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CÂTEVA REFLECŢII ÎN LEGĂTURĂ  
CU FUNCŢIILE CERTIFICATULUI DE MOŞTENITOR,  

INCLUSIV ALE CELUI EUROPEAN 

Bogdan PĂTRAŞCU∗ 
Ilioara GENOIU∗∗ 

Abstract: The current work shall discuss a couple of aspects related to the functions which 
the heir certificate has according to the Civil Code in force and, respectively, according to the E.U. 
Regulation No. 650/2012. In the context of the analysis of the new function provided to the heir 
certificate by the current Civil Code, namely that of a means of evidence of the property right enjoyed 
by the heirs accepting the inheritance upon the assets belonging to the succession patrimony, we shall 
attempt to determine the relation existing between the notions: way of acquiring the property right, 
evidence of this right and property title. By remaining in the same order of ideas, we shall also 
discuss the relation between the national heir certificate and the European one, but also the 
usefulness of currently knowing the legal regime which has been enjoyed by the heir certificate before 
the entry in force of the current Civil Code. 

Key words: heir certificate, evidence, property title, rightful ownership. 

1. Precizări prealabile  
Certificatul de moştenitor a suferit prin intrarea în vigoare a actualului Cod 

civil1 şi apoi prin cea a Regulamentului U.E. nr. 650/20122 o prefacere 
semnificativă a configuraţiei sale. 
                                                 
 ∗ Cercetător ştiinţific gr. II – Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al 
Academiei Române; Lector universitar – Facultatea de Ştiinţe Juridice şi Administrative, Universitatea 
Creştină „Dimitrie Cantemir”.  
 ∗∗ Conferenţiar universitar – Facultatea de Drept şi Ştiinţe Administrative, Universitatea 
Valahia din Târgovişte, ilioaragenoiu20@yahoo.fr  
 1 Este vorba despre Legea nr. 287/2009, republicată (M.Of. nr. 505 din 15 iulie 2011). 
 2 Facem referire la Regulamentul UE nr. 650/2012 al Parlamentul European şi al Consiliului 
privind competenţa, legea aplicabilă, recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti şi 
acceptarea şi executarea actelor autentice în materie de succesiuni şi privind crearea unui certificat 
european de moştenitor, disponibil la adresa electronică http://eur-lex.europa.eu. Cea mai mare parte a 
prevederilor acestui Regulament au devenit aplicabile la data de 17 august 2015. Art. 79, 80, 81, 
respectiv art. 77 şi 78 din acest act normativ au intrat în vigoare în data de 5 iulie 2012, respectiv în 
data de 16 noiembrie 2014. 
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Ceea ce ne-am propus cu acest prilej este să analizăm funcţiile acestui 
document. Punctul de pornire al demersului nostru îl constituie textele incidente ale 
Codului civil în vigoare3. Astfel, potrivit dispoziţiilor art. 1132 C.civ., „certificatul 
de moştenitor se eliberează de către notarul public şi cuprinde constatări 
referitoare la patrimoniul succesoral, numărul şi calitatea moştenitorilor şi cotele 
ce le revin din acest patrimoniu, precum şi alte menţiuni prevăzute de lege”4. 
Potrivit dispoziţiilor art. 1133 alin. (1) din acelaşi act normativ, „Certificatul de 
moştenitor face dovada calităţii de moştenitor legal sau testamentar, precum şi 
dovada dreptului de proprietate al moştenitorilor acceptanţi asupra bunurilor din 
masa succesorală, în cota care se cuvine fiecăruia”5.  

Din ansamblul dispoziţiilor citate, rezultă că pot fi enumerate, prin raportare 
la certificatul de moştenitor, funcţiile6 de: 

a) mijloc de probă a calităţii de moştenitor; 
b) mijloc de probă al dreptului de proprietate al moştenitorilor acceptanţi 

asupra bunurilor din masa succesorală; 
c) mijloc de însezinare a moştenitorilor nesezinari. 

 
2. Certificatul de moştenitor – mijloc de dovadă a calităţii de moştenitor 
Certificatul de moştenitor este, fără îndoială, cea mai importantă dovadă a 

calităţii de moştenitor. Acesta nu conferă succesibilului calitatea de moştenitor, ci 
numai constată această calitate. Precizăm însă că aceeaşi dovadă poate fi realizată 
în cadrul petiţiei de ereditate7, în lipsa certificatului de moştenitor, prin alte 
mijloace de probă, precum: testamentul, în ipoteza în care între moştenitori există 
neînţelegeri, nefiind posibilă eliberarea certificatului de moştenitor; actele de stare 
civilă (acte autentice, care pot fi combătute numai prin declararea lor ca false), din 
care rezultă legătura de rudenie cu defunctul sau calitatea de soţ; mărturia sau 
recunoaşterea pârâţilor. 
                                                 
 3 Ele sunt urmate de prevederi cu semnificaţie apropiată, ce-şi au sediul în Legea nr. 36/1995 
a notarilor publici şi a activităţii notariale, republicată în M.Of. nr. 444 din 18 iunie 2014 şi în 
Regulamentul de aplicare a Legii nr. 36/1995 (aprobat prin Ordinul ministrului justiţiei nr. 2333/2013, 
rectificat, în M.Of. nr. 591 din 19 septembrie 2013). 
 4 În acelaşi sens dispune şi art. 114 alin. (1) din Legea nr. 36/1995. 
 5 Acelaşi conţinut au şi art. 114 alin. (3) din Legea nr. 36/1995, precum şi art. 255 alin. (1) 
prima teză din Regulamentul de aplicare a Legii notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995. 
 6 Tot astfel acestea se regăsesc şi în literatura de specialitate. A se vedea, de pildă, I. Dogaru, 
V. Stănescu, M.M. Soreaţă, Bazele dreptului civil. Volumul V. Succesiuni, Editura C.H. Beck, 
Bucureşti, 2009, p. 689-695. 
 7 Petiţia de ereditate reprezintă acţiunea reală prin care moştenitorul cu vocaţie universală sau 
cu titlu universal (moştenitor legal, legatar universal sau cu titlu universal) pretinde instanţei de 
judecată recunoaşterea calităţii sale de moştenitor şi restituirea bunurilor succesorale de către pârât 
care, pretinzând că se întemeiază pe titlul de moştenitor, posedă toate sau o parte din bunurile din 
patrimoniul succesoral. A se vedea în acest sens, spre exemplu, I. Genoiu, Dreptul la moştenire în 
Codul civil, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2013, p. 335; D. Dobrev, Petiţia de ereditate şi certificatul 
de moştenitor, în M. Uliescu (coord.), „Noul Cod civil. Studii şi comentarii”, vol. II, Editura 
Universul Juridic, Bucureşti, 2013, p. 942. 
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Dovada calităţii de moştenitor poate fi realizată, de asemenea, prin 
certificatul de calitate de moştenitor, prin care se atestă numărul, calitatea şi 
întinderea drepturilor tuturor moştenitorilor legali, fără a se face referire la bunurile 
succesorale (art. 115 din Legea nr. 36/1995). Certificatul de calitate de moştenitor 
se poate elibera, în ipoteza în care nu există bunuri succesorale, precum şi în 
ipoteza în care, în patrimoniul defunctului, există bunuri, însă stabilirea acestora 
necesită timp. De cele mai multe ori, certificatul de calitate de moştenitor este 
eliberat anterior certificatului de moştenitor8. De altfel, aceasta este singura dovadă 
pe care o poate face acest tip de certificat, el neputând dovedi, precum certificatul 
de moştenitor, dreptul de proprietate al moştenitorilor acceptanţi asupra bunurilor 
succesorale şi nici nu poate constitui mijloc de însezinare a moştenitorilor sezinari. 

 
3. Certificatul de moştenitor – mijloc de dovadă a dreptului de proprietate 

al moştenitorilor acceptanţi asupra bunurilor din masa succesorală9 
Actualul Cod civil a conferit certificatului de moştenitor, cu titlu de noutate, 

funcţia de mijloc de dovadă a dreptului de proprietate. În acest context, în literatura 
de specialitate s-a pus întrebarea dacă actul notarial mai sus menţionat constituie 
ori nu titlu de proprietate. Vom încerca şi noi să exprimăm, în cele ce urmează, un 
punct de vedere în legătură cu acest subiect.  

S-ar părea că răspunsul afirmativ la această întrebare îl dă, fără echivoc, 
dispoziţia cuprinsă în alin. (1) al art. 1133 C.civ., al cărei conţinut l-am mai redat, 
însă într-un context general şi potrivit cu care „Certificatul de moştenitor face 
dovada calităţii de moştenitor, legal sau testamentar, precum şi dovada dreptului 
de proprietate al moştenitorilor acceptanţi asupra bunurilor din masa succesorală, 
în cota care se cuvine fiecăruia”. 

Textul de lege citat este, într-adevăr, lămuritor cât priveşte problema pusă în 
discuţie, însă cu o singură condiţie: ca noţiunile de titlu de proprietate şi de mijloc 
de dovadă a dreptului de proprietate să fie sinonime. Mai trebuie încă, socotim, a fi 
lămurit felul în care urmează să se raporteze la cei doi termeni amintiţi, noţiunea de 
mod de dobândire a dreptului de proprietate. Aceasta deoarece, printre modurile de 
dobândire a proprietăţii, art. 557 alin. (1) C.civ. enumeră atât moştenirea legală, cât 
şi pe cea testamentară. 

În opinia noastră, deşi există o suprapunere de semnificaţii, nu se poate însă 
vorbi despre sinonimie cât priveşte titlul de proprietate şi dovada dreptului de 
proprietate. Aceasta, deoarece la dovada dreptului de proprietate pot concura mai 
                                                 
 8 Art. 115 alin. (3) din Legea nr. 36/1995 permite, de asemenea, eliberarea certificatului de 
calitate de moştenitor, ulterior eliberării certificatului de moştenitor. 
 9 Această funcţie a certificatului de moştenitor a mai fost pusă de noi în discuţie şi în B. Pătraşcu,  
I. Genoiu, Despre particularităţile unor instituţii ale dreptului succesoral şi despre dificultăţile integrării 
lor în ansamblul materiei moştenirii, comunicare prezentată în cadrul Sesiunii anuale de comunicări 
științifice a Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române, cu tema 
„Intrarea în vigoare a noilor coduri. O primă evaluare”, Bucureşti, 15 aprilie 2016. 
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multe elemente, care pot fi numite, de aceea, mijloace de probă, dar care nu sunt, 
privite ut singuli, titluri de proprietate10. Certificatul de deces, de pildă, constituie 
mijloc de probă pentru faptul juridic al morţii şi, prin aceasta, pentru data la care s-
a deschis moştenirea lăsată de către defunct şi la care a operat transmisiunea 
succesorală. Certificatul de naştere, cel de căsătorie sunt, de asemenea, acte 
doveditoare ale calităţii de rudă, respectiv de soţ şi, în măsura în care se 
coroborează cu certificatul de deces menţionat anterior, pot contribui la dovada 
dobândirii dreptului de proprietate prin moştenire legală. De altfel, moştenirea, 
indiferent de felul ei, înseamnă în singurul sens reţinut de art. 953 C.civ. „... 
transmisiunea patrimoniului unei persoane fizice decedate către una sau mai multe 
persoane în fiinţă”. Reperele între care a operat această transmisiune – persoana 
decedată şi cea în fiinţă – sunt atestate sub aspect probatoriu prin certificatul de 
deces, respectiv cel de naştere. Acestea probează, de asemenea - am arătat - 
legătura de rudenie (iar certificatul de căsătorie, dacă este cazul, calitatea de soţ 
supravieţuitor) pe care se sprijină vocaţia succesorală legală. În linia acestui 
raţionament, calificat ca dovadă a dreptului de proprietate asupra întregii mase 
succesorale, dacă există un singur moştenitor sau asupra cotei care se cuvine 
fiecăruia, în cazul existenţei mai multor erezi, ni se pare că trebuie privit şi 
certificatul de moştenitor. De altfel, chiar art. 1133 alin. (1) C.civ. precizează că, 
prin certificatul de moştenitor se face dovada dreptului de proprietate; acest 
document nu este, prin urmare calificat de textul de lege, titlu de proprietate. 
Credem că, pentru a fi numit astfel, un document ar trebui să se identifice, să facă 
corp comun, să constituie prin el însuşi un mod de dobândire a proprietăţii. Poate fi 
de pildă socotit, în sens propriu, titlu de proprietate oricare dintre contractele 
translative de proprietate; aceasta pentru că, în enumerarea făcută de art. 557 alin. 
(1) C.civ., se regăseşte convenţia, ca mod distinct de dobândire a proprietăţii. Cu 
această calificare juridică expresă şi cu natura unui act, a unui document, 
contractului translativ de proprietate îi putem spune, fără rezerve, titlu de 
proprietate. Nu le putem spune astfel, însă, acelor acte, înscrisuri, documente, 
printre care şi certificatul de moştenitor, care pot contribui la dovada dreptului de 
proprietate, dar care nu constituie prin ele însele moduri de dobândire a proprietăţii. 
De altfel, este şi greu de acceptat ca proprietatea să fie dobândită prin certificatul 
de moştenitor, la un moment în mod necesar ulterior dobândirii sale prin moştenire  
legală sau testamentară. 

Nu pot coexista două moduri de dobândire a dreptului de proprietate – 
moştenire şi certificatul de moştenitor cu privire la una şi aceeaşi masă succesorală. 
Este principalul motiv pentru care, anterior Codului civil în vigoare, certificatul de 
moştenitor nu constituia titlu de proprietate, ci reprezenta doar un mijloc de dovadă 
                                                 
 10 A se vedea şi D. Chirică, Tratat de drept civil. Succesiunile şi liberalităţile, Editura C.H. 
Beck, Bucureşti, 2014, p. 547, potrivit căruia certificatul de moştenitor este un act constatator 
(probator), ce poate fi eliberat oricând, titlul translativ de proprietate mortis causa constituindu-l, 
după caz, moştenirea legală, testamentară sau convenţională, cu efecte de la data deschiderii 
moştenirii. 
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a calităţii de moştenitor11. Situaţia, după cum rezultă din cele ce preced, nu credem 
că s-a schimbat în mod esenţial, chiar dacă prin lege, în mod expres s-a prevăzut 
calitatea de mijloc de dovadă a proprietăţii pentru certificatul de moştenitor.  

Că acesta nu înseamnă şi titlu de proprietate mai rezultă, de asemenea, din 
faptul că, potrivit art. 1133 alin. (1) C.civ., certificatul de moştenitor dovedeşte 
proprietatea numai în cazul moştenitorilor acceptanţi. Altfel spus, pentru dovada 
dreptului de proprietate se mai cere, în afara certificatului de moştenitor, încă un 
act juridic, cel de acceptare a moştenirii. 

Dovada dreptului de proprietate presupune nu numai dovada existenţei 
acestui drept asupra unei mase patrimoniale – moştenirea – dar înseamnă şi 
identificarea titularilor dreptului, a moştenitorilor. Or, aceştia nu sunt toţi cei care 
îndeplinesc condiţiile pentru a moşteni pe defunctul în cauză, toţi succesibilii, ci 
numai aceia dintre ei care au acceptat succesiunea, devenind din succesibili 
succesori. Aşa fiind, deşi înscrişi în certificatul de moştenitor, nici renunţătorii, nici 
persoanele străine de moştenire din alte raţiuni, de pildă nedemnii ori cei decăzuţi 
din dreptul de opţiune neexercitat în termen nu vor fi printre titularii dreptului de 
proprietate asupra moştenirii. Pentru această din urmă calitate se cere, aşadar, şi 
actul lor de acceptare, act care, împreună cu certificatul de moştenitor, vor dovedi 
proprietatea atât în ce priveşte obiectul dreptului, dar şi – aspect de asemenea 
esenţial – pe titularii săi.  

De altfel, pe lângă întregirea firească a demersului probatoriu în privinţa 
proprietăţii, cu identificarea, în afară de obiectul dreptului, a titularilor acestuia, a 
proprietarilor, în cazul certificatului de moştenitor apare o caracteristică suplimentară, 
anume de precizare a termenilor concreţi ai moştenirii. Pornind de la un mod generic 
de dobândire a proprietăţii, prin intermediul certificatului de moştenitor se precizează 
dobânditorii efectivi ai patrimoniului defunctului, altfel spus beneficiarii transmisiunii. 
De altfel moştenirea, în principal cea legală, căci aici acţionează cele trei principii 
consacrate ale devoluţiunii succesorale, reprezintă singurul mod de dobândire în care, 
la momentul în care operează, nu se cunoaşte cu siguranţă care sunt persoanele către 
care se face transferul proprietăţii. Certificatul de moştenitor, pe lângă, şi chiar înainte 
de a dovedi dreptul de proprietate, apare ca „un codicil”, necesar pentru identificarea la 
un caz dat, pentru determinarea datelor concrete a ceea ce, în mod generic, se numeşte 
transmisiune succesorală, moştenire. 

Cât priveşte celălalt sens al moştenirii, anume de masă succesorală, de 
patrimoniu transmis, deşi necuprins în definiţia dată de art. 953 C.civ., este 
neîndoielnic. Dacă, de pildă, rezerva succesorală şi cotitatea disponibilă sunt părţi 

                                                 
 11 Pentru această perspectivă a discuţiei, a se vedea de pildă, I. Leş, În legătură cu natura 
juridică şi puterea doveditoare a certificatului de moştenitor, precum şi cu acţiunea în anulare a 
acestuia, în Dreptul, 1997, nr. 11, p. 48. În acelaşi sens este şi practica judecătorească (a se vedea, de 
exemplu, Tribunalul judeţean Suceava, decizia nr. 162/1982, în R.R.D., 1983, nr. 1, p. 62, în  
C. Turianu, Succesiunile şi partajul succesoral. Culegere de practică judiciară, ediţia a 2-a, Editura 
C.H. Beck, Bucureşti, 2008, p. 317; este relevant şi comentariul autorului făcut acolo). 
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ale moştenirii, prin aceasta se înţelege ale lăsământului succesoral. La fel, dacă 
sezina este un beneficiu al unora dintre moştenitorii legali de a stăpâni în mod 
legitim moştenirea, din chiar clipa deschiderii sale. Acest sens al moştenirii, din 
perspectiva dovezii dreptului de proprietate, prezintă cel mai mare interes. Aceasta, 
pentru că este vizată, nu dovada titularilor dreptului, ci chiar a obiectului său. Şi în 
această ordine de idei, merită a fi subliniată, în primul rând, accepţiunea de 
universalitate de drept a moştenirii, de ansamblu de elemente patrimoniale, active 
şi pasive. Pe de altă parte, nu poate fi ignorat conţinutul concret al acestei 
universalităţi, elementele sale. Sunt, în esenţă, coordonate ce rezultă dintr-o 
clasificare consacrată a bunurilor, în singulare, izolate şi universalităţi de bunuri. 
Întrebarea este următoarea: certificatul de moştenitor face dovada atât a 
ansamblului, cât şi a componentelor sale, ori numai a întregului pe care îl reprezintă 
moştenirea? S-ar putea răspunde în sensul celei dintâi ipoteze, arătându-se că, pe lângă 
dobândirea întregului patrimoniu transmis, pe care o atestă, în certificat fiind 
trecute şi principalele bunuri ale moştenirii, putem vorbi şi despre dovada 
elementelor concrete ale universalităţii juridice. 

La concluzia contrară s-ar putea ajunge, de pildă, prin invocarea referirii din 
art. 1133 alin. (1) C. civ. la dovada cotei cuvenite fiecărui moştenitor, este adevărat 
din bunurile aflate în masa succesorală12. Referirea la dovada cotei-părţi a fiecărui 
moştenitor (înţelegem noi, din moştenire) ar pleda în sensul că certificatul de 
moştenitor este mijloc de probă pentru universalitate, pentru moştenire în întregul 
acesteia. Apoi, ne putem întreba: în situaţia în care puterea doveditoare vizează şi 
elemente concrete ale moştenirii, fiecare bun în parte, cât de consistentă ar fi 
această putere, de vreme ce, în cuprinsul certificatului de moştenitor sunt, de 
regulă, trecute principalele bunuri ale succesiunii; restul acestora fiind, probabil, 
                                                 
 12 Apreciem că formularea articolului 1133 alin. (1) C.civ. este deficitară, atunci când 
vorbeşte despre „(…) dovada dreptului de proprietate al moştenitorilor acceptanţi asupra bunurilor 
din masa succesorală, în cota care se cuvine fiecăruia” (s.n., B.P., I.G.). Într-adevăr, cota-parte a 
fiecărui moştenitor este din masa succesorală în întregul ei, nu din bunurile aflate în masa 
succesorală. Formularea textului de lege pare că ar vorbi despre o cotă-parte pe care fiecare 
moştenitor ar avea-o din fiecare bun al moştenirii şi asupra acestei cote-părţi ar face dovada 
proprietăţii certificatul de moştenitor. Ar fi profund eronat, căci, anterior efectuării partajului, există 
starea de indiviziune succesorală. Este o proprietate comună pe cote-părţi, cu singura particularitate 
că nu poartă, asemenea coproprietăţii, asupra unui bun singular, ci asupra unei universalităţi. Câtă 
vreme indiviziunea există, ceea ce ştie fiecare moştenitor este cota-parte ideală de drept; el nu 
cunoaşte însă asupra cărora dintre bunurile întregului, ale moştenirii poartă această cotă-parte ideală. 
De aceea, într-o formulare consacrată, cota-parte se găseşte în fiecare moleculă a fiecăruia dintre 
bunurile moştenirii. Nicidecum nu poate fi identificată la nivelul fiecăruia dintre bunurile 
patrimoniului succesoral. Dacă, de exemplu, fiecare dintre cei 3 copii ai defunctului, moşteneşte 1/3, 
cota vizează universalitatea. Când va înceta indiviziunea, fiecare dintre cei 3 copii va deveni 
proprietar exclusiv al bunurilor care, în urma partajului, i-au revenit potrivit cotei de 1/3 din 
moştenire. Această cotă nu priveşte fiecare bun în parte, ci întregul; dacă n-ar fi aşa, ar însemna, 
paradoxal, că indiviziunea, ca modalitate a dreptului de proprietate asupra moştenirii în ansamblu, ar 
fi alcătuită dintr-o sumă aritmetică de coproprietăţi, ce ar purta câte una asupra fiecăruia dintre 
bunurile moştenirii. 
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desemnat prin formulări precum „şi altele” sau „etcetera”? Cu privire la aceste 
bunuri, constituie certificatul de moştenitor un mijloc de probă solid? 

Iată numai câteva aspecte, care merită în opinia noastră a fi păstrate în 
atenţie, în scopul găsirii celor mai adecvate răspunsuri şi soluţii. 

În literatura juridică13, pesemne pentru a fi conciliată o posibilă coexistenţă a 
două titluri de proprietate cu privire la unul şi acelaşi patrimoniu transmis – 
moştenirea legală şi certificatul de moştenitor – acesta din urmă a fost calificat ca un 
titlu lato sensu, care ar constata îndeplinirea cerinţelor pentru ca titlul de proprietate 
stricto sensu să producă efecte, iar acest titlu în sens strict, propriu-zis ar fi ceea ce 
art. 557 alin. (1) C.civ. reţine sub denumirile de moştenire legală şi testamentară. În 
această viziune, pare a se pune în raport de echivalenţă titlul de proprietate cu modul 
de dobândire a proprietăţii, chiar dacă acesta din urmă, nu este neapărat un act 
juridic, un document. Ca în cazul în care de pildă, dobândirea proprietăţii se sprijină 
pe o stare de fapt, pe posesie, fie numai pe cea de bună-credinţă în cazul bunurilor 
mobile, ori chiar şi pe cea de rea-credinţă, dar utilă, cum se întâmpla potrivit Codului 
civil de la 1864 în cazul dobândirii proprietăţii asupra imobilelor prin uzucapiune14. 
Este însă o perspectivă care se îndepărtează, credem noi, de sensul propriu al noţiunii 
de titlu, anume acela de document, de act juridic. Aceasta se poate însă sprijini pe 
formularea consacrată de Codul civil francez, potrivit căreia posesia bunurilor mobile 
valorează titlu. Este de asemenea meritorie15 sublinierea complexităţii certificatului 
de moştenitor din unghiul menţiunilor a căror probă o face, acest document apărând 
din această perspectivă, lato sensu, dar, credem, într-un mod aproximativ, uşor 
impropriu, titlul de proprietate. 

