexuale pe care acesta i le făcea, în vederea obținerii probe în acuzarea reclamantului. 

În acest context Curtea Europeană a apreciat că există o ingerință a autorităților în dreptul 

la viaţă privată, prin utilizarea persoanelor private în scopul obținerii de probe în procesele 

penale, chiar dacă acestea aveau posibilitatea de opţiune cu privire la efectuarea înregistrării 

fără implicarea autorităților, dispuneau de dreptul de dispoziție asupra materialelor înregistrate 

sau aveau controlul desfășurării discuțiilor49. 

Tot astfel, în cauza Van Vondel c. Olandei, (CEDO Hotărârea din 25 octombrie 2007, în 

cauza Van Vondel c Olandei parag 49-55) instanţa europeană a reţinut că înregistrarea 

convorbirilor telefonice private purtate de reclamant cu un terţ (partener de afaceri), efectuată 

de către acesta din urmă,  prin folosirea echipamentelor tehnice ale poliţiei, constituie o ingerinţă 

în viaţa privată şi/sau a corespondenţei (în sensul de comunicare telefonică), ce este imputabilă 

autorităților, dacă nu este prevăzută de lege. Curtea Europeană a enunțat că înregistrarea 

convorbirilor telefonice particulare de către partenerul de discuţie şi folosirea, cu caracter privat, 

a acestora nu este per se  incompatibilă cu prevederile art. 8, dacă este efectuată cu mijloace 

private. Această situație trebuie distinsă de monitorizarea şi înregistrarea convorbirilor efectuate 

de către o persoană privată  şi suportul tehnic din partea autorităților,  în scopul folosirii acestor 

date într-o anchetă penală. 

Se pot folosi în procesul penal, chiar dacă au fost efectuate fără autorizație: înregistrările 

în mediul înconjurător efectuate de părţi sau de orice alte persoane cu privire la propriile 

comunicări sau înregistrările de imagini efectuate de părţi sau alte persoane, precum şi orice alte 

înregistrări dacă nu sunt interzise de lege [art. 139 alin. (3) NCPP]; de pildă, pot fi folosite în 

procesul penal înregistrările de imagini efectuate de camerele de filmat ale unui supermarket 

sau cele plasate în holul unui bloc de locuinţe, de camerele de supraveghere a traficului utilizate 

de organele poliţiei rutiere etc. 
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CONCLUZII 

 
Materia probelor şi implicit a măsurilor speciale de supraveghere este interesantă prin 

bogăția și complexitatea problemelor pe care le ridică și ca atare, ne-a permis o sintetizare 

unitară a instituției probelor si a supravegherii tehnice, printr-o sintetizare a literaturii de 

specialitate din domeniu într-o formă armonioasă, perfectabilă însă, ca orice lucru uman. 

Aşa cum am arătat în cadrul lucrării, înregistrările şi interceptările se constituie ca 

mijloace de probă, atât în ţara noastră dar şi în ţări occidentale aşa cum sunt Statele Unite sau 

Anglia. 

Legiuitorul a stabilit în mod clar care sunt care sunt condițiile şi cazurile în care se admit, 

care este autoritatea care veghează asupra acestor interceptări precum şi modul în care sunt 

valorificate şi valoarea lor probatorie. 

Dezvoltarea tehnologică a condus la varietatea modalităților prin care se pot realiza 

interceptări, astfel că existența interceptări realizate cu ajutorul imaginilor, interceptărilor şi 

înregistrări ale convorbirilor telefonice dar si posibilitatea de a realiza localizării şi urmări prin 

GPS. 

Este interesant a se observa modul în care diferite state dezvoltate reglementează 

înregistrările şi interceptările, a se urmări care sunt infracțiunile care intră în incidența acestor 

instrumente, cât timp se pot realiza şi mai ales cine controlează modalitatea în care se realizează 

interceptările. 
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Rezumat: Din punct de vedere juridic, victima este parte în procesul penal, pe baza declaraţiilor 

pe care aceasta le dă declanşându-se de cele mai multe ori urmărirea penală sau, în anumite cazuri cercetarea 

judecătorească (plângere a prealabilă). Psihologii consideră că, în anumite situaţii, victima este persoana 

care oferă cele mai puţine garanţii de veridicitate în declaraţiile sale, chiar şi în cazul celei mai bune 

credinţe. Acest fapt se datorează momentului săvârşirii infracţiunii, victima fiind supusă unor stării emotive 

deosebit de puternice, ceea ce face ca perceperea actului  şi întipărirea lui în memorie să se facă în condiţiile 

unei reduse posibilităţi de activitate corticală conştientă şi controlată. 

Aşa fiind, la audierea victimei minorei, se va ţine seamă de caracteristicile vârstei, de personalitate 

ale minorului. În aceste condiţii ar trebui să se aibă în vedere raportarea la diverse perioade ale minorităţii 

şi nu de psihologia minorului în general. Formularea, ordinea întrebărilor adresate este esenţială. 

 

Summary: From a legal point of view, the victim is a party to the criminal case, based on the 

statements that it gives, most often triggering the criminal prosecution or, in some cases, the judicial 

investigation (complaint beforehand). Psychologists believe that, in certain situations, the victim is the 

person who offers the least guarantees of truthfulness in his statements, even in the case of the best faith. 

This fact is due to the time when the crime was committed, the victim being subjected to particularly strong 

emotional states, which makes the perception of the act and its imprinting in memory done under the 

conditions of a reduced possibility of conscious and controlled cortical activity. 

Thus, when hearing the victim of the child, the characteristics of the age, personality of the minor 

will be taken into account. Under these conditions, consideration should be given to reporting at different 

periods of the minority rather than the psychology of the minor in general. The formulation, the order of 

the questions asked is essential. 

 

 

Din punct de vedere juridic, victima este parte în procesul penal, pe baza declaraţiilor pe 

care aceasta le dă declanşându-se de cele mai multe ori urmărirea penală sau, în anumite cazuri 

cercetarea judecătorească (plângere a prealabilă). Psihologii consideră că, în anumite situaţii, 

victima este persoana care oferă cele mai puţine garanţii de veridicitate în declaraţiile sale, chiar 

şi în cazul celei mai bune credinţe. Acest fapt se datorează momentului săvârşirii infracţiunii, 

victima fiind supusă unor stării emotive deosebit de puternice, ceea ce face ca perceperea actului  

şi întipărirea lui în memorie să se facă în condiţiile unei reduse posibilităţi de activitate corticală 

conştientă şi controlată. 

Aşa fiind, la audierea victimei minorei, se va ţine seamă de caracteristicile vârstei, de 

personalitate ale minorului. În aceste condiţii ar trebui să se aibă în vedere raportarea la diverse 

perioade ale minorităţii şi nu de psihologia minorului în general. Formularea, ordinea întrebărilor 

adresate este esenţială. 
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Pentru a-şi învinge teama sau pentru a uita eventuala lecţie învăţată, audierea minorului 

trebuie să se facă pe un ton bland, familiar, mai întâi asupra unor chestiuni generale. 

Urmând a învinge blocajele psihice-a le preveni sau elimina dacă au apărut în discuţia cu 

minorul trebuie să fie adaptată la posibilităţile intelectuale ale acestuia, folosindu-se termeni pe 

care-i înţelege. Trecerea  la obiectul audierii se va face în mod treptat lăsându-l pe minor să declare 

tot ce ştie, evitând pe cât posibil orice intervenţie. 

Folosirea cunoştinţelor unui psiholog sau asistent social este utilă pentru  pregătirea 

minorului în vederea  audierii acestuia. 

Minorul trebuie asigurat şi încurajat că declaraţia sa în care spune adevărul este foarte 

important pentru mersul justitiei, nu neaparat pentru a pedepsi pe cineva ci pentru a se afla 

adevărul; că tot ce-şi aminteşte este important. 

Aceste elemente conduc la realizarea contactului psihologic între judecător şi minorul 

victimă, asigurându-se realizarea unei atmosfere de dialog deschis, a uni climat de siguranţă şi 

încredere prin înlăturarea tuturor elementelor ce ar putea influenţa defavorabil pe minor. 

În situaţia în care audierea victimei urmează să se poarte asupra unor fapte şi împrejurări 

de natură să pună minorul într-o situaţie stânjenitoare , umilitoare,stare accentuată de prezenţa 

publicului din sala de judecată, instanţa poate declara şedinţa secretă, în temeiul dispoziției art.290 

Cod proc.pen. 

Audierea victimei minore în şedinţă secretă rezidă din dispoziţiile art. 22 din Legea 

272/2004 potrivit căruia „ copilul are dreptul la protejarea imaginii sale publice şi a vieţii sale 

intime, private şi familiale, fiind interzisă orice acţiune de natură să afecteze imaginea publică a 

copilului sau dreptul acestuia la viaţa intimă, privată şi familială”. 

Studiile psihologice au dovedit însă că, deşi foarte valoroase declaraţiile victimei trebuie 

analizate şi verificate minuţios, cu competenţă şi responsabilitate deoarece independente de voinţa 

acestora, pot denatura faptele.. 

La aprecierea declaraţiei victimei, judecătorul trebuie să ţină seama de modul în care 

minorul a păstrat în memorie evenimentul traumatizant, de modul în care a perceput evenimentul, 

de modul în care poate să îşi amintească evenimentul traumatizant. Caracteristic fazei de judecată 

a procesului penal este faptul că între victimă şi magistraţi se stabileşte cu ocazia audierii 

nemijlocite de către judecător o legătură mediată prin intermediul avocatului acesta din urmă fiind 

cel care va afla doleanţele victimei şi le va prezenta instanţei. Din punct de vedere psihologic 

victima poate să colaboreze cu avocatul şi instanţa de judecată sau poate să manifeste reticenţă în 

legătură cu posibilitatea şi disponibilitatea istanţei de a rezolva situaţia. 

Şi necesitatea reparării prejudiciilor cauzate prin infracţiune determină o perspectivă 

psihologică asupra categoriilor de prejudicii de natură morală datorată traumei psihice suportate. 

S-au identificat : 

- prejudicii constând în dureri fizice sau psihice; 

- prejudiciul estetic (sluţirea victimei); 

- prejudiciul de agrement (compensaţii aduse la modul de viaţă ce se datorează alterării 

integrităţii sale funcţional-fiziologice); 

- prejudiciul juvenil (prejudiciul moral suferit de un tânăr ce-şi vede reduse speranţele 

de viaţă); 

Nu întotdeauna la formele procesului penal victima are satisfacţia acoperirii prejudiciului 

produs, acest fapt datorându-se mai multor factori (starea materială a infractorului, posibilitatea 

dovedirii prejudiciului produs). 

Prin adoptarea Legii nr.211/2004 această chestiune are intr –o anumită măsură o 

rezolvare. 

Cazuistica relevă că infracţiunile în care minorii apar cel mai frecvent ca victime sunt 

cele privitoare la viaţa sexuală, la integritatea fizică şi morală a minorilor precum şi cele privitoare 

la libertatea persoanei. 
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Calitatea persoanelor implicate în cercetarea şi judecarea cauzelor cu minori. 

În cauzele penale pentru stabilirea adevărului contează nu numai pregătirea profesională 

pe care o are poliţistul sau magistratul, predominant natură juridică, ci şi anumite caracteristici 

psihologice ale personalităţii sale care conjugate cu cele ale altor persoane implicate în scenariul 

judiciar facilitează derularea acţiunii juridice. 

Persoanele implicate în cercetarea şi judecarea cauzelor cu minori, fie ei victime sau 

infractori deosebit de complexe datorită existenţei legale, morale şi de competenţă,cer 

profesioniştilor implicaţi cunoaşterea profundă şi nuanţată a dispoziţiilor legale, armonizarea într-

o sinteză echilibrată a cerinţelor generale ce fundamentează statutul lor deontologic dar şi 

valorificarea maximă a potenţialului psihologic. 

Cunoştinţele de psihologie devin obligatorii pentru persoana însărcinată cu derularea 

anchetei judiciare, ştiut fiind că mai ales în cazul persoanelor imature şi labile emoţional,cum sunt 

de regulă minorii, fără experienţă în raport cu situaţiile de acest gen, este necesară crearea uni 

climat de siguranţă şi încredere reciprocă a uni dialog deschis, degajat în care aceştia să-şi înţeleagă 

statutul în faţa autorităţilor şi obligaţiile ce le revin. 

Mai mult de atât persoana care instrumentează cauzele cu minori este necesar să se 

pregătească continuu şi în domeniul ştiinţelor conexe: psihologia dezvoltării, victimologie, 

sociologie. 

Pe de altă parte, profesioniştii implicaţi trebuie să aibă o concepţie clară despre lume şi 

viaţă, despre societate şi legile ce o guvernează. Ei trebuie să ştie precis care sunt, în ce constau, 

şi ale cui sunt valorile şi interesele pe care le apără. 

Gândirea profesionistului trebuie să se caracterizeze prin claritate, profunzime, rigoare 

mobilitate şi coerenţă şi să se bazeze pe un dezvoltat spirit critic. Să sesizeze amănuntele 

contradictorii, neplauzibile, inadvertenţele, să deosebească uşor realul de ireal, semnificativul de 

nesemnificativ, să pătrundă şi să aprecieze faptele la justa lor valoare pentru că numai în acest fel 

va putea fundamenta o soluţie judiciară. 

În activitatea de stabilire pe bază de probe a stării de fapt, poliţistul sau magistratul 

operează reversibil şi recursiv, acesta stochează informaţiile şi menţine continuitatea fluxului 

informaţional. 

Memoria nu cuprinde numai –informaţia pur cantitativă despre relatările celui intervievat 

ci şi evaluările, interpretările acestei informaţii prin prisma criteriilor socioculturale, etice, estetice, 

filosofice proprii. 

Integritatea senzorială constituie comportamentul profesional echilibrat pe fondul psiho-

fiziologic general pozitiv, respectiv imaginaţia pentru înţelegerea unor situaţii, fapte sau 

împrejurări care-i sunt doar sugerate pe parcursul relatării, o mare stabilitate şi o bună concentrare. 

Echilibrul emoţional vizează componenta afectivă a personalităţii anchetatorului şi stă la 

baza unor calităţi necesare în reuşita activităţii anchetatorului, relativ tact, răbdare, toleranţă, 

disponibilitate de a asculta, disponibilitate empatică, stăpânire de sine, toate acestea conferind un 

fond psihologic general pozitiv. 

Incompatibile cu rolul de anchetator sunt aroganţa, vanitatea, dezgustul, plictiseala, 

suspicionarea anumitor categorii ca fiind infractori (cetățeni de etnie romă recidivişti). 

Dacă anchetatorul va apare ca o persoană impresionabilă, nervoasă, iritată sau ca o 

persoană care trece cu uşurinţă de la o stare psihică la alta, ori preocupat de propriile -i probleme, 

şansele de a-şi atinge scopul sunt foarte reduse. 
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Rezumat:  Este cunoscut faptul că soțul supraviețuitor, datorită legăturii afective pe care o dezvoltă cu 

soțul defunct are în materie succesorală o situație privilegiată în sensul că este beneficiarul vocației legale la 

moștenirea acestuia, însă totodată, acesta poate fi și beneficiarul vocației succesorale testamentare pe care 

defunctul soț i-o poate conferi prin testament. Această situație îi conferă soțului supraviețuitor posibilitatea de a 

cumula vocația succesorală legală cu cea testamentară, respectiv calitatea de moștenitor legal cu cea de moșteniror 

testamentar. 

Soțul supraviețuitor poate fi chemat de lege la moștenire  și împotriva dorinței soțului defunct întrucât are 

calitatea de moștenitor rezervatar, aspect care-i conferă dreptul de a culege o cotă  stabilită de lege indiferent de 

voința celui care lasă moștenirea. 

Deşi soţul supravieţuitor nu face parte din nicio categorie de moștenitori legali, deci  nefiind rudă cu 

defunctul, având în vedere afecţiunea reciprocă dintre aceştia, legiuitorul îi recunoaște un drept la moştenire în 

concurs cu oricare din clasele de moştenitori legali, inclusiv dreptul la rezerva succesorală, precum şi anumite 

drepturi succesorale accesorii. Acesta nu este înlăturat de la moștenire, dar nici nu înlătură rudele defunctului , 

indiferent de clasa din care fac parte. 

 

Summary: It is known that the surviving spouse, due to the affective connection with the deceased one, 

has a privileged situation in the matter of succession, that is he/she is the beneficiary of the legal vocation to the 

inheritance. He/she may also be the beneficiary of the testamentary succession vocation that the deceased spouse 

can confer by will. This situation gives the surviving spouse the opportunity to combine the legal and testamentary 

succession vocation, respectively the quality of legal heir with that of testamentary heirs. 

The surviving spouse can be called by law to the inheritance, even if it is against the wish of the deceased 

spouse, as he/she has the capacity of compulsory heir, aspect that gives him/her the right to collect a legally 

established quota regardless of the will of the one who leaves the inheritance.  

Although the surviving spouse does not belong to any category of legal heirs, so he/she is not related to 

the deceased, because of the mutual affection between them, the legislator recognizes a right to inheritance in 

competition with any of the classes of legal heirs, including the right to inheritance reserve, as well as certain 

accessory successor rights. The surviving spouse is not removed from the inheritance, but neither does he remove 

the deceased's relatives, regardless of the class they belong to. 

 

Cuvinte cheie: soț supraviețuitor, capacitate succesorală, nedemnitate, succesorală,vocație succesorală , 

drept de abitație. 

Key words: surviving spouse, successoral capacity, successoral indignity, succession vocation, right of 

habitation. 

 

 

        Normele dreptul civil cuprind întreaga viaţă a ființei umane, începând cu concepția, continuând cu 

logodna și căsătoria, iar în final abordează aspecte ce privesc moartea persoanei fizice, respectiv 

consecințele acesteia cu privire la  patrimoniul persoanei decedate, adică moştenirea.  
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      Deși nu este rudă cu soțul defunct,  este cunoscut faptul că soțul supraviețuitor, datorită legăturii 

afective pe care o dezvoltă cu acesta, are în materie succesorală o situație privilegiată în sensul că este 

beneficiarul vocației legale la moștenire17, însă totodată, acesta poate fi și beneficiarul vocației 

succesorale testamentare pe care defunctul soț i-o poate conferi prin testament. Această situație îi conferă 

posibilitatea soțului supraviețuitor de a cumula vocația succesorală legală cu cea testamentară, respectiv 

calitatea de moștenitor legal cu cea de moșteniror testamentar. 

       Soțul supraviețuitor poate fi chemat de lege la moștenire  și împotriva dorinței soțului defunct 

întrucât are calitatea de moștenitor rezervatar, aspect care-i dă dreptul de a culege o cotă legal stabilită 

indiferent de voința celui care lasă moștenirea.18 

       Deşi soţul supravieţuitor nu face parte din nicio categorie de moștenitori legali, deci  nu este rudă 

cu defunctul, având în vedere afecţiunea reciprocă dintre aceştia, legiuitorul îi recunoaște un drept la 

moştenire în concurs cu oricare dintre clasele de moştenitori legali, inclusiv dreptul la rezerva 

succesorală, precum şi anumite drepturi succesorale accesorii. Acesta nu este înlăturat de la moștenire, 

dar nici nu înlătură rudele defunctului , indiferent de clasa din care fac parte. 

     Pentru a-l putea moşteni pe defunct, soţul supravieţuitor trebuie să îndeplinească conform 

dispozițiilor Codului civil, două condiţii generale şi una specială. Astfel, acesta trebuie: 

- să aibă capacitate succesorală; 

- să nu fie nedemn de a moşteni; 

- pe lângă  aceste două condiţii, art. 970 Cod civil ne impune o a treia condiţie  și anume aceea de 

a  avea calitatea de soţ la data deschiderii succesiunii. Această condiție își găsește aplicabilitatea doar în 

materia drepturilor succesorale ale soţului supravieţuitor, și o înlocuieşte pe cea generală referitoare la 

vocația succesorală. 

        Prin urmare, pentru a putea beneficia de moștenire, soțul supraviețuitor trebuie să aibă capacitate 

succesorală, respectiv să fie în viață la data deschiderii moștenirii.  

        În ceea ce privește condiția de a nu fi nedemn , reglementatǎ de Codul civil19 soţul supravieţuitor, 

decade din dreptul de a moşteni, inclusiv rezerva succesoralǎ, întrucât a sǎvârşit o faptǎ gravǎ, prevǎzutǎ 

expres de legiuitor, împotriva soţului defunct sau a unui succesibil al acestuia.  

        Nu trebuie să confundăm nedemnitatea20 soţului supravieţuitor cu capacitatea acestuia  de a 

moșteni. Incapacitatea este consecința neîndeplinirii calitǎţilor sau condiţiilor de a moșteni din motive 

care nu țin de voinţa soţului succesibil, câtă vreme,  nedemnitatea intervine ca urmare a sǎvârşirii de 

cǎtre soţul succesibil a unei fapte grave, ce vizeazǎ personaje cheie a masei succesorale21.  