În final, mai precizăm că dovada pe care certificatul de moştenitor o 
generează este doar una relativă, şi nu absolută16, întrucât acesta, înscris autentic 
notarial, conţine, ca de altfel orice alt înscris din această categorie, două feluri de 
menţiuni: cele care reprezintă constatări personale ale notarului public şi care fac 
dovadă absolută, până la declararea lor ca fiind false, şi cele reţinute şi inserate de 
notarul public ca urmare a declaraţiilor părţilor şi care au forţă probantă specifică 
înscrisurilor sub semnătură privată, aşadar până la proba contrară.  

                                                 
 13 C. Macovei, M.C. Dobrilă, în Fl.A. Baias, E. Chelaru, R. Constantinovici, I. Macovei 
(coordonatori), Noul Cod civil. Comentariu pe articole, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2012, p. 1177–1178. 
 14 Uzucapiunea este o instituţie care a suferit, potrivit Codului civil în vigoare, mutaţii 
profunde ale regimului său juridic. „Dispoziţiile privitoare la uzucapiune cuprinse în Codul civil de la 
1864 se aplică pentru posesiile în curs ale căror termene pentru uzucapiune nu s-au împlinit până la 
intrarea în vigoare, la 1 octombrie 2011, a Codului civil actual” (M. Uliescu, A. Gherghe, Drept civil. 
Drepturile reale principale, ediţia a III-a, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2012, p. 192. Lucrarea 
prezintă sintetic şi actualul regim juridic al uzucapiunii – p. 189–195). 
 15 C. Macovei, M.C. Dobrilă, în op. cit., p. 1178. 
 16 A se vedea şi: D. Chirică, op. cit., p. 548; Fr. Deak, R. Popescu, Tratat de drept succesoral, 
vol. III, ediţia a III-a, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2014, p. 150–151. 
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4.  Certificatul de moştenitor – mijloc de însezinare a moştenitorilor 
nesezinari17 

Potrivit dispoziţiilor art. 1127 alin. (1) C.civ., „Moştenitorii legali nesezinari 
intră în stăpânirea de fapt a moştenirii numai prin eliberarea certificatului de 
moştenitor, dar cu efect retroactiv din ziua deschiderii moştenirii”. Rezultă, aşadar 
cu prisosinţă, faptul că certificatul de moştenitor este mijlocul prin care 
moştenitorii legali nesezinari (anume colateralii privilegiaţi, ascendenţii ordinari şi 
colateralii ordinari) intră în stăpânirea de fapt a moştenirii. De asemenea, au nevoie 
de certificat de moştenitor, în acelaşi scop, legatarii. 

Prezintă utilitate, în acest context, credem, să arătăm care este semnificaţia 
sezinei (reglementată mai detaliat de actualul Cod civil, în art. 1125-1129, spre 
deosebire de Codul civil anterior, care-i dedica, în mod expres, un singur text de 
lege, anume art. 653, în care erau identificaţi moştenitorii sezinari), ce efecte 
generează aceasta pentru moştenitorii care o deţin şi ce condiţii trebuie îndeplinite 
de ceilalţi moştenitori, de cei nesezinari aşadar, pentru a o dobândi. 

Astfel, potrivit dispoziţiilor art. 1125 C.civ., „Pe lângă stăpânirea de fapt 
exercitată asupra patrimoniului succesoral, sezina le conferă moştenitorilor 
sezinari şi dreptul de a administra acest patrimoniu şi de a exercita drepturile şi 
acţiunile defunctului”.  

În lumina acestor dispoziţii legale, sezina poate fi definită ca reprezentând 
un beneficiu conferit de lege, în virtutea căruia anumiţi moştenitori (denumiţi 
moştenitori sezinari, anume soţul supravieţuitor, descendenţii şi ascendenţii 
privilegiaţi ai defunctului18) au de drept, din momentul deschiderii succesiunii, 
stăpânirea de fapt a acesteia, dreptul de a administra patrimoniul succesoral şi de a 
exercita drepturile şi acţiunile defunctului19.  

Aşadar, de lege lata, sezina conferă moştenitorilor sezinari, din momentul 
deschiderii moştenirii, următoarele prerogative: 

- stăpânirea de fapt a patrimoniului succesoral; 
- administrarea patrimoniului succesoral; 
- exercitarea drepturilor şi acţiunilor defunctului. 

                                                 
 17 Aproximativ în aceiaşi termeni este analizată sezina, în I. Genoiu, op. cit., p. 329–334. 
 18 Noul Cod civil a reconfigurat categoria beneficiarilor sezinei, eliminând ascendenţii 
ordinari şi inserând în această categorie, la solicitarea literaturii de specialitate şi după modelul altor 
legislaţii, soţul supravieţuitor. În continuare, sunt consideraţi moştenitori sezinari, descendenţii şi 
ascendenţii privilegiaţi ai defunctului. Aşadar, sunt sezinari moştenitorii care beneficiază, în egală 
măsură, de rezerva succesorală. Este înlocuit astfel criteriul folosit de Codul civil din 1864 pentru a 
determina moştenitorii sezinari – rudenia în linie dreaptă, cu principiul potrivit căruia moştenitorii 
care beneficiază de rezerva succesorală, beneficiază, în egală măsură, şi de sezina moştenirii. 
   19 A se vedea, spre exemplu: M. Eliescu, Transmisiunea şi împărţeala moştenirii în dreptul 
Republicii Socialiste România, Editura Academiei, Bucureşti, 1966, p. 60; Fr. Deak, Tratat de drept 
succesoral, ediţia a II-a actualizată şi completată, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2002, p. 468; 
L. Stănciulescu, Curs de drept civil. Succesiuni, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2012, p. 202; I. Dogaru,  
V. Stănescu, M.M. Soreaţă, op. cit., p. 440; C. Macovei, M.C. Dobrilă, op. cit., p. 1171. 
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Remarcăm astfel că actualul Cod civil foloseşte noţiunea de „stăpânire de 
fapt a moştenirii”, în locul celei uzitate de doctrină, în lumina vechiului Cod civil, 
de „posesie a moştenirii”. Oricum, şi sub incidenţa Codului civil anterior, posesia 
moştenirii avea o semnificaţie specială, diferită de cea de drept comun. 
Procedându-se astfel, se evită confundarea sezinei cu posesia de drept comun, 
reglementată de art. 916 C. civ., aceasta din urmă presupunând reunirea celor două 
elemente: corpus (stăpânirea materială a bunurilor) şi animus (intenţia de a stăpâni 
bunurile pentru sine). Aşadar, de esenţa sezinei este numai stăpânirea materială a 
bunului, aceasta nepresupunând şi cel de-al doilea element al posesiei – animus. 
Păstrând aceeaşi ordine a ideilor, precizăm că sezina nu se confundă nici cu 
transmisiunea drepturilor succesorale, aceasta din urmă operând la deschiderea 
moştenirii, indiferent că moştenitorii sunt sau nu sezinari. Dat fiind că actualul Cod 
civil nu mai realizează distincţia între executori testamentari fără sezină şi 
executori testamentari cu sezină, nu se mai impune relevarea elementelor de 
diferenţă între cele două tipuri de sezină: sezina anumitor moştenitori legali şi 
sezina executorilor testamentari. Aşadar, sezina caracterizează, de lege lata, numai 
drepturile succesorale ale anumitor moştenitori legali. 

Sezina produce următoarele efecte juridice: 
a) Moştenitorul sezinar poate lua în stăpânire şi administra toate bunurile 

succesorale, inclusiv fructele acestora, fără realizarea vreunei formalităţi, precum 
certificarea prealabilă a calităţii de moştenitor de către notarul public20. 

În mod excepţional, însă, moştenitorul sezinar nu poate exercita în fapt 
stăpânirea acelor bunuri succesorale cu privire la care au fost luate măsuri speciale 
de conservare (în temeiul dispoziţiilor Legii nr. 36/1995, ale art. 1117 şi art. 1145 
C.civ.), precum şi a sumelor de bani şi a altor valori (hârtii de valoare, cecuri sau 
alte valori), păstrate în condiţiile reglementate de art. 1118 C.civ. sau în casete de 
siguranţă bancară, închiriate de către defunct, în condiţiile statuate de legislaţia 
bancară. De asemenea, moştenitorul sezinar are nevoie de certificatul de moştenitor 
pentru a dispune de sumele de bani depuse la o unitate bancară (inclusiv C.E.C.), 
cu privire la care titularul nu a dispus prin clauză testamentară. 

b) Moştenitorul sezinar poate exercita toate acţiunile patrimoniale ce au 
aparţinut defunctului, petitorii sau posesorii, chiar cu privire la bunuri pe care nu 
le-a avut niciodată în stăpânire21.  

Moştenitorul sezinar poate urmări debitorii succesiunii, însă, în mod 
corelativ, poate fi urmărit de către creditorii defunctului.  

 
Dobândirea sezinei de către moştenitorii nesezinari 
Întrucât moştenitorii nesezinari nu beneficiază ope legis de sezina moştenirii, ei 

trebuie să o dobândească. Potrivit dispoziţiilor art. 1127 alin. (1) C.civ., „Moştenitorii 
legali nesezinari dobândesc sezina numai prin eliberarea certificatului de moştenitor, 
dar cu efect retroactiv din ziua deschiderii moştenirii”. 

                                                 
 20 A se vedea: M. Eliescu, op. cit., p. 60; Fr. Deak, op. cit., p. 470.  
 21 A se vedea M. Eliescu, op. cit., p. 61. 
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Sunt moştenitori nesezinari, aşa cum am arătat, având nevoie de certificarea 
calităţii lor de moştenitor, pentru a putea exercita drepturile succesorale şi acţiunile 
defunctului: colateralii privilegiaţi, ascendenţii ordinari, colateralii ordinari şi 
legatarii. Cu privire la aceste categorii de moştenitori, mai puţin legatarul cu titlu 
particular22, este necesară intrarea în stăpânirea de fapt a moştenirii.  

Constatăm, astfel, că noul Cod civil nu mai foloseşte, în ceea ce priveşte 
moştenitorii nesezinari, expresia „trimitere în posesie”, ci exprimarea „intrarea în 
stăpânirea de fapt a moştenirii”, acesta din urmă fiind de natură a evita orice 
confuzii între sezină şi posesia de drept comun. 

Intrarea în stăpânirea de fapt a moştenirii produce aceleaşi efecte ca şi 
sezina, operând retroactiv de la data deschiderii moştenirii [art. 1127 alin. (1) 
C.civ.]. În consecinţă, acţiunile patrimoniale promovate de către moştenitorii 
nesezinari, anterior intrării lor în stăpânirea de fapt a moştenirii, nu pot fi respinse 
pentru lipsa calităţii procesuale active, iar fructele se cuvin moştenitorilor 
nesezinari, întocmai ca şi celor sezinari, de la data deschiderii moştenirii. 

 
Dobândirea sezinei moştenirii de către legatari 
Însezinarea legatarilor universali sau cu titlu universal se realizează prin 

intrarea în stăpânirea de fapt a moştenirii, reglementată de art. 1128 C.civ., iar 
însezinarea legatarilor cu titlu particular se realizează prin predarea legatului, 
reglementată de art. 1129 C.civ. 

Potrivit dispoziţiilor art. 1128 alin. (1) C.civ., „Legatarul universal poate 
cere intrarea în stăpânirea de fapt a moştenirii de la moştenitorii rezervatari. 
Dacă asemenea moştenitori nu există sau refuză, legatarul universal intră în 
stăpânirea moştenirii prin eliberarea certificatului de moştenitor”. 

Aşadar, intrarea legatarului universal în stăpânirea de fapt a moştenirii se 
poate realiza, prin următoarele modalităţi: 

- moştenitorii rezervatari consimt de bună-voie, expres sau tacit, la 
stăpânirea moştenirii de către legatarul universal23; 

- în lipsa moştenitorilor rezervatari sau în ipoteza în care aceştia există dar 
refuză, legatarul universal intră în stăpânirea de fapt a moştenirii prin eliberarea de 
către notarul public competent a certificatului de moştenitor; 

- legatarului universal i se eliberează de către notarul public competent 
certificatul de moştenitor, după soluţionarea de către instanţa de judecată a 
neînţelegerilor legate de moştenire, ivite între părţile implicate24.  
                                                 
 22 În ceea ce-l priveşte pe legatarul cu titlu particular, este necesară predarea legatului în 
condiţiile art. 1129 C.civ. 
 23 Are semnificaţia unei acceptări tacite a predării legatelor, lăsarea în cunoştinţă de cauză a 
legatarului în stăpânirea bunurilor succesorale. A se vedea: D. Alexandresco, Explicaţiunea teoretică 
şi practică a dreptului civil român, vol. IV, partea a II-a, Editura Socec & Co., Bucureşti, 1912,  
p. 199–200; M.B. Cantacuzino, Elementele dreptului civil, Ed. All Educational, Bucureşti, 1998,  
p. 361; M. Eliescu, op. cit., p. 79. 
 24 A se vedea M. Eliescu, op. cit., p. 83. 
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Cererea legatarului cu titlu universal de intrare în stăpânirea de fapt a 
moştenirii va fi adresată, potrivit dispoziţiilor art. 1128 alin. (2) C.civ.: 

- moştenitorilor rezervatari, dacă există numai această categorie de 
moştenitori legali; 

- legatarului universal intrat în stăpânirea moştenirii; 
- moştenitorilor legali nerezervatari care, potrivit textului de lege mai sus 

indicat, „…au intrat în stăpânirea moştenirii, fie de drept, fie prin eliberarea 
certificatului de moştenitor”. 

Apreciem că acest text de lege conţine o inadvertenţă, întrucât, de lege lata, 
numai moştenitorii care sunt în acelaşi timp sezinari şi rezervatari, intră de drept în 
stăpânirea patrimoniului succesoral. Moştenitorii nerezervatari, nefiind sezinari, nu pot 
intra de drept (aşa cum spune textul de lege) în stăpânirea moştenirii. Drept urmare, 
considerăm că nu este adecvată exprimarea legiuitorului „...moştenitorii legali 
nerezervatari care au intrat în stăpânirea moştenirii fie de drept (s.n.: B.P.; I.G.)....”.  

- notarului public, prin eliberarea certificatului de moştenitor, dacă asemenea 
moştenitori nu există sau refuză. Şi în acest caz este posibil să întâlnim neînţelegeri 
între părţile implicate, astfel încât notarul public va elibera certificatul de 
moştenitor, după soluţionarea de către instanţa de judecată a litigiului. 

Aşadar, şi cu privire la legatarul cu titlu universal putem întâlni ambele 
modalităţi de intrare în stăpânirea de fapt a moştenirii: de bună-voie sau prin 
intermediul notarului public, eventual, după soluţionarea neînţelegerilor de către 
instanţa de judecată.  

Potrivit dispoziţiilor art. 1129 C.civ., legatarul cu titlu particular intră în 
posesia obiectului legatului, din ziua în care acesta i-a fost predat de bună-voie sau, 
în lipsă, din ziua depunerii la instanţa de judecată a cererii de predare. 

Constatăm, astfel, că actualul Cod civil foloseşte, în ceea ce-l priveşte pe 
legatarul cu titlu particular, aceeaşi terminologie ca şi Codul civil de la 1864 – 
predarea legatului. În mod excepţional, însă, nu este necesară predarea legatului cu 
titlu particular, în următoarele ipoteze: 

- obiectul legatului cu titlu particular este reprezentat de liberarea legatarului 
de o datorie faţă de defunct (legatum liberationis), caz în care datoria se stinge de 
la data deschiderii moştenirii25; 

- obiectul legatului este reprezentat de sume de bani, valori sau titluri de 
valoare, depuse la instituţii specializate, iar legatarul a fost desemnat prin 
testamentul sumelor şi valorilor depozitate, caz în care instituţiile specializate nu 
vor putea proceda la predarea legatului, decât în baza hotărârii judecătoreşti ori a 
certificatului de moştenitor, care constată valabilitatea dispoziţiei testamentare şi 
calitatea de legatar [art. 1049 alin. (2) C.civ.]. 

                                                 
 25 A se vedea I. Rosetti-Bălănescu, Al. Băicoianu, Drept civil român. Regimuri matrimoniale. 
Succesiuni. Donaţiuni. Testamente, vol. III, Editura Socec, Bucureşti, 1948, p. 583. Pentru opinia 
contrară, potrivit căreia şi într-un asemenea caz trebuie solicitată predarea legatului de către legatar, a 
se vedea D. Chirică, op. cit., p. 520. 
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- obiectul legatului cu titlu particular este reprezentat de un bun individual 
determinat, caz în care legatarul dobândeşte proprietatea acestuia, în temeiul 
dispoziţiilor art. 1059 alin. (1) C.civ., din momentul deschiderii succesiunii. 

Predarea legatului cu titlu particular se va realiza în baza regulilor de la 
legatul cu titlu universal. Se impune, însă, precizarea că, în cazul legatului cu titlu 
particular, predarea poate fi cerută şi legatarului cu titlu universal şi chiar 
legatarului cu titlu particular, însărcinat de testator cu plata acestuia. 

Codul civil îi recunoaşte legatarului cu titlu particular dreptul de a uza de 
acţiunea în predarea legatului, acesta urmând a fi predat beneficiarului, din ziua 
depunerii cererii de predare şi nu după soluţionarea acesteia. 

 
5. Funcţiile certificatului european de moştenitor 
Aceleaşi funcţii îndeplineşte certificatul de moştenitor (mai precis, certificatul 

european de moştenitor) şi în temeiul Regulamentului UE nr. 650/2012. Aceasta 
întrucât, art. 63 alin. (2) din acest act normativ dispune în sensul următor: 
„certificatul poate fi utilizat, în special, pentru a proba unul sau mai multe dintre 
următoarele: a) statutul şi/sau drepturile fiecărui moştenitor, sau, după caz, ale 
fiecărui legatar menţionat în certificat şi cotele-părţi respective din patrimoniul 
succesoral; b) atribuirea unui bun anume sau a anumitor bunuri care fac parte din 
patrimoniul succesoral moştenitorului/moştenitorilor sau, după caz, legatarului 
menţionat (legatarilor menţionaţi) în certificat; c) atribuţiile persoanei menţionate în 
certificat ca executor testamentar sau ca administrator al patrimoniului succesoral”. 

Se pare, astfel, că şi certificatul european de moştenitor reprezintă, ca şi cel 
naţional, un mijloc de dovadă a calităţii de moştenitor şi a dreptului de proprietate 
al moştenitorilor universali şi cu titlu universal asupra cotei care se cuvine 
fiecăruia, respectiv al legatarului cu titlu particular asupra bunurilor singulare.  

Raportându-ne la acest tip de certificat, credem că nu greşim dacă afirmăm 
că el reprezintă doar un titlu de proprietate lato sensu şi, neapărat, un mijloc de 
dovadă a proprietăţii asupra unor cote-părţi din moştenire, în cazul moştenitorilor 
universali şi cu titlu universal, respectiv asupra unor bunuri singulare, în cazul 
legatarilor cu titlu particular.  
 

6.  Relaţia juridică dintre certificatul european de moştenitor şi cel 
naţional 

Prezintă utilitate, de asemenea, fără îndoială, stabilirea relaţiei dintre 
certificatul european de moştenitor26 şi cel naţional.  

Fiind opţional, certificatul european de moştenitor nu-l înlocuieşte pe cel 
naţional, căruia nu i se substituie [art. 62 alin. (2) Regulament]. Cu toate acestea, 
nu este determinată clar relaţia dintre certificatul naţional de moştenitor şi cel 
european, nefiind precizat, în Regulament, care dintre cele două certificate ar avea 
                                                 
 26 Pentru problematica acestuia, a se vedea şi I. Genoiu, Petiţia de ereditate şi certificatul de 
moştenitor, în S. Neculaescu, L. Mocanu, I. Genoiu, Gh. Gheorghiu, A. Ţuţuianu, „Instituţii de drept 
civil. Curs selectiv pentru licenţă”, ediţia a 3-a, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2016.  
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prioritate în caz de conflict sau care ar fi soluţia, în ipoteza în care autorităţi din 
state diferite au fost solicitate în acelaşi timp pentru eliberarea acestuia. 

Potrivit CNUE (Consiliului Notariatelor din Uniunea Europeană)27, 
certificatul european de moştenitor ar reprezenta un mijloc de probă rezervat numai 
succesiunilor care comportă cel puţin un element de extraneitate (precum, din 
perspectiva care ne interesează pe noi: cetăţeanul român are reşedinţa obişnuită în 
străinătate, într-un stat membru UE sau terţ; cetăţeanul unui stat membru UE are 
reşedinţa obişnuită în România). Drept urmare, numai într-o asemenea ipoteză s-ar 
putea elibera certificat european de moştenitor, nu şi în cazul în care moştenirea nu 
comportă niciun element de extraneitate, situaţie în care va fi eliberat un certificat 
naţional de moştenitor. 

Certificatul european de moştenitor poate fi emis de către instanţa 
judecătorească competentă în condiţiile Regulamentului sau de către o altă 
autoritate care, în temeiul legislaţiei interne, are atribuţii în materie de succesiuni. 
Aşadar, un asemenea certificat poate proveni, în ceea ce ne priveşte, fie de la 
instanţele judecătoreşti, fie de la notarii publici, cu respectarea regulilor de 
competenţă teritorială (anume defunctul, cetăţean străin, avea reşedinţa obişnuită, 
în momentul decesului, în România)28.  

Certificatul european de moştenitor va fi eliberat în baza unei cereri (putând 
fi utilizat formularul tipizat, conţinut de Regulament în anexă), numai dacă instanţa 
competentă, în sensul mai sus dat, va considera că faptele prezentate de solicitant, 
drept fundament al cererii sale, au fost dovedite. 
 

7.  Utilitatea cunoaşterii regimului juridic al certificatului de moştenitor 
potrivit vechii reglementări 

Anterior intrării în vigoare a actualului Cod civil, certificatul de moştenitor 
îndeplinea două funcţii: mijloc de dovadă în privinţa calităţii de moştenitor şi a 
cotei sau bunurilor care se cuveneau fiecărui moştenitor în parte şi mijloc de 
însezinare a moştenitorilor legali nesezinari. Aşadar, ceea ce a adus nou actuala 
reglementare legală în materie succesorală este, aşa cum am mai arătat, consacrarea 
funcţiei certificatului de moştenitor de a dovedi dreptul de proprietate al 
moştenitorilor acceptanţi asupra cotelor din moştenire care le revin, respectiv 
asupra bunurilor individuale, în cazul legatelor cu titlu particular. 

Drept urmare, dacă într-un litigiu dedus judecăţii în prezent este invocat un 
certificat de moştenitor eliberat în condiţiile legii, anterior datei de 1 octombrie 201129, 

                                                 
 27 CNUE este organismul oficial care îi reprezintă pe cei 40 de mii de notari de drept latin din 
Europa, pe lângă instituţiile europene. Începând cu 1 ianuarie 2007, CNUE include 21 de organizaţii 
notariale din Uniunea Europeană. Notariatele europene sunt reprezentate în cadrul CNUE de către 
preşedinţii notariatelor naţionale. CNUE funcţionează sub autoritatea unui preşedinte, care îl 
reprezintă pe perioada mandatului său de un an.  
 28 D.A. Popescu, Ghid de drept internaţional privat în materia succesiunilor, Editura Magic 
Print, Oneşti, 2014, p. 102. 
 29 În ceea ce priveşte multiplele aspecte pe care acesta le presupunea, a se vedea, cu titlu de 
exemplu: Fr. Deak, op. cit., p. 537–541. 
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acesta va face doar dovada calităţii de moştenitor şi a cotei din moştenire. Dreptul 
de proprietate asupra cotei-părţi dobândite prin moştenire se va realiza în condiţiile 
dreptului comun, pe atunci reglementat, căci trebuie dată valoare principiilor care 
guvernează aplicarea legii civile în timp, anume principiului neretroactivităţii şi cel 
al aplicării imediate a legii civile noi, cu excepţiile pe care acestea le comportă: 
retroactivitatea legii civile noi şi ultraactivitatea legii civile vechi30. Întrucât tempus 
regit actum, certificatul de moştenitor, eliberat înainte de momentul menţionat mai 
sus, va genera pentru totdeauna aceleaşi efecte juridice, va face, aşadar, doar 
dovezile privind calitatea de moştenitor şi cota-parte din moştenire ce i se cuvine 
acestuia, respectiv bunurile atribuite prin legat cu titlu particular. 

 
Concluzii 
Certificatul de moştenitor, inclusiv cel european îndeplineşte de lege lata trei 

funcţii: mijloc de dovadă a calităţii de moştenitor, mijloc de dovadă a dreptului de 
proprietate al moştenitorilor acceptanţi asupra cotei care li se cuvine din bunurile 
succesorale şi mijloc de însezinare a moştenitorilor nesezinari. Doar cea de-a doua 
dintre funcţiile mai sus enumerate este nouă, ea generând şi discuţii în legătura cu 
posibila calificare a certificatului de moştenitor drept un titlu de proprietate. În ceea 
ce ne priveşte, am arătat, că înscrisul notarial a cărui problematică ne-a preocupat 
este, fără îndoială, un mijloc de probă a dreptului de proprietate asupra cotelor din 
moştenire, însă, poate fi încadrat în categoria titlurilor de proprietate, doar dacă 
avem în vedere accepţiunea largă a acestora, întrucât, prin sine însuşi nu poate 
genera o asemenea dovadă. Apoi, noutăţi sunt statuate de actualul Cod civil şi în 
materia sezinei (acum mai amplu reglementată), fiind utilizată o terminologie mai 
adecvată, considerăm noi, decât în vechea reglementare, de natură să evite 
posibilele confuzii dintre sezină şi posesia de drept comun. Chiar şi categoria 
moştenitorilor sezinari (şi, în consecinţă, a celor nesezinari) a cunoscut unele 
mutaţii, întrucât, de lege lata, soţul supravieţuitor este moştenitor sezinar, în timp 
ce ascendenţii ordinari au devenit moştenitori nesezinari. 

BIBLIOGRAFIE 

1. Alexandresco D., Explicaţiunea teoretică şi practică a dreptului civil român, vol. IV, partea  
a II-a, Editura Socec & Co., Bucureşti, 1912. 

2. Cantacuzino M.B., Elementele dreptului civil, Ed. All Educational, Bucureşti, 1998. 
3. Chirică D., Tratat de drept civil. Succesiunile şi liberalităţile, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 

2014. 
4. Deak Fr., Popescu R., Tratat de drept succesoral, vol. III, ediţia a III-a, Editura Universul 

Juridic, Bucureşti, 2014. 
5. Deak Fr., Tratat de drept succesoral, ediţia a II-a actualizată şi completată, Editura Universul 

Juridic, Bucureşti, 2002. 

                                                 
 30 Pentru problematica acţiunii legii civile în timp, a se vedea şi I. Genoiu, Drept civil. Partea 
generală. Persoanele, ediţia a 2-a, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2016, p. 22–25. 



15 Funcţiile certificatului de moştenitor 185 

 

6. Dobrev D., Petiţia de ereditate şi certificatul de moştenitor, în Uliescu M. (coordonator), „Noul 
Cod civil. Studii şi comentarii”, vol. II, Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2013. 

7. Dogaru I., Stănescu V., Soreaţă M.M., Bazele dreptului civil. Volumul V. Succesiuni, Editura 
C.H. Beck, Bucureşti, 2009. 

8. Eliescu M., Transmisiunea şi împărţeala moştenirii în dreptul Republicii Socialiste România, 
Editura Academiei, Bucureşti, 1966. 

9. Pătraşcu B., Genoiu I., Despre particularităţile unor instituţii ale dreptului succesoral şi despre 
dificultăţile integrării lor în ansamblul materiei moştenirii, comunicare prezentată în cadrul 
Sesiunii anuale de comunicări științifice a Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei 
Rădulescu” al Academiei Române cu tema „Intrarea în vigoare a noilor coduri. O primă 
evaluare”, Bucureşti, 15 aprilie 2016. 

10. Genoiu I., Drept civil. Partea generală. Persoanele, ediţia a 2-a, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2016. 
11. Genoiu I., Dreptul la moştenire în Codul civil, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2013. 
12. Genoiu I., Petiţia de ereditate şi certificatul de moştenitor, în Neculaescu S., Mocanu L., Genoiu I., 

Gheorghiu Gh., Ţuţuianu A., „Instituţii de drept civil. Curs selectiv pentru licenţă”, ediţia a 3-a, 
Editura Universul Juridic, Bucureşti, 2016. 

13. Leş I., În legătură cu natura juridică şi puterea doveditoare a certificatului de moştenitor, 
precum şi cu acţiunea în anulare a acestuia, în Dreptul, 1997, nr. 11. 

14. Macovei C., Dobrilă M.C., în Baias Fl.A., Chelaru E., Constantinovici R., Macovei I. (coordonatori), 
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2012. 

15. Popescu D.A., Ghid de drept internaţional privat în materia succesiunilor, Editura Magic Print, 
Oneşti, 2014. 

16. Rosetti-Bălănescu I., Băicoianu Al., Drept civil român. Regimuri matrimoniale. Succesiuni. 
Donaţiuni. Testamente, vol. III, Editura Socec, Bucureşti, 1948. 

17. Stănciulescu L., Curs de drept civil. Succesiuni, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2012. 
18. Turianu C., Succesiunile şi partajul succesoral. Culegere de practică judiciară, ediţia a 2-a, 

Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008. 
19. Uliescu M., Gherghe A., Drept civil. Drepturile reale principale, ediţia a III-a, Editura Universul 

Juridic, Bucureşti, 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



186 Bogdan Pătraşcu, Ilioara Genoiu 16 

 

 



IMPACTUL GLOBALIZĂRII ASUPRA DREPTULUI MUNCII 

Raluca DIMITRIU∗ 

Abstract: In the field of labour relations, globalisation – which increases their 
standardisation, seems to be in opposition with the postmodern reality, which is one of diversity, 
and not of uniformity. These tensions acting in opposite direction (standardisation/ 
diversification) create a significant impact on collective labour law as well as on individual law. 
The paper aims to present some of the most obvious elements of these developments. 

It is also pointed out that globalisation estranges workers – both in space and in terms of 
interests – and leads to a growing and more pressing deficit of solidarity. Indeed, globalisation 
brings along the possibility of the employer to choose freely the place to carry out his 
operations. This phenomenon creates most diverse effects, some that are difficult to predict, both 
in terms of the level of protection for workers and their power in collective bargaining. 

The transnational dimension of labour relations occurs not only due to the 
relocation of the employers’ undertakings but also due to worker mobility, an increasing 
trend both within the EU and beyond. The new Member States of the European Union tend 
to occupy a dual position: they are states of nationality for migrant workers, who leave 
them to work more often on the territory of old Member States, but also countries receiving 
workers from Asia and former Soviet republics. Some analysts see labour migration not as 
a side effect of globalisation, but as one of its main causes. 

Since – in most approaches – globalisation appears today as inevitable, theories 
began to be launched to accommodate it to social needs. The European Commission uses 
the term “fair and sustainable globalisation”, which includes a “social dimension”. But 
what is the role of labowr law to this phenomenon and the dangers that accompany it? This 
is what the paper is aiming to reveal. 

Key words: labour relations, globalisation, collective bargaining, migration, union 
solidarity. 

1. Preliminarii 
 Dreptul muncii a constituit, în mod tradițional, o ramură de drept națională, 

ale cărei norme aveau o aplicabilitate teritorială. Globalizarea – fenomen aproape 
unanim perceput ca inevitabil – conduce însă atât la regândirea graniţelor dreptului 

                                                 
 ∗ Cercet. şt. grad I, Institutul de Cercetări Juridice „Andrei Rădulescu”, e-mail: 
raluca_dimitriu@yahoo.com 
 
STUDII ŞI CERCETĂRI JURIDICE, an 5 (61), nr. 2, p. 187–199, Bucureşti, aprilie – iunie, 2016 



188 Raluca Dimitriu 2 

 

muncii, cât și la o evoluție centrifugală a reglementărilor și a practicilor 
raporturilor de muncă.  

Firește, globalizarea nu este impusă forţat, ci prin regulile pieţei1. Dar 
rezultatul ei poate fi neliniștitor: corporaţiile multinaţionale aduc un tip de 
organizare independentă de orice pattern cultural; ele nu sunt nici propriu-zis 
„străine”, nici propriu-zis „naţionale”, cu toate că funcţionează prin filiale şi unităţi 
având personalitatea juridică a ţării respective. Astfel de companii încearcă să 
identifice oportunităţile de afaceri utilizând drept criterii preţul forţei de muncă, 
legislaţia fiscală aplicabilă, legislaţia muncii, normele de protecţie a mediului, 
proximitatea pieţei de desfacere şi dimensiunile acesteia etc., – căutând mediul 
propice din îmbinarea tuturor indicatorilor de acest tip. Activitatea lor este, cum s-a 
spus, „o fuziune între mercenariatul managerial şi tradiţiile culturii locale”2. A 
apărut pe acest fond termenul de „glocalization” – în sensul unei anume îmbinări a 
gândirii globalizante cu acţiunea locală. Potrivit acestui concept, companiile 
multinaţionale ar urma să îşi adapteze producţia la necesităţile fiecărei pieţe locale; 
producţia este globală, dar ia forme specifice, în funcţie de specificul local3. 

În planul raporturilor de muncă, globalizarea – ce are ca efect tendința 
standardizării acestora, pare a se opune realității postmoderne, care este tocmai una 
a diversităţii, a renunţării la uniformizare. Într-adevăr, dreptul muncii actual 
cunoaște o mare diversitate de aranjamente contractuale: contractul pe durată 
determinată, contractul de muncă temporară, contractul de muncă cu fracţiune de 
normă etc., ca și modalităţi speciale de desfăşurare a muncii (telemunca, munca de 
noapte, munca în schimburi etc.). Uneori munca se prestează atât într-o formă 
contractuală atipică cât şi, corelat, pe teritoriul unui alt stat. În acest context, 
reglementările europene caută în mod constant să elimine posibilele manifestări 
discriminatorii, pe ambele axe ale diversităţii. 

Jocul acestor tensiuni de sens contrar (uniformizare/diversificare) – produce 
un impact semnificativ atât asupra dreptului colectiv al muncii, cât și asupra celui 
individual.  

În cele ce urmează vom prezenta câteva dintre elementele cele mai evidente 
ale acestor evoluții.  

 
2. Impactul globalizării asupra dreptului colectiv al muncii 
Faţă de dreptul civil, din care s-a desprins, ramura dreptului muncii a adus cu 

sine o particularitate semnificativă: posibilitatea uneia dintre părţile contractante de 

                                                 
 1 Pesqueux, Y., “What is Globalisation? The Paradoxes of the Economic and Political 
Substance of Markets”, în Tournois, N., Milliot Yvon E. (eds.), The Paradoxes of Globalisation, Ed. 
Palgrave Macmillan, 2010, p. 7. 
 2 Idem, p. 9. 
 3 Un exemplu îl constituie introducerea în meniul McDonald a sandwich-ului McMici, pentru 
România, sau utilizarea de către aceeaşi firmă, în locul mascotei Ronald McDonald, a lui Asterix – în 
Franţa. Vezi şi http://en.wikipedia.org/wiki/Glocalization. 



3 Impactul globalizării asupra dreptului muncii 189 

 
 

a negocia şi acţiona nu numai individual, ci şi în colectiv, compensând astfel, prin 
forţa pe care o reprezintă ca grup, deficitul de forţă al unei negocieri individuale.  

Mai mult, unele dintre drepturile de care beneficiază salariaţii se definesc 
prin chiar caracterul lor colectiv. Este cazul, spre exemplu, al dreptului la grevă, al 
dreptului la negocieri colective sau al unora dintre componentele dreptului la 
informare şi consultare. Ca urmare, salariatul apare legat nu numai de angajator, 
prin contractul individual de muncă încheiat cu acesta, dar şi de colectivitatea 
căreia îi aparţine, apartenenţă ce constituie premisa recunoaşterii unora dintre 
drepturile şi libertăţile sale. Unele dintre drepturile colective le va exercita 
personal, cum este dreptul la grevă, în timp ce altele, ca de exemplu dreptul la 
negocieri colective de muncă, le va exercita prin reprezentanţii colectivului din 
care face parte. Mai mult decât atât, salariatul apare ca parte nu numai a propriului 
contract colectiv al unităţii unde îşi desfăşoară activitatea, dar (împreună ceilalţi 
membrii ai colectivului) ca parte a contractului încheiat la nivelul grupului de 
unități sau al sectorului de activitate, drept beneficiar al negocierii colective 
desfăşurate la aceste nivele. 

Aceste realităţi juridice au condus doctrina la recunoaşterea dreptului 
colectiv al muncii, ca subdiviziune a dreptului muncii, dreptul colectiv al muncii4 
înţeles ca ansamblu al reglementărilor raporturilor – paşnice sau conflictuale – 
dintre colectivul lucrătorilor şi angajator5. 

Negocierea colectivă presupune din start o anumită echivalenţă de forţă. 
Acesta şi este rolul ei: angajatorul ar putea fi mai puternic în plan individual, dar în 
raport cu toţi (sau majoritatea) salariaţilor din companie, balanţa devine relativ 
echilibrată.  

Problema este că astăzi – adesea – raportul de forţe nu (mai) arată aşa. De 
îndată ce angajatorul are opţiunea relocării unităţii într-o altă ţară, orice echilibru 
de forţe la negociere devine iluzoriu. Şi atunci negocierea nici nu mai este 
negociere, deoarece armele celor două părţi nu mai sunt comparabile, iar 
compromisul devine apanajul uneia singure dintre părţi. Ce compromis ar putea 
face salariaţii atunci când au ajuns la minimul drepturilor lor? Revendicările se 
transformă în simple solicitări supuse îngăduinţei angajatorului.  

Într-adevăr, globalizarea aduce cu sine posibilitatea angajatorului de a-şi 
alege în mod liber spaţiul în care urmează să îşi desfăşoare activitatea, prin 
utilizarea totală sau parţială a forţei de muncă locale. Acest fenomen produce 
efecte dintre cele mai diverse, unele greu de anticipat, atât în privinţa nivelului de 
protecţie a lucrătorilor, cât şi în ceea ce priveşte forţa acestora în cazul unei 
negocieri colective. Cu toate acestea, nu este vorba despre un fenomen nou, şi nici 
izolat. Iată, spre exemplu, ce nota Plastara în 1911: „Minimul legal de salarii face 
                                                 
 4 A se vedea, I.T. Ştefănescu, Tratat teoretic şi practic de drept al muncii, Ed. Univers 
Juridic, Bucureşti, 2014, p. 38–39. 
 5 Pentru dezvoltări, R. Dimitriu, O perspectivă asupra dreptului colectiv al muncii, în Revista 
Română de Dreptul Muncii, 2010, nr. 7, p. 9–19. 
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foarte adesea ca industria să dispară şi să treacă într-o altă ţară unde găseşte 
condiţiuni avantajoase. Şi atunci este mai rău pentru lucrători, căci se pierd unele 
debuşeuri de muncă”6.  

Iar dacă angajatorul dispune de acest instrument infailibil al relocării, nici 
ameninţarea cu greva, nici acţiunea sindicală – nu mai prezintă acelaşi pericol în ceea 
ce îl priveşte. Putem chiar asista la o concurenţă negativă între ţări: statul care are forţa 
de muncă mai ieftină, statul care asigură mai puţine mijloace de protecţie salariaţilor, 
statul care impune mai puţine obligaţii angajatorului – va fi preferat de investitori. 

Scenariul este simplu: o graniţă desparte două localităţi industriale, una 
supusă unor reglementări legale şi prin contracte colective de muncă, şi beneficiind 
de un salariu minim legal, iar cealaltă nesupusă unor reglementări, având salariaţi 
nesindicalizaţi şi cu un dialog social inexistent7. Angajatorul ameninţă cu relocarea, 
dincolo de graniţă, asigurându-şi astfel „beneficiul” absenţei de reglementări. O 
grevă menită să dejoace acest plan ar fi lipsită de legitimitate; relocarea este dreptul 
angajatorului. „Aceasta este oferta noastră; dacă o refuzaţi vom reloca 
întreprinderea într-o ţară unde o astfel de ofertă să fie bine primită”.  

Apare astfel evident că globalizarea îi oferă angajatorului un avantaj la 
negocierea colectivă, un avantaj pe care nu îl avea anterior. Cu un discurs ca cel 
redat anterior, dialogul încetează să mai fie o negociere, ci este doar îndeplinirea 
unei obligaţii formal impuse de lege. 

Fireşte, în practică lucrurile sunt mai complicate de atât. Relocarea însăşi 
este adesea exorbitantă, sau dezavantajoasă sub aspectul nivelului de calificare al 
forţei de muncă locale, ori din diferite alte puncte de vedere ale bugetului afacerii, 
nivelul de competenţă a forţei de muncă nu este acelaşi pe toate pieţele, iar în unele 
industrii nu este efectiv posibilă. Industriile care nu pot fi relocate (denumite 
„sticky intrustries”) includ spre exemplu turismul, transportul, industria extractivă 
etc. În cazul salariaţilor care lucrează în aceste ramuri industriale tendinţa este de 
asigurare a unor drepturi superioare în raport cu salariaţii care lucrează în ramuri ce 
permit relocarea.   

Dar, de fapt, relocarea efectivă nici nu este necesară; este suficient ca 
ameninţarea cu relocarea să fie suficient de credibilă - pentru ca dialogul social să 
fie denaturat; ea se va face simțită în orice negociere colectivă ori în reacţia 
societăţii la propunerile de lege de îmbunătăţire a protecţiei lucrătorilor.  

S-ar putea susţine că, în egală măsură, şi lucrătorul are dreptul de „relocare”, 
respectiv dreptul de a-şi oferi serviciile (forţa de muncă) nu numai angajatorului 
din propria ţară, şi unui angajator străin. Dar asimetria este imediat vizibilă: dacă 
relocarea fabricii este, juridic, logistic şi administrativ, bine primită în spaţiul 

                                                 
 6 A se vedea, G. Plastara, Contracte civile speciale, Ed. Ancora, Bucureşti, 1911, p. 487.  
 7 Guy Mundlak descrie acest scenariu cu privire la localităţile Beth-Shaan (Israel) şi Ibrid 
(Iordania), dar el se poate regăsi în multe alte cazuri, între multe alte graniţe. A se vedea, G. Mundlak, 
The limits of Labour Law, în Conaghan, J., Fischl R.M., Klare, K. (coord.), “Labour Law in an Era of 
Globalization. Transformative Practices & Possibilities”, Oxford University Press, 2005, p. 279 şi urm. 
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noului stat, angajatorul fiind un investitor generator de locuri de muncă, salariatul 
care decide să lucreze într-o altă ţară va trebuie să surmonteze cele mai diverse 
bariere: de la cele juridice8 la cele lingvistice, de la echivalarea studiilor la 
problemele logistice, psihologice şi familiale pe care o astfel de decizie le 
presupune. În cazul salariatului, schimbarea locului de muncă înseamnă 
schimbarea domiciliului, cu toate consecinţele sociale, culturale şi financiare ale 
acestei modificări; să nu uităm că domiciliul reprezintă unul dintre atributele de 
identitate ale persoanei. Acolo unde se mută, angajatorul străin oferă locuri de 
muncă; lucrătorul migrant, dimpotrivă, ocupă un loc de muncă înlăturând un 
lucrător autohton. Globalizarea nu funcţionează la fel pentru toţi. 

Așadar, globalizarea produce un impact important asupra negocierii 
colective. Relocarea unor industrii mari în alte ţări are şi consecinţa de a lăsa un gol 
important în cadrul mişcării sindicale9. În plus, angajatorii pot rezista mult mai bine 
presiunii sindicale în condiţii de globalizare, în care aceştia îşi pot reloca 
întreprinderile cu uşurinţă în alte regiuni ale lumii. Şi chiar când nu o fac, 
rămânând în ţara iniţială, faptul că această posibilitate există în orice moment 
distorsionează modul de derulare a negocierii colective.  

 
3. Globalizarea și fenomenul migraționist 

 Dimensiunea transnaţională a raporturilor de muncă se manifestă nu numai 
ca urmare a relocării unităţilor angajatoare, dar şi a mobilităţii lucrătorilor, tendinţă 
tot mai accentuată atât în sânul Uniunii Europene, cât şi în afara ei. Noile state 
membre ale Uniunii Europene tind să ocupe astfel o dublă poziţie: de state de 
cetăţenie a lucrătorilor migranţi, care le părăsesc pentru a lucra cel mai adesea pe 
teritoriul vechilor state membre, dar şi de state receptoare de lucrători proveniţi din 
spaţiul asiatic şi al fostelor republici sovietice. 

Unii analişti văd în migraţia forţei de muncă nu un efect secundar al 
globalizării, ci una dintre cauzele principale ale acesteia. În cadrul Uniunii 
Europene, deplasarea lucrătorilor este legată de dezvoltarea inegală a statelor 
membre, având consecinţe atât în planul gradului de ocupare şi al ratei şomajului în 
statele unde aceştia se deplasează pentru a lucra, cât şi în planul sentimentului 
personal de realizare socială şi al identităţii lucrătorilor. Migraţia intra-europeană 
are o serie de caracteristici, comparat cu migraţia mondială a lucrătorilor şi, încă şi 
mai adânc, migraţia lucrătorilor români are unele particularităţi în comparaţie cu 
migraţia generală a lucrătorilor. Cum problematica migraţiei aparţine, fireşte, unui 
alt domeniu de cercetare, nu vom intra în prea multe amănunte, dar va trebui să 
observăm anumite aspecte determinante din punctul de vedere al dreptului muncii. 

                                                 
 8  Cu deosebire atunci când mutarea nu se realizează în spaţiul Uniunii Europene. 
 9 Cu privire la consecinţele relocării industriei auto sau a celei metalurgice asupra mişcării 
sindicale americane, a se vedea K. Stone, S. Cummings, Labour Activism in local Politics, în „The 
Idea of Labour Law”, coord: G. Davidov, B. Langille, p. 275. Autorii arată impactul închiderii 
fabricilor de profil asupra numărului membrilor de sindicat. 
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Mai întâi, mobilitatea lucrătorilor este însoțită de o anume vulnerabilitate a 
lucrătorilor migranţi, aceştia integrându-se mai dificil în structurile sindicale locale 
şi exercitându-şi drepturile colective într-o măsură mai redusă decât o făceau în 
propria ţară.  