        Ne vom opri mai mult asupra condiției privind calitatea de soț  a soțului supraviețuitor la data 

deschiderii moștenirii. 

       Pentru ca soţul supravieţuitor să aibă această calitate, căsătoria trebuie să fie valabil încheiată, adică 

să fie îndeplinite toate condiţiile de fond şi formă necesare pentru încheierea ei. 

       Calitatea de soț se poate pierde ca urmare a desfacerii căsătoriei prin divorț, în următoarele cazuri: 

- dacă căsătoria era desfăcută prin divorț, la  data  deschiderii moștenirii printr-o hotărâre 

judecătorească rămasă definitivă, soțul supraviețuitor nu mai prezintă vocație succesorală concretă;22 

- dacă în momentul anterior deschiderii moștenirii, s-a  constatat  prin hotărâre judecătorească  

nulitatea sau anularea căsătoriei, problema unor drepturi succesorale nu se mai pune, deoarece calitatea 

de soț nu mai există, căsătoria fiind desfiinţată cu efect retroactiv.23 

                                                           
17 Art. 971 Cod civil. 
18 Art.1086-1087 Cod civil. 
19 Art.958-961Cod civil. 
20 În ceea ce ne priveşte apreciem cǎ nedemnitatea succesoralǎ, indiferent de persoana vizatǎ, reprezintǎ o sancțiune civilǎ 

întemeiată pe motive de moralitate publicǎ, referindu-se la ambele forme ale moştenirii şi putând fi înlǎturatǎ prin voinţa 

expresǎ  a celui care lasǎ moştenirea. 
21 A se vedea: I.Genoiu, Ce drepturi are soțul supraviețuitor la moștenirea soțului decedat, Ed. C.H.Beck 2013,p.10. 
22 Art. 382 alin (1) din Cod civil. 
23 A se vedea: S.Georgescu Bona, Moștenirea legală. Aspecte teoretice şi practice. , Ed. Eurostampa, 2017, p.84 
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În mod excepțional, dacă soțul supraviețuitor a fost de bună credință la încheierea căsătoriei 

declarată nulă sau anulată, el păstrează situația unui soț dintr-o căsătorie valabilă, până la data când 

hotărârea instanței devine definitivă24. 

          La data decesului, soţul supravieţuitor este îndreptățit la moştenirea averii lăsate de defunct, chiar 

dacă soţii erau în procedură de divorţ, fără a exista o hotărâre de divorţ definitivă sau fără ca certificatul 

de divorţ eliberat de notar sau de ofiţerul stării civile să fie eliberat. Nu are importanţă durata căsătoriei 

sau dacă soţii nu aveau un domiciliu comun, dacă erau în proces de divorţ, dacă au avut sau nu copii, 

dacă erau despărţiţi în fapt etc. 

         Concubinul nu are drepturi succesorale asupra moştenirii defunctului, indiferent de durata relaţiei 

pe care a avut-o cu acesta, legiuitorul neacordându-i acelaşi statut ca şi soţului supravieţuitor. 

 

       Prin urmare, Codul civil recunoaște în cuprinsul art. 970 - 974 soțului supraviețuitor trei categorii 

de drepturi: 

- un drept de moștenire în concurs cu clasele de moștenitori legali sau în lipsa rudelor din cele 

patru clase; 

- un drept de moștenire special care include mobilierul și obiectele de uz casnic, precum și, 

- un drept temporar de abitaţie asupra locuinţei în casa în care a locuit până la data deschiderii 

moştenirii, dacă nu are un alt drept real de a folosi o locuinţă corespunzătoare şi dacă 

respectiva locuinţă face parte din bunurile moştenirii. 

       Unul din aspectele cele mai importante pe care trebuie să-l avem în vedere la decesul unuia dintre 

soți este determinarea masei succesorale, respectiv  a drepturilor și obligațiilor care o compun. 

       În afară de bunurile proprii care au aparținut soțului defunct, mai există și bunurile comune ale 

soților, pe care aceștia le-au deținut în codevălmășie.25  

       Întrucât la decesul unuia dintre soți comunitatea de bunuri încetează, este necesar  să se determine 

partea cuvenită soțului defunct din această comunitate, care, împreună cu celelate bunuri, vor compune 

masa succesorală. 

       Împărțeala comunității legale se face potrivit dispozițiilor Codului civil prevăzute pentru desfacerea 

căsătoriei.26  

      Referitor la dreptul la moștenire al soțului supraviețuitor în concurs cu clasele de moștenitori legali 

acesta are dreptul la o parte din moștenire a cărei întindere variază în funcție de clasa de moștenitori 

legali cu care vine în concurs: 

- în concurs cu descendenții defunctului, indiferent de numărul lor – soțul supraviețuitor are 

dreptul la 1/4 din moștenire; 

- în concurs cu ascendenții privilegiați, indiferent de numărul lor, care vin la moștenire 

împreună cu colateralii privilegiați, indiferent de numrul lor – soțul supraviețuitor are dreptul 

la 1/3 din moștenire; 

- dacă soțul supraviețuitor vine în concurs numai cu ascendenții privilegiați sau numai cu 

colateralii privilegiați, în ambele ipoteze, indiferent de numărul lor, el culege 1/2 din 

moștenire; 
- dacă soțul supraviețuitor vine în concurs cu ascendenții ordinari, sau cu colateralii ordinari , 

indiferent de numărul lor, în ambele cazuri, acesta are dreptul la 3/4 din moștenire.            

        În cazul în care nu există moștenitori legali ori aceștia există, dar sunt nedemni sau renunțători, 

soțul supraviețuitor va culege întreaga moștenire a soțului decedat. 

       În practică există din păcate și ipoteza în care ne putem afla în prezența a doi soți/soții 

                                                           
24 A se vedea: L. Stănciulescu, Curs de drept civil. Succesiuni, Ed. Hamangiu 2012, p.68-69. 
25 Art.339 Cod civil. 
26 Bunurile comune se împart între soți potrivit înțelegerii acestora, iar dacă nu se înțeleg va hotărî instanța judecătorească. 
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supraviețuitoare care invocă drepturi succesorale după soțul defunct și anume în caz de bigamie. În 

această situație, moștenirea lăsată de defunctul soț bigam, respectiv cota din această moștenire pe care 

legiuitorul o stabilește în favoarea soțului supraviețuitor în concurs cu clasele de moștenitori legali, se 

va divide în mod egal între soțul din căsătoria valabilă și soțul din căsătoria nulă, care a fost de bună 

credință necunoscând că defunctul mai era căsătorit.27 

      Conform dispozițiilor art.974 Cod civil, în ipoteza în care soţul supravieţuitor nu vine în concurs cu 

descendenţii lui de cujus, acesta moşteneşte pe lângǎ cota legalǎ de moştenire, mobilierul şi obiectele de 

uz casnic care au fost afectate folosinţei comune a soţilor. De aici se poate concluziona cǎ soţul 

supravieţuitor va beneficia suplimentar de aceste bunuri peste cota lui legalǎ. 

      Totodată, mobilele și obiectele aparținând gospodăriei casnice se cuvin soțului supraviețuitor doar 

în măsura în care defunctul nu a dispus de acestea prin liberalități inter vivos  sau mortis causa. 

      Dreptul special de moştenire al soţului supravieţuitor nu depinde de convieţuirea neîntreruptă a 

soţilor până la decesul unuia dintre ei, aceasta putând înregistra şi întreruperi, admiţându-se existenţa lui 

chiar şi în cazul în care soţii au avut gospodării separate, locuind în localităţi diferite, indiferent de locul 

unde s-ar găsi bunurile la data deschiderii moştenirii.  Este necesar însă ca soţii să nu fi întrerupt 

irevocabil convieţuirea lor, căci în caz contrar soţul supravieţuitor nu poate moşteni decăt bunurile 

dobăndite pănă la data întreruperii în fapt a conviețuirii.28 

     Din categoria mobilierului şi obiectelor aparţinând gospodăriei casnice fac parte bunurile care 

serveau la mobilarea locuinţei soţilor şi obiectele care, prin natura şi afectaţiunea lor, sunt destinate să 

servească în cadrul gospodăriei casnice şi sunt folosite în comun, corespunzător nivelului obişnuit de 

trai al soţilor. 

      Din această categorie nu fac parte bunurile care conform naturii lor nu pot fi și nu au fost folosite în 

cadrul gospodăriei casnice, de pildă: automobilul, imobilul, pianul, sau cele necesare exercitării profesiei 

defunctului, precum și bunurile aparținând gospodăriei țărănești. 

     Referitor la dreptul de abitație al soțului supraviețuitor, existența acestuia presupune un cumul de 

condiții: 

-   casa care face obiectul dreptului de abitaţie să facă parte din bunurile moştenirii;   

      Apreciem că aceasta  poate face parte din moştenire în total sau în parte - deci poate să fie proprietatea 

exclusivă sau comună a soţilor, pentru ca soţul supravieţuitor să beneficieze de acest dreptul. Suntem de 

părere că aşa ar fi corect, întrucât se poate întâmpla ca partea soţului supravieţuitor din proprietatea 

comună să fie foarte mică, deoarece contribuţia acestuia la dobândirea imobilului a fost mică, mai ales 

în condiţiile economiei de piaţă, când s-a creat posibilitatea înfiinţării de societăţi comerciale, în care 

unul din soţi să poată deveni patron al unei astfel de societăţi, așa încât veniturile sale să fie cu mult mai 

mari faţă de ale celuilalt soţ, iar în ipoteza unui partaj succesoral, înainte de expirarea termenului 

prevăzut de lege, soţul supravieţuitor să fie pus în situația de a fi evacuat , în ipoteza în care locuinţa va 

fi atribuită altui comoştenitor.  

- soţul supravieţuitor sa nu fie titular al nici unui drept real de a folosi o altă locuinţă 

corespunzătoare nevoilor sale;  

Nu se va putea prevala de prevederile  art. 973 Cod civil şi nu va putea beneficia de dreptul de 

abitaţie  soţul supravieţuitor care este titularul unui  drept de proprietate, uzufruct, abitaţie, folosinţă, 

concesiune  asupra unei alte locuinţe. 

- soțul supraviețuitor să nu devină prin moștenire proprietar exclusiv al locuinței întrucât 

în caz contrar dreptul de abitație nu se mai justifică; 

- soțul supraviețuitor să fi locuit la data deschiderii moștenirii în locuința respectivă, fie 

împreună cu defunctul fie separat; 

                                                           
27 A se vedea: Fr.Deak, R.Popescu, Tratat de drept succesoral, Ediția a III-a actualizată și completată, Vol. I Moștenirea 

legală, Universul Juridic, 2013, p.250. 
28 A se vedea: D.Chirică, Tratat de drept civil. Succesiunile și liberalitățile, Ed. C.H.Beck, 2014, p.71. 
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- defunctul să nu fi dispus de proprietatea locuinței în favoarea unui terț. 

Dreptul de abitație este un drept real, temporar (care se stinge prin partaj), strict personal, insesizabil 

și cu titlu gratuit. 

În concluzie, analizând aspectele acestui material, dincolo de reglementările legale în materie și 

raportându-ne și la aspectele conferite de legile firii, trebuie să avem în vedere afecţiunea, dintre 

tovarăşul de viață decedat și soțul supraviețuitor cu care a împărţit bune şi rele dea lungul  existenţei 

comune și care trebuie să-i confere acestuia un loc privilegiat în materia dobândirii moștenirii, chiar 

înaintea celorlalți moștenitori. De cele mai multe ori , averea fiecăruia dintre soţi este consecința muncii 

și eforturilor amândurora pe parcursul căsniciei şi chiar dacă averea defunctului este doar rodul muncii 

sale, acesta nu putea să o agonisească, sau să o păstreze, fără spiritul de chibzuință al celuilalt soț. 

Toate aceste aspecte justifică pe deplin faptul ca soțul supraviețuitor poate dobândi drepturi 

succesorale în concurs cu cele patru clase de moștenitori legali, dar poate fi în același timp și beneficiarul 

unor drepturi speciale, respectiv asupra mobilierului și obiectelor aparținând gospodăriri casnice, precum 

și a dreptului de abitație asupra casei de locuit. Aceste drepturi le dobândește în virtutea vocației sale 

legale la moștenire. El are totodată dreptul la rezerva succesorală conferită de lege, în cazul în care 

defunctul a dispus de toată averea sa prin testament și poate cumula vocația succesorală legală cu cea 

testamentară. 
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Rezumat: Reglementarea căilor de atac în Codul de procedură civilă reprezintă, una din cele mai 

democratice opțiuni pe care legiuitorul le-a pus la dispoziția subiectului procesual nemulțumit de o hotărâre 

judecătorească, întrucât prin exercitarea căii de atac, se solicită de regulă, concursul instanței superioare, 

de a verifica legalitatea și temeinicia hotărârii judecătorești, ceea ce conferă justițiabilului siguranța unei 

soluții corecte.  

Apelul reprezintă unica cale ordinară de atac pe care legiuitorul o pune la dispoziția subiectului 

procesual. Totodată, apelul reprezintă o cale de atac de reformare, deoarece este soluționat de instanța 

ierarhic superioară celei care a pronunțat hotărârea, este devolutiv, deoarece provoacă o nouă judecată în 

fond a pricinii, este suspensiv de executare, întrucât termenul de apel suspendă hotărârea primei instanțe, 

cu excepția cazului în care este dată cu executare provizorie.  

Este firesc ca ambietul juridic să fie supus unei permanente evoluții, astfel și în cazul apelului se 

poate constata o evoluție, legiuitorul străduindu-se ca prin normele de procedură să acopere problemele 

practice ivite cu ocazia judecării apelului, astfel încât justițiabilii să beneficieze de o procedură clară și 

coerentă. 

 

Abstract: The regulation of the remedies in the Civil Procedure Code represents one of the most 

democratic options that the legislator has made available to the dissatisfied trial subject with a court 

decision, since by exercising the appeal procedure, one usually requests the help of a higher court to verify 

the legality and soundness of the lower court decision, hence giving the litigant certainty of a fair solution.  

The appeal represents the only ordinary remedial means made available to the litigant by the 

legislator. At the same time, the appeal is a form of adjustment, because it is resolved by the hierarchically 

superior court to the one that passed judgement. It also has a devolutive effect, because it determines a 

retrial of the case and it is suspensive of the enforcement, because the appeal suspends the decision of the 

first instance court, with the exception of the case in which it entails provisional enforcement.  

It is natural that the legal environment is subject to constant evolution, similarly, in the case of an 

appeal the evolution can be noticed, the legislator striving to cover the practical problems arising during 

the appeal trial, so that the litigants benefit from a clear and coherent procedure.  

 

 
Apelul reprezintă o cale de atac de reformare, deoarece este soluționat de instanța ierarhic 

superioară celei care a pronunțat hotărârea, este devolutiv, deoarece provoacă o nouă judecată în 

fond a pricinii, este suspensiv de executare, întrucât termenul de apel suspendă hotărârea primei 

instanțe, cu excepția cazului în care este dată cu executare provizorie. Ținând cont de caracterul 

devolutiv al apelului, instanța competentă se va pronunța printr-o decizie, prin care va stabili fie 

păstrarea hotărârii atacate, și în consecință, va dispune respingerea apelului ca neîntemeiat, 

anularea sau perimarea apelului, fie schimbarea sentinței, în tot sau în parte sau anularea acestuia, 

situație ce echivalează cu admiterea apelului. Cu alte cuvinte, din dispozițiile art. 480 C. proc. civ. 

rezultă, ipotezele ce reprezintă soluțiile pe care le poate pronunța instanța de apel, care vor fi 

analiza în cele ce urmează. Indiferent de soluția dispusă de instanță, nu se pot depăși limitele cererii 

de chemare în judecată, ale cererii de apel și nici nu se poate crea subiectului procesual o situație 

mai rea decât aceea din hotărârea atacată, relevant în acest sens fiind principiul non reformatio in 

peius. 
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1.1. Respingerea apelului și păstrarea soluției primei instanțe 

Bunăoară, cum anterior am arătat, apelul reprezintă o cale de atac ce provoacă o nouă 

judecată asupra fondului. În ipoteza în care, după rejudecare, instanța de apel dispune păstrarea 

sentinței, aceasta va respinge, va anula apelul ori va constata perimarea lui, așa cum stabilește art. 

480 alin. (1) C. proc. civ. 

  Astfel, analizând prima ipoteza, instanța competentă să soluționeze apelul se poate opri la 

aceeași soluție ca și instanța de fond, iar aceasta situație este echivalentă cu respingerea apelului 

ca neîntemeiat, prin raportare la materialul probator și aprecierea hotărârii atacate ca fiind legală. 

În consonanță cu cele arătate, într-o speță29, instanţa de apel nu a primit criticile aduse hotărârii 

apelate de către pârâţii apelanţi J.D.V., J. M. şi J. M. M. cu privire la greşita reţinere a cotei de 

contribuţie diferenţiată a reclamantei V. (în prezent R.) R/ L. şi a pârâtului J. D. V., la dobândirea 

masei bunurilor comune, respectiv cota de 80 % a reclamantei şi de 20 % a pârâtului J. D. V. 

Astfel la stabilirea cotelor diferenţiate de contribuţie ale foştilor soţi la dobândirea masei 

bunurilor comune, prima instanţă a stabilit prin interpretarea coroborată a probatoriului administrat 

în cauză aportul fiecărei părţi, aport constând în veniturile realizate în perioada căsătoriei cât şi 

anterior pe perioada concubinajului pe parcursul anului 2009, munca fizică depusă în gospodărie 

şi implicarea fiecărei părţi în creşterea fiicei minore a părţilor. 

Prima instanţă a făcut o interpretare judicioasă a ansamblului probator coroborat 

administrat în cauză, respectiv probele testimoniale cu martorii R.V., B. M., T. E., G. M. şi B. I., 

coroborate cu înscrisurile depuse la dosar, respectiv adeverinţele cu veniturile încasate de 

reclamantă din contractele de prestări servicii de îngrijire persoane în vârstă (fila 45 - 131, 199 - 

231 dosar fond), adeverinţele depuse de pârâtul J. D. V. (filele 154 - 159 dosar fond), din care 

rezultă că a fost încadrat în muncă în perioada ianuarie 2009 - februarie 2012, realizând venituri 

lunare egale cu venitul minim pe economia naţională. 

Pe cale de consecinţă, în mod judicios a reţinut prima instanţă faptul că părţile nu au avut 

o contribuţie egală sub durata căsătoriei, iar raportat la veniturile lunare corect reţinute ca fiind 

realizate de părţi sub durata căsătoriei acestora, cotele de contribuţie ale părţilor reţinute la 

dobândirea masei bunurilor comune, sunt în acord cu probatoriul administrat în cauză. 

Pârâtul apelant J. D. V. nu a probat veniturile lunare realizate sub durata căsătoriei în 

cuantum de 500 de euro în faza procesuală a apelului neadministrându-se probe noi care să 

răstoarne probatoriul administrat în faţa instanţei de fond. 

Astfel că, instanţa de apel nu a primit susţinerea apelantului J. D. V., conform cu care 

veniturile realizate de el sub durata căsătoriei sunt comparabile cu cele realizate de reclamantă. 

În ceea ce priveşte munca în gospodărie a mamei pârâtului apelant, pârâta J. M., instanţa 

de apel a constatat că această activitate a pârâtei, respectiv munca prestată în gospodărie şi gătitul 

pentru meşterii care au executat lucrările de construcţii, a fost avută în vedere de instanţa de fond 

şi inclusă în cota de contribuţie de 20 % reţinută în favoarea pârâtului J. D. V. 

În ceea ce priveşte întreţinerea celor două fiice ale reclamantei V.(în prezent R.) R. L., cea 

din căsătoria cu pârâtului J. D. V. şi cea din căsătoria anterioară a reclamantei, a fost avută în 

vedere împrejurarea că reclamanta a încasat pentru cei doi copii alocaţie (inclusiv din Austria), iar 

fiica din prima căsătorie a reclamantei a beneficiat de pensie de întreţinere de la tatăl său. 

Suma de 4000 lei invocată de pârâta J. M. ca fiind primită de la părinţii săi din Moldova şi 

investită în imobilul din litigiu, a fost analizată de instanţa de fond raportat la probatoriul 

administrat, aceasta reţinând că, această susţinere a fost cunoscută în mod indirect de către 

martorele T. E. şi G. M. din spusele pârâtei apelante J. M. şi nu a fost probată prin martori oculari 

care au asistat la predarea acestei sume de bani şi la stabilirea destinaţiei sumei sau prin înscrisuri. 

Pentru aceste motive, instanţa de apel nu a primit nici critica privind obligarea reclamantei 

la o sultă mai mare raportată la o contribuţie egală a părţilor la dobândirea bunurilor comune. 

                                                           
29 Decizia civilă nr. 304 din 14 martie 2018 pronunțată de Tribunalul Timiș, nepublicată. 
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Pe cale de consecinţă, a respins apelul, ca neîntemeiat, formulat de pârâţii apelanţi J. D. V., 

J. M. şi J. M. M., împotriva sentinţei civile nr.622/02.03.2017 pronunţată de Judecătoria Lugoj, în 

contradictoriu cu reclamanta intimată V. (în prezent R.) R. L.  

În motivarea deciziei, așa cum s-a putut observa mai sus, instanța de apel va putea adopta 

motivele hotărârii primei instanțe, în ipoteza în care apărările făcute în fața instanței de control 

sunt aceleași cu cele făcute în fața primei instanțe, însă va trebui să țină cont, totodată de susținerile 

făcute de părți în fața acesteia. 

Din dispozițiile legale concludente în acest sens, reiese faptul că instanța poate dispune în 

același sens, și păstrarea sentinței prin anularea apelului, fie pentru netimbrare acestuia, 

insuficientă timbrare sau lipsa dovezii calității de reprezentat30. Articolul 416 alin. (1) C. proc. civ. 

reglementează ipoteza respingerii apelului ca urmare a rămânerii în nelucrare a apelului din motive 

imputabile părții timp de 6 luni. În toate aceste situații, la cererea intimatului, apelantul, va fi 

obligat la plata cheltuielilor de judecată făcute în apel.  

Spre exemplu31, prin Decizia civilă nr. 367/A din 15 martie 2019 pronunțată de Tribunalul 

Timiș, examinând regularitatea învestirii instanţei de control judiciar cu soluţionarea apelului, 

Tribunalul Timiș a constatat că, potrivit prevederilor art. 23 alin.1 coroborat cu art. 1 şi art. 3 alin.1 

lit. f) din OUG nr. 80/2013, pentru apelul declarat în cauză apelantul datorează o taxă judiciară de 

timbru în sumă de 20 lei . 

Potrivit dispoziţiilor art. 33 din OUG nr. 80/2013, „(1) Taxele judiciare de timbru se plătesc 

anticipat, cu excepţiile prevăzute de lege. (2) Dacă cererea de chemare în judecată este 

netimbrată sau insuficient timbrată, reclamantului i se pune în vedere, în condiţiile 

art. 200 alin. (2) teza I din C. proc. civ. (care instituie, în caz de neconformare, sancţiunea anulării 

cererii – s.n.), obligaţia de a timbra cererea în cuantumul stabilit de instanţă şi de a transmite 

instanţei dovada achitării taxei judiciare de timbru, până la primul termen de judecată […]”. 

Întrucât apelantul nu a timbrat apelul în momentul înregistrării acestuia şi nici nu a făcut 

dovada achitării taxei judiciare de timbru datorate, până la termenul fixat, în temeiul dispoziţiilor 

art. 197 C. proc. civ., Tribunalul a dispus anularea apelului ca netimbrat, menținându-se astfel 

hotărârea primei instanțe. 

În ipoteza anulării apelului pentru lipsa dovezii calității de reprezentant, instanța va putea 

invoca excepția și din oficiu, astfel că în şedinţa publică din data de 24.05.2019 Curtea de Apel 

București32 a invocat excepţia lipsei dovezii calității de reprezentant a persoanei care a semnat 

cererea de apel. Analizând această excepţie, Curtea a reţinut că potrivit art. 151 alin. (4) C. proc. 

civ., reprezentanţii persoanelor juridice de drept privat vor depune, în copie, un extras din registrul 

public în care este menţionată împuternicirea lor , iar potrivit art. 151 alin. (2) C. proc. civ., 

avocatul şi consilierul juridic vor depune împuternicirea lor, potrivit legii. 

Potrivit art. 82 alin. (1) C. proc. civ., când instanţa constată lipsa dovezii calității de 

reprezentant  a celui care a acţionat în numele părţii, va da un termen scurt pentru acoperirea 

lipsurilor. Dacă acestea nu se acoperă, cererea va fi anulată. În această cauză, cererea de apel 

înregistrată la data de 01.02.2019 a fost semnată de avocat G. V., iar cererea de apel înregistrată 

la data de 11.02.2019 a fost semnată de B.D., care a menţionat că ar fi administratorul debitoarei. 

Curtea a înştiinţat apelanta (f. 13, f. 22) să depună la dosar dovada calităţii de reprezentant, 

respectiv împuternicirea avocaţială, precum şi dovada calităţii de reprezentant pentru persoana 

care a împuternicit avocatul. 

Cum până la termenul din data de 24.05.2019 obligaţia nu a fost îndeplinită, instanța de 

apel a admis excepţia lipsei dovezii calității de reprezentant şi în mod corect a anulat apelul. 

                                                           
30 A se vedea, C. Roșu, Drept procesual civil, Partea specială, ediția a 8-a, Ed. C.H. Beck, București 2018, p. 42. 
31 https://sintact.ro/#/jurisprudence/536099540/1/decizie-nr-367-2019-din-15-mar-2019-tribunalul-timis; 
32 Decizia civilă nr. 911 din 24 mai 2019 pronunțată de Curtea de Apel București - 

https://sintact.ro/#/jurisprudence/536289745/1/decizie-nr-911-2019-din-24-mai-2019-curtea-de-apel-bucuresti-

procedura-insolventei-societati-cu...?keyword=lipsa%20dovezii%20calitatii%20de%20reprezentant&cm=SREST 

https://sintact.ro/#/dokument/16910520/2018-12-21?unitId=art(200)&cm=DOCUMENT
https://sintact.ro/#/dokument/16910520/2018-12-21?unitId=art(197)&cm=DOCUMENT
https://sintact.ro/#/jurisprudence/536099540/1/decizie-nr-367-2019-din-15-mar-2019-tribunalul-timis
https://sintact.ro/#/jurisprudence/536289745/1/decizie-nr-911-2019-din-24-mai-2019-curtea-de-apel-bucuresti-procedura-insolventei-societati-cu...?keyword=lipsa%20dovezii%20calitatii%20de%20reprezentant&cm=SREST
https://sintact.ro/#/jurisprudence/536289745/1/decizie-nr-911-2019-din-24-mai-2019-curtea-de-apel-bucuresti-procedura-insolventei-societati-cu...?keyword=lipsa%20dovezii%20calitatii%20de%20reprezentant&cm=SREST
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2.2. Admiterea apelului 

Soluția de admitere a apelului de către instanța competentă este prevăzută la art. 480 alin. 

(2) C. proc. civ., care ne prezintă ipoteza schimbării în tot sau în parte a hotărârii atacate și 

respectiv, anularea hotărârii apelate.  

Odată cu schimbarea în tot sau în parte a hotărârii apelate, instanța va proceda la o nouă 

judecată a litigiului, pronunțând astfel, o hotărâre proprie, în urma examinării hotărârii primei 

instanțe, a motivelor de apel, a materialului probator, administrat atât în primă instanță, 

cât și în apel. În această ipoteză, intimatul va fi obligat la plata cheltuielilor de judecată, 

total sau parțial.  

Un exemplu elocvent de admiterea a apelului, cu consecința schimbării în parte a sentinței 

apelate, este următoarea speță33: prin cererea de chemare în judecată reclamanta C.R. a solicitat 

obligarea pârâtelor să îmi permită accesul la grupul sanitar, aflat în dreapta intrării din imobilul 

situat în Lugoj, Piața I.C. Drăgan, nr. 1 și să refacă intrarea la acesta așa cum a fost inițial, adică 

din intrarea de sub poarta imobilului, pe cele două scări de acces spre holul comun, se intră în 

grupul sanitar din dreapta (care îl foloseam ea), iar în situația în care nu vor executa lucrările de 

refacere, reclamanta să fie autorizată, ca pe cheltuiala pârâtelor să procedeze la efectuarea 

lucrărilor și obligarea pârâtelor la plata sumei de 100 lei/lună, ceea ce reprezintă lipsa de folosință 

a grupului sanitar, începând cu data de 1 octombrie 2016 și până la predarea efectivă a acestuia. 

Instanța de fond34 a admis excepția lipsei calității procesuale pasive a pârâtei SC T P SRL 

(chiriașa spațiului comercial), respingând prima teză a primului capăt de cerere și capetele 2 și 3 

de cerere formulate împotriva unei persoane lipsită de calitate procesuală și a admis în parte cererea 

reclamantei, în sensul că a respins în totalitate primul capăt de cerere și l-a admis în parte pe cel 

de al doilea, față de pârâta S.C. R C S.R.L. (proprietara spațiului comercial), obligând-o la plata 

sumei de 31,25 lei/lună începând cu data de 01.10.2016 și până la data asigurării în mod neîntrerupt 

a accesului reclamantei la grupul sanitar proprietate comună. De asemenea, a fost obligată la 

cheltuieli de judecată în totalitate față de pârâta SC T P SRL, în cuantum de 2.500 lei și cheltuieli 

parțiale față de pârâta S.C. R C S.R.L., în cuantum de 1.108,13 lei. 

Urmare faptului că reclamanta a fost nemulțumită de hotărârea primei instanțe a declarat 

apel, iar instanța de apel făcând o corectă analiză a probatoriului administrat, constând în înscrisuri 

și proba testimonială, a admis apelul declarat de apelanta-reclamantă C.R. împotriva sentinţei 

civile 2650/04.10.2017, pronunţată de Judecătoria Lugoj în dosarul 80/252/2017, în contradictoriu 

cu intimatele-pârâte SC R C SRL şi SC T P SRL. A schimbat în parte hotărârea apelată, în sensul 

că a obligat pârâta SC R C SRL să refacă intrarea în grupul sanitar situat în dreapta holului în care 

se intra din intrarea uscată, intrare şi hol blocate de pârâte şi să permită reclamantei accesul la acest 

grup sanitar, în termen de şase luni de la rămânerea definitivă a hotărârii, iar în caz de refuz 

autorizează, reclamanta la efectuarea lucrărilor pe cheltuiala pârâtei SC R C SRL. A menţinut 

soluţia de obligare a pârâtei SC R C SRL la plata către reclamantă a sumei de 31,25 lei/lună, 

începând cu data de 01.10.2016 și până la data asigurării în mod neîntrerupt a accesului reclamantei 

la grupul sanitar din stânga intrării. A menţinut soluţia privind respingerea ca rămas fără obiect a 

capătului de cerere privind obligarea pârâtei SC T P SRL la permiterea accesului in boxa aflată la 

subsol. A menţinut soluţia privind admiterea excepţiei lipsei calităţii procesuale pasive a pârâtei 

SC T P SRL în capetele de cerere privind refacerea lucrărilor şi plata despăgubirilor. A obligat 

                                                           
33 Decizia civilă nr. 273/A din 9 martie 2018 pronunțată de Tribunalul Timiș, nepublicată. Această decizie a fost 

menținută în recurs. 
34 Sentinţa civilă nr. 2650 din 4 octombrie 2017 a Judecătoriei Lugoj, nepublicată. 
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reclamanta la plata sumei de 2617,5 lei către SC T P SRL, cu titlu de cheltuieli de judecată în 

primă instanţă şi în apel. A obligat intimata-pârâtă SC R C SRL la plata sumei de 711,97 lei către 

reclamantă, cu titlu de cheltuieli de judecată în primă instanţă şi în apel. A respins cererea 

intimatei-pârâte SC R C SRL privind obligarea apelantei-reclamante la plata cheltuielilor de 

judecată.  

Ipoteza admiterii apelului ca urmare a anulării hotărârii atacate prezintă mai multe 

perspective de abordare. Pe cale de consecință, prima dintre ele este prevăzută la art. 480 alin. (3) 

C. proc. civ., și se referă la situația în care instanța de apel constată că, „în mod greșit prima instață 

a soluționat procesul fără a intra în judecata fondului, ori judecata s-a făcut în lipsa părții care 

nu a fost legal citată”. Astfel, legiuitorul dispune în continuare că în situațiile în care se încalcă 

dreptul de acces al părții la justiție, precum și dreptul la apărare, instanța va judeca litigiul, evocând 

fondul, întrucât această soluție derivă din asigurarea celerității procesului civil. În acest sens, 

instanța va pronunța o hotărâre executorie, susceptibilă de recurs, dacă legea nu prevede în mod 

expres altfel. Cu toate că regula o reprezintă reținerea cauzei spre rejudecare, în aceste două 

ipoteze, instanța va trimite cauza spre rejudecare primei instanțe sau altei instanțe egale în grad cu 

aceasta, din aceeași circumscripție, dacă părțile solicită în mod expres, prin cererea de apel sau 

prin întâmpinare, luarea acestei măsuri. Legiuitorul a avut în vedere trimiterea spre rejudecare o 

singură dată în cursul procesului, din rațiuni dictate de celeritatea în judecată și de plenitudinea 

controlului judiciar în apel35. 

Referitor la această ipoteza36, potrivit prevederilor art. 480 alin. (3) C. proc. civ., în cazul 

în care se constată că, în mod greşit, prima instanță a soluţionat fără a intra în judecta fondului, 

instanţa de apel va anula hotărârea atacată şi va judeca procesul, evocând fondul. Cu toate acestea, 

instanţa de apel va anula hotărârea atacată şi va trimite cauza spre rejudecare primei instanțe sau 

altei instanţe egale în grad cu acesta din aceeaşi circumscripţie, în cazul în care părţile au solicitat 

expres luarea acestei măsuri prin cererea de apel ori prin întâmpinare. 

În această speţă, apelanta a solicitat trimiterea cauzei spre rejudecare primei instanțe 

întrucât acesta nu a stabilit data săvârşirii faptei şi a soluţionat plângerea contravenţională ca 

urmare a prevederilor legale referitoare la termenul de prescripţie a răspunderii contravenţionale, 

ceea ce echivalează cu nesoluţionarea pe fond a cauzei. 

În conformitate cu prevederile legale arătate anterior, apelul a fost admis, cu consecinţa 

anulării sentinţei civile nr. 1232/12.06.2018 pronunţată de Judecătoria Turda în dosarul XXXX şi 

a trimis cauza spre rejudecare aceleiaşi instanţe. 

De asemenea, instanța de apel a indicat că în rejudecare prima instanță va trebui să 

stabilească data săvârşirii contravenţiei şi se va pronunţa asupra probelor solicitate în vederea 

soluţionării pe fond a cauzei. 

Articolul 480 alin. (4) C. proc. civ. are în vedere o altă situație de admitere a apelului și de 

anulare a hotărârii atacate, atunci când instanța de apel stabilește că „prima instanță a fost 

necompetentă, iar necompetența a fost invocată în condițiile legii”. Astfel, avem în vedere ipoteza 

în care prima instanță stabilește că este competentă să soluționeze ligitiul, iar instanța de apel 

stabilește că a fost necompetentă. În această situație, cea din urmă instanță menționată, va desființa 

hotărârea și va declina competența în favoarea instanței competente potrivit dispozițiilor legii, însă 

doar sub condiția invocării necompetenței în termenul legal. Necompetența materială și teritorială 

trebuie invocată la primul termen la care părțile sunt legal citate și pot pune concluzii. În caz 

                                                           
35 A se vedea, I. Deleanu, Tratat de procedură civilă, vol. I-III, Noul Cod de procedură civilă, Ed. Universul Juridic, 

București, 2013, p. 236. 
36 A se vedea, decizia civilă nr. 1 din 8 ianuarie 2019 pronunțată de Tribunalul Cluj - 

https://sintact.ro/#/jurisprudence/535927437/1/decizie-nr-1-2019-din-08-ian-2019-tribunalul-cluj-anulare-proces-

verbal-de-

contraventie...?keyword=trimite%20cauza%20spre%20rejudecare%20la%20prima%20instanta&cm=SREST 

https://sintact.ro/#/jurisprudence/535927437/1/decizie-nr-1-2019-din-08-ian-2019-tribunalul-cluj-anulare-proces-verbal-de-contraventie...?keyword=trimite%20cauza%20spre%20rejudecare%20la%20prima%20instanta&cm=SREST
https://sintact.ro/#/jurisprudence/535927437/1/decizie-nr-1-2019-din-08-ian-2019-tribunalul-cluj-anulare-proces-verbal-de-contraventie...?keyword=trimite%20cauza%20spre%20rejudecare%20la%20prima%20instanta&cm=SREST
https://sintact.ro/#/jurisprudence/535927437/1/decizie-nr-1-2019-din-08-ian-2019-tribunalul-cluj-anulare-proces-verbal-de-contraventie...?keyword=trimite%20cauza%20spre%20rejudecare%20la%20prima%20instanta&cm=SREST
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contrar, alin. (4)  stabilește sancțiunea respingerii cererii ca inadmisibilă în ipoteza în care 

invocarea necompetenței nu a avut loc în termenul legal sau nu a fost invocată deloc în fața primei 

instanțe. Tot în acest sens, atunci când instanța de apel constată că ea însăși este competentă să 

soluționeze litigiul, va reține procesul spre judecare și va pronunța o hotărâre atacabilă cu apel sau 

recurs. Dispozițiile curprinse în alin. (6) al art. 480 C. proc. civ. se referă la alte motive de nulitate 

a hotărârii, însă procedura rămâne neschimbată. Dacă prima instanță a judecat fondul pricinii, 

anulează în tot sau în parte hotărârea atacată și pronunță ea o hotărâre, în cazurile în care este 

competentă, susceptibilă numai de recurs. 

În speța următoare37, nici instanța de fond și nici cea de apel nu a sesizat că nu sunt 

competente material să judece pricina, astfel că în recurs, instanța din oficiu a invocat din oficiu 

excepția necompetenței funcționale. 

Prin sentinţa civilă nr. 4765/11.08.2017 Judecătoria Buftea a respins acţiunea 

reclamantului ca neîntemeiată. 

Împotriva acestei hotărâri a formulat apel reclamantul Inspectoratul de Stat în Construcţii, 

cale de atac care a fost respinsă ca tardiv formulată prin decizia nr. 4104/A din 16.10.2018 

pronunţată de Tribunalul Ilfov – Secţia Civilă. 

La data de 04.12.2018, la Tribunalul Ilfov a fost înregistrat recursul formulat de 

Inspectoratul de Stat în Construcţii împotriva deciziei nr. 4104/A din 16.10.2018 pronunţată de 

Tribunalul Ilfov – Secţia Civilă prin care a solicitat casarea în tot a deciziei recurate şi, în principal, 

trimiterea cauzei spre rejudecare în apel iar în subsidiar, reţinerea cauzei spre rejudecare pentru 

evocarea fondului şi admiterea cererii de chemare în judecată astfel cum a fost formulată. 

Analizând excepţia necompetenței funcţionale a Secţiei a – VIII – a Contencios 

Administrativ şi Fiscal, Curtea a constatat că aceasta este întemeiată pentru următoarele 

considerente: 

La momentul sesizării instanţei reclamantul a considerat că în raport de obiectul cererii de 

chemare în judecată litigiul este unul civil astfel că a sesizat cu judecarea cererii sale Judecătoria 

Buftea ( judecătoria de la sediul pârâtului). 

Potrivit dispoziţiilor art. 130 alin. (2) C. proc. civ. necompetența materială şi teritorială de 

ordine publică trebuie invocată de părţi ori de judecător la primul termen de judecată la care părţile 

sunt legal citate în faţa primei instanțe. 

În cadrul procedurii derulate în faţa primei instanțe nici pârâtul şi nici instanţa din oficiu 

nu au invocat excepţia necompetenței materiale, judecătoria soluţionând cauza pe fond. 

De asemenea, nici în cadrul procedurii derulate în faţa instanţei de apel nu a fost pusă în 

discuţie problema competenţei. 

În raport de aceste elemente instanţa de recurs a reţinut că în prezentul litigiu competenţa 

pentru soluţionarea recursului formulat împotriva deciziei nr. 4104/A din 16.10.2018 pronunţată 

de Tribunalul Ilfov – Secţia Civilă, revine uneia dintre secţiile civile din cadrul Curţii de Apel 

Bucureşti. În consecinţă instanţa a admis excepţia necompetenței funcţionale a Curţii de Apel 

Bucureşti Secţia a-VIII-a Contencios administrativ şi fiscal şi a trimis dosarul la registratură în 

vederea repartizării acestuia către una din secţiile civile. 

Cu titlu de exemplu, menționăm o ultimă ipoteză în care instanța pronunță soluția de 

admitere a apelului și de anulare a hotărârii apelate, respectiv, în situația în care s-au încălcat 

prevederile legale privind compunerea instanței de judecată, fie în situația în care hotărârea a fost 

pronunțată de un alt judecător decât cel care a participat la dezbateri, încălcându-se astfel principiul 

continuității procesului.  