Rolul dreptului muncii, de intervenţie etică, devine astfel relevant nu numai 
în raporturile dintre angajator şi salariaţi (spre protejarea acestora din urmă), dar şi 
în raporturile dintre salariaţi (spre protejarea celor dezavantajaţi informaţional şi 
spre eliminarea oricăror forme de discriminare a acestora). Uneori, cei interesaţi în 
eliminarea lucrătorilor migranţi de pe piaţa muncii nu sunt angajatorii, ci tocmai 
lucrătorii cetăţeni ai statului respectiv, concurenţi la ocuparea unui număr tot mai 
limitat de locuri de muncă.  

Iar reacţiile sunt dintre cele mai diverse. Studiile au arătat deosebiri de 
atitudine între ţările cu trecut colonial, mai experimentate în gestionarea 
problemelor asociate imigraţiei (cum sunt Marea Britanie, Franţa sau Olanda) şi 
ţările care până în epoca contemporană s-au confruntat mai rar cu valuri de 
lucrători imigranţi (cazul recent al Greciei sau al Ungariei). Statele Unite ale 
Americii abordează problema strategic, prin deschiderea controlată a graniţelor, în 
timp ce Uniunea Europeană pare a acţiona mai degrabă reactiv în faţa imigraţiei 
extra-unionale10.   

Lipsiţi adesea de informaţiile juridice necesare, şi aflându-se într-o poziţie 
slabă economic, migranţii sunt în situaţia de a accepta contracte de muncă mai 
dezavantajoase decât colegii lor, sau de a beneficia într-o mai mică măsură de 
drepturile de care aceştia din urmă se bucură. Frecvent ei se confruntă cu situaţii de 
discriminare sau hărţuire.  

Studiile relevă un procent mai mare de accidente de muncă şi boli profesionale 
în rândul lucrătorilor migranţi, îndeosebi în rândul celor care nu vorbesc limba ţării în 
care îşi desfăşoară activitatea, în parte cauzate de neobţinerea informaţiilor privind 
sănătatea şi securitatea în muncă. De altfel, după cum s-a observat, în timp ce 
compoziţia multietnică a pieţei muncii a crescut exponenţial în ultimii ani, capacitatea 
companiilor de comunicare multilingvistică nu a avut aceeaşi evoluţie11.  

În plus, lucrătorii migranţi care nu au permis de muncă în ţara respectivă se 
confruntă cu un risc dublu de muncă în condiţii vătămătoare sau chiar muncă 

                                                 
 10 Pentru o analiză a comportamentelor diferite, de la ţară la ţară, în faţa problemei lucrătorilor 
migranţi, a se vedea, Bruno Caruso, Immigration Policies in Sothern Europe, în Conaghan, J., Fischl 
R.M., Klare, K. (coord.), op. cit., p. 299 şi urm. Autorul caută să răspundă de asemenea la întrebarea 
dacă migraţia are caracter ciclic sau excepţional, şi să analizeze impactul acesteia asupra pieţei 
muncii, cu privire specială asupra celei din sudul Europei. Analiza a fost însă realizată anterior 
actualului val de migranți din spațiul extraeuropean; în prezent se pare că Uniunea Europeană se 
confruntă cu o categorie de probleme de o amploare fără precedent (între care, inevitabil, aspectele 
legate de sindicalizare apar ca fiind cu totul secundare).  
 11 Andrea Broughton,Isabella Biletta,Mats Kullander, European Foundation for the 
Improvement of Living and Working Conditions, Flexible forms of work: ‘very atypical’ contractual 
arrangements, Dublin 18, Irlande, 2010, p. 21. 
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forţată, deoarece aceştia nu pot raporta încălcarea legii de către angajator fără a se 
expune deportării. Iată de ce, anumite ţări ca Italia, de exemplu, au adoptat norme 
de protecţie a acestor categorii de persoane, care pot astfel raporta nelegalităţi 
inspectoratelor teritoriale de muncă, fără a se teme de represalii din partea Oficiului 
migraţiei. Pretutindeni însă, asocierea în sindicate a acestei categorii de persoane 
este imposibilă, deoarece ea este condiţionată de existenţa dreptului la muncă pe 
teritoriul acelei ţări şi a unui raport contractual legal. 

Astfel încât, în societatea globalizată de astăzi, problema muncii la negru are 
importante conexiuni cu cea a imigraţiei clandestine. Analiştii acestor fenomene12 
ezită cu privire la raportul de cauzalitate: să fie oportunitatea de muncă la negru şi 
în cadrul economiei subterane cea care încurajează pârghiile imigraţiei clandestine, 
sau să fie aceasta din urmă cea care, prin oferta de forţă de muncă, în esenţă 
informală, alimentează economia clandestină? 

Creşterea şomajului în ţara gazdă duce într-o măsură şi mai mare la 
vulnerabilizarea lucrătorilor migraţi, percepuţi ca un competitor în ocuparea 
locurilor de muncă. Perioada de criză financiară şi economică pe care a traversat-o 
Europa a resuscitat anumite manifestări de reticenţă în raport cu lucrătorii migranţi, 
manifestări în raport cu care Organizaţia Internaţională a Muncii a luat, nu o dată 
atitudine. Acestea au fost contrabalansate recent de luările de poziție de 
solidarizare și empatie cu migranții, îndeosebi cu cei care, în ultimul an, au pătruns 
în Uniunea Europeană din cauze care exced simpla căutare a unui loc de muncă, 
având mai curând cauze de natură umanitară. Dar europenii continuă să emită 
mesaje contradictorii în raport cu fenomenul migraționist.  

O altă problemă esenţială cu care se confruntă lucrătorii migranţi este 
proliferarea modalităţilor de angajare fără forme legale.Adesea, lucrătorii migranţi 
nu participă la cursuri de asigurare a securităţii şi sănătăţii în muncă. Mulţi dintre ei 
lucrează fără contract, astfel încât nici nu sunt luaţi în evidenţa Inspectoratelor de 
muncă. Absenţa contractelor legale face ca în multe cazuri lucrătorii care se 
accidentează să nu raporteze evenimentul ca fiind accident de muncă, ceea ce face 
să nici nu existe o evidenţă foarte exactă a accidentelor de muncă în care sunt 
implicaţi imigranţi13.  

În faţa realităţii că lucrătorii migranţi constituie o categorie socială 
vulnerabilă, preocupări pentru reglementarea situaţiei acestora există deja în planul 
legislaţiei internaţionale, general aplicabile, în cel al reglementărilor europene, ca 
şi în cel al actelor normative interne, adoptate de fiecare stat.  

Migraţia nu constituie un fenomen cu implicaţii doar pentru piaţa muncii, 
impactul acestuia se face simţit în plan politic, cât priveşte dreptul la vot, în planul 
                                                 
 12 Pentru detalii, din perspectiva sistemului italian, Bruno Caruso, Immigration Policies in Sothern 
Europe, în Conaghan, J., Fischl R.M., Klare, K. (coord.), „Labour Law in an Era of Globalization. 
Transformative Practices & Possibilities”, Oxford University Press, 2005, p. 308 şi urm. 
 13 De altfel, în numărul de accidente de muncă raportate ca fiind petrecute în prima zi de lucru 
putem identifica un indicator al dimensiunilor muncii la negru. În fapt, ele sunt astfel raportate pentru 
a justifica absenţa actelor de angajare.  
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dreptului penal (printr-o anume creştere a riscului de infracţionalitate, în anumite 
regiuni), al dreptul securităţii sociale şi al dreptului la asistenţă sanitară, în planul 
drepturilor religioase şi, mai general, în cel al drepturilor omului. 

Dialogul social european, recunoscut ca reprezentând o componentă a 
Modelului Social European, care îi conferă acestuia un caracter unic în plan 
mondial, este mai degrabă timid în ceea ce priveşte reglementarea situaţiei 
lucrătorilor migranţi. Definit ca ansamblu al discuţiilor, consultărilor, negocierilor 
şi al acţiunilor comune desfăşurate de către organizaţiile reprezentative ale 
partenerilor sociali14, dialogul social european va putea însă constitui una dintre 
soluţiile esenţiale de protecţie a lucrătorilor migranţi. Amplificarea acestuia este de 
presupus că va genera noi modalităţi de protecţie a lucrătorilor în general, şi a celor 
migranţi în special.  

 
4. Problema solidarității 
Globalizarea și îndepărtarea de comunitatea intereselor locale, restrânse în 

spațiu, poate fi corelată cu un alt fenomen definitoriu pentru epoca actuală: 
diminuarea solidarității. 

Într-adevăr, sub impactul globalizării, lucrătorii se percep adesea mai 
degrabă drept concurenţi, iar relaţiile industriale se atomizează. Astfel, în cultura 
organizaţională a companiilor multinaţionale şi trans-naţionale se manifestă o 
anume înclinaţie către competiţia internă. Salariaţii se află adesea într-o acerbă 
concurenţă unii cu alţii, din moment ce perspectiva diminuării numărului de locuri 
de muncă îl poate pune pe angajator în situaţia de a opera selecţii între aceştia. 
Competiţia internă subminează solidaritatea şi deci apetenţa pentru sindicalizare, 
cu efecte asupra raporturilor colective de muncă. Şi, într-adevăr, descreşterea ratei 
de sindicalizare şi a numărului de contracte colective de muncă  pare a marca 
decisiv noua epocă a raporturilor de muncă.  

Asistăm la o anume „întoarcere către individual”, uneori reflectată şi în plan 
legislativ, unde în relaţia dintre membri şi sindicat s-a dezvoltat ceea ce unii autori 
numesc „individualism procedural”15, marcat prin organizarea protecţiei intereselor 
salariaţilor nu în jurul sindicatului, ci în jurul salariatului – membru de sindicat.  

Astfel, globalizarea pare a genera o tendinţă de sens opus în optica 
lucrătorilor, iar idiomul începutului de secol XXI este mai degrabă individualizarea 
decât solidaritatea. Relaţiile colective de muncă au devenit practic anatemizate în 
teoria dreptului muncii, mulţi autori exprimându-şi serioase rezerve cu privire la 
adecvarea acestora la realităţile lumii contemporane16. S-a socotit astfel că 
„solidaritatea de clasă” ar fi condus la ocultarea aspectelor identitare, de 
                                                 
 14European cross-industry social dialogue: an overview, 
http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/social_dialogue 
 15 Patrice Adam, (2005), L’individualisation du droit du travail, Librairie Générale de Droit et 
de Jurisprudence, Paris, p. 98 
 16A se vedea, spre exemplu, Basset P., Cave, A., All for One – the Future of the Unionist, 
London, Fabian Pamphlet, 1993. 
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apartenenţă la alte grupuri umane (etnice, religioase, de gen etc.) sau chiar a 
aspectelor de unicitate a individului, care formează obiect al unor atât de intense 
preocupări în analiza postmodernă. Deoarece întoarcerea către individual pare a fi 
o legitimă „reacţie de apărare” în faţa globalizării, percepută ca „dez-
individualizantă”. Aceasta afectează însă în plan conceptual şi, în cele din urmă, 
chiar practic, unul dintre fundamentele dreptului muncii, anume solidaritatea – ca 
instrument primordial al construcţiei dreptului colectiv al muncii. 

Dar este acesta un proces natural sau indus? Actualul declin al mişcării 
sindicale – fie el ireversibil, fie el temporar – este considerat a fi în literatura 
juridică17 şi rezultatul unor politici legislative de natură a slăbi forţa acestora. 
Treptat, sindicatele au fost delegitimate, inclusiv în lucrările teoretice, printr-o 
anume deplasare a accentului de pe justiţia socială pe cea individuală. Tendinţa a 
fost urmată şi de curentul legislativ care a permis sau chiar stimulat modalităţile 
nesindicale de organizare (spre exemplu, reprezentanţii salariaţilor). Pe acest fond 
general, sindicatele pot supravieţui cu greu neo-liberalismului18 şi liberalismului 
frenetic, deoarece potrivit concepţiilor „anti-paternaliste” este nelegitimă 
intervenţia statului, prin politici pro-sindicale şi printr-o legislaţie încurajatoare, 
atâta timp cât salariaţii înşişi procedează la a se organiza singuri și la a-și impune 
propriile soluții colectiviste sindicale. 

Un alt ecou al globalizării în planul deficitului de solidaritate îl întâlnim ca 
efect al proliferării muncii temporare. Cei mai mulți dintre lucrătorii temporari au 
contractul de muncă încheiat cu un agent de muncă temporară aparținând unui stat, 
pe durata unei misiuni, care se va desfăşura la un utilizator aparținând unui alt stat. 
Dacă, pe parcursul misiunii, au fost deosebit de „vocali” în a-şi revendica 
drepturile şi s-au dovedit a fi factori de coagulare sindicală, este foarte posibil ca 
agentul de muncă temporară să nu le mai propună o nouă misiune, urmând să 
recruteze alţi lucrători. În plus, locaţiile în care sunt trimişi în misiune pot fi 
îndepărtate unele de celelalte, lucrătorii temporari neputându-se afla în contact real 
cu ceilalţi angajaţi ai aceluiaşi agent de muncă temporară. Solidaritatea lucrătorilor 
temporari pare greu de realizat și încă și mai greu de concretizat în structuri 
juridice utile. Într-adevăr, dacă – după cum am văzut – relaţiile dintre salariaţii 
standard devin mai degrabă concurenţiale decât de solidaritate, cum ne-am putea 
aştepta ca solidaritatea să se manifeste dincolo de graniţele categoriei salariaţilor 
standard? Este iluzoriu să nădăjduim ca salariaţii care au „şansa” unui contract 
individual de muncă cu durată nedeterminată să se simtă solidari cu cei care 
desfăşoară muncă precară, cu lucrătorii temporari sau pe durată determinată, şi care 
sunt, în ultimă instanţă, potenţialii înlocuitori ai lucrătorilor „privilegiaţi”, care 
beneficiază de protecţia integrală a dreptului muncii.  
                                                 
 17 Frances Raday, The Decline of Union Power, în Conaghan, Conaghan, J., Fischl R.M., 
Klare, K. (coord.), op. cit., p. 359.  
 18 Idem, p. 377.  
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Într-adevăr, proximitatea era tocmai cea care genera, în mod tradiţional, 
solidaritate, putea conduce la identificarea liderilor şi putea crea sentimentul 
apartenenţei la colectiv. Globalizarea îndepărtează lucrătorii unul de celălalt – atât 
în spațiu, cât și din punctul de vedere al intereselor – și conduce la un tot mai 
apăsat deficit de solidaritate. 

 
5. Efecte asupra managementului resurselor umane 
Fără a insista, deoarece tema depăşeşte perimetrul dreptului muncii, 

menţionăm că globalizarea produce un impact semnificativ şi asupra modului de 
organizare a personalului, asupra managementului resurselor umane. Modificările 
în ceea ce priveşte organizarea producţiei şi teoria managementului, care au condus 
la desfăşurarea activităţii prin unităţi de mici dimensiuni, flexibile şi 
descentralizate, mai curând decât prin unităţi mari şi birocratice, are anumite 
consecinţe şi asupra opţiunilor de angajare, destabilizând paradigma contractului de 
muncă standard. 

Globalizarea corporatistă este corelată cu un nou tip de management.  
Reguli manageriale anonime şi generale sunt transplantate în perimetrul unor 

realităţi sociale diferite, cărora nu li se potrivesc întotdeauna. Un exemplu propriu 
raporturilor de muncă din România: evaluarea salariaţilor, astfel cum este 
reglementată de Codul muncii, se realizează potrivit unei anume proceduri şi cu un 
anume scop, salariaţii având întotdeauna dreptul de a fi informaţi cu privire la 
rezultatele acesteia. Adesea, companiile multinaţionale vin însă cu propriile 
proceduri de evaluare, diferite de reglementările româneşti, ceea ce pune 
angajatorul de la nivel naţional în situaţia (costisitoare) de a realiza câte două 
evaluări: una potrivit procedurilor româneşti şi o alta concordantă cu cele ale 
companiei multinaţionale. 

Un tip nou de raport de muncă este cel generat de aşa-numitul interim-
management, foarte utilizat ca efect al globalizării. Acest tip de activitate este 
desfăşurată doar de managerii înalt calificaţi, spre exemplu cu specializare în 
managementul de criză. Ei sunt angajaţi pentru îndeplinirea unor obiective precise, 
într-un termen prestabilit, prin încheierea unor contracte de management care 
stipulează obligaţii de rezultat, nu de diligenţă.  

Prin introducerea sistemelor de management al calităţii, organizarea de 
procese şi managementul furnizorilor, interim managerii au ca obiectiv 
transpunerea elementelor de structură managerială tipice companiei multinaţionale 
şi culturii organizaţionale a acesteia în spaţiul naţional în care compania în discuţie 
uremază să îşi desfăşoare activitatea. Interim managerii preiau programe sau 
proiecte de dezvoltare, acoperă funcţii sau linii de business care se dezvoltă 
exploziv sau substituie temporar un manager dispărut dintr-o poziţie cheie19. 
                                                 
 19 Pentru detalii, http://www.wall-street.ro/slideshow/Careers/70346/Interim-managerii-o-
rara-avis-supra-calificata-si-supra-platita.html?full 
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6. Alegerea legii aplicabile 
Din punctul de vedere al dreptului internațional privat, Regulamentul Roma I – 

Regulamentul (CE) nr. 593/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din  
17 iunie 2008, privind legea aplicabilă obligațiilor contractuale este aplicabil în 
mod direct20.  

În completare, în dreptul nostru este aplicabil Codul civil – Legea nr. 
287/2009 – art. 267-2639. Sfera de aplicabilitate a Codului civil rămâne foarte 
restrânsă, normele de drept internaţional privat cuprinse în acesta fiind aplicabile 
numai cu privire la actele juridice unilaterale și cu privire la acele contracte care nu 
fac parte din perimetrul aplicabilității Regulamentului, și numai în măsura în care 
nu se prevede altfel prin convenții internaționale sau dispoziții speciale.  

Cât priveşte contractele individuale de muncă, legea aplicabilă este 
determinată prin art. 8 din Regulamentul „Roma I”. Potrivit acestui text, există 
două posibilităţi: 

a) părţile nu au ales legea aplicabilă. În acest caz se determină legea obiectiv 
aplicabilă, ca fiind, în ordine: 

- legea ţării unde se desfăşoară activitatea; 
- legea angajatorului; 
- legea ţării cu care contractul individual de muncă are cea mai strânsă 

legătură; 
b) părţile au ales legea aplicabilă. Aceasta este legea subiectiv aplicabilă. 

Legea subiectiv aplicabilă nu poate fi niciodată mai dezavantajoasă pentru salariat 
decât legea obiectiv aplicabilă.  

 Cu alte cuvinte, Regulamentul „Roma I” urmăreşte eliminarea posibilităţii 
aplicării unui regim juridic mai dezavantajos salariatului provenit dintr-un alt stat, 
faţă de cel pe care l-ar fi avut dacă provenea din statul gazdă, unde îşi desfăşoară 
temporar activitatea.  

Să luăm următorul exemplu: un lucrător din statul membru A îşi desfăşoară 
activitatea pe teritoriul statului B, pentru un angajator având personalitatea juridică 
a statului B. Legea obiectiv aplicabilă este legea statului B. Să presupunem că 
legea statului A este mai protectivă pentru salariat decât legea statului membru B. 
În acest caz, părţile ar putea alege ca lege subiectiv aplicabilă legea statului A, 
înlăturând aşadar legea obiectiv aplicabilă. Dacă, dimpotrivă, legea statului A este 
mai puţin protectivă decât cea a statului membru B, ea nu va mai putea fi aleasă de 
părţi ca lege subiectiv aplicabilă.  

Legea obiectiv aplicabilă cuprinde aşadar minimul de drepturi care se vor 
recunoaşte salariatului. Orice derogare prin convenţia părţilor se poate face numai 
spre avantajarea acestuia. 
                                                 
 20 Regulamentul Roma I a înlocuit Convenția de la Roma, astfel încât, potrivit art. 24 alin. (2) 
din acest regulament, „în măsura în care prezentul regulament înlocuiește dispozițiile Convenției de la 
Roma, orice trimitere la convenția respectivă se interpretează ca trimitere la prezentul regulament”. 



198 Raluca Dimitriu 12 

 

În esenţă, dreptul muncii este de aplicabilitate teritorială, teritorialitate care 
poate fi îndepărtată prin voinţa părţilor numai în măsura în care aceasta produce un 
plus de drepturi pentru salariat. Portabilitatea legislaţiei muncii este acceptabilă 
numai în ipotezele în care aceasta, ca urmare a voinţei părţilor, nu ar duce la o 
discriminare a salariatului care îşi desfăşoară activitatea în altă ţară. Dreptul 
internaţional privat caută astfel să asigure un tip indirect de protecţie a lucrătorului 
trasfrontalier, în condiţiile globalizării pieţei muncii.  

Fireşte însă, ipoteza relocării angajatorului nu priveşte dreptul internaţional 
privat. Dacă angajatorul opta să folosească forţă de muncă locală, legea aplicabilă 
va fi cea a statului unde s-a relocat. 

 
7. Concluzii 
Cum – în cele mai multe abordări – globalizarea apare astăzi ca fenomen 

inevitabil, au început să fie lansate teorii de acomodare a acesteia necesităţilor de 
natură socială. Astfel, Comisia Europeană utilizează noţiunea de „globalizare 
echitabilă şi durabilă”, căreia nu îi lipseşte o „dimensiune socială”21.  

Dar, chiar şi în condiţiile globalizării, se afirmă ferm că, până şi în regiunile 
economice cele mai dezvoltate ale lumii, regimul juridic al raporturilor colective de 
muncă este esenţialmente naţional22. Există de fapt o profundă asimetrie între 
sistematica internaţionalizare a capitalului şi caracterul în continuare naţional al 
organizărilor sindicale. Aceasta menține dreptul muncii pe coordonate naționale, 
într-o anume desincronizare cu tendințele realității sociale. 

Una dintre cele mai proeminente consecinţe ale globalizării o constituie 
înflorirea companiilor transnaţionale, apte să delocalizeze întreprinderile în funcţie 
de oferta cea mai bună cât priveşte forţa de muncă. „Oferta cea mai bună” 
reprezintă, în acest context, cele mai reduse standarde de protecţie a lucrătorilor.  