                                                           
37 Decizia civilă nr. 1782 din 11 aprile 2019 pronunțată de Curtea de Apel București, Secția a VIII-a Contencios 

Administrativ și Fiscal - https://sintact.ro/#/jurisprudence/536244722/1/decizie-nr-1782-2019-din-11-apr-2019-

curtea-de-apel-bucuresti-pretentii-contencios-

administrativ...?keyword=trimite%20cauza%20spre%20rejudecare%20la%20prima%20instanta%20intrucat%20pri

ma%20instanta%20a%20fost%20necompetenta&cm=SREST 

https://sintact.ro/#/jurisprudence/536244722/1/decizie-nr-1782-2019-din-11-apr-2019-curtea-de-apel-bucuresti-pretentii-contencios-administrativ...?keyword=trimite%20cauza%20spre%20rejudecare%20la%20prima%20instanta%20intrucat%20prima%20instanta%20a%20fost%20necompetenta&cm=S
https://sintact.ro/#/jurisprudence/536244722/1/decizie-nr-1782-2019-din-11-apr-2019-curtea-de-apel-bucuresti-pretentii-contencios-administrativ...?keyword=trimite%20cauza%20spre%20rejudecare%20la%20prima%20instanta%20intrucat%20prima%20instanta%20a%20fost%20necompetenta&cm=S
https://sintact.ro/#/jurisprudence/536244722/1/decizie-nr-1782-2019-din-11-apr-2019-curtea-de-apel-bucuresti-pretentii-contencios-administrativ...?keyword=trimite%20cauza%20spre%20rejudecare%20la%20prima%20instanta%20intrucat%20prima%20instanta%20a%20fost%20necompetenta&cm=S
https://sintact.ro/#/jurisprudence/536244722/1/decizie-nr-1782-2019-din-11-apr-2019-curtea-de-apel-bucuresti-pretentii-contencios-administrativ...?keyword=trimite%20cauza%20spre%20rejudecare%20la%20prima%20instanta%20intrucat%20prima%20instanta%20a%20fost%20necompetenta&cm=S
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În toate cazurile, hotărârea instanței de apel este o hotărâre executorie, ce poate fi atacată 

cu recurs, și care poate, în condițiile prevăzute de lege să formeze obiectul revizuirii, contestației 

în anulare (numai în ipoteza în care motivul de contestație a fost invocat pe calea recursului și a 

fost respins38) , precum și al unei cereri referitoare la îndreptarea erorilor materiale existente în 

curprinsul ei, ori de lămurire a unor dispoziții potrivnice. 

Într-o speță39, instanța de recurs examinând cu prioritate motivul de nelegalitate potrivit 

căruia, la soluţionarea cauzei în apel, au fost încălcate de tribunal dispoziţiile legale referitoare la 

compunerea instanței, Curtea a reţinut următoarele: 

În cauză au fost formulate mai multe cereri principale, respectiv constatarea nulităţii unui 

titlu de proprietate emis în aplicarea prevederilor Legii fondului funciar nr.18/1991, constatarea 

dreptului de superficie asupra terenului cu privire la care a fost eliberat titlul, respectiv a nulităţii 

contractului de vânzare– cumpărare a terenului. 

Verificând pentru fiecare dintre acestea care este calea de atac ce se poate formula, potrivit 

legii, împotriva sentinţei, Curtea a constatat că acţiunile care au ca obiect constatarea nulităţii 

absolute a actelor emise cu încălcarea Legii nr.18/1991, întemeiate pe dispoziţiile art.III din Legea 

nr.169/1997, cum este cererea de învestire a instanţei, se încadrează în sintagma „alte litigii apărute 

în urma aplicării Legii fondului funciar nr.18/1991” din art.1 Titlul XIII al Legii nr.247/2005 

privind reforma în domeniile proprietăţii şi justiţiei, precum şi unele măsuri adiacente. 

Litigiile în care este invocată emiterea titlurilor cu încălcarea dispoziţiilor Legii 

nr.18/1991 sunt litigii apărute în urma aplicării acestui act normativ, ca atare, sunt procese 

funciare. 

Dacă potrivit art. 5, Titlul XIII din Legea nr.247/2005 hotărârile pronunţate de instanţele 

judecătoreşti în procesele funciare în primă instanţă erau supuse numai recursului, art. 7 alin. (1) 

din Legea nr. 76/201240 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 134/2010 privind Codul de procedură 

civilă aduce o reglementare cu caracter de noutate, stipulând că acestea vor fi supuse numai 

apelului la instanța ierarhic superioară. 

În ceea ce privește celelalte cereri principale, evaluabile în bani, trăsătură pe care a reţinut-

o şi tribunalul, valoarea obiectului, aşa cum a fost indicată de părţi la momentul la care au învestit 

instanţa cu soluţionarea cererilor şi au achitat taxa judiciară de timbru, conform filelor 18, 25 şi 60 

din dosarele de fond, este situată sub pragul de 100.000 lei prevăzut de art.2821 C. proc. civ.,  forma 

în vigoare la momentul pronunţării sentinţei. Depăşirea acestui prag nu rezultă nici din contractul 

de vânzare-cumpărare a terenului aflat la fila 8 din dosarul de fond nr.XXXX, în care este 

menţionat un preţ de xxxxx lei . Nici pentru valoarea folosinţei nu s-a făcut o altă evaluare, la 

momentul formulării cererii de chemare în judecată. 

Aceasta înseamnă că, pentru fiecare dintre cererile principale deduse judecății, hotărârea 

de primă instanţă era supusă recursului. 

Cum soluţionarea căii de atac formulate împotriva sentinţei s-a făcut în complet de apel cu 

doi judecători, este incident motivul de casare, potrivit căruia este caz de nelegalitate atunci când 

instanţa nu a fost alcătuită potrivit dispoziţiilor legale. 

Faţă de cele reţinute, au fost admise recursurile, iar decizia pronunțată în apel a fost casată, 

cauza fiind trimisă spre rejudecare tribunalului ca instanţă de recurs și nu de apel așa cum a judecat 

anterior. 

                                                           
38 În acest sens, G. Boroi, M. Stancu, Drept procesual civil ediția a II-a, revizuită și adăugită, Ed. Hamangiu, 

București, 2015, p. 629. 
39 Decizia civilă nr. 345 din 10 noiembrie 2015 pronunțată de Curtea de Apel Pitești - 

https://sintact.ro/#/jurisprudence/525454211/1/decizie-nr-345-2015-din-10-nov-2015-curtea-de-apel-pitesti-

pretentii-civil?keyword=admite%20apelul%20s-

au%20%C3%AEnc%C4%83lcat%20prevederile%20legale%20privind%20compunerea%20instan%C8%9Bei%20d

e%20judecat%C4%83&cm=SREST 
40 Republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 545 din 3 august 2012, cu modificările și completările 

ulterioare. 

https://sintact.ro/#/dokument/16777933/2015-03-15?cm=DOCUMENT
https://sintact.ro/#/dokument/16777933/2015-03-15?cm=DOCUMENT
https://sintact.ro/#/dokument/16777933/2015-03-15?cm=DOCUMENT
https://sintact.ro/#/dokument/16910520/2015-07-20?unitId=art(282)&cm=DOCUMENT
https://sintact.ro/#/jurisprudence/525454211/1/decizie-nr-345-2015-din-10-nov-2015-curtea-de-apel-pitesti-pretentii-civil?keyword=admite%20apelul%20s-au%20%C3%AEnc%C4%83lcat%20prevederile%20legale%20privind%20compunerea%20instan%C8%9Bei%20de%20judecat%C4%83&cm=SREST
https://sintact.ro/#/jurisprudence/525454211/1/decizie-nr-345-2015-din-10-nov-2015-curtea-de-apel-pitesti-pretentii-civil?keyword=admite%20apelul%20s-au%20%C3%AEnc%C4%83lcat%20prevederile%20legale%20privind%20compunerea%20instan%C8%9Bei%20de%20judecat%C4%83&cm=SREST
https://sintact.ro/#/jurisprudence/525454211/1/decizie-nr-345-2015-din-10-nov-2015-curtea-de-apel-pitesti-pretentii-civil?keyword=admite%20apelul%20s-au%20%C3%AEnc%C4%83lcat%20prevederile%20legale%20privind%20compunerea%20instan%C8%9Bei%20de%20judecat%C4%83&cm=SREST
https://sintact.ro/#/jurisprudence/525454211/1/decizie-nr-345-2015-din-10-nov-2015-curtea-de-apel-pitesti-pretentii-civil?keyword=admite%20apelul%20s-au%20%C3%AEnc%C4%83lcat%20prevederile%20legale%20privind%20compunerea%20instan%C8%9Bei%20de%20judecat%C4%83&cm=SREST
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1.3. Principiul non reformatio in peius 

Este imperios necesar de menționat aplicabilitatea principiului non reformatio in peius în 

cadrul procedurii de soluționare a apelului. Adagiul latin este reglementat de art. 481 C. proc. civ. 

care stabilește faptul că apelantul beneficiază de certitudinea că nu i se va înrăutăți situația, nu 

numai în calea de atac, ci și în etapele procesuale subsecvente.  Cu toate acestea, există anumite 

ipoteze în care situația părții se poate înrăutăți. Constituie un astfel de caz situația când acesta 

consimte expres la îngreunarea situației, aspect considerat nejustificat și neconcludent41, întrucât 

în mod firesc, apelantul promovând calea de atac, urmărește îmbunătățirea acesteia. Tot în acest 

sens, admiterea excepției autorității lucrului judecat poate avea finalitatea înrăutățirii situației 

părții. 

Aplicabilitatea acestui principiu îi este garantată fiecărui subiect procesual, cu excepția 

cazurilor în care acesta consimte în mod expres și neechivoc la renunțare.  

Evocând inclusiv aplicabilitatea principiului non reformatio in peius în cadrul procedurii 

de soluționare a apelului instanța de apel42 a apreciat că apelul este întemeiat doar în ceea ce 

priveşte modul de soluţionare al cererii principale. 

În ceea ce priveşte cererea reconvenţională, instanța de apel a considerat că apelul este 

neîntemeiat deoarece prin cererea reconvenţională s-a solicitat grăniţuirea pe latura vestică a 

proprietăţii pârâţilor, or, în partea de vest a terenului menţionat în contractul de vânzare-cumpărare 

sub nr.5091/16.12.1991 este menţionat teren ,, rest proprietate ” şi, pe de altă parte, în partea de 

vest a terenului în discuţie a fost tranșată problema grănițuirii, prin tranzacţia judiciară consfinţită 

în dosarul nr.xxxxx/318/2017 al Judecătoriei Târgu Jiu. 

Aşadar, cererea reconvenţională nu a avut ca obiect stabilirea liniei de hotar pe laturile de 

sud (parţial) şi est (parţial) ale terenului aflat în proprietatea apelanţilor, laturi stabilite conform 

documentaţiei cadastrale, şi nu conform contractului de vânzare-cumpărare. 

În ceea ce priveşte cererea principală, tribunalul a reţinut că aceasta a fost soluţionată în 

mod greşit, prin stabilirea unei linii de hotar fără ca reclamanta să fi făcut dovada întinderii 

dreptului său de proprietate, această dovadă putând fi făcută doar prin dezbaterea succesiunii 

testatoarei P.I. 

Sub acest aspect, tribunalul a reţinut că apelanţii au contestat implicit dreptul de proprietate 

al reclamantei, susţinând că testatoarea nu mai putea dispune cu privire la terenul cu care o 

înzestrase anterior pe P. E. 

Pentru acelaşi motiv, precum şi pentru faptul că limitele dreptului de proprietate al 

apelanţilor sunt cele stabilite prin contractul de vânzare-cumpărare, cererea principală nu putea fi 

admisă nici în forma grăniţuirii pe laturile de nord şi vest ale terenului cu suprafaţa de 141 mp pe 

care se află construcţia C3 (respectiv, pe laturile de parţial sud şi parţial est ale terenului cu 

suprafaţa de 1000 mp pentru care apelanţii au întocmit documentaţie cadastrală şi şi-au înscris 

dreptul de proprietate în cartea funciară). Având în vedere aceste considerente şi dispoziţiile 

art.480 alin.1 C. proc. civ., tribunalul a admis apelul şi a schimbat sentinţa în sensul că a respins 

acţiunea principală şi a menţinut soluţia cu privire la cererea reconvenţională şi compensarea 

cheltuielilor de judecată. 

Prin admiterea în acest mod a apelului au fost respectate dispoziţiile art.481 C. proc. 

civ. privind neînrăutățirea situației în propra cale de atac. 

Astfel, prin sentinţa pronunţată de prima instanţă, linia de hotar a fost stabilită cu 

nerespectarea limitelor terenului cu suprafaţa de 1000 mp şi anume, nici a celor menţionate în 

contractul de vânzare-cumpărare şi nici a celor menţionate în documentaţia cadastrală. 

                                                           
41 A se vedea  C. Roșu, op. cit., p. 44 
42 Decizia civilă nr. 309 din 1 martie 2019 pronunțată de Tribunalul Gorj - 

https://sintact.ro/#/jurisprudence/536078586/1/decizie-nr-309-2019-din-01-mar-2019-tribunalul-gorj-granituire-

civil?keyword=civil%20non%20reformatio%20in%20peius&cm=SREST 

https://sintact.ro/#/dokument/16910520/2018-12-21?unitId=art(480)&cm=DOCUMENT
https://sintact.ro/#/dokument/16910520/2018-12-21?unitId=art(481)&cm=DOCUMENT
https://sintact.ro/#/jurisprudence/536078586/1/decizie-nr-309-2019-din-01-mar-2019-tribunalul-gorj-granituire-civil?keyword=civil%20non%20reformatio%20in%20peius&cm=SREST
https://sintact.ro/#/jurisprudence/536078586/1/decizie-nr-309-2019-din-01-mar-2019-tribunalul-gorj-granituire-civil?keyword=civil%20non%20reformatio%20in%20peius&cm=SREST
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De asemenea, prin sentinţa apelată a fost diminuată suprafaţa terenului aflat în proprietatea 

pârâţilor de la 1000 mp la suprafaţa de 683 mp, fără ca titlul pârâţilor să fi fost anulat/rezoluţionat 

parţial şi fără să fi fost admisă o acţiune în revendicare. 

Ţinând seama că cererea reconvenţională a fost evident neîntemeiată, prin respingerea în 

totalitate a cererii principale apelanţii rămân, deci, în situaţia anterioară declanşării litigiului, 

aceasta nefiind o situaţie mai rea decât cea stabilită prin sentinţa apelată. 
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Rezumat: Prin Decizia-Cadru a Consililui Uniunii Europene nr. 2002/584/JHA din 13 iunie 2002 

a fost concretizată hotărârea luată în cadrul Consiliului European de la Tampere din 15-16 octombrie 1999, 

ca între statele membre ale Uniunii Europene să se înlocuiască procedura formală de extrădare cu o 

procedură de predare simplificată care se desfășoară între autoritatea judiciară emitentă și autoritatea 

judiciară de executare, acestea putând fi asistate de autoritate centrală, desemnată în acest scop în statele 

membre aflate în relație, sau respectiv, de punctele de contact al rețelei Judiciare Europene. 

Așa cum se menționează în preambulul Deciziei-Cadru, mandatul european de arestare este prima 

măsură concretă în domeniul dreptului penal care implementează principiul recunoașterii reciproce, la care 

Consiliul Europei s-a referit ca și la „cheia de boltă” a cooperării judiciare. 

 

Abstract: By Framework-Decision of the Council of the European Union no. 2002/584/JHA, dated 

June 13, 2002, has been materialized the decision taken at the European Council held in Tampere on 

October 15-16, 1999, to replace the formal extradition procedure with a simplified surrender procedure 

between the European Union Member States. This operates between the issuing judicial authority and the 

executing judicial authority, which can be assisted by the central authority, designated for this purpose in 

the involved Member States, or respectively, by the contact points of the Judicial European Network.  As 

mentioned in the preamble to the Framework Decision, the European arrest warrant is the first concrete 

measure in the field of criminal law that implements the principle of mutual recognition, to which the 

European Council referred to as the ‘keystone of judicial’ cooperation.  

 Cuvinte cheie:  Procedura de predare simplificată, procedură formală de extrădare, mandat 

european de arestare, acte adiționale, hotărâre executorie, consecințele infracțiunii, autoritate de executare. 

              Keywords: Simplified surrender procedure, formal extradition procedure, European arrest 

warrant, additional documents, enforcement order, consequences of crimes, enforcement authority. 

 

 

Introducere: Potrivit articolului 1 din Decizia-Cadru a Consiliului Uniunii Europene nr. 

2002/584/JHA din 13 iunie 2002 privind mandatul european de arestare și procedurile de predare 

între statele membre „mandatul european de arestare este o decizie judiciară emisă de un stat 

membru în vederea arestării și predării de către un alt stat membru al unei persoane căutate, pentru 

efectuarea urmăririi penale sau în scopul executării unei pedepse sau a unei măsuri de siguranță 

privative de libertate ”. 

Această definiție a fost preluată de art. 77 alin.1 din legea 302/2004 privind cooperarea 

judiciară în materie penală, cu modificările și și completările ulterioare, potrivit căruia „ mandatul 

european de arestare este o hotărâre judecătorească emisă de instanța competentă a Uniunii 

Europene în vederea arestării și predării de către un alt stat membru a persoanei solicitate, în 

vederea urmăririi penale sau în scopul executării unei pedepse sau a unei măsuri de siguranță 

privative de libertate ” 

Mandatul european de arestare se emite numai în vederea creării posibilității execuției unui 

mandat de arestare sau executare a unei pedepse ori a unei măsuri de siguranță privative de libertate 
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emise de către autoritatea judecătorească competentă, numai atunci când persoana împotriva căreia 

s-a emis un mandat, se sustrage de la executare, refugiindu-se pe teritoriul unui stat membru al 

Uniunii Europene. 

 Mandatul european de arestare nu trebuie confundat cu mandatul de arestare preventivă 

din dreptul intern, întrucât mandatul european de arestare este o decizie judiciară care are 

întotdeauna la bază un mandat de arestare preventivă sau de executare a pedepsei emis în condițiile 

legii pe plan intern; mandatul european de arestare se emite numai atunci când un mandat de 

arestare preventivă sau de executare a pedepsei nu poate fi adus la îndeplinire în țară întrucât 

persoana în cauză se sustrage pe teritoriul unui alt stat membru al U.E. 

Mandatul european de arestare reprezintă un progres către o unificare reală a diferitelor 

sisteme legislative europene și se poate aplica cu succes împotriva terorismului și a criminalității 

organizate transfrontaliere. Rațiunea mandatului european de arestare constă în necesitatea de a se 

asigura că infractorii nu se pot sustrage justiției pe întreg teritoriul Uniunii Europene, el 

reprezentând instrumentul de aducere a persoanei solicitate în fața justiției statului emitent pentru 

instrumentarea procedurilor penale. 

Mandatul european de arestare este aplicabil din punct de vedere teritorial, în toate statele 

membre al U.E., înlocuind sistemul extrădării folosit până acum. Decizia-Cadru a Consiliului 

Uniunii Europene nr. 2002/584/JHA din 13 iunie 2002, privind mandatul de arestare și predare 

între statele membre ale U.E. nu constituie drept direct aplicabil, ci necesită transpunerea în dreptul 

național. 

Transpunerea a fost efectuată și în România prin Titlul III din Legea 302/2004, iar 

dispozițiile referitoare la mandatul european de arestare au intrat în vigoare de la data aderării 

României la U.E. adică la 1 ianuarie 2007, înlocuit, între statele membre disponibile în materie de 

extrădare. 

Potrivit legii, mandatul european de arestare cuprinde următoarele date:  

- Identitatea și naționalitatea persoanei căutate; 

- Numele, adresa, numere de telefon și de fax și adresa electronică  a autorității 

judiciare emitente; 

- Indicarea existenței unei hotărâri executorii, a unui mandat de arestare sau a oricărei 

hotărâri judiciare executorii având același efect, intrând în sfera de aplicare a art. 81 și art.85 din 

Lege; 

- Natura și încadrarea juridică a infracțiunii, în special cu respectarea art. 85 din legea 

302/2004 modificată și completată prin legea nr.224/2006; 

- Descrierea circumstanțelor în care s-a comis infracțiunea, inclusiv a momentului, 

locului și gradului de implicare a persoanei căutate la infracțiune; 

- Pedeapsa pronunțată, în cazul în care este vorba despre o hotărâre definitivă sau 

serii de pedepse prevăzute pentru infracțiune, de legea statului emitent; 

- Dacă este posibil, alte consecințe ale infracțiunii. 

Mandatul european de arestare trebuie tradus în limba oficială sau limbile oficiale ale 

statului de executare sau în una sau mai multe limbi oficiale ale instituțiilor comunităților 

europene, pe care acel stat le acceptă, conform declarației depuse la Secretariatul General al 

Consiliului Uniunii Europene. 

În ceea ce privește mandatul european de arestare transmis spre executarea autorităților 

române, acesta trebuie tradus în limba română sau în un din limbile engleză sau franceză. 