Adesea, asemenea companii multinaţionale adoptă Coduri de conduită, cu 
norme privind protecţia lucrătorilor. O astfel de practică este însă calificată în 
literatura juridică mai degrabă drept „ironică”, deoarece codurile de conduită 
impun exact standarde de tipul celor care fuseseră deja consacrate legislativ în ţara 
de origine din care astfel de corporaţii au plecat, tocmai pentru a nu se supune 
rigorilor legislative23. Astfel de modalităţi de „auto-reglementare” constituie în 
puţine cazuri modalităţi credibile de asigurare a echilibrului de forţe salariaţi – 
angajator şi garanţii împotriva muncii precare. 
                                                 
 21 http://europa.eu/legislation_summaries/employment_and_social_policy/international_ dimension_ 
and_enlargement/c11913_ro.htm 
 22 H. Arthurs, The Collective Labour Law of a Global Economy, în Engels., C., Weiss, M., 
(eds.), „Labour Law and Industrial Relations at the Turn of the Century”, Deventer – Boston, Kluwer 
Law International, 1998, p. 146–147. 
 23 Mai mult, “by projecting their labour codes into the transnational economic sphere, the 
transnational corporations commit themselves to respect freedom of association, due process, fair 
wages, and the dignity of their workers – norms which were embodied in the very systems of state 
which the transnational corporations themselves were instrumental in undermining”. Harry Arthurs, 
Corporate Codes of Conduct, în Conaghan, J., Fischl R.M., Klare, K. (coord.), op. cit., p. 473. 
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Credem că, în fața fenomenului globalizării descris în linii generale în cele 
ce preced, dreptul muncii își are rolul său, pe care o deschidere transnațională îl 
poate amplifica. În fapt, dreptul muncii constituie oglinda societăţii contemporane, 
cu toate temerile şi anxietăţile ei, cu orientarea ei către individ şi pierderea esenţei 
solidarităţii, cu rezerva sa faţă de alteritate (îndeosebi faţă de imigranţi), cu 
derapajele, ezitările şi inconstanţele ei.   
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 Abstract: The economic, political and social influences on the standard form of the 
individual employment contract are complex and have led to a more flexible regulatory framework in 
the field of labor relations. Some of the most important factorsthat marked the evolving trend of the 
atypical employment contracts are: the globalization of labor markets and the economic and political 
changes worldwide, the development of the information and technological environment, the 
increasing number of women who entered the labor market in recent decades, as well as the 
legislative framework on which those alternative work arrangements are based. The exploration of 
these factors and circumstances, which involved a proliferation of non-standard or atypical forms of 
employment, is an important element in this scientific endeavor to ensure a better understanding of 
the “atypical work” phenomenon and its implications in the field of labor relations.  

 Key words: atypical employment, flexible working practices, new forms of work. 
 
 

1. Preliminarii 
Analiza relațiilor individuale de muncă, în plan atât intern cât și 

internațional, relevă utilizarea din ce în ce mai frecventă a formelor de muncă non-
standard sau atipice. Trendul evolutiv al acestor noi forme de muncă este confirmat 
și de statisticile recente Eurostat1, la nivel european, care arată că „procentul de 
creștere a muncii standard, permanentă, cu normă întreagă este devansat de 
procentul de creștere a formelor de muncă non-standard, atipice”, aspect care 
                                                            
 ∗ Doctorand în cadrul Școlii Doctorale de Drept, Academia de Studii Economice din București,  
e-mail: avocatmihaelamarica@yahoo.com 
 1 Sondajele privind forța de muncă la nivelul Uniunii Europene Eurostat arată că în 2006, din 
214 milioane persoane angajate, 124,4 milioane persoane au fost angajate în joburi cu normă întreagă, 
permanente. De asemenea, în 2008, dintr-un total de 221,8 milioane persoane angajate, 131,9 au fost 
încadrate în joburi cu normă întreagă, permanente. Așadar procentul angajării permanente, cu normă 
întreagă a crescut ușor între 2008–2010 de la 58% la 59%. Însă, în privința formelor de muncă non-
standard, în anul 2006 la nivelul Uniunii Europene s-a raportat un nr. de 27,2 milioane de așa-ziși 
„self employment”, cifră care a crescut în 2008 la 36,6 milioane. Mai mult, angajarea cu fracțiune de 
normă a crescut de la 38,4 milioane (în aceeași perioadă raportată, 2006–2008) la 40,4 milioane de 
persoane angajate cu fracțiune de normă. (A se vedea Jan Buelens și John Pearson, în Standard work: 
ananachronism?, Intersentia Publishing Ltd., Cambridge, 2013, p. 4). 
 
STUDII ŞI CERCETĂRI JURIDICE, an 5 (61), nr. 2, p. 201–218, Bucureşti, aprilie – iunie, 2016 
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marchează o problemă fundamentală și deloc de neglijat în planul relațiilor 
individuale de muncă2.Pentru o mai bună înțelegere a fenomenului „muncii 
atipice”și a implicațiilor sale asupra relațiilor individuale de pe piața muncii, 
prezentul demers științific vizează o analiză a celor mai importanți factori care au 
concurat la proliferarea3 acestor aranjamente contractuale atipice, diferite de forma 
standard, tipică a contractului individual de muncă.În acest sens, vom debuta cu o 
prezentare succintă a contractului individual de muncă standard, pe durată 
nedeterminată, cu timp de lucru integral, la sediul angajatorului - care pare să se 
erodeze, în sensul de a nu mai reprezenta un arhetip4, un model de referință în 
materia raporturilor contractuale de pe piața muncii.  

Printre factorii cei mai importanți5 care au marcat profund și gradual evoluția 
formei de muncă standard, care au impus o flexibilizare a cadrului normativ în 
materia relațiilor individuale de muncăși au favorizat apariția și expansiunea 
acestor noi forme de încadrare în muncă se numără globalizarea piețelor muncii și 
schimbările economice și politice de la nivel mondial, dezvoltarea mediului 
tehnologic și informațional, „feminizarea forței de muncă”6, numărul mare de 
femei care au intrat pe piața muncii în ultimele decenii,precum și cadrul legislativ 
pe care se sprijină aceste acorduri de muncă alternative, existând tendințe diferite 
de la un stat la altul în dimensiunea de asimilare a acestora. Cauzele și 
împrejurările care au generat schimbări majore în planul legislației relațiilor de 
muncă și care, implicit, au condus la diminuarea utilizăriiformei standard a 
contractului individual de muncă pe durată nedeterminată, ca model de referință în 
planul raporturilor contractuale de pe piața muncii, trebuie analizate în sorgintea lor 
pentru a înțelege mai clar fenomenul în sine. De regulă, nu poate fi numit un singur 
factor care stă la baza fenomenului noilor forme de muncă, ci un complex de 
                                                            
 2 În aceste circumstanțe, avem de-a face cu primele semne care anticipează pericolul 
prăbușirii muncii standard din planul relațiilor individuale de muncă, așa încât pe termen scurt sau 
mediu, relația de muncă standard ar putea deveni  un privilegiu pentru un număr de salariați, mult 
inferior celor încadrați cu contracte de muncă non-standard. 
 3 În ultima perioadă, în practică s-a constatat o utilizare din ce în ce mai frecventă a unor 
astfel de varietăți contractuale atipice (vezi Olanda, care înregistrează nivelul cel mai ridicat de 
utilizare a muncii cu fracțiune de normă, urmat de Austria, Germania, Marea Britanie etc.), spre 
deosebire de România, care are un cadru legislativ mai curând rigid și restrictiv în această privință. 
 4 A se vedea în acest sens Ion Traian Ștefănescu, Tratat teoretic și practic de drept al muncii, 
ediția a III-a, revizuită și adăugită, Universul Juridic, 2014, p. 225. 
 5 Pentru o analiză  detaliată a acestor factori, a se vedea Roger Blanpain și C. Engels în 
Comparative Labour Law and Industrial Relations in Industrialized Market Economies, Kluwer Law 
International, 1998, p. 23–30; Roger Blanpain și Michele Tiraboschi The global labour market. From 
Globalization to Flexicurity, in Bulletin of comparative labour relations, 65, Ed. Kluwer Law 
International, 2008, p. 53–59; George I. Kassinis, Eleni T. Stavrou Non-standard work arrangements 
and national context, in European Management Journal (2013) 31, p. 464–477. 
 6 Femeile domină aproape toate categoriile de muncă atipică, cu excepția a ceea ce numim 
”self-employment”, formă contractuală atipică bine dezvoltată în țări precum: Grecia, România, 
Republica Cehă și dominată în principal de către bărbați (A se vedea J. Allmendinger, L. Hipp,  
S. Stuth, 2013, Atypical Employment in Europe 1996–2011, 10785 Berlin). 
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împrejurări, iar o explorare a acestor factori care au generat proliferarea acestei 
game de practici de muncă non-standard confirmă natura pluridimensională și 
importanța acestui fenomen pentru întregul sistem legislativ din domeniu. 
 

2. Aspecte generale în legătură cu relația de muncă standard  
și non-standard  
Definiție și clasificare 
Pentru înțelegerea aprofundată a fenomenului „muncii atipice” sau al „noilor 

forme de muncă” se impune o delimitare conceptuală a termenului de „muncă 
standard ” și  „non-standard”.  

 
2.1. Relația de muncă standard 
Relația de muncă standard, obișnuită care reglementează raportul juridic 

dintre angajat și angajator poate fi definită ca relația de angajare „cu normă 
întreagă, permanentă, la un singur angajator direct”7, fiind încă forma dominantă 
a relațiilor de angajare în majoritatea societăților moderne8, cu nivelul cel mai 
ridicat de protecție din punct de vedere legal.  

Pornind de la definiția de bază, putem profila și conceptul „lucrătorului 
standard”, ca fiind lucrătorul cu normă întreagă, angajat de luni până vineri, de la 
nouă la cinci, sub contract pe perioadă nedeterminată, care își desfășoară activitatea 
la un singur angajator și la unul dintre sediile aparținându-i acestuia din urmă. Deși 
acest model de angajare standard este caracterizat prin atașamentul față de nivelul 
ridicat de protecție socială9 și garanție a locului de muncă, nu putem neglija 
aspectele critice actuale ridicate în literatura de specialitate cu privire la relația de 
angajare standard, în sensul în care aceasta nu mai corespunde exigențelor 
competitivității globale10. Tocmai aceste influențe economice, politice și sociale 
                                                            
 7 Pentru o analiză cuprinzătoare a trăsăturilor dinstictive dintre relația de muncă standard și 
non-standard, a se vedea: Deirdre McCann, Regulating Flexible Work in Oxford Monographs on 
Labour Law, Oxford University Press, 2008; Lubica Bajzikova, Helena Sajgalikova, Emil Wojcak, 
Michaela Polakova Are flexible Work Arrangements Attractive Enough for Knowledge-intensive 
Bussinesses? in Procedia-Social and Behavioral Sciences, 99 (2013) p. 771–783;  Sato Hiroki, 
Atypical Employment: A source of Flexible Work Opportunities? in Social Science Japan Journal, 
2001, vol. 4, nr. 2, p. 161–181; Debra Hevestone, National Context and Atypical Employment, în  
International Sociology, Vol. 25, 2010 May, p. 315–347. 
 8 A se vedea Jan Buelens și John Pearson, op. cit., p. 7. De asemenea, în dreptul intern structura de 
bază a relațiilor individuale de muncă este reprezentată de contractul individual de muncă standard, definit 
de art. 10 Codul Muncii în felul următor: „Contractul individual de muncă este contractul în temeiul căruia, 
o persoană fizică denumită salariat, se obligă să presteze munca pentru și sub autoritatea unui angajator, 
persoană fizică sau juridică, în schimbul unei remunerații denumite salariu”. 
 9 Sistemul de securitate socială este construit pe legătura strânsă dintre contribuția muncii 
normale cu normă întreagă de pe piața muncii, prevăzând beneficii suficiente doar pentru o anumită 
perioadă de muncă salarizată și doar după un anumit timp. (Pentru mai multe detalii, a se vedea Karl-
Jürgen Bieback Protection of Atypical Work and Family Benefits: Comparison of the Australian, 
German and British Social Security Systems în Policy Studies Review, 1993, p. 191. 
 10 I s-a reproșat inclusiv că ar constitui un obstacol relativ în calea creării de locuri de 
muncă, însă o astfel de perspectivă a fost respinsă categoric de Comitetul Economic și Social, de 
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din ultima perioadă, care au cuprins întreaga societate contemporană, au impus o 
flexibilizare a relațiilor de muncă, a cadrului normativ care tutelează raportul de 
muncă. Într-un astfel de mediu economic instabil și variabil, abaterea de la modelul 
contractului individual de muncă clasic, arhietipal sau fordist11 cum mai este 
denumit, este iminentă.Forma de angajare obișnuită „cu normă întreagă, 
permanentă, la un singur angajator direct”, devine astfel aproape anacronică 
pentru epoca în care trăim.  

 
2.2. Relația de muncă non-standard sau atipică 
Relația de muncă non-standard este definită ca „orice tip de angajare care nu 

este cu normă întreagă, permanentă, la un singur angajator direct”și cuprinde o gamă 
largă de forme contractuale de muncă (contractul de muncă pe durată determinată, 
contractul de muncă temporară, contractul de muncă cu timp parțial, contractul de 
muncă la domiciliu și telemunca etc.)12. Mai exact, avem de-a face cu o relație de 
angajare care nu îndeplinește trăsăturile unei relații de muncă obișnuite, clasice, iar 
pentru a contura o definiție a acestor forme de angajare non-standard, trebuie să 
analizăm particularitățile acestora în contrast cu relația de muncă standard, fapt care ne-
ar putea permite o identificare a acestora cu mai mare ușurință.  

Apărute și dezvoltate sub forma mai multor denumiri13, aceste noi 
aranjamente contractualeau îndeobște un puternic caracter eterogen14. În ciuda 
diversității15 și a diferențelor considerabile dintre ele, putem recunoaște cel puțin 
                                                                                                                                                       
Parlamentul European și de unele state membre. (A se vedea în acest sens Ion Traian Ștefănescu, 
Impactul globalizării asupra dreptului muncii și asupra dreptului securității sociale – perspectiva 
europeană în Dreptul, 2008, nr. 4, C.H. Beck). 
 11 Deirdre McCann, op. cit., p. 8. 
Acest model de angajare a apărut și s-a dezvoltat în paralel cu modelul de producție fordist, după  
Al Doilea Război Mondial și reflectă relațiile de muncă și lucrătorii industriali din acea perioadă. 
 12 Debra Hevestone, op. cit., p. 315–347. 
 13 Relații de angajare non-standard pot fi exprimate și sub forma unor denumiri, precum: 
aranjamente de muncă alternative (alternative work arrangements), aranjamente abordate de piață 
(market-mediated arrangements), relațiile de angajare netradițională (nontraditional employment 
relation), aranjamente flexibile pentru personal (flexible staffing arrangements), practici de muncă 
flexibile (flexible working practices), angajare atipică (atypical employment), angajare periferică 
(vagrant or peripheral employment), forța de muncă vulnerabilă (vulnerable work), angajare precară 
(precarious employment), noi forme de angajare (new forms of employment), munca ocazională 
(contingent work) etc. (A se vedea în acest sens Arne L. Kalleberg, Non standard Employment 
Relations: Part-time, Temporary and Contract Work, în Annual Review of Sociology, Vol. 26 (2000), 
p. 341–365). 
 14 A se vedea în acest sens European Foundation for the Improvement of Living and Working 
Condition  în New forms of employment, Coordinating the Network of EU Agencies 2015, 
Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2015, p. 143. 
 15 Există însă și situații în care unele dintre configurațiile noilor forme se suprapun. Această 
suprapunere este posibilă în joburile pe durată determinată care sunt executate cu fracțiune de normă 
sau în cazul agențiilor de muncă temporară care angajează pe bază ocazională, aspect care poate 
agrava însă inconvenientele pentru lucrătorii angrenați în astfel de relații de muncă. (A se vedea 
Deirdre McCann, op. cit., p. 5). 
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două trăsături esențiale comune, inerente în toate aceste relații de muncă atipice: 
acestea diferă de modelul standard16 dominant de angajare și răspund unei nevoi 
crescute de flexibilizare a acordurilor de muncă atât din partea angajatorului, cât și 
a salariatului17.  

Din perspectiva angajatorului, relațiile de muncă flexibile sunt văzute ca un 
element-cheie în identificarea unor soluții la problemele legate de restructurarea 
vieții economice, de adaptare la realitatea fluctuantă a producției, iar din 
perspectiva salariatului sunt instrumentele de bază prin intermediul cărora se poate 
realiza un echilibru între obligațiile de familie și cele profesionale18. Drept urmare, 
sesizăm doi factori importanți care au determinat această nevoie crescută pentru 
flexibilitate, respectiv factorul economic și factorul social19.  

Pe de altă parte, proliferarea acestor noi practici de muncă a generat două 
dimensiuni de abordare și interpretare diferite20:  

- cea pozitivă care susține că aceste aranjamente de muncă non-standard 
cresc oportunitățile de angajare și, așa cum am mai arătat, permit acorduri de 
muncă mai flexibile și 

- cea negativă care asociază aceste forme non-standard de încadrare în 
muncă unui nivel scăzut de protecție și siguranță, lipsă de stabilitate, nivel scăzut 
de calificare, precum și remunerații scăzute și condiții de muncă precare.  

O subliniere apare importantă în legătură cu această perspectivă de 
interpretare: alegerea acestor practici de muncă flexibile ar trebui să fie în acord cu 
preferințele proprii ale salariaților și în armonie cu  nevoile lor, adică să fie 
                                                            
 16 Formele atipice de angajare se abat de la forma contractuală standard cu privire la cel puțin 
una dintre trăsături: în cazul angajării cu fracțiune de normă, această relație de angajare diferă de 
modelul standard prin programul și numărul orelor de muncă mai puține decât în cazul relației de 
muncă cu normă întreagă, plata și beneficiile acordându-se pro rata; unele aranjamente de muncă 
diferă de forma contractuală standard prin durata relației de angajare, cum este cazul contractelor de 
muncă pe durată determinată, cele prin agenție de muncă temporară, aranjamentele de muncă 
ocazională; alte forme nonstandard de angajare se abat de la  modelul clasic, prin dimensiunea 
spațială care presupune executarea sarcinilor de muncă în afara sediilor care aparțin angajatorului și în 
acest sens facem referire la controale de muncă la domiciliu și cele privind telemunca; de asemenea în 
cazul a ceea ce numim „self-employment”, particularitatea față de forma standard constă în faptul că 
părțile nu se găsesc într-o relație de angajare, ci ne aflăm în prezența unor contractori independenți 
etc. (A se vedea Deirdre McCann Regulating Flexible Work in Oxford Monographs on Labour Law, 
Oxford University Press, 2008, p. 4–5). 
 17 A se vedea în acest sens European Foundation for the Improvement of Living and Working 
Condition, op. cit., p. 135. 
 18 A se vedea în acest sens, Raluca Dimitriu, Flexibilizarea modalităților de încetare a 
contractului de muncă în Modificările Codului Muncii și ale Legii Dialogului Social, coordonator 
Alexandru Athanasiu, Universul Juridic, 2011, Universitatea din București Clubul de Drept Social – 
Costel Gîlcă, p. 110. 
 19 Există însă și opinii conform cărora, aceste aranjamente contractuale atipice au fost 
determinate și s-au dezvoltat în mod oportun, ca urmare a influențelor venite din zona economică și 
socială, însă altele care s-au dezvoltat în afara necesității. (A se vedea în acest sens European 
Foundation for the Improvement of Living and Working Condition, op. cit., p. 135). 
 20 Sato Hiroki, op. cit., p. 162. 
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asumate ca o bază voluntară și nu ca urmare a unor constrângeri (de exemplu lipsa 
unor oportunități de angajare stabilă), care să împingă salariații să accepte aceste 
aranjamente de muncă non-standard21.  

 
2.3. Clasificarea noilor forme de muncă în „atipice” și  

„foarte atipice” 
Pe fondul trendului evolutiv al acestor noi forme de muncă și al diversității 

acestora, elementul de noutate adus de aceste acorduri de muncă atipice constă nu 
numai în proliferarea  și răspândirea lor într-un ritm extrem de alert în aproape 
toate statele membre, ci și în faptul că la formele de muncă non-standard bine-
cunoscute până acum au apărut foarte multe versiuni și subcategorii necunoscute, 
fapt care permite o subclasificare a acestor forme în „atipice” și „foarte atipice”22. 

Astfel, în categoria celor atipice sunt cuprinse cele mai obișnuite și 
cunoscute forme de muncă non-standard care au existat deja în mai multe țări și 
care au intrat în perimetrul de interes a numeroase dezbateri politice și din 
domeniul legislației muncii, respectiv munca pe perioadă determinată23, munca pe 
bază de fracțiune de normă24 și munca temporară, în timp ce în categoria formelor 
de muncă „foarte atipice” intră derivatele acestor forme care au proliferat în 
întreaga Europă, începând cu anul 2000.  

Această gamă de noi forme de angajare – ce nu este exhaustivă – poate 
cuprinde, printre altele,  jobsharing, o relație de muncă derivată din munca cu 
fracțiune de normă și larg răspândită în state precum: Marea Britanie, Irlanda, 
Italia, Slovenia. Elementele definitorii pentru această relație de angajare constau în 
faptul că „mai mulți salariați sunt încadrați pe o singură poziție cu normă întreagă”, 
iar programul de lucru, contribuția fiecărui salariat, precum și mecanismul de 
                                                            
 21 Un exemplu elocvent în acest sens este cazul Olandei, care prin crearea unui mediu 
instituțional propice și a unor măsuri și politici active orientate în direcția promovării și garantării 
unor drepturi egale pentru muncitorii cu fracțiune de normă, a înregistrat una dintre cele mai scăzute 
rate de angajare cu fracțiune de normă involuntară din Europa. Pornind de la acest exemplu, 
subliniem importanța pe care o are statul în gestionarea acestui fenomen al muncii atipice prin 
intervențiile de la nivel instituțional.  
 22 Raportul Eurofound, Very atypical forms of work (Forme de muncă foarte atipice), este 
disponibil online la adresa: http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef10091.htm. Sara 
Riso, administrator de cercetare, sri@eurofound.europa.eu, accesat în 12 ianuarie 2016. 
 23 Datele Eurostat au arătat că cea mai mare creștere a angajării atipice s-a produs între anii 
1980–1990, iar în ceea ce privește angajarea pe durată determinată, apogeul procentual al nivelului de 
utilizare este atins de Spania, cu aproximativ 30% din forța de muncă implicată în angajare pe durată 
determinată, aproape de două ori mai mult decât în orice țară europeană, ca o consecință a măsurilor 
politice care inițial au încurajat prin legislație utilizarea contractului de muncă pe durată determinată, 
iar apoi au limitat condițiile de încheiere ale unui astfel de contract. (A se vedea în acest sens și Debra 
Hevestone, op. cit., p. 319-321). 
 24 Olanda, a cărei optică legislativă este în sensul încurajării și promovării muncii cu fracțiune 
de normă, înregistrează nivelul cel mai ridicat de utilizare a muncii cu fracțiune de normă, urmat de 
Austria, Germania, iar la polul opus se află Grecia, Portugalia, Spania (pentru dezvoltare J. Allmendinger, 
L. Hipp, S. Stuth, op. cit., p. 10. 
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substituire sunt stabilite de comun acord de părțile contractante25.  Considerăm că 
ar trebui subliniat potențialul efect pozitiv pe care l-ar putea avea asupra integrării 
pe piața  muncii  a anumitor grupuri de lucrători. Această formă de angajare ar 
putea reprezenta o oportunitate de muncă pentru cei care nu vor sau nu pot să intre 
într-o relație de muncă cu normă întreagă, din cauza responsabilităților față de 
familie. Din această categorie fac parte, de regulă, femeile, care au adesea 
dificultăți în planul reconcilierii între viața de familie și viața profesională, această 
relație juridică de muncă reprezentând un instrument de sprijin prin intermediul 
căruia se poate realiza acest echilibru26.  

De asemenea, contractul cu zero ore de muncă este foarte răspândit în piața 
forței de muncă din Marea Britanie27, Italia, Olanda, Irlanda. Acest tip de contract 
este caracterizat prin faptul că nu este specificat un număr minim al orelor de 
muncă și nici nu există garanția unui salariu minim, angajatul fiind în prealabil 
înștiințat cu privire la ziua de muncă. Inclusiv „mini-joburile” reglementate în 
Germania prin reforma din 2003, plătite cu aproximativ 400 de euro pe lună, 
scutite de impozite și contribuții sociale, alături de noi contracte temporare: „acord 
pe proiect”, „contract intermitent”, „furnizarea de servicii”28 introduse pentru mai 
multă flexibilitate pe piața muncii din Italia29, contribuie la inovarea piețelor 
muncii europene din ultima perioadă.  