Cuprins: Atât reglementările comunitare cât și cele național au avut în vedere ca după 

emiterea mandatului european de arestare, acesta să fie transmis autorității judiciare de executare, 

formă pentru a se ajunge la scopul scontat, adică să îi dea curs în sensul predării infractorului 

pentru executarea mandatului de arestare a executării pedepsei privative de libertate și a unei 

măsuri de siguranță (de asemenea privativă de libertate). 
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Decizia-cadru a reglementat proceduri de transmitere a mandatului european de arestare 

prin art.9 – art.10 , stipulând că, în cazul în care se cunoaște locul în care se află locul în care se 

află persoana căutată, autoritatea judiciară emitentă poate transmite direct  autorității judiciare de 

executare mandatul de arestare, totodată putând decide în toate cazurile să semnaleze persoana 

căutată în Sistemul de Informații Schengen (SIS). O astfel de semnalare este efectuată în 

conformitate cu art. 95  din Convenția de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 

1985 privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune, din 19 iunie 1990.   

În acest sens, o semnalare în SIS are valoarea unui mandat european de arestare, însoțit de 

informațiile prevăzute în art. 8 alin.1 din Decizia-Cadru. 

Totodată, pentru o perioadă tranzitorie, până în momentul la care SIS va avea capacitatea 

să transmită toate informațiile menționate la art. 8, semnalarea are valoarea unui mandat european 

de arestare, până la primirea originalului, în bună și cuvenită formă, de către autoritatea judiciară 

de executare. 

Mandatul european de arestare se execută pe baza principiului recunoașterii și încrederii 

reciproce, în conformitate cu dispozițiile Deciziei-cadru a Consiliului nr.2002/584/JAI din 13 iunie 

2002, decizie-cadru care se referă la obligațiile statelor membre de a respecta drepturile 

fundamentale și principiile generale de drept. 

Potrivit art. 85, alin.2 din Lege, predarea este subordonată condiției ca faptele care 

motivează emiterea mandatului european de arestare să constituie infracțiuni potrivit legii române, 

independent de elementele constitutive sau de încadrarea juridică a acesteia. 

Fac excepție următoarele infracțiuni, care, indiferent de denumirea pe care o în legislația 

statului emitent, dacă sunt sancționate de legea statului emitent cu o pedeapsă sau cu o măsură de 

siguranță privativă de libertate a cărui durată maximă este de cel puțin 3 ani nu vor fi puse 

verificării îndeplinirii condiției dublei îndrumări: 

- Participarea la un grup criminal organizat; 

- Terorismul; 

- Traficul de personae; 

- Exploatoarea sxuală a copiilor și pornografia infantile; 

- Traficul ilicit de droguri și substanțe psihotrope; 

- Traficul ilicit de arme, muniții și substanțe explosive; 

- Corupția; 

- Frauda, inclusiv care aduce atingere intereselor financiare ale comunităților 

europene în înțelesul Convenției din 26 iulie 1995 privind protecția intereselor financiare ale 

Comunităților Europene; 

- Spălarea produselor infracțiunii; 

- Falsificare de monede, inclusive contrafacerea monedei euro; 

- Fapte legate de criminalitatea informatică; 

- Infracțiuni împotriva mediului, inclusive traficul ilicit de specii de animale pe cale 

de dispariție și de specii și soiuri de plante pe cale de dispariție; 

- Facilitatea intrării și șederii ilegale; 

- Omorul, vătămarea corporală gravă; 

- Traficul ilicit de organe și țesuturi umane; 

- Răpirea, lipsire de libertate în mod ilegal și luarea de ostatici; 

- Rasismul și xenophobia; 

- Furtul organizat sau armat; 

- Traficul ilicit de bunuri culturale, inclusive antichități și opera de artă; 

- Înșelăciunea; 

- Contrafacerea și pierderea produselo; 

- Falsificarea actelor oficiale și uzul de fals; 

- Falsificarea de mijloace de plată; 
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- Traficul ilicit de substanțe hormonale și alți factori de creștere; 

- Traficul ilicit de materiale nucleare sau radioactive; 

- Traficul de vehicule furate; 

- Violul; 

- Incendierea cu inteție; 

- Crime aflate în jurisdicția Curții Penale Internaționale; 

- Sechestrarea ilegală de vase sau aeronave; 

- Sabotajul. 

În cazul în care autoritatea judiciară română primește un mandate euopean de arestare și 

după verificarea competenței, constată că aceasta aparține altei autorități, va proceda la trimiterea 

mandatului acesteia din urmă. Aceeași autoritate judiciară va lua măsura informării autorității 

judiciare emitente după trimitearea mandatului, specificând și autoritatea care a primit și care va 

executa mandatul respective. 

După primirea mandatului European de arestare, autoritatea judiciară de executare verifică 

dacă acesta este însoțit de traducerile prevăzute de lege. În cazul în care mandatul nu este tradus 

în limba română, franceză sau engleză, autoritatea română de executare va proceda la solicitarea 

autorității judiciare emitente pentru remiterea traducerii în cel mai scurt timp posibil sau poate 

dispune efectuarea traducerii, atunci când este posibil acest lucru. 

Executarea unui mandat european de arestare de către autoritățile judiciare de executare 

române poate fi supusă următoarelor condiții:  

a) În cazul în care mandatul european de arestare a fost emis în scopul executării unei 

pedepse sau a unei măsuri de siguranță privative de libertate aplicate printr-o hotărâre pronunțată 

în lipsă, dacă persoana în cauză nu a fost citată personal și nici informată în mod personal în orice 

alt mod la data și locul ședinței de judecată care a dus la hotărârea pronunțată în lipsă, predare 

persoanei solicitate va fi acordată dacă autoritatea judiciară emitentă garantează că persoana care 

face obiectul mandatului european de arestare are posibilitatea să obțină rejudecarea cauzei în 

statul membru emitent, în prezența sa. 

b) În cazul în care infracțiunea în data căreia s-a emis mandatul de arestare european 

este sancționată cu pedeapsa detențiunii pe viață sau cu o măsură de siguranță privativă de libertate 

pe viață, dispozițiile legale ale statului membru emitent trebuie să prevadă posibilitatea revizuirii 

pedepsei sau a măsurii de siguranță aplicate ori liberarea condiționată, după executarea a cel puțin 

20 de ani din pedeapsă sau măsura de siguranță aplicată, ori aplicarea unor măsuri de clemență. 

c) Fără a se aduce atingere prevederilor arătate, cetățenii români vor fi predați în baza 

unui mandat european de arestare în vederea efectuării urmăririi penale sau a judecății, condiția 

fiind aceea ca în cazul condamnării la o pedeapsă sau măsură de siguranță privativă de libertate 

aceștia să fie transferați pentru executarea pedepsei. 

Măsura reținerii persoanei solicitate poate fi luată de procuror numai după ascultarea 

acesteia în prezența apărătorului. Măsura reținerii se dispune prin ordonanță motivată și poate dura 

cel mult 24 de ore. Persoanei reținute i se aduc la cunoștință, de îndată, în limba în care o înțelege, 

motivele reținerii și conținutul mandatului european de arestare. Persoanei reținute i se comunică 

o copie a mandatului european de arestare și a traducerii acestuia. Această prevedere se va aplica 

și în cazul în care procurorul competent primește un nou mandat european de arestare, ulterior 

sesizării Curții de Apel competente în condițiile prevăzute de art. 85 din lege. 

Persoana reținută poate solicita să fie informată despre măsura luată un membru de4 

familie sau o altă persoană pe care o desemnează aceasta. Atât cererea cât și încuviințarea se 

consemnează într-un proces-verbal. În mod excepțional, dacă procurorul apreciază că acest lucru 

ar afecta executarea mandatului european de arestare emis împotriva persoanei solicitate sau, în 

cazul în care are cunoștință a unor mandate europene de arestare, emise împotriva altor participanți 

la săvârșirea infracțiunii, procurorul va putea refuza solicitarea. 
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În cazul în care persoana solicitată este minoră, termenul se reduce la jumătate. În acest 

caz, reținerea poate fi prelungită, dacă se impune prin ordonanță motivată, cel mult 8 ore. 

În vederea reținerii persoanei solicitate, organul competent poate pătrunde în orice locuință 

în care se află persoane solicitată, fără consimțământul acesteia ori a persoanei căreia îi aparține 

sau folosește locuința precum și în sediul oricărei persoane juridice, fără învoirea reprezentantului 

legal al acesteia. 

În caz de urgență, prin execuție de la dispozițiile anterioare măsura reținerii poate fi dispusă 

pe baza semnalării transmise prin Organizația Internațională a Poliției Criminale (Interpol) care 

nu echivalează cu mandatul european de arestare. În acest caz Centrul de Cooperare Polițienească 

Internațională din cadrul Ministerului de Interne solicită de îndată Biroului Central Național 

Interpol respondent transmiterea de către parchetul competent, în termen de cel mult 48 de ore de 

la reținerea persoanei solicitate.  

Când măsura reținerii a fost luată de organul de cercetare penală al poliției judiciare , acesta 

este obligat, în primele 10 ore de la reținere, să prezinte persoana solicitată procurorului desemnat 

de procurorul general al parchetului de pe lângă Curtea de Apel a cărei circumscripție teritorială a 

fost reținută.  

Procurorul sesizează Curtea de Apel competentă cu propunerea de luare a măsurii arestării 

persoanei solicitate. De îndată ce instanța este sesizată, cauza se repartizează, în condițiile legii 

unui complet format dintr-un judecător, pentru a aprecia asupra luării măsurii arestării și asupra 

predării persoanei solicitate. Judecătorul verifică mai întâi identitatea persoanei solicitate și se 

asigură că acesteia i s-a comunicat o copie a mandatului european de arestare. În cazul în care 

măsura reținerii a fost dispusă în condițiile art.88 din lege , judecătorul verifică dacă persoana 

solicitată a fost informată despre măsura reținerii și poate dispune prin încheiere motivată, pe baza 

semnalării transmise prin Interpol, arestarea persoanei solicitate sau obligare de a nu părăsi 

localitatea pe o durată de 5 zile. În acest caz instanța amână cauza și fixează un termen de 5 zile 

pentru prezentarea de către procuror a mandatului european de arestare însoțit de traducerea în 

limba română.  

Termenul de 5 zile este un termen imperativ, a cărui nerespectare determină, la expirarea 

lui, încetarea de drept a măsurii arestării. Legea este lacunară atât în ceea ce privește natura juridică 

a acestui termen, cât și în ceea ce privește soluția pe care o va pronunța instanța în situația 

nedepunerii mandatului european de arestare de către procuror în acest termen. Din aceste motiv 

soluțiile sunt date de practica judiciară, cea mai indicată fiind aceea că, după expirarea termenului 

de 5 zile, dacă nu s-a depus mandatul, măsura arestării încetează de drept, caz în care se dispune 

punerea în libertate a persoanei solicitate, iar instanța se dezînvestește , pronunțând o încheiere în 

acest sens, dosarul fiind astfel soluționat; ulterior, după primirea mandatului, procurorul va sesiza 

din nou instanța cu punerea în executare a mandatului.  

Atunci când judecătorul apreciază necesar să acorde un termen pentru luarea unei hotărâri 

cu privire la predare, arestarea persoanei solicitate în cazul procedurii de executare a mandatului 

european de arestare se dispune prin încheiere motivată. Ședința de judecată este publică, afară de 

cazul în care, la cererea procurorului, a persoanei solicitate sau din oficiu judecătorul apreciază că 

se impune judecarea cauzei în ședință secretă. Participarea procurorului este obligatorie. 

Încheiere:  Dacă judecătorul apreciază că în cauză se impune solicitarea de informații sau 

garanții suplimentare autorității judiciare emitente, amână cauza stabilind un termen pentru 

primirea datelor solicitate. Termenul fixat nu poate fi mai mare de 10 zile. Durata inițială a arestării 

nu poate depăși 30 de zile, iar durată totală până la predarea efectivă către statul membru emitent 

nu poate depăși 180 de zile.  

Instanța verifică periodic, dar nu mai târziu de 30 de zile, dacă se impune menținerea 

arestării în vederea predării. În cursul procedurii de executare a mandatului european de arestare, 

instanța dispune la fiecare 30 de zile, prin încheiere, asupra menținerii măsurii arestării sau punerii 
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în libertate a persoanei solicitate, ținând seama de toate împrejurările cauzei și de necesitatea 

asigurării executării mandatului european de arestare. 

Mandatul european de arestare se soluționează în regim de urgență. 
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Rezumat: Majoritatea analizelor asupra personalitatii infractorului au pornit de la premiza ca un 

infractor este o persoana care nu are capacitatea sau nu doreste sa se adapteze cerinţelor sociale. Pentru 

aceştia este greu să se integreze în societate, să urmeze anumite principii, să respecte reguli de coexistentă 

socială. Jurisprudenţa arată că majoritatea celor care comit fapte cu caracter penal provin din familii 

dezorganizate, cu părinţi cu antecedente penale şi unde preocuparea pentru educaţie, cultură, civilizaţie, 

religie este foarte mică, chiar nulă. 

Delincvenţa juvenilă constituie, în prezent, una dintre cele mai grave probleme sociale cu care se 

confruntă România, a cărei amploare este evidenţiată atât de statisticile oficiale, cât şi de mass media. Fiind 

o consecinţă direct sau indirectă a modului în care funcţionează familia, şcoala şi diferitele mecanisme de 

socializare, sancţionare şi reabilitare socială, ea solicită o abordare multidisciplinară a influenţei exercitate 

de aceste instituţii, din punct de vedere al factorilor de risc implicaţi. 

În conţinutul cercetării de faţă se urmăreşte determinarea profilului personalităţii infractorului 

minor. Pentru început se va face o retrospectiva a notiunilor de personalitate infracţională, clasificarea 

personalitatii infractorului şi principalele caracteristici. Prezenta analiză se finalizează cu particularităţile 

psihologice ale delicvenţei juvenile şi cu concluzii. 

 

Resume: Most of the studies on the offender's personality start from the premise that an offender 

is a person who does not have the capacity or does not want to adapt to social requirements. They find it 

difficult to integrate into society, to follow certain principles or to follow rules of social coexistence. The 

field of jurisprudence shows that most of those who commit criminal acts come from disorganized families, 

with parents with criminal record and where the concern for education, culture, civilization, religion, is 

very small, even zero. 

Juvenile delinquency is currently one of the most serious social problems Romania faces, the extent 

of which is highlighted by both official statistics and mass media. Being a direct or indirect consequence 

of the way family, school and the different mechanisms of socialization, sanctioning and social 

rehabilitation work, juvenile delinquency requires, from the point of view of the risk factors involved, a 

multidisciplinary approach to the influence exercised by these institutions. 

The content of this research aims to determine the personality profile of the underage offender. The 

present work begins with a retrospective of the notions of criminal personality, the classification of the 

offender's personality and its main characteristics. The analysis ends with a presentation of the 

psychological particularities of juvenile delinquency and conclusions. 
 

Cuvinte cheie:  personalitate infractionala, delicvenţa juvenilă 
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1. Conceptul de personalitate a infractorului 

 

Personalitatea infractorului este un aspect amplu, de o complexitate mare care presupune 

abordarea noţiunii din diferite unghiuri: psihologic, social, juridic, cultural a infractorului. În 

literatura de specialitate, opiniile asupra personalităţii sunt foarte diferite.  

Criminologul Stănoiu [1], prin personalitatea infractorului, înţelege sinteza trăsăturilor bio-

psiho-sociale cu un înalt grad de stabilitate şi care sînt definitorii pentru acel individ, care, cu 

vinovăţie, a comis o faptă ce prezintă pericol social şi este prevăzută de legea penală. 

Alţii consider că criminalul este acea persoană care a comis o infracţiune cu vinovăţie sau 

care a participat ca autor, complice sau instigator [2]. 

Oancea arată că infractorul în sens criminologic, este persoana care a săvârşit o crimă, o 

faptă penală pentru care, persoanei respective i se aplică o pedeapsă [3]. 

În sfera dreptului penal, noţiunea de infractor îmbracă denumirea de „persoană”, care, în 

vizorul actualei legislaţii penale, poate fi fizică şi juridică. 

Dreptul penal operează cu noţiunea de subiect al infracţiunii. Acest subiect, în momentul 

efectuării urmăririi penale şi cercetării penale se numeşte „învinuit”. În momentul în care acţiunea 

se pune în mişcare în justiţie, şi subiectul devine parte în procesul penal, el se numeşte „inculpat”. 

În sfîrşit, persoana fizică împotriva căreia a fost pronunţată o hotărîre judecătorească de 

condamnare, persoana se numeşte „condamnat”. 

În dreptul penal, pe primul plan este situată fapta infracţională, infracţiunea, care are un 

contur şi o explicaţie foarte completă. În schimb, infractorul, personalitatea acestuia, este puţin 

studiată. Chiar atunci cînd se face menţiunea despre vinovăţie, care nu poate fi decît o atitudine 

psihică a omului, tot nu se face menţiunea despre om, decît indirect.  

Scoaterea fazei copilăriei de sub incidenţa legii penale, aplicarea unor pedepse mai uşoare 

pentru delincvenţii minori ca şi o gradare a lor în funcţie de fiecare etapă de viaţă sunt numai 

câteva din elementele a căror evoluţie, în timp, reflectă deopotrivă procesul de modernizare a unora 

dintre ideile tradiţionale. La 1818 pentru întâia oară apare măsura încredinţării minorilor infractori 

părinţilor sau epitropilor. Aceasta a înlocuit bătaia sau închisoarea aplicată acestora pentru anumite 

infracţiuni. Instituţia încredinţării minorilor părinţilor, tutorilor sau altor persoane de încredere a 

cunoscut o foarte largă dezvoltare în întreg sistemul de ocrotire românesc. Separarea minorilor de 

majori în închisori şi înfiinţarea, pentru prima oară la noi în ţară, a unui penitenciar deosebit pentru 

minorii în vârstă de 8 - 20 de ani, este un pas important în evoluţia dezvoltării abordării 

infracţionalităţii juvenile. 

Se poate concluziona că nu este infractor cel care are numai intenţia de a săvârşi o 

infracţiune, fără a trece la actul de comitere al acesteia. 

Dintre trasăturile principale ale infractorului, din punct de vedere biologic, se diferenţiază vârsta 

şi sexul infractorului. O dată cu progresele geneticii, a căpătat o mare răspândire concepţia în 

concordanţă cu care conduita violentă sau criminală este determinată de anumite anomalii 

cromozomiale. Astfel, cei mai mulţi criminali bărbaţi posedă un cromozom Y în plus, având 

structura cromozomială XYY, în loc de cea obişnuită (XY). Nici-una dintre aceste teorii nu a fost, 

confirmată de o evidenţă empirică clară şi suficientă [12]. 

Vârsta infractorului reprezintă o trăsătură individuală a personalităţii care ne indică gradul 

de dezvoltare al aptitudinilor fizice ale persoanelor: forţa fizică şi dezvoltarea instinctelor 

biologice, inclusiv a celor sexuale. Statistica relatează că pentru vîrsta copilăriei şi adolescenţei, 

ponderea infracţiunilor o deţine infracţiunile contra persoanei, bazate pe aplicarea forţei fizice. 

Pentru vîrsta adultă ponderea o deţin criminalitatea profesională şi cea organizată. Pentru vîrsta 

bătrâneţii, ponderea o deţine recidivarea unor fapte comise în perioada adultă. 
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În cadrul orientării psihologice, accentul în formarea personalităţii se pune pe factorii 

individuali, subiectivi. În această ordine de idei, se înscrie teoria personalităţii criminale a lui 

Pinatell [4]. Conform concepţiei personalităţii criminale, criminalul are un şir de trăsături de bază 

cum ar fi următoarele: 

 egocentrismul, prin care criminalul se dovedeşte a fi egoist şi foarte individualist. 

 labilitatea, după care criminalul are o construcţie psihică şi morală, schimbătoare. 

 lipsa de afectivitate, prin care criminalul se manifestă lipsit de milă, de căinţă, de simpatie. 

În concluzie, Pinatell susţine că personalitatea criminală există cu 2 condiţii: trebuie să 

întrunească toate trăsăturile de mai sus şi trebuie să prezinte o stare de pericol social. 

2. Tipologia personalităţii infractorilor  

Infractorii sunt actorii principali ai infracţiunii, determină starea, structura şi dinamica 

acesteia. O clasificare a infracţiunilor este determinată de vârsta infractorilor, şi anume: copilărie 

(până la 12 ani), adolescenţă (între 12-22 ani), tinereţe (între 22-35 ani), vârsta adultă (între 35-60 

ani), vărsta a treia (peste 60 ani).  

Infracţionalitatea săvârşită de minori cuprinde copilăria şi o parte a adolescenţei , până la 

cei care au împlinit vârsta de 18 ani. Delicvenţa juvenilă, aşa cum este denumită, după unii 

cercetători, începe de timpuriu. În acest semn, Leaute [5] remarcă că la 100.000 locuitori există 

infractori cu vârsta de până la 14 ani în proporţie de 3,22%, iar infractori cu vârste cuprinse între 

10-14 ani reprezintă 3,27%. Din punct de vedere al legii acestora li se aplică numai măsuri 

educative. 