Lista inepuizabilă a noilor forme de muncă „foarte atipice” apărute în ultimul 
deceniu poate fi completată și cu alte noi tipuri de angajare care au dobândit o 
importanță din ce în ce mai mare și au devenit atractive atât pentru angajatori, cât și 
pentru salariați. Includem aici employeesharing (așa numita împărțire a salariatului 
de un grup de angajatori), interim management, un tip de formă de muncă non-
standard care presupune angajarea temporară a unui expert în management bine-
pregătit pentru executarea  unui anumit proiect, ICT-based mobile work, prin 
intermediul căruia munca poate fi executată din orice loc și oricând cu ajutorul 
                                                            
 25 Pentru o analiză exhaustivă a acestui tip de contract, a se vedea  în acest sens European 
Foundation for the Improvement of Living and Working Condition,  op. cit., p. 31–40. 
 26 Același efect l-ar putea avea și alte forme de muncă nonstandard, cum ar fi casual work 
(contractul on-call), voucher-based work, ICT-based mobile work benefice și pentru tineri, dându-le 
posibilitate să acumuleze experiență în muncă, cât și pentru muncitorii mai în vârstă care își pot 
continua activitatea dincolo de vârsta pensionării. (A se vedea și European Foundation for the 
Improvement of Living and Working Condition, op. cit., p. 140) 
 27 În Anglia, ar fi mai mult de un milion de persoane, potrivit unui studiu realizat de o 
organizație de profesioniști în resurse umane, angajate în baza unui "contract cu zero ore de muncă” 
(http://www.costelgilca.ro/stiri/document/5372/in-ultimii-ani-in-europa-au-inflorit-contractele-de-
munca-atipice.html, accesat în data de 13 ianuarie 2016). 
 28 De obicei, aceste contracte sunt venite în sprijinul șomerilor pe termen lung și intră în 
categoria joburilor fără securitate socială. 
 29 De asemenea, în Italia precum și în Belgia și Germania, sub numele de contract pe durată 
determinată întâlnim și contractul de calificare pentru tineri, în timp ce în state precum Anglia și 
Irlanda, această formă nu este asimilată unui contract de angajare. (A se vedea European Foundation 
for the Improvement of Living and Working Condition în New Forms of Work: Labour Law and 
Social Security Aspect in the European Community, 1988, p. 24). 
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tehnologiilor moderne, voucher-basedwork, acea relație de angajare caracterizată 
prin faptul că plata serviciilor executate de către salariat se face prin intermediul 
unui voucher obținut de către angajator de la o organizație guvernamentală care 
acoperă atât plata, cât și contribuțiile de securitate socială, concentrată mai mult în 
sectorul de servicii și agricultură tocmai pentru a suprima practicile de muncă 
nedeclarată30. Aceste noi aranjamente contractuale de muncă au devenit, începând 
cu anul 2000, o realitate tangibilă pentru majoritatea țărilor din Uniunea Europeană 
înscrise pe traiectoria civilizației și au reprezentat o miză strategică pentru 
realizarea flexibilității. 

Însă, dincolo de faptul că aceste forme de muncă non-standard sunt în 
consonanță cu nevoia crescută de flexibilitate, sentimentul de siguranță și securitate 
scăzut, lipsa unor oportunități de formare și promovare profesională, remunerații 
scăzute, nivelul ridicat de stres și nivelul scăzut de protecție socială, durata relativ 
scurtă a acestor joburi constituie particularități asociate cu aproape toată gama de 
astfel de aranjamente contractuale foarte atipice. În fața acestor efecte secundare 
ale formelor de muncă „foarte atipice” asupra unor drepturi și condiții de muncă 
ale salariaților, care sunt întru totul de combătut, este evident dezechilibrul dintre 
nivelul de protecție oferit lucrătorilor de către noile forme de muncă și nivelul de 
protecție oferit lucrătorilorobișnuiți de către modelul standard al contractului 
individual de muncă. Drept urmare, este nevoie de o consolidare a sistemului de 
protecție socială pentru muncitorii atipici, atât la nivel general al Uniunii Europene 
prin crearea unui corpus de principii, cât și la nivel național al fiecărui stat membru 
care le implementează, iar un asemenea progres ar putea fi realizat printr-o bună 
colaborare la nivel tripartit, între state, patronate și sindicate.  
 

3. Factorii care au favorizat apariția și propagarea formelor de muncă 
non-standard 
În acest context, în cadrul principalilor factori31care vor fi analizați, 

enumerăm: globalizarea economiilor de piață, precum și schimbările economice și 
politice de anvergură care au loc pe arena mondială; dezvoltarea tehnologiei 
informației, mediul legislativ și instituțional în care firmele își desfășoară 
activitatea. Pe lângă acești factori de natură economică, care pot fi încadrați în 
                                                            
 30 Pentru o analiză detaliată a caracteristicilor acestor noi forme a se vedea în acest sens 
European Foundation for the Improvement of Living and Working Condition în New forms of 
employment, p. 2. 
 31 Pentru o analiză a acestor factori, a se vedea: Debra Hevestone, op. cit., p. 319–321; Lubica 
Bajzikova, Helena Sajgalikova, Emil Wojcak, Michaela Polakova, op. cit., p. 771–783; Sato Hiroki, 
op. cit., p. 161–181; Deirdre McCann, op. cit., p. 10; Arne L. Kalleberg, op. cit., p. 341–342; Jan 
Buelens și John Pearson, op. cit., p. 8–11; Alain Supiot, Beyond Employment. Changes in Work and 
the Future of Labour Law in Europe, Oxford University Press, 2001, p. 174–190; Roger Blanpain și 
C. Engels, op. cit., p. 24–26;  Bob Hepple & Bruno Veneziani, The transformation of labour law in 
Europe, A comparative Study of 15 Countries 1945–2004, Hart Publishing 2009; Roger Blanpain, 
Michele Tiraboschi,  op. cit., p. 53–59. 
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categoria factorilor obiectivi, identificăm și factorul social reprezentat de numărul 
foarte mare de femei care au intrat pe piața muncii în ultimele decenii, a cărei 
influență asupra prăbușirii contractului de muncă standard este de netăgăduit. 

 
3.1.  Globalizarea și schimbările politice, economice și tehnologice de la 

nivel mondial 
Schimbările economice și sociale care au început la mijlocul anilor 1970, 

urmare a procesului dezvoltării globale, au avut efecte semnificative asupra 
structurii și dinamicii contractului standard de angajare. Într-adevăr, statele 
europene au fost obligate să facă față nivelului ridicat de șomaj și implicit 
dezechilibrului care s-a creat pe piața forței de muncă, economiile fiind incapabile 
să mai genereze joburi cu normă întreagă pentru toți salariații. Pe de o parte, 
schimbările rapide din producție și dezvoltarea noilor tehnologii computerizate 
(ICT) - ca tendințemajore ale contemporaneității, au redus dramatic costurile și 
timpul de stocare a datelor, ceea ce a produs consecințe majore asupra cererii și 
ofertei de joburi de pe piața muncii.  

Pe de altă parte, globalizarea piețelor în general și dezvoltarea relațiilor de 
muncă au crescut nivelul de competitivitate, impredictibilitate și nesiguranță în 
rândul firmelor. Prin urmare, ca răspuns la aceste condiții, doar companiile care s-
au putut adapta acestor schimbări, care au devenit inovative și care au implementat 
programe de muncă flexibile, au fost capabile să supraviețuiască și să facă față 
exigențelor din ce în ce mai crescute ale clienților32.Dezvoltarea tehnologiei 
informației, extinsă la talie planetară, este „omniprezentă” și afectează întreaga 
societate modernă. Consecințele acestor dezvoltări se repercutează în mod special 
asupra piețelor muncii, asupra modului de organizare și de concepție a muncii. Se 
accentuează importanța dimensiunii informaționale, sub umbrela expresiei de 
„networking”33; munca este desfășurată în regim de asistare cu calculatorul, 
intensificându-se astfel modul interactiv de lucru și de la distanță, fără să mai existe 
bariere geografice.  
                                                            
 32 De asemenea, un factor foarte important pentru succesul firmelor și care face diferența la 
nivel competitiv este bagajul de cunoștințe (knowledge) pe care îl are o persoană, care a schimbat 
natura și percepția relației dintre angajator și salariat. Acest „knowledge” este de fapt un bun la 
discreția salariatului, care decide dacă și în favoarea cărui angajator își folosește expertiza. 
Comparativ cu relația tradițională de muncă rigidă dintre angajator și salariat, în prezent se așteaptă 
din partea angajatorului disponibilitatea de a investi în cursuri de calificare profesională, precum și  
oportunități de dezvoltare a carierei.  (A se vedea în acest sens Lubica Bajzikova, Helena Sajgalikova, 
Emil Wojcak, Michaela Polakova, op. cit., p. 771–772). 
 33 Lucrătorul „de azi” și „de mâine” poate să-și presteze activitatea în cadrul mai multor rețele 
networks, în funcție de disponibilitatea și dorința sa, în cadrul unor proiecte mai scurte sau mai lungi 
și în baza unui contract. În aceste circumstanțe, relațiile de muncă vor deveni din ce în ce mai libere, 
mai puțin controlabile și controlate, precum și mai puțin colective. (A se vedea în acest sens R. 
Blanpain, The Changing World of Work în Comparative Labour Law and Industrial Relations in 
Industrialized Market Economies, Editors R. Blanpain și C. Engels, Ed. Kluwer Law International, 
1998, p. 30–31). 
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Observăm, așadar, că odată cu intensificarea acestui proces de globalizare a 
vieții economice și sociale, esența modului tradițional de producție și de organizare 
a muncii se schimbă, iar structura tradițională a relației de angajare standard este 
supusă eroziunii, evoluând către o tipologie diferită a contractului de angajare. 
Întrucât modificările majore din sistemul de producție s-au repercutat și asupra 
naturii relațiilor de muncă, permanența și stabilitatea formei obișnuite de angajare, 
asociată puternic cu industrializarea34 sunt înlocuite cu noile forme de muncă non-
standard sau atipice, caracterizate, în principal, prin lipsa permanenței și siguranței 
locului de muncă. De asemenea, eliminarea programului stabil de lucru, de 8 ore, și 
înlocuirea lui cu un program de lucru flexibil care, implicit, generează schimbări și 
în privința unor drepturi și îndatoriri ale salariaților, fac parte dintre trăsăturile 
noului sistem de angajare35. 

Actualmente, contractul individual de muncă standard, prin nivelul ridicat de 
inflexibilitate, este apreciat ca fiind „un obstacol care împiedică funcționarea 
normală a piețelor muncii” într-un mediu economic instabil cu cerere și ofertă 
fluctuante. Interacționând cu asemenea schimbări bruște și radicale venite din 
economie, firmele ar putea fi împinse către direcții diferite de abordare, în funcție 
de cadrul legislativ mai mult sau mai puțin flexibil pe care se sprijină relațiile de 
angajare. Astfel, în fața unei cereri impredictibile de pe piață, care descrește brusc, 
firmele ar putea avea posibilitatea ca o consecință a acestui fapt să scadă salariile 
într-un mediu legislativ care să le permită acest lucru, mai degrabă decât să recurgă 
la reducerea numărului de ore sau la concedieri, aspect care ar contribui la 
prăbușirea piețelor muncii, la  creșterea  nivelului de șomaj sau chiar la falimentul 
firmelor36. Mai mult decât atât, condițiile de reglementare stricte și rigide ale 
contractului de angajare permanentă favorizează și împing firmele să utilizeze din 
ce în ce mai frecvent muncitori atipici37, care să le permită modalități flexibile de 
lucru, în consonanță cu premisele pe care le oferă o piață liberă.  
                                                            
 34 Societatea industrială se caracterizează prin stabilitatea și permanența relației de angajare, 
în genere avansarea profesională făcându-se în funcție de experiența acumulată la respectivul loc de 
muncă; atașamentul față de programul de lucru întreg de 8 ore pe zi, un drept dobândit de sindicate;  
perpetuarea modelului în care femeile se ocupă de activitățile de îngrijire a casei fiindu-le atribuit 
doar „rolul reproductiv”, iar traiul este câștigat de bărbat, al cărui venit asigura întreținerea întregii 
familii; siguranță socială crescută din partea statului, precum și sprijin pentru angajat și familia sa. (A 
se vedea Alain Supiot, op. cit., p. 176–178; D. Spyrou, E. Zarkali, L. Zymari și S. Mati- Proiectul 
POSDRU/84/6.1/S/53513, Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional 
Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007–2013,O intervenție integrată în vederea consolidării 
antreprenoriatului social al femeilor vulnerabile, Modulul Educațional 4 – Ocuparea forței de muncă 
de către femei & antreprenoriatul în România, p. 4). 
 35 A se vedea D. Spyrou, E. Zarkali, L. Zymari și S. Mati - Proiectul POSDRU/84/6.1/S/53513, 
Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea 
Resurselor Umane 2007-2013, O intervenție integrată în vederea consolidării antreprenoriatului 
social al femeilor vulnerabile, Modulul Educațional 4 – Ocuparea forței de muncă de către femei & 
antreprenoriatul în România, p. 5). 
 36 Pentru o dezvoltare a acestei abordări, a se vedea în acest sens Jan Buelens și John Pearson, 
op. cit., p. 8–11). 
 37 Debra Hevestone, op. cit., p. 319–321. De asemenea, același autor  mai lansează două 
ipoteze. Prima ipoteză vizează situația în care într-o piață a muncii mai slabă, angajatorii au mai multă 
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Însă, opinia noastră este că această nevoie de reglementare și de flexibilitate 
crescută pe piața muncii nu este doar jubileu și miracol în condițiile în care s-ar 
destabiliza echilibrul între actorii de pe piața muncii. Nu trebuie să existe o orientare 
exclusivă doar către interesele uneia dintre părți. Dacă firmele, pe de o parte, sau 
sindicatele, pe de altă parte, ar deveni prea puternice într-o piață liberă, există pericolul 
ca salariile sau alte drepturi să fie denaturate pentru o parte sau alta38. 

 
3.2. Feminizarea forței de muncă  
Alături de aceste influențe de natură economică, politică și socială, 

responsabile într-o pondere destul de importantă de prăbușirea modelului standard 
de angajare, un factor important în direcția proliferării acestor aranjamente 
contractuale non-tradiționale sau atipice și care, împreună cu ceilalți factori 
determină adevărata amploare a fenomenului, îl reprezintă „feminizarea forței de 
muncă”. Numărul mare de femei care au intrat pe piața muncii în ultimele decenii, 
mai exact după 1960, a contribuit semnificativ la schimbarea percepției identității 
feminine și a rolului acesteia. Întrucât în societatea industrială bărbații erau 
considerați principalii responsabili din punct de vedere financiar față de familie39, 
modelul standard de angajare precum și legislația cu privire la protecția angajării 
au fost concepute astfel încât să se potrivească nevoilor lor și stilului lor de viață40. 
Creșterea ocupării forței de muncă de către femei a devenit fulminantă odată cu 
dezvoltarea sectoarelor terțiare ale economiei, respectiv dezvoltarea sectorului 
industrial și sectorului de servicii, asociată fiind și cu reducerea drastică a 
populației de sex masculin în perioada postbelică, deschizând astfel noi oportunități 
de muncă pentru femei. 

În ciuda acestor schimbări sociale, asumarea față de „rolul reproductiv” și 
responsabilitățile față de familie, atribuite femeii în societatea industrială, nu s-au 
diminuat, ci au devenit „o obligație în plus și o competiție inegală între femei și 
bărbați pe piața muncii”41. Așa cum se arată și în literatura de specialitate, femeile 
au intrat pe piața muncii într-un mediu „puternic masculinizat”, cu o legislație a 
                                                                                                                                                       
putere de negociere și pot oferi cu succes mai multe joburi atipice, în timp ce a doua ipoteză consacră  
spiritul antreprenorial în angajarea atipică,  în sensul în care muncitorii preferă angajarea atipică când 
au scopuri antreprenoriale pentru executarea sau conducerea unei lucrări. 
 38 A se vedea în acest sens Jan Buelens și John Pearson, op.cit., p. 10. 
 39 Situație identificată de unii autori ca fiind modelul male bredwinner/female care giver – 
modelul în care femeile se ocupă de activitățile de îngrijire a casei, iar traiul este câștigat de bărbat. 
Acest model este bazat pe diferențele dintre sfera publică și sfera privată, în care indivizii sunt 
atribuiți în funcție de sex. Această abordare s-a schimbat însă în epoca contemporană, căreia îi 
corespunde un nou contract de gen asociat cu modelul dualității susținerii familiei – în care familia 
este susținută de câștigurile ambilor parteneri, iar locul femeii nu mai este doar acasă, ci și la muncă. 
(A se vedea în acest sens Nicky le Feuvreand Muriel Andriocci în Employment opportunities for 
women in Europe. Source: Doing Women`s Studies: Employment Opportunities, Personal Impacts & 
Social Consequences, 2005, p. 16). 
 40 Deirdre McCann, op. cit., p. 10. 
 41 A se vedea Alain Supiot, op. cit., p. 176–178). 
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muncii și un sistem de protecție socială, concepute pentru societatea industrială și 
pliate pe contractul de angajare standard, de a proteja muncitorul bărbat42, 
activitatea remunerată desfășurată de către femei fiind dimensionată 
secundarrolului major, respectiv de reproducere și de îngrijire a familiei.  

În aceste condiții, relația de muncă standard a fost incapabilă să ofere 
anumite drepturi și obligații, care să fie în consonanță cu nevoile lor. Este în afară 
de orice dubiu faptul că asumarea ”rolului dublu” încă în mod diferențiat între 
femei și bărbați naște multe controverse și discriminări indirecte de gen  în ceea ce 
privește condițiile de participare pe piața muncii. Nu mai puțin adevărat este și 
faptul că dublul rol atribuit femeilor în societatea contemporană, acela de a crea un 
echilibru între muncă și familie, reprezintă unul dintre factorii majori care 
direcționează femeile către astfel de oportunități de angajare, care să le permită 
reconcilierea activității casnice desfășurate în propria gospodărie cu activitatea 
remunerată43.Instrumentul prin intermediul căruia se realizează cel mai bine 
această reconciliere și care încurajează participarea femeilor pe piața muncii este 
munca cu fracțiune de normă, aspect susținut de numărul de femei la nivelul 
Uniunii Europene angrenate într-o astfel de relație de muncă, care în 2007 este de 
patru ori mai mare decât cel al bărbaților, adică depășește 30%44.  

De asemenea, tot asumarea acestui „rol dublu” de către femei este motivul 
principal care determină predominanța factorului de gen în majoritatea 
aranjamentelor contractuale non-standard45, în sensul în care există o discrepanță 
între femei și bărbați în ceea ce privește relația de angajare, bărbații fiind 
suprareprezentați în relații de muncă standard, în timp ce femeile domină aproape 
toate aranjamentele contractuale atipice. Mai mult decât atât, această puternică 
influență de gen asociată noilor forme de muncă a fost identificată ca fiind unul 
dintre efectele principiului european al flexicurității46, a cărui politică activă a fost 

                                                            
 42 Alain Supiot, op. cit., p. 176.  
Sistemul de securitate socială este construit pe legătura strânsă dintre contribuția muncii normale cu 
normă întreagă de pe piața muncii, prevăzând beneficii suficiente doar pentru o anumită perioadă de 
muncă salarizată și doar după un anumit timp. (Pentru mai multe detalii, a se vedea Karl-Jürgen 
Bieback op. cit., p. 191.  
 43 A se vedea  European Foundation for the Improvement of Living and Working Condition, 
op. cit., p. 26. 
 44 A se vedea date statistice Eurostate: http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/ 
index.php/Employment_statistics/ro, accesat în 28.10.2015 
 45 Femeile domină aproape toate categoriile de muncă atipică, cu excepția a ceea ce numim 
“self-employment”, formă contractuală atipică bine dezvoltată în țări precum Grecia, România, 
Republica Cehă și dominată în principal de către bărbați (Pentru reperele actuale în acest sens a se 
vedea J. Allmendinger, L. Hipp, S. Stuth, op. cit.). 
 46 Conceptul de flexicuritate (flexicurity, în engleză, flexicurité, în franceză), concept 
dezvoltat de Uniunea Europeană, lansat prin Strategia Europeană asupra muncii, în 1997, cu ocazia 
Conferinței de la Luxembourg, care promovează ideea unui echilibru între flexibilizarea raporturilor 
de muncă, deopotrivă cu menținerea unui nivel de securitate socială pentru salariați. (Pentru a analiza 
exhaustiv acest concept  a se vedea Alexandru Țiclea, Flexicuritatea - un concept actual, în Revista 
română de dreptul muncii, 2007, nr. 6/noiembrie, decembrie, Wolters Kluwer România, p. 9–23; 
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promovarea angajării prin crearea unui număr de joburi flexibile, temporare și cu 
fracțiune de normă, politică ce a avut drept consecință atragerea unui număr și mai 
mare de forță de muncă feminină, întrucât majoritatea acestor joburi au fost 
preluate, în principiu, de către femei47. 

Așadar, putem afirma că această diferență de gen perpetuată în modelul 
standard de angajare a contribuit decisiv la demantelarea structurii standard a 
relației de muncă și a favorizat evoluția ulterioară a legislației muncii, pentru a 
răspunde „tranziției în natura și structura relației de angajare și nevoilor 
muncitorilor contemporani”48.  

 
3.3. Mediul legislativ și instituțional care sprijină relațiile individuale 

de muncă 
Un alt factor de primă dimensiune din cadrul celor de care se leagă apariția 

noilor forme de muncă flexibile este mediul legislativ și instituțional al fiecărui stat 
membru, perspectiva legală fiind diferită de la un stat la altul. Pe de o parte, modul de 
reglementare și tratamentul legal pot fi orientate în direcția încurajării și promovării 
acestor forme de muncă non-standard și prin crearea unui sistem de protecție a 
angajării atipice49, iar pe de altă parte, dimpotrivă, intervenția statului poate fi în 
direcția restricționării condițiilor privind utilizarea unor astfel de practici.  

Astfel, din categoria statelor care au creat un mediu propice pentru 
dezvoltarea noilor forme de muncă fac parte: Olanda50, Austria, Germania, Marea 
Britanie, Franța, în contrast cu state precum Grecia, Portugalia, Danemarca, 
România, Bulgaria, care au interacționat la un nivel destul de discret cu astfel de 
forme contractuale non-standard. În ceea ce ne privește, considerăm că există o 
legătură strânsă între gradul de implicare a statelor la nivel legislativ, instituțional 
și dezvoltarea aranjamentelor de muncă non-standard, care prin consolidarea 
sistemului de protecție a angajării atipice determină creșterea incidenței acestor noi 
forme de angajare.  

                                                                                                                                                       
Raluca Dimitriu, Prea târziu sau prea devreme pentru o flexicuritate românească? în Revista Română 
de Dreptul Muncii, 2013, nr. 4, Wolters Kluwer România, p. 47–54; Traian Ștefănescu, Impactul 
globalizării asupra Dreptului Muncii și a Dreptului Securității Sociale – perspectiva europeană, în 
revista Dreptul, nr. 4/2008, p. 68–86). 
 47 A se vedea Tonia Novitz și Phil Syrpis în The place of domestic work in Europe. An 
analysis of current policy in the light of the Council Decision Authorising Member States to ratify 
ILO Convention nr. 189 în European Labour Law Journal, 2015, Volum 6, nr. 2, Intersentia, p. 108. 
 48 Deirdre McCann, op. cit., p. 10. 
 49 În acest sens, in literatura juridică a fost identificată și importanța pe care o au negocierile 
colective, la care firmele sunt parte. (Cu privire la aceasta a se vedea Lubica Bajzikova, Helena 
Sajgalikova, Emil Wojcak, Michaela Polakova, op. cit., p.772 ). Ne raliem însă opiniei conform căreia 
există o legătură directă între „gradul de paralizie” al acțiunii sindicatelor și expansiunii acestor 
forme contractuale atipice, opinie justificată de altfel, dat fiind atașamentul sindicatelor față de 
protecția oferită de contractul individual de muncă standard (A se vedea European Foundation for the 
Improvement of Living and Working Condition, op. cit., p. 20). 
 50 Olanda înregistrează nivelul cel mai ridicat de utilizare a muncii cu fracțiune de normă, 
urmat de Austria, Germania, iar la polul opus se află Grecia, Portugalia, Spania (pentru dezvoltare  
J. Allmendinger, L. Hipp, S. Stuth, op. cit., p. 10, informații corelate cu datele Eurostat). 
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Sintetizând, așadar, există o relație directă între nivelul ridicat de protecție a 
angajării atipice și utilizarea contractelor de muncă non-standard51. Totodată, în 
sprijinul opiniei de mai sus, vom prezenta succint câteva sisteme de drept, a căror 
optică legislativă a influențat evoluția unor forme contractuale atipice.  

Un exemplu elocvent este cel al Olandei care, începând cu 1982, prin 
acordul „Wassenaar”52 a militat pentru dezvoltarea locurilor de muncă cu jumătate 
de normă și – în majoritatea cazurilor – pe o perioadă nedeterminată, alegerea 
acestui tip de contract având o bază voluntară53.  Îmbogățirea planului legislativ în 
domeniul muncii cu fracțiune de normă, a continuat cu adoptarea de către guvernul 
olandez a unor documente fundamentale, precum Actul de modificarea a timpului 
de lucru și Workand Care Act, adoptate în anul 2000 și respectiv 2002. În baza 
primului document, salariații au dobândit dreptul de a trece de la un loc de muncă 
cu normă întreagă la un loc de muncă cu fracțiune de normă și invers, refuzul fiind 
justificat de motive obiective prevăzute de lege. Mai mult decât atât, în 
conformitate cu acesta din urmă, „angajatorul trebuie să adapteze timpul de lucru al 
salariatului în funcție de dorințele și nevoile acestuia sau să propună modele de 
lucru alternative care să corespundă mai bine nevoilor operaționale, iar în cazul în 
care angajatorul nu ia o decizie în privința cererii salariatului în termen de o lună 
de la solicitare, timpul de lucru va fi modificat în conformitate cu cererea 
salariatului”54. Însă, prin intermediul celui de al doilea document, legiuitorul  a 
creat condiții pentru realizarea unui echilibru între viața profesională și viața 
familială, prevăzând astfel posibilitatea pentru toți salariații să-și întrerupă cariera 
profesională între 2 și 6 luni în scopul educării și îngrijirii celorlalți membri ai 
familiei. Urmare acestor intervenții legislative, Olanda este statul care a înregistrat 
nivelul cel mai ridicat de angajare cu fracțiune de normă din Europa, mai ales în 
rândul femeilor, cu un procent de peste 65% din forța de muncă feminină.  

De asemenea, în Italia, contractul intermittentework sau job on call (lavoro a 
chiamata or lavoro intermittente55), o altă formă contractuală atipică este permisă 
                                                            
 51 A se consulta în acest sens și George I. Kassinis, Eleni T. Stavrou, op. cit., p. 467, apud. 
Schott, W. (2012). Going back part-time: Family leave legislation and womens return to work. 
Population Research and Policy Review, 31, p. 1–30. 
 52 Pentru repere în acest sens a se vedea Alexandru Țiclea, op. cit., p. 17. 
 53 A se vedea Debra Hevestone, op. cit., p. 324. Prin intervențiile statului la nivel legislativ 
din 1993 și 1996 s-a procedat la acordarea unor drepturi egale pentru muncitorii cu fracțiune de 
normă (extinderea salariului minim și concedii plătite la muncitorii cu fracțiune de normă), motiv 
pentru care Olanda a înregistrat una dinte cele mai scăzute rate de angajare cu fracțiune de normă 
involuntară din Europa. 
 54 Pentru o analiză a acestor documente a se vedea  studiul realizat de Antoine T. J.M Jacobs, 
The Netherlands, 2003 în International Encyclopaedia for Labour Law and Industrial Relations,  
Vol. 10, editat de Prof. Dr. R. Blanpain, 2004, Kluwer Law International, p. 78–81. 
 55 Art. 33 din Decretul 276/2003 definește acest tip de contract ca fiind un contract prin 
intermediul căruia un salariat se pune la dispoziția unui angajator pentru executarea unei activități 
discontinue sau intermitente. Art. 35 din același Decret , prevede obligativitatea încheierii în scris a 
contractului cu scopul de a dovedi elementele esențiale, respectiv tipul contractului, durata, condițiile 
de disponibilitate ale salariatului, condițiile privind notificarea salariatului on-call, remunerație și 
indemnizație, măsuri necesare de protecție și sănătate ale salariatului.  
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în legislație prin Legea nr. 30/2003, Decretul Legislativ 276/2003, al cărui obiectiv 
principal a fost să faciliteze intrarea șomerilor pe piața muncii, precum și reducerea  
proporției muncii fără forme legale. Contractul poate să prevadă sau nu o 
indemnizație on-call stabilită prin contractul colectiv de muncă sau, în lipsa 
acestuia, prin decret ministerial, salariatul fiind obligat să accepte oferta de muncă 
a angajatorului făcută printr-o notificare cu cel puțin o zi înainte de ziua în care 
trebuie prestată munca. Refuzul salariatului în aceste condiții poate echivala cu 
încetarea contractului.  

Intervențiile legislative cu privire la acest tip de contract au fost destul de 
dinamice și pe seama criticilor la adresa acestuia din urmă care-l poziționează 
printre formele de muncă precară. Prin reforma de pe piața muncii din 2012 
(Fornero Reform), în încercarea de a evita orice abuz, s-au adus noi modificări în 
domeniul muncii on-call. În acest sens, s-a introdus obligația pentru angajator de a 
notifica Ministerul Muncii cu privire la intenția de a utiliza muncitori on call, în 
caz contrar fiind pasibil de amendă, precum și modificări în ceea ce privește 
eligibilitatea, doar muncitorii cu vârste sub 25 de ani și cei peste 55 de ani, putând 
fi încadrați pe baza unui contract on-call56. Repercusiunile în domeniul care ne 
interesează, al evoluției utilizării aceste forme de muncă non-standard, în funcție de 
direcția legislativă a statului care o implementează, nu s-au lăsat așteptate și nici nu 
ne-au pus la îndoială raționamentul. Datele de la Institutul Național de Statistică au 
arătat o evoluție a utilizării acestui tip de contract în sens invers. Mai exact, în 
perioada dintre 2009–2012, când condițiile care reglementau încheierea acestuia 
erau mai puțin rigide, numărul contractelor muncă on-call a atins apogeul de 
220.000. Situația s-a schimbat însă odată cu reforma din 2012, ale cărei prevederi 
au restricționat condițiile de încheiere ale unui astfel de contract, în urma căreia 
numărul înregistrat al contractelor on-call, între a doua jumătate a anului 2012 și 
începutul anului 2013, s-a redus la aproape  jumătate, ajungând la 120 00057, 
tocmai din cauza acestor intervenții ale statului la nivel legislativ. 

Un caz special este cazul Greciei, unde intervenția statului la nivel legislativ 
în ceea ce privește munca atipică este destul de modestă, aproape inexistentă58. Cu 
toate acestea, 35% din forța de muncă este ceea ce numim „self-employment”, 
                                                            
 56 Restricțiile legislative legate de acest tip de contract au continuat și în 2013, prin Decretul 
Legislativ nr. 99/2013, care a limitat utilizarea contractelor on-call la 400 de zile de muncă pentru 
fiecare salariat în decurs de 3 ani, dincolo de această limită contractul fiind transformat în mod 
automat într-un contract de muncă standard, pe durată nedeterminată, cu normă întreagă. (A se vedea, 
pentru detalii, European Foundation for the Improvement of Living and Working Condition, New 
forms of employment, p. 57 și studiul realizat de T. Treu, Italy, 2006  în International Encyclopaedia 
for Labour Law and Industrial Relations, Vol. 6, editat de Prof. Dr. R. Blanpain, 2006, Kluwer Law 
International, p. 45–46). 
 57 Aceste date statistice au fost preluate din European Foundation for the Improvement of 
Living and Working Condition în New forms of employment, p. 57. 
 58 Grecia înregistrează cea mai scăzută rată de angajare cu fracțiune de normă din Europa 
(aproape 2,1%), în timp ce condițiile de reglementare a muncii temporare, cu fracțiune de normă și pe 
durată determinată sunt foarte stricte.  
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proporția cea mai ridicată din toate statele membre59, în timp ce angajarea 
salarizată este de doar 48% din populația activă, adică procentul populației fără job 
este mai mare60. O explicație a acestui fapt ar putea fi pusă pe de o parte pe seama 
rigidității legislației privind protecția angajării standard, cu un nivel de protecție 
ridicată în ceea ce privește salariul minim și convențiile colective din sectorul de 
activitate respectiv61, iar pe de altă parte pe seama diminuării perspectivelor de a 
apela la alte forme de muncă atipice, respectiv munca pe durată determinată, 
temporară sau cu fracțiune de normă, ale căror condiții de reglementare sunt la fel 
de stricte62. Așadar, în acest caz, statul nu manifestă o implicare activă la nivel 
instituțional sau legislativ în privința noilor practici de muncă, de unde rezultă că 
această abordare, de fapt, nu reprezintă soluția cea mai eficientă în gestionarea 
fenomenului noilor forme de muncă.  

Menținerea unui cadru legislativ rigid și inflexibil în privința acestor noi 
practici de muncă împinge firmele să utilizeze în mod prioritar această formă de 
prestări servicii (self-employment) sau chiar munca la negru, în detrimentul 
contractului individual de muncă standard sau în detrimentul altor forme de muncă 
non-standard permise de lege. Pentru o mai bună monitorizare a acestor practici de 
muncă alternative, statul ar trebui să intervină pertinent la nivel legislativ sau prin 
alte măsuri ori de câte ori situația de pe piața muncii impune acest lucru, în funcție 
de evoluția și impactul pe care o formă de muncă non-standard o are în planul 
relațiilor individuale de muncă. În acest sens, demersurile legislative trebuie să fie 
în direcția relaxării cadrului normativ pentru acele forme atipice de muncă care au 
efecte pozitive asupra condițiilor de muncă, de angajare, asupra drepturilor 
salariaților, încurajând astfel utilizarea lor sau, dimpotrivă, să restricționeze cadrul 
normativ cu privire la utilizarea lor, dacă impactul asupra acestora este negativ. 
 

4. Concluzii 
În contextul celor analizate mai sus, considerăm că s-ar impune o 

îmbunătățire a cadrului normativ la nivel național prin includerea în sistemul de 
drept din România și a altor forme de muncă non-standard, alături de cele deja 
reglementate de Codul Muncii (cum sunt contractul individual de muncă pe durată 
determinată, contractul individual de muncă cu timp parțial, contractul individual de 
                                                            
 59 Această libertate în ceea ce privește „self-employment” a fost restrânsă prin  Legea cu 
privire la relațiile industriale (Law on Industrial Relations) din 1998 care a instituit obligația 
înregistrării la Ministerul Muncii a contractelor între un „self-employment” și companie în termen de 
15 zile de la încheierea acestuia, în caz contrar devenind contract de muncă standard. (A se vedea 
Debra Hevestone, op. cit., p. 323). 
 60 S-ar putea datora în mare parte și lipsei de transparență a activităților executate fără forme legale. 
(Vezi European Foundation for the Improvement of Living and Working Condition,  op. cit., p. 24). 
 61 În sensul în care toate firmele din sectorul de activitate respectiv trebuie să respecte 
clauzele contractului colectiv de la nivelul acelui sector, indiferent dacă au participat sau nu la 
negocierea lor. 
 62 Debra Hevestone, op. cit., p. 323. De asemenea,  rata de șomaj ridicată (aproape 10%)  și 
turismul sunt factori favorizanți pentru „self-employment”. 



17 Forme de muncă atipice 217 

 

muncă la domiciliu, contractul individual de muncă prin agenție de muncă temporară) 
și a altor forme de muncă non-standard ca cel on-call, job-sharing, employee sharing, 
interim management, ICT-based mobile work, voucher-basedwork.  

Desigur, o astfel de inițiativă ar plasa mai întâi într-o zonă prioritară 
intensificarea dezbaterilor și cercetărilor cu privire la aceste noi forme de angajare 
prin raportare la statele membre pentru care aceste forme au devenit deja o realitate 
tangibilă și care prin implementare, dincolo de mirajul lor, au experimentat și 
efectele negative asociate acestui trend. Indicațiile și datele obținute în urma 
acestora, ar putea reprezenta un suport informațional pentru eventualele decizii 
legislative și politicile active naționale în domeniul noilor forme de muncăpentru 
că, așa cum am arătat, este de netăgăduit influența majoră a mediului legislativ și 
instituțional asupra proliferării acestor noi forme de muncă. Scopul este pe de o 
parte acela de a diminua efectele negative ale acestor noi forme de muncă asupra 
dezvoltării piețelor muncii, iar pe de altă parte de a promova doar acele forme, care 
au un impact pozitiv în planul relațiilor individuale de muncă. 
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ASPECTE  ACTUALE PRIVIND ÎNDEPLINIREA OBLIGAȚIEI  
DE ÎNTREȚINERE A PĂRINȚILOR FAȚĂ DE COPIII LOR MINORI 

Mihaela Gabriela BERINDEI∗ 

 Résumé: Le devoir des parents d’entretenir leurs enfants mineurs est une obligation 
complexe, qui est le résultat de l’autorité parentale et qui soulève des questions concernant le 
moment de la naissance de cette obligation. La reconnaissance des droits de l’enfant dès la 
conception représente l’un de ces problèmes. La possibilité d’une personne d’être sujet de droit civil 
suppose l’aptitude de celui-ci d’avoir des droits et des obligations civiles. Le statut juridique des 
enfants en matière civile est différent de celui des adultes. A cause du manque de maturité et des 
besoins spécifiques, la loi leurs accorde un statut juridique de protection, avant et après sa naissance. 

Mots clef: le devoir d’entretien, les enfants mineurs, la reconnaissance des droit. 

1. Despre data la care ia naștere obligația de întreținere a părinților față 
de copiii lor minori 

Potrivit Codului civil, părinții sunt obligați să-i întrețină pe copiii lor minori 
până la vârsta majoratului, iar dacă îşi continuă studiile, până la terminarea 
acestora, dar fără a depăși vârsta de 26 de ani. Prin coroborarea articolului 4991 cu 
articolul 352 din Codul civil, am putea afirma că  obligația de întreținere a părinților 
față de copiii lor există din momentul nașterii acestora3. Dar legiuitorul nu 
                                                            

∗ Cercetător științific – Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al 
Academiei Române; email: mihaela.berindei@yahoo.com 

1Articolul 499 din Codul civil prevede la alin. (1) că: „Tatăl și mama sunt obligați, în solidar, 
să dea întreținere copilului lor minor, asigurându-i cele necesare traiului, precum și educația, 
învățătura și pregătirea sa profesională”. De asemenea, „părinții sunt obligați să îl întrețină pe copilul 
devenit major, dacă se află în continuarea studiilor, până la terminarea acestora, dar fără a depăși 
vârsta de 26 de ani”, se arată, în continuare, la alin. (3) al aceluiași articol. 

2 Aptitudinea persoanei de a avea drepturi și obligații civile reprezintă capacitatea de folosință 
a acesteia. Capacitatea de folosință începe de la naștere și încetează odata cu moartea, așa cum este 
prevăzut în Codul civil, la articolul 35. Deci, prin dobândirea capacității de folosință în momentul 
nașterii persoanei, înțelegem că se nasc drepturi în favoarea copilului odată cu nașterea sa. 

3 Faptul nașterii copilului coincide cu stabilirea filiației față de mamă, în timp ce filiația față 
de tatăl din căsătorie se stabilește prin efectul prezumției de paternitate. În schimb, filiația față de tatăl 
din afara căsătoriei se stabilește prin recunoaștere sau prin hotărâre judecătorească. În acest sens, a se 
vedea dispozițiile  articolului 408 din Codul civil cu privire la modurile de stabilire a filiației. De 
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precizează strict momentul când are loc începutul obligației de întreținere – deși 
este prevăzută în mod expres data când încetează această obligație – de aceea ne 
întrebăm, dacă nașterea copilului4 reprezintă izvor de obligații pentru părinți, ori 
aceste obligații se nasc în favoarea copilului, încă de la concepția lui5?  

Autorii francezi6 arată că nu doar nașterea, ci chiar concepția copilului 
reprezintă izvor de obligații pentru părinți, considerând că nu are însemnătate data 
sau momentul stabilirii filiației, sub oricare dintre formele în care s-ar realiza 
aceasta. Este însă dificil de a distinge, înainte de naștere, între cheltuielile angajate 
în interesul copilului și cele angajate în interesul mamei. Astfel de cheltuieli ar 
putea fi, spre exemplu, plata taxelor pentru o vizită medicală,  o consultație sau un 
examen de specialitate în interesul copilului. Dacă este necesar, poate fi vorba și de 
un eventual tratament al mamei pe perioada sarcinii, dar, sigur că și acesta din 
urmă, ar putea avea la bază interesul superior al copilului. În preambulul Convenției 
ONU cu privire la drepturile copilului din 1989, ratificată de România și intrată în 
vigoare din anul 1990, este precizat că, din cauza lipsei maturității psihice și 
intelectuale a copilului, acesta are nevoie de protecție și de grijă specială, și, în același 
timp, de o protecție juridică adecvată, atât înainte, cât și după nașterea sa.  
                                                                                                                                                       
asemenea, filiația se mai poate stabili și prin efectul adopției. Adopția este o operațiune juridică prin 
care se creează atât legătura de filiație între adoptator și adoptat, precum și legăturile de rudenie între 
adoptat și rudele adoptatorului.  

Privitor la situația copilului în cazul introducerii unei acțiuni de stabilire a filiației, instanța, 
prin hotărârea de admitere a acțiunii, se pronunță și cu privire la stabilirea numelui copilului, 
exercitarea autorității părintești și obligația părinților de a-l întreține pe copil, astfel cum prevede 
articolul 438 alin. (1) din Codul civil.  

Dreptul la acțiune în stabilirea maternității aparține copilului și se inițiază de către 
reprezentantul său legal, în numele acestuia, prevede  articolul  423 din Codul civil. Dreptul la acțiune 
în stabilirea filiației este imprescriptibil, de aceea el nu se prescrie în timpul vieții copilului.  Dacă, 
însă, copilul a decedat înainte de a introduce acțiunea, moștenitorii săi pot să o introducă în termen de 
un an de la data decesului. Aceleași dispoziții sunt valabile și în cazul stabilirii paternității din afara 
căsătoriei, doar că, în acest caz, acțiunea se pornește de către mamă, în numele copilului, chiar dacă 
aceasta este minoră, sau de către reprezentantul lui legal, prevede articolul 425 alin. (1). Ea poate fi 
pornită sau continuată și de moștenitorii copilului, așa cum poate fi pornită și împotriva moștenitorilor 
pretinsului tată, este prevăzut, în continuare, la articolul 425 alin. (2) și (3).  

Codul civil la articolul 428 prevede că dacă mama a formulat o acțiune de stabilire a 
paternității, poate cere despăgubiri pretinsului tată constând în jumătate din valoarea cheltuielilor 
nașterii și ale lehuziei, precum și din acelea ocazionate de întreținerea acesteia în timpul nașterii și în 
perioada de lehuzie. Mama poate solicita aceste despăgubiri chiar atunci când copilul s-a născut mort 
ori a murit înainte de pronunțarea hotărârii privind stabilirea paternității. Mai mult decât atât, mama 
sau moștenitorii ei au dreptul la despăgubiri pentru orice alte prejudicii, potrivit dreptului comun; în 
acest caz, dreptul la acțiune al mamei se prescrie în termen de 3 ani de la nașterea copilului. 

4 În sensul prevederilor legale privind protecția copilului, prin copil se înțelege persoana care 
nu a împlinit vârsta de 18 ani și nici nu a dobândit capacitatea deplină de serviciu, potrivit legii – art. 
263 alin. (5) Cod civil.   

5 Timpul legal al concepțiunii este cuprins între a trei suta și a o sută optzecea zi dinaintea 
nașterii copilului, și se calculează zi cu zi. Totodată, prin mijloace de probă științifice se poate face 
dovada concepțiunii copilului chiar în afara acestui interval, prevede articolul 412 din Codul civil.  

6 Fr. Terré, D. Fenouillet, Droit civil. La Famille, 8 édition, Dalloz, 2011, p. 863. 
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De asemenea, în doctrina franceză7, s-a încercat să se răspundă la întrebarea: 
Ce este un embrion uman? Un lucru? Un animal? O persoană? Răspunsul este 
următorul: embrionul nu poate fi un lucru atâta vreme cât este viu. Nu poate fi nici 
un animal, cu atât mai mult cu cât este fructul unei descendențe umane, cu un 
patrimoniu genetic prezent care nu va trăi niciodată sub forma unei alte vietăți, ca, 
de exemplu, a unui scarabeu sau a unei broaște. S-ar putea afirma, deci, că 
embrionul reprezintă începutul unei ființe umane de la prima lui celulă. De altfel, 
această analiză a debutat după concluzia Curții Europene a Drepturilor Omului care 
rezultă din jurisprudența sa. Astfel, într-una din deciziile sale, Curteade la 
Strasbourg nu recunoaște în mod expres calitatea de persoană a embrionului, ori a 
fetusului uman, dar recunoaște că, având în vedere posibilitatea de a deveni în 
viitor o persoană, trebuie să i se recunoască drepturile asimilate ființei umane, în 
numele demnității umane8.  

Acastă concepție a Curții Europene a Drepturilor Omului este, de altfel, 
susținută de adagiul latin infans conceptus pro nato habetur, quoties de commodis 
ejus agitur, regulă transpusă și în legislația românească prin articolul 7 alin. (2) al 
Decretului nr. 31 din anul 1954, conform căreia drepturile copilului sunt recunoscute 
de la concepțiune, dacă el se naște viu. Această dispoziție a fost preluată de noul Cod 
civil, prin articolul 36 și presupune îndeplinirea cumulativă a două condiții: să fie 
vorba despre drepturile copilului, iar copilul să se nască viu. Copilul încă nenăscut 
este considerat născut ori de câte ori este vorba despre drepturile sale, având de a 
face cu așa-zisa capacitate de folosință anticipată pe care un copil conceput, dar 
nenăscut încă, o dobândește cu condiția de a se naște viu. Această prevedere 
consacră, astfel, o excepție de la regula conform căreia persoana fizică dobândește 
capacitate de folosință la naștere, prin faptul că i se recunoaște copilului încă 
nenăscut această capacitate, atunci când este vorba despre drepturile sale.  