Enrico Ferry [7] clasifică pe criminali în 5 categorii: 

a) Criminalii nebuni, care se caracterizează după acesta, ca fiind persoanele care comit fără motiv, 

crime foarte groaznice, ca de exemplu: criminalul dezgroapă cadavrele cu care-şi satisface poftele 

sexuale şi apoi le taie cu toporul. 

b) Criminalii născuţi, care se caracterizează ca persoane sălbatice, brutali, care nu fac nici o 

deosebire între crimă în general şi meserie. Pentru aceştia, pedeapsa nu are efect, ei consideră 

închisoarea ca un risc normal al profesiei lor. 

c) Criminali de obicei, care se recrutează din indivizi, care comit în copilărie primul delict, în 

majoritatea cazurilor, contra proprietăţii şi pe care închisoarea îii corupe moral şi fizic. La formarea 

criminalilor de obicei, contribuie şi societatea, care nu-i întinde o mînă de ajutor. 

d) Criminalii din pasiune, comit aproape întotdeauna crimele contra persoanelor, comit crimele 

fără premeditare, pe faţă şi din pasiune. 

e) Criminalii de ocazie. Aceştia, la determinarea crimei, sunt influenţaţi de ocazie, întîmplare. 

În criminologia română, una dintre cele mai interesante clasificări, îi aparţine 

criminologului I. Oancea [3]: 

a) Criminalul violent, care este persoana ce este lipsită de sentimente de milă, compasiune faţă de 

alţi oameni, care manifestă doar duşmănie; 

b) Criminalul achizitiv, care se caracterizează prin tendinţa de luarea bunurilor şi valorilor 

materiale în scop personal; 

c) Criminalul caracterial. Posedă nişte tulburări caracteriale, care-l plasează în seria de trecere de 

la omul normal, sănătos psihic, la omul anormal, dar nu bolnav psihic. 

d) Criminalul lipsit de frîne sexuale – persoanele care comit infracţiuni legate de viaţa sexuală. 

e) Criminalul profesional – este persoana care săvîrşteşte infracţiuni, în mod sistematic, în scopul 

cîştigării resurselor de viaţă şi trai. 

f) Criminalul ocazional – comite o crimă fiind împins de factorii exteriori, ocazionali (exemplu: 

minorul care comite un furt influentat de alte personae). De regulă, pînă la comiterea unei crime, 

au o conduită bună şi nu se caracterizează negativ. 

g) Criminaliii debili mintali; 

h) Criminalul recidivist; 
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i) Criminalul ideologic sau politic – este persoana care, avînd anumite idei şi convingeri politice, 

comite, datorită acestor idei, fapte penale; 

j) Criminalul alienat – este persoana iresponsabilă, anormală, şi care este bolnavă psihic. 

Printre trăsăturile caracteristice personalităţii infracţionale, chiar şi a persoanelor care 

comit infracţiuni repetate (sunt recidivişti) [11],  se pot enumera : 

1. Eşecul şcolar; 

2. Provenienţa din familii cu tendinţe conflictuale; 

3. Consum abuziv de alcool şi droguri; 

4. Absenţa sentimentului dragostei; 

5. Orientare spre sub-cultura criminală. 

6. Poziţia socială a criminalilor recidivişti, care se caracterizează prin aceea că pentru aceştia este 

caracteristic faptul că ei şi-au început foarte din timp activitatea lor de „muncă”; 

7. La criminalii recidivişti, motivaţia infracţională este cu mult mai limitată în comparaţie cu alţi 

infractori; 

8. Rezistenţa la procesul de re-educare. 

3. Caracteristicile personalitatii infractorului 
Majoritatea analizelor au pornit de la premiza ca un infractor este o persoana care nu are 

capacitatea sau nu doreste sa se adapteze cerinţelor sociale. Pentru aceştia este greu să se integreze 

în societate, să urmeze anumite principii, să respecte reguli de coexistentă socială. Jurisprudenţa 

arată că majoritatea celor care comit fapte cu caracter penal provin din familii dezorganizate, cu 

părinţi cu antecedente penale şi unde preocuparea pentru educaţie, cultură, civilizaţie, religie este 

foarte mică, chiar nulă. De asemenea, nivelul cultural, social, religios al părinţilor este scăzut, nu 

se dă suficientă atenţie normelor morale. Atitudinea infracţională care rezultă din influenţa 

mediului în care s-au născut, trăit şi crescut conduce la înrădăcinarea unor deprinderi negative, iar 

comportamentul este o reacţie atipică. Infractorul este un individ instabil din punct de vedere 

emotiv, parte a dereglării afective, este lipsit de autoevaluare şi de obiectivitate faţă de sine şi faţă 

de alţii. 

Personalitatea infractorului are mai multe trăsături comune, această având şi unele trăsături 

specific infracţiunilor “preferate”. 

Acest comportament innascut (rezultatul procesului selectiei naturale sub dependinta 

ADN-ului si care este inscris in genom) asigură adaptarea la un mediu stabil dar devine insuficient 

in fata unui mediu labil. 

Dacă o persoană are un comportament manifestat prin fapte antisociale, societatea are 

obligaţia morală şi legală de a aprecia gravitatea faptelor şi de a lua măsuri punitive faţă de aceea 

persoană şi preventive pe plan social. 

Studiile arată că, în general, infractorul, conştient fiind de faptele sale, acţionează în taină, 

este duplicitar. Arbuthnot [7] concluzionează faptul că acesta este centrat pe prezent şi nu distinge 

cert delincventa de nondelincventa. 

Din punct de vedere psihologic, infractorul este o persoană cu multe nereuşite, cu 

manifestări pe fondul unor stări conflictuale. El poate să aibă o atitudine de abstinenţă sau un 

comportament agresiv. Comportamentul agresiv este de cele mai multe ori regăsit în acţiunile 

persoanelor delincvente, cu o puternică stare indiferenţă afectivă. 

Infractorul are o personalitate psiho-morala deficienta. Ca urmare a orientarii axiologice, 

a sistemului de valori pe care il poseda, infractorul este incapabil din punct de vedere psihic sa 

desfasoare o munca sociala sustinuta. Aceasta incapacitate este dublata de atitudinea negativa fata 

de munca, fata de cei ce desfasoara o activitate organizata, productiva.  

Pentru caracterizarea personalităţii, se utilizează anumite particularităţi psihice. Aceste 

particularitati psihice constituie personalitatea infractorului, ele formînd ansamblul însuşirilor, 

stărilor şi proceselor de natură subiectivă ale individului.  
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Una dintre particularitati o constituie temperamental. Acesta este partea activa a 

personalitatii umane, manifestată în acţiuni şi comportamente. Cele mai cunoscute tipologii sunt: 

coleric (persoana este puternică, energică, predispusă spre agresivitate, crize nervoase), sangvinic 

(persoana activă, impulsivă, echilibrată în sentimente, optimistă, rezistentă, comunicativă), 

flegmatic (persoana calmă, liniştită, răbdătoare, indiferentă la ceea ce se întîmplă împrejur, are o 

voinţă slabă), melancolic (se caracterizează prin capacitate redusă de muncă, lipsit de rezistenţă, 

emotiv, foarte prudent, sensibil şi este dependent de grupul social). 

Temperamentul totdeauna determină anumite trăsături ale caracterului. De aici, pot fi 

evidenţiate mai multe tipuri de caracter, şi anume: 

1. Tipul armonios – adaptabil la mediu, pozitiv faţă de cerinţele sociale, optimist, sociabil şi 

este principial; 

2. Tipul conflictual cu mediul – este foarte impulsiv, nereţinut, egoist şi care se 

supraapreciază; 

3. Tipul cu conflicte interne – nu poate armoniza raportul dintre social şi personal, se 

subapreciază, afectat de nevroze sau chiar de stări patologice grave; 

4. Tipul influenţabil – lipsit de opinie, principii, este dependent de grup, uşor influienţabil, 

fără iniţiativă. 

Aptitudinile, o alta particularitate a psihicului, reprezintă categoria însuşirilor psihice, care 

determină capacitatea omului de a realiza anumite performanţe în activitatea profesională. 

Aptitudinile pot fi înnăscute sau dobîndite pe parcursul vieţii. 

Un factor psihic important în etiologia crimei este capacitea de judecată şi nivelul mintal 

al criminalului. Inteligenţa contribuie la rezolvarea problemelor, adoptarea deciziilor, alegerea 

comportamentului în fiecare situaţie concretă, alegerea mijloacelor pentru atingerea scopului. 

În orientarea sociologică, conceptul de personalitate a infractorului este bazat pe ideea că 

persoana este rezultatul influenţelor determinate de factorii socio-culturali. Aceste teorii acordă o 

mare importanţă influenţei factorilor sociali, în apariţia şi formarea, modelarea personalităţii 

umane. 

4. Mecanismul actului infracţional. Particularităţile psihologice ale personalităţii 

infractorului minor 
În urmărirea scopului, infractorii nu ezită în a întrebuinţa orice mijloc care i-ar putea ajuta: 

minciuna, perfidia, atitudini variate pornind de la ideea de a inspira compătimire pentru 

nedreptatea ce li se face sau pentru situaţia în care au ajuns “siliţi de împrejurări” şi până la 

aroganţa faţă de anchetator sau chiar intimidarea acestuia. Infractorul se simte mereu in continua 

aparare legitima fata de societatea care refuza să îi ofere de bună voie ceea ce capriciul lui de 

moment pretinde [9].  

Actul infracţional reprezintă rezultatul interacţiunii dintre factorii ce structurează 

personalitatea individului şi factorii externi, de ambianţă [10]. Ambianţa şi împrejurările exterioare 

pot fi favorabile sau nefavorabile dezvoltării acestui nucleu în plan infracţional. Actul infracţional 

antrenează diferit toate structurile şi funcţiile psihice începând cu cele cognitiv-motivaţionale şi 

terminând ce cele afectiv-volitive, implicate fiind şi activităţile ca şi însuşirile psihice. Actul 

infracţional este generat de tulburări de ordin emoţional şi volitiv, susţinute de lipsa sentimentului 

responsabilităţii şi al culpabilităţii, a incapacităţii de a renunţa la satisfacerea imediată a unor 

trebuinţe în pofida perspectivei unei pedepse. Trecerea la actul infracţional constituie un moment 

critic, nodal [8]. 

Infracţionalitatea juvenilă, parte a infracţiunilor, este un aspect, nedorit, care are un trend 

ascendent. Infractiunile care privesc vatamarea corporala, consumul si traficul de droguri, 

infractiunile rutiere, sunt cele care au o evoluţie crescătoare.  

Statistica ne arată că în fiecare zi sunt trimişi în judecată cinci minori pentru comiterea 

infracţiunilor de furt şi doi minori pentru tâlhărie. În fiecare zi un minor care comite o lovire sau 

vătămare corporală simplă ori gravă ajunge în faţa instanţei. La fiecare trei zile un minor este adus 
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în faţa judecătorul pentru că a comis un act sexual cu privire la un alt minor sau pentru că a comis 

un viol.  

În Codul penal românesc minorul care nu a împlinit vârsta de 14 ani nu răspunde penal. 

Statul român consideră că nu există suficient discernământ înainte de împlinirea acestei vârste, 

pentru ca eventualul făptuitor sub 14 ani să înțeleagă consecințele acțiunilor sale.  

Un factor important îl reprezintă familia, ca un context social particular, care poate proteja 

conduita delicventă. Delicventul minor este victima propriului educator, a parinţilor care nu alocă 

timp pentru copii datorită preocupărilor sociale, cultural, a nivelului de educaţie pe care îl au. De 

obicei părinţii ignoră drepturile copiilor de a se exprima, de a se manifesta după propriile lor 

instincte. Adesea, părinţii le impun copiilor un anumit fel de comportament. Ingrădirea acţiunilor 

poate să conducă la reacţii care să pună în pericol buna conduit legală. Pe de altă parte, 

comportamentul indiferent, dezorganizarea in familie constituie apariţia comportamentului 

delicvent. 

O altă cauză a criminalităţii juvenile o reprezintă situaţia social. O parte a cercetătorilor 

consider că sărăcia este o cauză a comiterii de fapte antisociale dar Lombroso [14] consideră că 

aceasta nu este un motiv. Si cei bogaţi, şi cei săraci comit infracţiuni. In timp ce bogaţii comit 

infracţiuni contra bunelor moravuri şi persoanei, iar cei săraci comit, în general, infracţiuni contra 

proprietăţii. Sărăcia şi proasta alimentare, lipsa habitatului stabil şi mizeria duce la degradarea 

fizică şi psihică, premise ale actului infracţional. 

O statistică a delicvenţei juvenile (Tab 1 şi Tab 2) ne arată că un număr foarte mare de 

infracţiuni sunt comise de minori. Numarul de cazuri de infractiuni juvenile precum si cazurile in 

care minorii cad victime este destul de alarmant. In perioada 2011-2015 [13] infractiunile în care 

inculpatul este minor este prezentat în tab. 1, iat în tab. 2 sunt prezentate cazurile în care minorii 

sunt părţi vătămate. Se poate observa că infracţiunea de furt este cea mai frecventă infracţiune 

comisă de către minori. Cauza principală este familia, aceasta fiind o sursă de constrângere sau un 

model pentru minor. Din analiza rezultatelor statistice se poate observa că şi infracţiunea de 

tâlhărie, forma agravantă a furtului (aceasta presupunând şi violentă fizică pe lănga sustragerea 

bunurilor), este “practicată” de către minori.  

tab. 1 Infractiunile in care inculpatul este minor [13] 

An  2011 2012 2013 2014 2015 

Total  3580 4964 7826 3422 3535 

Furturi  2172 2882 2770 1850 1761 

Tâlhării  478 716 726 557 710 

Violuri  67 97 96 103 110 

Omoruri  44 99 95 73 95 

Ucideri din culpă 12 16 12 8 9 

Infracţiuni rutiere 130 135 143 140 162 

Consum şi trafic de droguri 22 42 39 36 30 

 

tab 2. Numarul de infractiuni in care victime sunt minori [13] 

An  2011 2012 2013 2014 2015 

Total  2641 4327 4482 3722 4229 

Furturi  134 161 154 118 124 

Tâlhării 148 258 226 155 156 

Violuri  148 242 319 236 193 

Omoruri  96 141 130 123 100 

Ucideri din culpa  209 312 324 234 205 

Trafic de minori 178 325 286 359 261 

Pornografie infantilă 12 14 24 47 76 
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Acte sexuale cu minori 97 186 217 112 157 

Din datele statistice prezentate mai sus, tab. 2, se poate observa că anumite infracţiuni cu 

parte vătămată minori, au o tendinţă crescătoare. Dacă în 2011 infracţiunea de pornografie infantilă 

reprezenta numai 0,45% din total infracţiunilor în care victime sunt minori, în cinci ani procentul 

a crescut de patru ori, ajungând la 1,8% din total infracţiunilor în care victime sunt minori. 

Îngrijorătoare este si evoluţia infracţiunii de act sexual cu un minor, procentul de creştere 

este aproximativ acelaşi numai că numărul acestei infracţiuni a crescut foarte mult.  

În centrele de educaţie de la Buziaş şi Târgul Ocna, în 2018,  marea majoritate a minorilor 

sunt de sex masculine (la Buziaş, dintr-un total de 52 minori, 49 sunt băieţi, iar la Târgul Ocna, 

toţi cei 41 de minori sunt băieţi). 

 

5. Concluzii  
 

Se poate concluziona faptul că sunt anumite infracţiuni comise de minori constante ca şi 

număr (infracţiunea de ucidere din culpă reprezintă aprox. 0,3% din totalul infracţiunilor comise 

de minori), iar alte infracţiuni au o evoluţie crescătoare (infracţiunea de omor, infracţiunea de 

consum şi trafic de droguri), tab. 1. 

Privind rezultatele statistice pentru infracţiunile în care victime sunt minori, este 

îngrijorător că sunt foarte multe infracţiuni în care minorii sunt implicaţi. Se recomandă o atenţie 

sporită centrelor de reeducare ca în cadrul lor sa se implementeze programe de reeducare, de 

educare şi conştientizare de către minori a rezultatelor faptelor infracţionale. 
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Summary: In the study, the author speaks about the Constitution of 1866 which represented the 

fundamental law of the modern Romanian parliamentary regime for almost six decades. 

              It is stated that the fundamental act analyzed is not a mere imitation of the Belgian Constitution 

of 1831, but embodied a fundamental pact between the nation - represented by its representatives - and 

its ruler, consecrating a series of fundamental principles such as that of national sovereignty, of 

government. representative of the separation of powers in the state: legislative, executive and judicial, 

that of ministerial responsibility, that of the hereditary monarchy, in the person of Carol I and his heirs 

and the principle of the supremacy of the Constitution over the other laws, context in which the rules 

were established the parliamentary regime, a regime that involved an inviolable gentleman, the 

responsibility of the ministers, who were recruited from the bosom of the Legislative Bodies, and a 

bicameral parliamentary system. 

               Finally, it is concluded that many of the principles of the Constitution of 1866 will also continue 

in the new fundamental law, which demonstrates the sustainability of this work. 

 

 

 

 

Constituţia din 1866 a reprezentat legea fundamentală a regimului parlamentar românesc 

modern timp de aproape şase decenii.  

Departe de a fi o simplă imitaţie a Constituţiei belgiene din 1831, Constituţia românească 

a întruchipat un pact fundamental între naţiune - reprezentată prin mandatarii săi - şi domn, 

consacrând o serie de principii fundamentale: cel al suveranităţii naţionale;   al guvernământului 

reprezentativ; al separaţiei puterilor în stat: legislativă,executivă şi judecătorească; cel al 

responsabilităţii ministeriale; cel al monarhiei ereditare, în persoana lui Carol I şi a moştenitorilor 

săi şi principiul supremaţiei Constituţiei faţă de celelalte legi. 

În acelaşi timp, s-au consacrat regulile regimului parlamentar,regim care presupunea un 

domn inviolabil, responsabilitatea miniştrilor,ce erau recrutaţi din sânul Corpurilor legiuitoare, şi 

un sistem parlamentar bicameral.  

Cele trei puteri ale statului, deşi distincte şi cu atribuţii bine delimitate, colaborau între ele, 

menţinându-se astfel un echilibru. Astfel, puterea executivă avea dreptul de iniţiativă legislativă,de 

                                                           
43 A se vedea –Dan Cristian Tătar –,,Modificările Constituţiei din 1866”-Editura Nagard Lugoj 2014, pag.206-2010. 
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a sancţiona legile - actul său de adeziune la opera legislativă dreptul de dizolvare şi prorogare a 

Parlamentului, de amnistie în materie politică, de a ierta sau micşora pedepsele în materie 

criminală. 

Puterea legislativă limita drepturile executivului prin votarea bugetului,dreptul de 

interpelare a miniştrilor, moţiunea de neîncredere.  

Puterea judecătorească efectua controlul constituţionalităţii legilor. 

Constituţia de la 1866 a fost fără îndoială una liberală în litera şi spiritul ei, fiind înscrise 

principalele drepturi şi libertăţi publice şi în care se prevedea egalitatea tuturor în faţa legii. Acest 

ultim principiu nu-şi găsea însă o aplicare deplină şi în ceea ce priveşte drepturile electorale, 

sistemul introdus fiind cel cenzitar (după avere) şi capacitar (un anume grad de instrucţie), 

Constituţia nefiind astfel şi una democratică. Evoluţia societăţii româneşti va determina lărgirea 

bazei electorale în 1884 şi apoi introducerea votului universal în 1917. 

Totodată, având în vedere reforma agrară din 1864 înfăptuită de Alexandru Ioan Cuza cu 

colaborarea lui Mihail Kogălniceanu, se proclama proprietatea sacră şi inviolabilă, însă se admitea 

exproprierea numai pentru cazuri de utilitate publică, anume prevăzute (căi de comunicaţie, 

salubritate publică, lucrări de apărare naţională), cu o dreaptă şi prealabilă despăgubire. 

 Acest lucru îşi va arăta repercusiunile ulterior, astfel că,împiedicându-se efectuarea, prin 

legi ordinare, de noi exproprieri,pentru alte cauze decât cele menţionate, problema agrară nu va fi 

soluţionată, anumite articole din Constituţie trebuind a fi revizuite în acest sens în 1917.  

Potrivit prevederilor constituţionale, deşi Parlamentul părea,teoretic, a avea preponderenţă 

asupra puterii executive, în practică un rol important revenea domnului, ce dispunea de largi 

prerogative. Cu toate disfuncţionalităţile care vor surveni ulterior, îndeosebi în privinţa 

mecanismului puterii, Constituţia de la 1866 a reprezentat un remarcabil pas înainte, asigurând 

condiţiile propice evoluţiei societăţii româneşti pe calea modernizării şi a integrării europene,pe 

calea democratizării, iar pe plan extern, a constituit o veritabilă manifestare de independenţă, 

evitându-se cu abilitate orice menţiune privind suzeranitatea otomană şi garanţia colectivă a 

Puterilor europene,teritoriul României fiind declarat indivizibil şi inalienabil. 

Societatea românească a trebuit să se adapteze din mers la noile principii constituţionale, 

ce păreau a fi prea înaintate, astfel că în primii cinci ani ai domniei lui Carol I s-a manifestat o 

acută instabilitate guvernamentală şi parlamentară. Tocmai datorită acestor frământări, a 

dificultăţilor de adaptare, nu vor lipsi nici încercările de revizuire în sens restrictiv, autoritar, din 

perioada 1867-1871.  

Din fericire,asemenea iniţiative, pornite fie din partea oamenilor politici, fie chiar din 

partea lui Carol I, au rămas doar în stadiul de proiect.  

De asemenea, nu întotdeauna principiile constituţionale au fost respectate şi aplicate în 

litera legii. O gravă anomalie care se va încetăţeni în viaţa noastră politică, întâlnită însă şi în alte 

state cu regim parlamentar asemănător, era aceea că Guvernul, în urma ingerinţelor în alegeri va 

da componenţa Camerelor şi nu invers, cum ar fi fost normal şi conform prevederilor 

constituţionale. 

După cucerirea independenţei, România va trebui, pentru recunoaşterea acestuia act de  

către Puterile europene, să facă faţă cerinţelor impuse prin Tratatul de la Berlin din 1 iulie 1878. 

Acest lucru implica modificarea articolului 7 din Constituţie, în sensul acordării cetăţeniei 

indiferent de religie, ceea ce va provoca reacţii contradictorii nu numai la nivelul cercurilor 

politice, ci şi în rândul opiniei publice, o astfel de problemă reprezentând până la urmă o atribuţie 

de domeniul dreptului intern.  

Astfel, „problema evreiască" va reveni în primul plan al vieţii politice, determinând 

dezbateri aprinse şi pătimaşe în Parlament şi în presă.  

Pe de altă parte, se va întreprinde o vastă campanie diplomatică în vederea recunoaşterii 

independenţei României înainte ca Parlamentul să se conformeze dispoziţiilor art. 44 din Tratatul 

de la Berlin, campanie ce nu va fi încununată de succes. în cele din urmă, fără a accepta întrutotul 
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exigenţele sus-numitului articol, cercurile politice de la Bucureşti vor modifica art. 7, prin 

adoptarea unei soluţii conforme realităţilor societăţii româneşti. Naturalizarea individuală,alături 

de cea în bloc a 1.074 evrei (majoritatea participanţi sau mobilizaţi în campania din 1877), a 

reprezentat acea soluţie menită a nu provoca inutile tulburări interne, când independenţa României 

nu era încă recunoscută de anumite Puteri europene. 

Timp de doi ani de zile, viaţa politică va fi bulversată de o veritabilă campanie de revizuire 

a Constituţiei în sensul lărgirii bazei electorale. Se va manifesta cu această ocazie o veritabilă 

dispută de idei între două tabere adverse: una, cea a liberalilor radicali, care susţinea necesitatea 

unei reforme în domeniul electoral, pentru participarea mai largă la viaţa politică şi, implicit, 

consolidarea propriei poziţii, iar cealaltă, compusă din conservatori şi liberali moderaţi, care 

respingea orice modificare a Constituţiei, urmărind a-şi păstra poziţiile dobândite sau a împiedica 

menţinerea la putere a liberalilor. 

 Acum se vor confrunta concepţiile politice ale celor doi prieteni şi colegi de partid, C. A. 

Rosetti şi I.C. Brătianu. Primul era adeptul colegiului unic al ştiutorilor de carte, cel de-al doilea 

susţinea ideea unei sporiri a bazei electorale prin reducerea numărului colegiilor de la patru la trei. 

Avea să triumfe concepţia mult mai pragmaticului I.C. Brătianu,în ansamblu, modificările 

constituţionale operate în 1884 au avut un rol pozitiv, contribuind, pe de o parte, la o mai largă 

participare la viaţa politică şi la trasarea acelor direcţii menite a conduce la democratizarea 

societăţii româneşti, iar pe de altă parte, a oferit cadrul necesar pentru o mai liberă şi garantată 

afirmare a opiniilor prin presă, condiţie absolut necesară într-un regim democratic.  

Este adevărat că această acţiune reformatoare iniţiată şi definitivată în 1884 aparţine în 

exclusivitate Partidului National - Liberal,care s-a dovedit încă o dată - şi datorită, trebuie să o 

recunoaştem, propriilor interese - mult mai deschis spre democratizarea vieţii politice, chiar dacă 

ideile, poate prea înaintate pentru acea vreme, ale lui CA. Rosetti nu au putut fi adoptate în 

totalitate. Aici se regăseşte, credem, şi una din pierderile suferite de acest partid, devenit unul mult 

mai moderat: dispariţia aripii radicale din cadrul său şi despărţirea lui CA. Rosetti de vechiul său 

colaborator şi prieten, I.C Brătianu.  

Revizuirea Constituţiei în 1884,chiar dacă nu a determinat eliminarea abuzurilor şi 

ingerinţelor Guvernamentale şi nu lărgise suficient de mult sfera alegătorilor, a reprezentat un pas 

important spre un regim democratic. 

Tot Partidului Naţional-Liberal îi aparţine iniţiativa revizuirii Constituţiei în 1914, în 

sensul exproprierii în anumite limite a marii proprietăţi şi adoptarea colegiului unic electoral al 

ştiutorilor de carte. 

Aceasta iniţiativa va determina noi clarificări doctrinare la nivelul Partidului Conservator 

şi o acerbă confruntare de idei în Parlament, în presă, în întruniri publice.  

Dacă toţi oamenii politici recunoşteau necesitatea modificării disproporţiei dintre 

proprietatea mare şi cea mică şi îmbunătăţirea situaţiei ţărănimii prin împroprietărire, diferenţele 

surveneau în privinţa modalităţii realizării acestora. Liberalii aflaţi la putere erau adepţii 

exproprierii marii proprietăţi, mai exact a latifundiilor, prin despăgubire, opinie împărtăşită până 

la un punct şi de conservatorii democraţi, reprezentanţii Partidului Conservator considerau 

suficiente pentru împroprietărire terenurile aflate în posesiunea statului, moşiile de mână moartă, 

cele achiziţionate de Casa Rurală, exproprierea fiind ilegitimă, inutilă şi periculoasă pentru starea 

de spirit a societăţii româneşti. Opiniile erau împărţite şi în ceea ce priveşte lărgirea bazei 

electorale.  

Dincolo de principiul colegiului unic susţinut de liberali, conservatorii democraţi socoteau 

mult mai potrivit sistemul a două colegii, iar vechii conservatori se declarau mulţumiţi cu sistemul 

existent al celor trei colegii electorale în condiţiile izbucnirii primului război mondial, problema 

reformelor va fi amânată până în 1917, când, în împrejurări deosebit de vitrege - ocuparea a două 

treimi din teritoriul naţional de către inamic, retragerea în Moldova a Guvernului, armatei şi a unei 
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părţi a populaţiei -, Parlamentul de la laşi va relua în discuţie proiectul reformelor, de această dată 

mult mai avansat decât cel anterior.  

Se prevedea acum, în urma consultărilor şi negocierilor, exproprierea a peste 2 milioane 

de ha şi votul universal. Şi de această dată, nu au lipsit dezbaterile aprinse şi confruntările de 

opinii, însă rezultatele vor depăşi cu mult previziunile oamenilor politici. Toate acestea au reliefat 

cu o mai mare claritate evoluţia continuă a societăţii româneşti şi necesitatea democratizării, cu 

atât mai mult cu cât aspiraţiile naţionale de unitate a tuturor românilor aveau să se înfăptuiască la 

finalul războiului. La nivelul scenei politice, s-a putut observa, pe de o parte,capacitatea Partidului 

Naţional-Liberal de a se adapta la cerinţele vremii, iar pe de altă parte, lupta Partidului Conservator 

pentru supravieţuire. 

Că modificările constituţionale introduse în 1917 nu au rămas literă moartă o dovedesc 

decretele-legi de expropriere din 15 şi 16 decembrie 1918 (ce vor fi urmate de legile pentru reforma 

agrară din 17 şi 30 iulie 1921), precum şi organizarea, în noiembrie 1919, primelor alegeri generale 

parlamentare pe baza votului universal. 

Necesitatea consolidării statului naţional unitar român va impune adoptarea unei noi 

Constituţii, cu un pronunţat caracter democratic, la 29 martie 1923.  

Nu putem încheia aceste rânduri fără a aminti faptul că multe din principiile Constituţiei 

de la 1866 vor dăinui şi în noua lege fundamentală, ceea ce nu face altceva decât să demonstreze, 

o dată în plus, durabilitatea acestei opere. 
 

  



51 
 

 

FUNCȚIA DE DEPOZITAR A SECRETARULUI GENERAL AL ONU 

ÎN LUMINA ART. 102 DIN CARTA ONU 
 

 

Lect. univ. dr. Ramona TĂTAR 

Universitatea Europeană Drăgan din Lugoj 

Facultatea de Drept 

  

Rezumat: Organizația Națiunilor Unite a jucat un rol fundamental în cadrul relațiilor 

internaționale, reprezentând forumul de negocieri pentru tratele multilaterale. De asemenea, Organizația 

joacă un rol major în asigurarea transparenței tratatelor încheiate și conform art. 102 din Carta ONU statelor 

membre li se solicită să înregistreze cât mai rapid posibil la Secretariatul ONU tratatele și acordurile 

internaționale încheiate după intrarea în vigoare a Cartei.  

 

Summary: The United Nations played a major role in international relations to the development 

of treaty framework, representing the negotiating forum for multilateral treaties. Also, UN play a major role 

in ensuring the transparency of the treaties concluded and according to Article 102,the Member States are 

required to register the treatiesand international agreements concluded by them after the entry into force of 

the Charter as soon as possible. 
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În cadrul ONU, Secția Tratate a Biroului de Afaceri Juridice îndeplinește funcția de 

înregistrare a tratatelor înaintate pentru înscriere de către statele membre. Art. 10244 exprimă o 

obligație absolută a statelor membre, nu are caracter discreționar, este construit în termeni 

imperativi și nu este o simplă dispoziție. 

Nu sunt înregistrate decât tratatele care au intrat în vigoare, sarcina înregistrării revine 

statelor membre și nu are relevanță dacă un stat este convins că acel acord nu va fi niciodată invocat 

înaintea unui organ al ONU. 

Pentru aplicarea art. 102, Adunarea Generală a furnizat un îndrumar detaliat referitor la 

regulile de aplicare și implementare a acestui articol.45 

Numărul tratatelor la nivel internațional a crescut continuu, odată cu destrămarea 

sistemului colonial (anii 60-70), ceea ce a dus la crearea de noi state suverane; destrămarea (după 

1989) a comunităților mai mari în state mai mici46; domenii nou apărute care necesită adoptarea 

                                                           
44 Articolul 102:” 1.Orice tratat și orice acord internațional încheiat de orice stat membru al ONU după ce prezenta 

Cartă intră în vigoare va fi înregistrat cât mai curând posibil  la Secretariat și va fi publicat de acesta. 

2. Nici o parte la orice astfel de tratat sau acord internațional care nu a fost înregistrat în conformitate cu dispozițiile 

paragrafului 1 din prezentul articol nu va putea invoca acel tratat sau acord internațional în fața vreunui organ al 

Națiunilor Unite.”  
45 Secția Tratate a Națiunilor Unite XX-XXXI; ÎNDRUMAR ADOPTAT LA 14 DEC. 1946 (revizuite în 

AG/Res.33/141 din 19 dec. 1978). 
46 Destrămarea fostei URSS și crearea unui număr de state mai mici, destrămarea fostei Iugoslavii, duce la creșterea 

semnificativă a numărului de membri ai ONU. Ca urmare a readmiterii sale în ONU, în noiembrie 2000, Iugoslavia a 
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de reguli pentru buna funcționare a societății internaționale, toate au făcut ca numărul de tratate în 

relații internaționale dintre state să crească.  Creșterea activității legislative internaționale, crearea 

de noi organizații guvernamentale, toate duc la creșterea numărului de tratate și de acțiuni realizate 

cu privire la tratatele supuse înregistrării. 

Secretariatul înregistrează toate documentele și examinează extrem de scrupulos fiecare 

instrument pentru  a se asigura că acestea îndeplinesc criteriile pentru înregistrare. Începând  din 

anul 2002, Consilierul Juridic al ONU amintește prin note verbale, în mod regulat statelor membre, 

obligația stipulată în art. 102, tocmai pentru a accentua conștientizarea obligației de înregistrare a 

tratatelor în conformitate cu Carta ONU.47 

Secretariatul a adoptat o definiție a termenului de ”tratate” și ”acorduri internaționale” care, 

în sens larg, au dus la un domeniu vast de instrumente transmise pentru a fi înregistrate. Se remarcă 

faptul că, forma care descrie un instrument, adoptată de părțile care au negociat, nu constituie un 

factor determinant , Secretariatul înregistrează un instrument care este încheiat între două sau mai 

multe entități care au capacitatea de a încheia tratate, care creează drepturi și obligații conform 

dreptului internațional și care sunt aplicabile în dreptul internațional. 

De asemenea, Secretariatul va înregistra ”angajamentele unilaterale cu caracter 

internațional”. În acest sens, putem menționa Declarația Marii Britanii de acceptare a jurisdicției 

obligatorii a Curții Internaționale de Justiție, referitoare la granițele coloniei britanice Honduras, 

din 14 decembrie 1946.48 

După înregistrarea tratatelor, Secretariatul îi alocă un număr de înregistrare distinct și emite 

un certificat de înregistrare. Data înregistrării este data primirii de către Secretariat a documentației 

complete cu privire la tratate. În medie sunt înregistrate un număr de aproximativ 3700 de 

documente – tratate și acțiuni subsecvente referitoare la tratate.49 

ONU este depozitarul a peste 50.000 de texte certificate ale tratatelor și un număr 

aproximativ egal de acțiuni subsecvente legate de acestea supuse spre înregistrare de către statele 

membre conform art. 102 din Carta ONU și Regulament.50  

În conformitate cu art. 13 din Regulament, Secțiunea Tratate publică ”Buletinul Lunar de 

Tratate și Acorduri Internaționale”, care apare lunar și conține informații cu privire la tratatele 

înregistrate în luna precedentă. Publicația este disponibilă în limbile engleză și franceză și poate fi 

de asemenea accesată pe internet.51 

STNU reprezintă o colecție unică și conține tratate în peste 142 de limbi (o parte din tratate 

fiind anterioare Națiunilor Unite). Din 1946, numărul de tratate înregistrate la ONU este într-o 

continuă creștere, în prezent se estimează că există un număr de peste 158000 de texte certificate 

ale tratatelor și acțiuni subsecvente legate de  acestea, publicate în peste 2200 de volume. 

Problemele majore legate de întârzierea publicării se datorau în special aspectelor legate 

de traducerea textelor în engleză și franceză; în prezent dificultățile și întârzierile de publicare se 

datorează problemelor tehnice și organizatorice.52 

Publicarea pe internet a îmbunătățit considerabil accesul la publicație, oferind: accesul 

gratuit la întreaga colecție a S.T.N.U- este permis persoanelor și instituțiilor din țările în curs de 

                                                           
notificat depozitarului 243 de acțiuni referitoare la tratate. 
47 Vezi notele verbale ale Consilierului Juridic din 21 ian. 2000, LA/ 41TR/230; 24 ian. 2002, LA 41/TR/230;  
48 M. Brandon, Analiza termenilor ”tratat” și ”acord internațional” în legătură cu activitatea de înregistrare conform 

art. 102 din Carta Națiunilor Unite, 47 A.J.I.L. 49 (1953). 
49 Anuarul ONU, 2002, pag.5. 
50 S.T.N.U vol. 859/860 pag. viii.  
51 Adresa de internet este: untreaty.un.org. 
52 Inițial au fost probleme tehnice de reproducere a Situației Tratatelor Multilaterale Depozitate la Secretarul General 

în format electronic, cu coloane, note de subsol, etc.,chestiune discutată la documentele în format word, iar doftware-

ul folosit este Framemaker. Omnimark este folosit pentru a converti formatul HTML astfel încât să poată fi transmis 

pe Internet. Fiecare tratat aflat în Situația Tratatelor Multilaterale3 Depozitate la Secretarul General este legat la întreg 

textul său.  
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dezvoltare, organizațiilor guvernamentale și neguvernamentale, Misiunilor Permanente pe lângă 

ONU, oficialilor guvernamentali, instituțiilor specializate ale ONU, Comisiei de Drept 

Internațional; perioada de timp dintre înaintarea unui tratat pentru înregistrare și ultima publicare 

în S.T.N.U. este de aproximativ 2 ani, față de 11 ani cât era în 1996. 

S-au făcut eforturi pentru a se asigura că un tratat poate fi localizat cu ușurință printr-un 

mecanism de căutare. Un utilizator poate utiliza o căutare avansată sau una simplă. Căutarea 

avansată permite ca un utilizator să folosească toate datele pe care le deține pentru a facilita 

căutarea. Informațiile care se pot insera în modulul de căutare includ: tipul acordului (bilateral, 

multilateral), data semnării, data intrării în vigoare, numele părților, orice denumire după care este 

cunoscut tratatul, numărul unic de înregistrare alocat la momentul înregistrării, dacă se caută 

tratatul original sau modificările ulterioare.  

Seria Tratate a ONU este disponibilă pe internet din 1998.  

Prin accesibilitatea pe scară largă a acestui corp de norme internaționale se așteaptă o 

întărire a procesului de democratizare, la întărirea pe viitor a supremației dreptului la nivel 

internațional, la înregistrarea de progrese și oferirea de asistență pentru a pune în practică aceste 

norme.  

Secretariatul ONU și Secretarul General al ONU încurajează permanent statele pentru a 

participa în număr cât mai mare la tratatele depozitate pe lângă Secretarul General și pentru 

aplicarea corespunzătoare a normelor prevăzute în aceste tratate în plan intern.  
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Rezumat: Prezentul studiu și-a propus să aducă în atenție problematica răspunderii penale în 

dreptului mediului sub aspectul conturării noțiunii, a trăsăturilor caracteristice și a infracțiunilor de mediu. 

Desigur, am prezentat, fără pretenția de a fi epiuzat complexitatea și dimensiunile specifice, necesitatea de 

a se acționa eficient din partea organelor de stat abilitate pentru a salvgarda dreptul omului la un mediu 

sănătos, drept fundamental reglementat de Constituția României. 

Abstract: This study is intended to bring forth the issue of criminal liability in environmental 

law from the point of view defining the basic concept, the features and the environmental offences. 

Certainly, without pretending to deal with the topic exhaustively, in terms of complexity and specific 

dimensions, it is presented as necessary to act efficiently from the part of the competent state organisms to 

safeguard the human right to a healthy environment, as it is fundamentally regulated by the Romanian 

Constitution. 

 

 

1. Preliminarii 

Dezvoltarea firească a vieții sociale presupune cu necesitate respectarea unor norme 

de conduită, care trebuie să se circumscrie anumitor limite, așa încât să nu producă leziuni, atingeri 

ale drepturilor și intereselor unor persoane. Nesocotirea acestor norme, consacrate de toate 

ramurile sistemului de drept și de morala unei societăți, cu adânci seminficații filozofice, etice, 

pragmatic, antrenează angajarea răspunderii celui care le încală, respectiv articulează răspunderea 

socială. Normele de conduită sunt extreme de variate în societate, astfel că, răspunderea socială 

presupune o multitudine de forme prin care se tinde finalmente la înlăturarea consecințelor 

generate de nerespectarea lor: răspundere morală, răspundere juridică, politică etc. 

În centrul răspunderii sociale se află răspunderea juridică „dând expresie dreptului în 

forma sa cea mai concentrată, în care se reflectă stadiul de evoluție a întregii vieți sociale în 

dinamica sa”53. Doctrina definește răspunderea juridică ca fiind „complexul de drepturi și obligații 

conexe care – potrivit legii – se naște ca urmare a săvârșirii unei fapte ilicite și care constituie 

cadrul de realizare a constrângerii de stat prin aplicarea unei sancțiuni”54 .Răspunderea juridică 

reprezintă un instrument de realizare a respectării normelor juridice55, ele fiind cele mai 

semnificative norme care asigură existența firească a unei societăți, ordinea juridică și un climat 

proprice de dezvoltare. Ca formă a răspunderii sociale, răspunderea juridică îmbracă diferite forme 

în raport cu ramura de drept a cărei normă a fost încălcată, are conotație proprie și reflectă 

                                                           
53 L. Pop, I.F. Popa, S.I. Vidu, Curs de drept civil. Obligații, Editura Universul Juridic, București  2015, pag. 229 
54 M. N. Costin, O încercare de definire a noțiunii răspunderii juridice, în R.R.D. 5/1970, pag. 83 
55 M. Duțu –Tratat de dreptul mediului, Editura C.H. Beck, București 2014, pag. 464  
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specificul ei ca sistem normativ care reglementează un anumit aspect al vieții sociale. 

În această ordine de idei subliniem că, răspunderea de dreptul mediului se înscrie între 

formele de răspundere juridică, care intervine ori de câte ori sunt încălcare normele referitoare la 

protecția factorilor de mediu. Răspunderea de dreptul mediului se manifeastă sub următoarele 

forme: răspunderea civilă, contravențională și penală și antrenează sancțiuni specific de dreptul 

mediului, alături de sancțiunile tradiționale a fiecărei forme de răspundere. Cele două categorii de 

sancțiuni au caracter cumulativ. În literatura juridică de specialitate 56se sublinează că, în 

actualitate, asistăm la derularea unor acțiuni specifice de protecție a mediului împotriva 

poluanților, care se particularizează prin accentuarea unor laturi a diferitelor forme de răspundere: 

răspunerea civilă pentru prejudiciul ecologic, incriminarea ca infracțiuni a unor acte care aduc 

atingere mediului și activității de protejare a lui sau reglemetarea unor contravenții specifice, 

respective a contenciosului legat de autorizațiile administrative de mediu.  

Dreptul penal, ca ramura de drept cu caracter represiv, reprezintă instrumentul juridic 

cel mai energic de apărare a valorilor sociale și în același timp un mijloc de luptă împotriva 

criminalității ecologice care în contemporaneitate îmbracă forme variate și sofisticate și care 

constitie una dintre amenințările majore ale vieții socirtății alături de crima organizată și terorism. 

În țara noastră, dezvoltarea dreptului penal al mediului a fost impusă într-o oarecare 

măsură de Convenția asupra protecției mediului prin dreptul penal, pregătită de Consiliul Europei  

și adoptată la Strasbourg la 4 noiembrie 1998 57. Convenția a stabilit în sarcina statelor semnatare 

obligația ca în dreptul intern, pentru salvagardarea mediului și a realizării unei protecții eficiente, 

incriminarea penală a unor fapre care, fie sunt săvârșite în mod voit, fie în mod culpabil aduc 

atingere mediului ori creează o stare de pericol pentru acesta. Documentul suscitat prevede 

incriminarea unor fapte cum ar fi eliminarea, emisia sau introducerea unor substanțe nocive cu 

efect poluant ori a radiațiilor ionizante în atmosferă, sol, ape și care au cauzat moartea ori grave 

leziuni persoanelor sau care creează un pericol iminent și semnificativ pentru sănătatea sau viața 

oamenilor58. România a ratificat Convenția de la Strsbourg la 15 februarie 1999. 

Consiliul Europei, în octombrie 1999, a solicitat intensificarea eforturilor statelor de a 

adopta incriminăriși sancțiuni semnficative împotriva criminalitășii de mediu. 

Uniunea Europeană a adoptat Directiva 2008/99/CE a Parlamentului European și a 

Consiliului din 19 noiembrie 2008 privind protecția mediului prin intermediul dreptului penal. 

Directiva a constituit un model de protecție a mediului prin intermediul drepului penal, cu 

semnificații majore asupra evoluției legislațiilor statelor membre și a impus obligația transpunerii 

acesteia în dreptul național59.  

2. Noțiunea de răspundere penală de dreptul mediului 

Raspunderea penală de dreptul mediului reprezintă raportul juridic care se naște între 

poluator și o autoritate public ca urmare a săvârșirii unei infracțiuni împotriva unuia sau mai multor 

factori de mediu, care a avut drept consecință crearea unui prejudice sau daune ecologice ori care 

a generat o stare de pericol pentru sănătatea oamenilor, animalelor sau plantelor și prin care se 

realizează sancționarea poluatorului. 

Instituția răspunderii penale pentru infracțiuni împotriva mediului  constituie cea mai 

severă formă de represiunie a faptelor îndreptate împotriva factorilor de mediu și in același timp 

reprezintă un mijloc veritabil de apărare a valorilor naturale recunoscute ca fiind importante pentu 

                                                           
56 A se vedea M.Duțu, A. Duțu, Dreptul mediului,ediția 4, Editura C. H. Beck, București, 2014, pag. 219 
57 Pentru detalii asupra Convenție, a se vedea A. Szony Dandachi, La convention sur la protection de l′ environnement 

par le droit penal, Rev. Juridique de l′ environnement nr. 3/2003, p. 281-288, citat de M. Duțu, op. cit. p. 483 
58 Ibidem, p. 483-484 
59 A se vedea M. Duțu, A. Duțu, op. cit., p.232-233 
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societate60. Ea își păstrează configurația specifică ca instituție a dreptului penal care este antrenată 

în sarcina persoanelor fizice sau juridice pentru săvârșirea unei infracțiuni împotriva mediului și 

se întemeiează pe vinovăția acelei persoane61. Vinovăția poate îmbrăca forma intenției sau a 

culpei.  

Apreciem că răspunderea penală de dreptul medului se prezintă sub forma unui raport 

complex care presupune un ansamblu de drepturi și obligații care se nasc ca urmare a săvârșirii 

unei infracțiuni de dreptul mediului între persoana fizică sau juridică în calitate de autor, complice 

sau instigator și autoritățile publice competente prin care se realizează sancționarea penală 

persoanelor mai susmenționate.  

 

 

3. Particularitățile răspunderii penale de dreptul mediului 

Raspunderea penală de dreptul mediului prezintă câteva trăsături caracteristice care o 

particularizează în raport cu alte forme de răspundere: 

- este antrenată numai pentru săvârșirea unei infracțiuni care aduce atingere 

mediului sau pune în pericol securitatea mediului; 

- infracțiunea împotriva mediului trebuie să fi avut ca urmare cauzarea morții sau 

vătămarea sănătății oamenilor sau o daună ecologică ori să fi creat un risc major și iminent 

pentru sănătatea sau viața oamenilor, a animalelor ori a plantelor  

- se întemeiază pe vinovăția persoanei chemate să răspundă; 

- constituie un mijloc de luptă împotriva criminalității ecologice prin sancțiunile 

aplicate; 

Infracțiunle de dreptul mediului sau ecologice cum mai sunt cunoscute prezintă un 

obiect juridic generic specific reprezentat de o parte, de apărarea valorilor sociale care vizează 

protecția mediului în raport cu activitatea unor organizații de stat sau private, activitatea 

persoanelor fizice cărora le revine obligația să asigure dezvoltarea durabilă a societății și, pe de 

altă parte, relațiile sociale care iau naștere în sfera desfășurării unor activități economice cu impact 

supra mediului62. De asemenea presupun un obiect juridic de grup reprezentat de relațiile sociale 

de apărare generate de activitățile în diferite sectoare de activitate economică cu impact asupra 

mediului sau activității de protecție. 

În cazul infracțiunilor ecologice, de cele mai multe ori, subiect pasiv poate fi o 

persoană juridică pentru că activitățile cu impact asupra mediului sunt desfășurate de persoane 

juridice. Actualul Cod penal a creat cadrul juridic de tragere la răspundere a persoanei juridice, 

împrejurare care constituie un progras remarcabil63. Răspunderea persoanei juridice nu înlătură 

răspunderea persoanei fizice pentru săvârșirea aceleiași fapte (art. 135 alin. 3 Cod penal). 

Raspunderea persoanei juridice, în sistenul nostru de drept, este o răspundere directă64 și poate fi 

antrenată în calitate de autor pentru fapte le infracționale comise în cadrul realizării obiectului de 

activitate65. Persoana juridică este titulara unor acorduri, autorizații, autorizații integrate de mediu 

și în activitățile sale trebuie să respecte condițiile impuse de actele tehnico-materile enumerate mai 

sus, să respecte toate dispozițiile privitoare la protecția mediului și în consecință orice încălcare 

                                                           
60 A se vedea M. Duțu, A. Duțu, op. cit. , p. 219 
61  A se vedea A. B. Ilie, Dreptul mediului , Editura C.H. Beck, București, 2017, p. 345 
62 Ibidem p. 347 
63 A se vedea Codul penal Român – Legea nr. 286/2009 publicată în Monitorul Oficial nr. 510 din 24 iulie 2009 și 

care a intrat în vigoare la 1 februarie 2014, Titlul VI, Răspunderea penală a persoanei juridice, art. 135-151; 
64 A se vedea F. Streteanu, R. Chiriță, Răspunderea penală a persoanei juridice, Editura C.H. Beck, București, 

2007, p. 391, Constantin Mitrache, Cristian Mitrache, Drept penal român. Partea generală, Editura Universul 

Juridic, București, 2014, p. 150-156 
65Constantin Mitrache, Cristian Mitrache, op. cit., p.154 
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săvârșită care este incriminată ca faptă penală îi antrenează răspunderea penală de dretul mediului. 

 

 

3. Infracțiunile de mediu - temei la răspunderii penale 

Infracțiunile de mediu sau ecologice vizează atingeri aduse drepturilor inerente fințelor 

umane, ale intereselor oamenilor, bunurilor acestora cât și intereselor coelctive66. Acest tip de 

infracțiuni sunt incriminate în Codul penal, în legea mediului, O.U.G. nr. 195/2005 cât și în alte 

legi care instituie norme de protecție a unor facori de mediu și conțin și incrininări a unor fapte 

împotriva mediului. 

De remrcat este faptul că proiectul Codului penal din 28 iunie 2004 (Legea nr. 

301/2004) conținea infracțiuni în legătură cu mediul înconjurător. Capitolul V era consacrtat unor 

crime și delicte contra mediului (art. 395-405), iar în art. 295Cod penal referitor la actele de 

terorism fiind asimilate acestei infracțiuni și câteva fapta de introducere sau răspândire în 

atmosferă, sol ori apă de substanțe care puteau pune în pericol grav sănătatea oamenlior, 

animalelor sau a mediului înconjurător.  

Actualul Cod penal nu mai conține dispoziții distincte și grupate de infracțiuni 

împotriva mediului și, așa cum s-a subliniat în literatura de specialitate, din această perspectivă, 

asistăm la un regres67. 

Din conținutul Codului penal distingem următoarele infracțiuni care pot fi calificate 

ca fiind infracțiuni de mediu: Utilizarea de metode interzise în operațiun de luptă (art. 443 Cod 

penal), Infracțiuni contra sănătății publice (art.352-359Cod penal). Pe bună dreptate, se subliniază 

de unii autori că legiuitorul actual nu are o viziune de ansamblu asupra pericolului pe care anumite 

activități umane le au asupra mediului și nu a înțeles că era necesar ca infracțiunile ecologice să 

fie grupate înt-un titlu distinct în Codul penal sau să adopte un cod ecologic care să grupeze toate 

incriminările sectoriale aflate într-o multitudine de legi, ca să se asigure sancționarea cu succes a 

faptelor de criminalitate ecologică68. De asemenea s-a mai relevat faptul că prin neadoptarea unor 

incriminări minuțioase se deschide calea unor acte de criminalitate gravă care rămân nesancționate 

sau nedescoperite deși prezintă un grad ridicat de pericol social și constituie surse substanțiale de 

venit ilicit69  

Alte infracțiuni împotriva mediului și protecției mediului sunt incriminate în art. 98 

din O.U.G. 195/2005. În doctrină s-a sublinuat că faptele incriminate în O.U.G. 195/2005 pot fi 

grupate în raport cu elemental material au cu forma vinovăției70.  

Actuala lege a mediului (O.U.G. 195/2005) incriminează mai multe infracțiuni care 

generează o stare în pericol pentru viața sau sănătatea oamenilor, a animalelor sau a plantelor cu 

un regim sancționator de la 3 luni la 1 an sau amendă și anume : 

- arderea miriștilor, stufului,tufărișurilor și a vegetației ierboase din ariile protejate și 

de pe terenurile supuse refacerilor ecoloice; 

- poluarea accidentală datorită nesupravegherii executării lucrărilor noi, funcționării 

instalațiilor, echipamentelor tehnologice și de tratare și neutralizare menționate în 

acordurile/autorizațiiele/autorizațiile integrate de mediu 

În mod gradual, sunt incriminate alte infracțiuni care pun în pericol viața oamenilor, a 

plantelor și a animalelor și sunt sancționate cu o pedeapsă de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă și 

care constau în : 

                                                           
66 A se vedea M. Duțu, A. Duțu, op. cit., p. 270-271 
67 A se vedea A.B. Ilie, op. cit. p. 349 
68 Ibidem 351 
69 A se vedea A.I. Dușcă, Dreptul mediului, ediția a II a , Editura Universul Juridic, București, 2014, p. 309, M. 

Duțu, op. cit., p. 545 
70 A se vedea A. B. Ilie, op. cit. p. 351-353. 
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- poluarea prin evacuare în atmosferă sau pe sol a unor deșeuri sau substanțe 

periculoase; 

- producerea de zgomote peste limite admise dacă generează un pericol grav pentru 

sănătatea oamenilor; 

- continuarea activității după suspendarea acordului, autorizației, autorizației 

intergrate de mediu; 

- -importul și exportul unor substanțe și preparate periculoase interzise sau 

restricționate; 

- omisiunnea de a raporta orice accident major de către persoane ce au în atribuții 

această obligație; 

- producerea livrarea sau utilizarea de îngrășaminte chimice, precum și a oricăror 

produse de protecție neautorizate pentru culturi destinate comercializării; 

- nerespectarea interdicțiilor privind utilizarea pe terenurile agricole de produse de 

protecția plantelor a îngrășamintelor chimice; 

Același act normative incriminează și alte fapte de pericol care generează pericol 

pentru viața sau sănătatea oamenilor, a animalelor sau a plantelor cu un regim sancționator numai 

cu pdeapsa închisorii de la 6 luni la 3 ani: 

- nesupravegherea și neasigararea depozitelor de deșeuri și subbstanțe periculoase, 

precum și nerespectarea obligației de depozitare a îngrășămintelor chimice și produselor de 

protecția plantelor numai ambalate și în depozitate în locuri protejate; 

- producerea sau importul în scopul introducerii pe piață, precum și utilizarea unor 

substanțe și produse periculoase, fără respectarea actelor normartive în vigoare și introducerea pe 

teritoriul României a deșeurilor de orice natură în scopul eliminării lor; 

- transportul și tranzitul de substanțe și preparate periculoase cu încălcarea 

prevederilor legale în vigoare; 

- desfășurarea de activități cu organisme modificate genetic sau produse ale acestora, 

fără  solicita și obține acordul de import/export sau autorizațiile prevăzute de reglementările 

specifice; 

- cultivarea plantelor superioare modificate genetic în vederea testării sau în scop 

commercial, fără înregistrarea prevăzută de lege; 

O.U.G. 195/2005 prevede și alte categorii de infracțiuni cu un grad de pericol social 

mai ridicat și sancționate cu închisoare se la 1 an la 5 ani: 

- provocareaa, datorită nesupravegherii surselor de radiații ionizate, a contaminării 

mediului și/sau a expunerii populației la radiații ionizate, omisiunea de a raporta prompt creșterea 

peste limite admise a contaminării mediului, aplicarea necorespunzătoare ori neluarea măsurilor 

de intervenție în caz de accident nuclear, 

- descărcarea apelor uzate și adeșeurilor de pe nave sau platforme plutitoate a unor 

substanțe ori deșeuri periculoase; 

O ultimă categorie de infracțiuni cu un pericol social sporit și sancționate cu închsoare 

de la 2anu la 7 ani sunt: 

- continuarea activității care a cauzat poluarea după dispunerea încetării acesteia; 

- neluarea măsurilor de eliminare totală a substanșelor și preparatelor periculoase care 

au devenit deșeuri; 

- refuzul intervenției în cazul poluării accidentale a apelor și a zonelor de coastă; 

- refuzul controlului la introducerea sau scoaterea din țară a substanțelor și preparatelor 

periculoase sau introducerea în țară a culturilor de microorgansme plante și animale vii din flora 

și fauna sălbatică fără acordul eliberat de autoritatea centrală pentru protecția mediului; 

Infracțiunilor împotriva mediului găsim incriminate și în alte acte normative cu 
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caracter sectorial:  

- Legea nr. 101/2011 referitoare la prevenirea și sancționarea unor fapte privind 

degradarea mediului republictă71; legea transpune Directiva 2008/99 a Parlamentului European și 

a Consiliului din 19 noiembrie 2008; 

- Legea nr. 111/1996 republicată privitoare la activitățile care utilizează energia 

nucleaă; 

- Legea nr. 107/1996 privind regimul juridic al apelor în România; 

- O.U.G. nr. 23/2008 privind regimul juridic al pescuitului și acvaculturii; 

- Legea nr. 407/2006 privind regimul juridic al vânătorii și protecțeiei fondului 

cinegetic; 

- Legea nr. 46/2008 (Codul silvic) privind regimul juridic al pădurilor și fondului 

forestier; 

Am prezentat exemplificativ câteva dintre actele normative cu caracter special care 

conțin incriminări a unor fapte prin care sunt încălcate dispoziții menite ă protejeze mediul, 

acestora adugânduli-se și alte acte normative care conțin incriminări ca infracțiuni a anumitor fapte 

îndreptate împotriva mediului. 

Literatura juridică72 conststă că legiuitorul nostru a preferat o abordare sectorială a 

infracțiunilor ecologice, împrejurare care creează dificultăți în abordarea criminalității de mediu. 

Uneori o astfel de criminalitate este ocultată de factorii care ar putea răspunde. Lipsa unui Cod 

ecologic sau de mediu face ca multe dintre aspectele de natură infracțională să rămână într-o zonă 

de umbră. Organele competente să constate infracțiuni de mediu, Garda de mediu, fiind sesizată, 

de cele mai multe ori se limitează de a constata aspecte de ordin contravențional și aplică amenzi 

contravenționale. Interesul funcționarilor acestui organ este generat și de împrejurarea că în 

calitate de agenți publici beneficiază direct din constatările contravenționale, legiuitorul permițând 

acordarea unor stimulente pecuniare în raport cu venituerile realizate din amenzile 

contravenționale. 

Infracțiunile de mediu se constă de către organele specializate Garda de Mediu, care 

are obligația de a sesiza organele de urmărire penală ori de câte ori constată o infracțiune. Asfel 

de fapte mai pot fi constate de alte organe: organele de poliție, organele vamale, organele silvice, 

Comisia pentru activități nuclere, organele din structura Ministerului Sănătății etc. Urmărirea 

penală se efectuează de organele de poliția sub supravegherea procurorului.  

Când s-au produs consecințe vătămătoare asupra sănătății sau vieții unor persoane 

infracțiunea de mediu se reține în concurs cu o altă infracțiunne contre vieții sau sănătății 

persoanei. 

Ne alăturăm autorilor care susțin că în momentul actual, este necesară adoptarea unei 

legislații novatoare în domeiu dretului mediului, respective al unui Cod ecologic sau de mediu care 

să dea o nouă structurare legislației și să conțină toate tipurile de infracțiuni prin care se poate 

aduce atingere factorilor de mediu73.  

Credem că în momentul actual, necesitatea protejării mediului ar impune organe statale 

specializate. De pildă, în sistemul parchetelor ar trebui specializați procurori care să investigheze 

asfel de fapte și în sistemul instanțelor, formarea unor complete specializate. De altfel, în unele 

state există parchete de mediu și complete specializate74. 

  

                                                           
71 A se vedea Monitorul Oficial nr. 223 din 28 martie 2014 
72 A se vedea M. Duțu, op. cit., p. 554-555,  A.B. Ilie, op. cit. p. 351 
73 A se vedea A.llie, op. cit. p.351 
74 A se vedea M. Duțu, A. Duțu op. cit. p. 283 
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4. Concluzii 

Incriminarea unor fapte, prin care sunt aduse vătămări factorilor de mediu și precum 

si vieții si sănătății oamenilor, animalelor si plantelor, are un rol seminficativ prin măsurile 

represive pe care le antrenează, fiind, așa cum în mod plastic s-a subliniat „jandarmul altor 

drepturi”75. Încălcările factorilor de mediu sunt multiple, însă se constată că organele abilitate nu 

au apetența mecesară să acționeze, pe de o parte și, pe de altă parte nici în societate conștința civică 

de mediu nu este sificient de conturată pentru a fi un facor de presiune efficient asupra agenților 

statului. Asistăm neputinciosi la creșterea alarmantă a maladiilor cauzate de alterarea mediului și 

puținele organizații neguvernamentale care au încercat să atragă atenția, nu au primit în niciun fel 

sprijinul organelor abilitate ale statului. În momentul în care Romînia este pragul declanșării 

procedurii de infringement de către Comisia Europeană, pentru nerespectarea unor obligații 

privind colectarea deșeurilor și desființarea deponeurilor de reziduri și pentru nestoparea tăierilor 

de păduri, cu consecințe financiare devastatoare, constatarea și sancționarea infracțiunilor de 

mediu este aproape inexistenă.  

Din punct de vedere instituțional avem organe abilitate reglementări serioase, dar 

punerea în aplicare a legislației și a măsurilor este deficitară. 
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