Spre deosebire de legislația franceză, în legislația din țara noastră nu este 
impusă condiția viabilității copilului9 pentru a i se recunoaște drepturile. Simplul 
fapt că respiră o singură dată este suficient pentru a se recunoaște că s-a născut viu. 
Copilul conceput poate să dobândească anumite drepturi, dar acestea nu vor fi 
acordate decât dacă se naște viu. Per a contrario, aceste drepturi vor dispărea 
retroactiv dacă nu se naște viu, embrionul fiind, practic, considerat că nu a existat 
                                                            

7 Guy Raymond, Droit de l’enfance et de l’adolescence, 5 edition, Lexis Nexis, Paris, 2006, p. 38. 
8 Cristina Gavrilovici, Demnitatea umană și libertatea de a procrea, în Revista Română de 

Bioetică, 2003, vol. 1, nr. 4; Ion Turcu, Cu imensă ipocrizie, despre protecția demnității ființei umane 
în noul Cod civil, http://www.juridice.ro/163742.html; Aurora Ciucă, Conceptul de „demnitate” a 
ființei umane în bioetică și drept, în Revista Română de Bioetică, 2009, vol. 7, nr. 2; Ibidem, 2010, 
vol. 8, nr. 3. 

9 Condiția viabilității fătului se pune, totuși, sub aspectul pericolului pentru viața produsului 
de concepție ca indicație terapeutică pentru întreruperea cursului sarcinii. Este vorba despre existența 
unui făt viabil, iar întreruperea cursului sarcinii se efectuează tocmai în scopul de a i se proteja viața, 
care în caz contrar i-ar fi fost pusă în pericol de evoluția sarcinii. Din momentul în care fătul devine 
viabil, se vorbește de „naștere prematură” care poate fi naturală sau provocată, dar nu de „avort” –  
T. Avrigeanu, Provocarea ilegală a avortului, în RDP, 1977, nr. 2. 



222 Mihaela Gabriela Berindei 4 

niciodată din punct de vedere juridic, deci nu a fost niciodată titular de drepturi, 
ceea ce înseamnă că, în mod evident, nu putea nici să le transmită. Aici este vorba 
despre a recunoaște o personalitate juridică potențială sau condițională a copilului 
conceput, ceea ce se numește capacitate de folosință anticipată. Capacitatea de 
folosință anticipată are o semnificație juridică foarte precisă. În concluzie, nașterea 
este momentul când embrionul trece de la capacitatea civilă potențială, la 
capacitatea civilă efectivă. 

Aceeași problemă controversată, a lipsei personalității juridice a copilului 
conceput, este de actualitate, fiind dezbătută din perspectiva jurisprudenței Curții 
Europene a Drepturilor Omului. Copilul nu poate fi considerat subiect de drept 
dacă nu s-a născut, fiind imposibil de a avea o viață independentă cât timp este 
legat de corpul mamei. S-a arătat10 că, dacă am recunoaște unui fetus aceeași 
personalitate juridică cu a unui copil născut, ar trebui să-i acordăm aceeași 
protecție penală. Or, acest lucru nu s-a întâmplat și nu o să se întâmple niciodată. 
De exemplu, dacă ucidem o persoană, ne aflăm în prezența unei crime sau a unui 
asasinat, în timp ce aceeași operațiune practicată înainte de naștere, nu reprezintă 
decât un avort. Observăm, că, nici incriminările, dar nici pedepsele nu sunt 
aceleași. Chiar și în perioada sancțiunii severe a avorturilor, cele două tipuri de 
infracțiuni au fost diferite.  

Recunoscând, totuși, o eventuală capacitate juridică potențială a embrionului, 
dar nu o personalitate juridică deplină, deducem implicit că acesta beneficiază de 
drepturi patrimoniale și extrapatrimoniale. În categoria celor patrimoniale, trebuie să 
fie menționat dreptul la moștenire. Principiul conform căruia drepturile copilului sunt 
recunoscute de la concepțiune, dacă el se naște viu, își găsește aplicare în materia 
succesiunilor. În țara noastră, articolul 957 din Codul civil consacră capacitatea de a 
moșteni unei persoane dacă există la momentul deschiderii moștenirii și stă mărturie 
a aplicării acestui principiu, prin care i se permite copilului încă nenăscut să își 
moștenească tatăl care a decedat îninte de nașterea sa. Pentru a moșteni, persoana 
trebuie să existe în momentul la care succesiunea este deschisă. Copilul conceput 
este considerat că există, ori de câte ori este vorba despre drepturile sale, dacă el se 
naște viu. Copilul născut mort este considerat că nu există. Aceasta presupune 
determinarea momentului concepției copilului, pentru că numai astfel putem afla 
dacă respectivul copil putea fi considerat că exista la data când dreptul pe care ar 
urma să îl dobândească a luat naștere.  

În categoria drepturilor nepatrimoniale, copilul conceput are dreptul de a 
primi la naștere numele celui care îl recunoaște. În doctrina românească11, s-a 
susținut că un copil conceput poate face obiectul unei recunoașteri, cu condiția ca, 
la naștere, acesta să aibă situația unui copil născut din afara căsătoriei. Copilul 
                                                            

10 Francoise Dekeuwer-Defossez, Les droits de l’enfant, Editions Presses Universitaires de 
France, Paris, 1991, p. 10–13. 

11 Al. Bacaci, V. Dumitrache, C. Hageanu, Dreptul familiei, ediția a 4-a, Editura All Beck, 
București, 2006, p. 199. 
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conceput are, de asemenea, dreptul la respect datorat fiecărei ființe umane. În acest 
sens, s-a pronunțat Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasbourg12. În 
doctrina franceză13, se discută chiar despre recunoașterea dreptului la viață privată a 
embrionului. Spre exemplu, părinții pot introduce o acțiune împotriva medicului care, 
fără să le ceară acordul, a făcut publică ecografia fătului sau modul de procreație.  

Recunoscând drepturile copilului, trebuie să fie recunoscut, de asemenea, faptul 
că embrionul uman sau fătul este o ființă în devenire, legată doar de nașterea sa din 
corpul mamei. Fără a fi, totuși, o persoană până la momentul nașterii, embrionul uman 
nu are personalitate juridică distinctă de cea a mamei sale, chiar dacă, din analiza 
anterioară, rezultă că legea îi recunoaște, în anumite condiții, drepturi patrimoniale și 
extrapatrimoniale. Altfel spus, embrionul uman nu are o existență juridică reală și nu 
este nici subiect de drept decât din momentul în care se naște viu14. 

Legislația portugheză în vigoare, respectiv Codul civil portughez din anul 
1966, la secțiunea „Personalitate și capacitate juridică”, prevede, la articolul 66 
alin. (1) cu privire la începutul personalității, că: „Personalitatea se dobândește la 
momentul nașterii complete și cu viață”. Observăm că existența completitudinii o 
precede pe cea a vieții, deși ar trebui să fie invers, copilul să se nască viu și să fie 
„complet”.  De altfel, și Codul civil portughez mai vechi, din anul 1867, cerea ca 
fătul să aibă „viață și figură umană”. Exista pe atunci ideea legată de anumite 
superstiții, căzute în desuetudine, bazate pe așa-zisa teorie a monștrilor15. Totodată, 
la articolul 66 alin. (2) din Codul civil portughez, se arată, în continuare, că 
„drepturile pe care legea le recunoaște celor care trebuie să se nască depind de 
faptul nașterii”. Autorii portughezi vin cu precizarea că „faptul juridic al nașterii 
depinde de separarea fătului de pântecele matern”16.  
                                                            

12 Ca un exemplu din afara Europei, în Coreea de Sud, fătul, imediat după naștere, este 
considerat ca având deja 9 luni de viață, mai precis 1 an. De aceea, studenții coreeni care sunt 
acceptați în America de Nord au vârsta cu un an mai mică acolo decât în Coreea. 

13 Guy Raymond, op.cit., p. 42.  
14 În dreptul francez, se recunoaște și expresia personalității parțiale, care a fost utilizată de 

Consiliul Național de Etică în avizul dat în anul 1984 cu privire la utilizarea embrionilor în scopuri 
terapeutice și științifice. Acest aviz nu are un conținut juridic precis, dar exprimă, pe de o parte, 
respectul datorat embrionului, iar, pe de altă parte, indică o anumită obligație de a permite acestei 
potențialități să se realizeze. El a fost utilizat ca ghid pentru diverse proiecte sau rapoarte de lege 
privind statutul embrionului, dar care nu s-au concretizat până în prezent în nici un text de lege. 

15 Și în legislația țării noastre, în condițiile în care fătul suferă de unele malformații 
congenitale, el nu mai apare în ochii legiuitorului ca o spes homini demnă de protecția legii. Nu s-ar 
putea susține că ar exista vreun interes social în nașterea unei ființe care ar urma să devină o adevărată 
povară pentru societatea în care va trăi. Aceasta este rațiunea pentru care legiuitorul nu pedepsește în 
acest caz întreruperea cursului sarcinii – Tudor Avrigeanu, Provocarea ilegală a avortului, în RDP, 
1997, nr. 2, p. 33.  

16 Orlando de Carvalho, Teoria Geral do Direito Civil, Coimbra Editora, 2012, p. 194–195. 
Termenul legal de concepție este cuprins, în dreptul portughez, între 120 și 300 zile care preced nașterea. 
Articolul 1798 din Codul civil portughez prevede că: „Momentul concepției fiului este fixat prin efectul 
legii, înlăuntrul primelor 120 până la 300 zile care preced faptul nașterii...”. Este, însă, admis și un termen 
judiciar de concepție, destinat stabilirii datei probabile a concepției în afara perioadei indicate la articolul 
1798, fiind prevăzută o perioadă de gestație a fiului între 180 de zile și 300 zile, astfel cum prevede, în 
continuare, articolul 1800 alin. (1) din Codul civil portughez. Termenul de „fiu” îl regăsim și în literatura 
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Pe baza textelor exprese din Codigo Civil 1966, în doctrina portugheză17 se 
discută chiar despre drepturile celor neconcepuți încă, dar cu anumite rezerve. Astfel, 
se afirmă că, cazul celor neconcepuți încă, nu este vorba nici măcar despre un început 
de personalitate umană, ci este o situație în care ne aflăm în prezența unei 
personalități juridice fictive. Personalitatea juridică fictivă este în mod necesar 
provizorie și rezolubilă. Pentru a evita personalitatea juridică fictivă, alți autori 
vorbesc despre retroactivitatea personalității juridice. În dreptul portughez, deși 
personalitatea juridică se dobândește doar odată cu nașterea persoanei, prin existența 
unei anumite devoluțiuni succesorale, personalitatea acoperă retroactiv drepturile, 
retroactivând până la momentul decesului lui de cujus. Pentru a nu se permite situația 
de a avea drepturi fără subiect, se creează, practic, un subiect fără drepturi sau o 
retroactivitate mai mult decât echivocă a condiției acestui subiect. În orice formă s-ar 
prezenta personalitatea, a personalității fictive ori a retroactivității personalității, 
aceasta se recunoaște strict pentru explicarea drepturilor patrimoniale.  

Printre principiile generale ale capacității succesorale din legislația civilă 
portugheză, regăsim, la articolul 2033 alin. (1) din Codul civil în vigoare, că: „Au 
capacitate succesorală, în afară de stat, toate persoanele născute sau concepute la 
momentul deschiderii succesiunii, neexceptate de lege”18. Însă, există o excepție 
majoră de la această prevedere. Astfel, articolul 2033 alin. (2) prevede, în continuare, 
că: „În succesiunea testamentară ori contractuală au, de asemenea, capacitate 
succesorală nu numai cei concepuți, dar și cei care ar trebui să se nască, dar nu sunt 
concepuți încă. Aceștia trebuie să fie persoane determinate și în viață, la momentul 
deschiderii succesiunii”. Este clar, însă, că drepturile patrimoniale ale celor care 
trebuie să se nască sunt dependente de faptul nașterii „complete și cu viață”.  

În multe țări din Uniunea Europeană există o altă perspectivă asupra 
copilului nenăscut încă, reflectată în practică și în legislație. Am menționat cazul 
Portugaliei, deoarece este subiect de discuții al Uniunii Europene privind decizia 
Curții Supreme de Justiție din Portugalia, calificată drept fără precedent pentru 
întreaga comunitate europeană, reprezentând chiar o decizie istorică pentru 
omenire. Instanța a decis astfel: „Copilul nenăscut nu este o masă biologică, nu 
este un obiect și nici parte componentă a corpului mamei, ci este un om viu în faza 
corespunzătoare a vieții lui, care se află în dezvoltare continuă, la fel ca și cei deja 
născuți”. Potrivit judecătorilorCurții Supreme a Portugaliei, embrionul are 
demnitate19 și beneficiază de multe alte drepturi caracteristice omului20.  
                                                                                                                                                       
noastră modernă. Autori precum Fl.A. Baias, E. Chelaru, R. Constantinovici, I. Macovei (coordonatori), 
Noul Cod civil. Comentariu pe articole, Editura C.H. Beck, 2012, p. 570, consacră un segment important 
din lucrare, dreptului la întreținere al fiului major (s.ns., MGB). 

17 Orlando de Carvalho, op. cit., p. 194–195. 
18 Aceleași prevederi le regăsim și în dreptul român, articolul 957 din Codul civil prevede că 

„O persoană poate moșteni dacă există la momentul deschiderii moștenirii”. 
19 Despre demnitatea embrionului, a se vedea și Sorin Nicușor Bute, Ion Stoica, Demnitatea și 

statutul embrionului uman din perspectiva teologiei ortodoxe, în Revista Română de Bioetică, 2010, 
vol. 8, nr. 1. 

20 Portugalia este cunoscută ca fiind una dintre țările europene unde avortul este considerat 
infracțiune și se pedepsește cu închisoarea. Întreruperea sarcinii este permisă numai în anumite 
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De asemenea, și în Republica Moldova copilul nenăscut are anumite drepturi 
patrimoniale, acesta putând fi un potențial moștenitor. Dar dreptul la viață, de 
facto, nu este fixat pentru el. Dreptul copilului nenăscut la viață, potrivit justiției 
europene, nu se deosebește cu mult de drepturile tradiționale ale unei persoane. 
Dacă legislatorii moldoveni ar urma practica Uniunii Europene, atunci legislația 
Republicii Moldova ar putea să sufere modificări în viitor. Anumite păreri susțin că 
viața unui copil nenăscut în Moldova este protejată. În mare parte, normele 
protejează mai mult sănătatea femeii și nu a vieții embrionului. În Moldova, 
persoana își intră în drepturi în momentul nașterii. În concluzie, dacă până la 
naștere persoana nu există, ca o consecință a acestei abordări este și refuzul 
recunoașterii morții. Dacă nu a existat viață, înseamnă că nu a fost nici deces.  

Totuși, această problemă este foarte controversată în Republica Moldova, 
consecințele juridice față de copil apar doar atunci când el se naște viu și viabil, 
adică  să fie destul de robust spre a da speranța că va trăi – copil născut viabil. De 
altfel, este vorba despre condiția pe care o regăsim și în legislațiile franceze și 
spaniole – vitae habilis – copilul sa fie în viață, capabil să trăiască, să 
supraviețuiască. Doar în acest caz copilului i se va elibera certificatul de naștere 
sau de deces. Convenția pentru drepturile copilului, la care a aderat și Republica 
Moldova, nu conține prevederi care să oblige statele în mod direct să garanteze 
viața copilului nenăscut, dar există anumite excepții în care embrionului i se 
garantează în mod indirect asigurarea dreptului la viață. Deocamdată, în Moldova 
predomină punctul de vedere în cadrul căruia embrionul nu poate fi confundat cu 
un om, iar dreptul la viață al copilului nenăscut depinde de dorința femeii, cel puțin 
în primele 12 săptămâni de sarcină21.  

Spre deosebire de legislațiile franceze, spaniole și din Republica Moldova, în 
legislația din țara noastră nu este impusă condiția viabilității copilului pentru a i se 
recunoaște drepturile. Simplul fapt că respiră o singură dată este suficient pentru a 
recunoaște că s-a născut viu22. 

În cazul statelor europene, asigurarea dreptului la viață a copilului conceput, 
dar nenăscut încă, este abordată în cele mai diverse concepții. Astfel, în cazul 
                                                                                                                                                       
situații, cum ar fi în cazul riscurilor care apar pentru mamă, sau în urma unui viol, ori atunci când 
embrionul are anumite disfuncții.  

21 Spre deosebire de Republica Moldova, în țara noastră, Codul penal român adoptat în anul 
2009, prevede, la articolul 201, că întreruperea cursului sarcinii care a depășit 14 săptămâni, în 
anumite împrejurări, constituie infracțiune, cu excepția  săvârșirii faptei în scop terapeutic efectuată 
de un medic de specialtate obstretică-ginecologie, până la vârsta sarcinii de 24 de săptămâni, sau 
întreruperea ulterioară a cursului sarcinii, în scop terapeutic, în intersul mamei sau al fătului. Nu se 
pedespsește femeia însărcinată care își întrerupe cursul sarcinii. 

22 Condiția viabilității fătului se pune, totuși, sub aspectul pericolului pentru viața produsului 
de concepție ca indicație terapeutică pentru întreruperea cursului sarcinii. Este vorba despre existența 
unui făt viabil, iar întreruperea cursului sarcinii se efectuează tocmai în scopul de a i se proteja viața, 
care în caz contrar i-ar fi fost pusă în pericol de evoluția sarcinii. Din momentul în care fătul devine 
viabil, se vorbește de „naștere prematură” care poate fi naturală sau provocată, dar nu de „avort” –  
T. Avrigeanu, op. cit, p. 33–34.  
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Spaniei, Tribunalul Constituțional a decis că dreptul la viață este recunoscut chiar 
din momentul concepției. În acest sens, s-a susținut importanța creării unui 
echilibru între dreptul la viață recunoscut fătului și drepturile și libertățile mamei23. 
În Austria, s-a adoptat opinia conform căreia articolul 2 din Convenție nu 
protejează viața copilului nenăscut, în timp ce, în Irlanda se acceptă protecția 
juridică a vieții încă din momentul concepției24.  

Franța, însă, cunoaște o evoluție interesantă a legislației privind infracțiunile 
în care este implicat un copil nenăscut. Cum apar contradicții între protejarea, în 
special, a sănătății mamei, iar în ceea ce privește embrionul uman se pune în 
discuție interesul statului legat de o potențială persoană și nu dreptul embrionului 
la viață, se ridică problema viabilității fătului, din momentul în care se consideră că 
acesta poate duce o existență independentă de corpul mamei. Dreptul penal 
protejează această existență umană. Deci, embrionul poate fi protejat ca o ființă 
umană cât timp nu intră în opoziție cu drepturile fundamentale ale mamei, caz în 
care acestea vor deveni prioritare25. 

În sfârșit, articolul 4 al Convenției Americane a Dreturilor Omului dispune 
că dreptul la viață trebuie apărat „în general cu începere de la data concepției”.    

În concluzie, putem spune că nu există o soluție unanim acceptată la nivelul 
statelor și nici o definiție științifică sau juridică concretă cu privire la începutul 
vieții. Cel mult, se poate admite că embrionul sau fătul au ca origine specia 
umană26. Așadar, copilul care urmează să se nască nu este considerat drept 
persoană care beneficiază de prevederile articolului 2 din Convenția ONU (privind 
drepturile copilului – la care România a aderat în anul 1990)referitor la dreptul la 
viață, care, chiar dacă există, este limitat de drepturile și interesele mamei sale. În 
prezent, Curtea de la Strasbourg consideră că nu este indicat, potrivit acestui 
articol, să se dea un răspuns cert la problema calificării drept persoană a copilului 
care nu este încă născut27. 

 
2. Despre condițiile acordării întreținerii de către părinți, copiilor lor   
Reglementările cuprinse în Codul civil român cu privire la condițiile 

obligației de întreținere prevăd, la articolul 524, că: „Are drept la întreținere numai 
cel care se află în nevoie, neputându-se întreține din munca sau din bunurile sale”. 
Deși acestea reprezintă condițiile generale ale obligației de întreținere care îi revin 
creditorului, ele se răsfrâng, într-o anumită măsură, și asupra minorului care cere 
întreținere de la părinții săi. Este vorba despre starea de nevoie și incapacitatea de a 
se întreține din munca sa. În sprijinul acestei afirmații, stă articolul 525 alin. (1) 
care prevede că „Minorul care cere întreținere de la părinții săi se află în nevoie 
                                                            

23 R. Chiriță, Dreptul constituțional la viață și dreptul penal, Studia Universitatis Babeș-
Bolyai, Seria Jurisprudentia nr. 1/2002, p. 129–130. 

24 Curtea Europeană a Drepturilor Omului, cauza A,B, C c. Irlanda, nr. 25579/05, 16 decembrie 
2010,  p.197. 

25 R. Chiriță, op.cit., p. 130. 
26 C.L. Popescu, Jurisprudența CEDO, Editura C.H. Beck, București, 2004, p. 29. 
27 CEDO, cauza Vo c. Franța, 8 iulie 2004. 
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dacă nu se poate întreține din munca sa, chiar dacă ar avea bunuri”. Din conținutul 
acestui articol, înțelem că minorul, fără deosebire de vârstă, este ținut să facă 
dovada stării de nevoie prin aceea că nu se poate întreține din munca sa. 
Jurisprudența franceză28 a statuat că obligația de întreținere există din momentul în 
care s-a născut copilul, fără ca să fie necesar ca judecătorul să mai cerceteze starea  
de nevoie în care s-ar putea afla acesta. Este același motiv pentru care un părinte nu 
poate refuza să se achite de obligația de întreținere pretinzând că nu a fost 
demonstrată starea de nevoie a copilului. 

Ne punem întrebarea de ce, potrivit reglementărilor cuprinse în articolul 525 
alin. (1) Cod civil, este necesar ca minorul să dovedească starea de nevoie în care 
se află? Nu este, oare, starea de nevoie, prin însăși vârsta copilului, prezumată? 
Minorul, până la 14 ani, este lipsit de capacitate de exercițiu29, iar de la 14 la 18 ani 
are capacitate de exercițiu restrânsă. Potrivit Codului muncii, persoana fizică 
dobândește capacitate de muncă la împlinirea vârstei de 16 ani, dar, în anumite 
condiții, minorul poate încheia un contract de muncă în calitate de salariat și la 
împlinirea vârstei de 15 ani. Pentru aceasta este nevoie de acordul părinților sau al 
reprezentanților săi legali, iar munca prestată trebuie să fie potrivită cu dezvoltarea 
lui fizică și cu aptitudinile și cunoștințele sale, însă numai dacă, în acest fel, nu i se 
periclitează sănătatea, dezvoltarea și pregătirea școlară. Încadrarea în muncă a 
minorilor sub 15 ani este interzisă prin lege, prevede Constituția României, la 
articolul 49 alin.(4).  

Distingem, astfel, două categorii de minori: cei cu vârsta de până la 14 ani, 
fără capacitate de exercițiu și minorii cu vârsta cuprinsă între 14 și 18 ani, cu 
capacitate de exercițiu restrânsă. În cazul celei de a doua categorii de minori, 
deosebim două situații: aceea a minorilor cu vârsta cuprinsă între 14 și16 ani, când 
sunt lipsiți de  capacitate de muncă30 și se prezumă că nu se pot întreține din munca 
lor, și cea a minorilor cu vârsta cuprinsă între 16 și 18 ani, când dobândesc 
capacitate de muncă și se prezumă că ar putea să se întrețină din munca lor.  

Dar legiuitorul noului Cod civil vorbește despre minorii care nu se pot 
întreține din munca lor. Prin „minori care se pot întreține din munca lor” înțelegem 
pe aceia care, indiferent de vîrstă, datorită capacităților intelectuale sau fizice 
deosebite, ajung să obțină venituri. Enumerăm aici copiii cu rezultate școlare de 
excelență, care primesc burse, ori pe aceia cu performanțe sportive deosebite 
(campioni, olimpici) sau, în egală măsură, pot fi adăugați în această categorie copiii 
foarte talentați într-un anumit domeniu, spre exemplu, al artelor (pictură, muzică) și 
care își pot asigura existența prin talentul lor. Cu alte cuvinte, acești copii se pot 
                                                            

28 Civ. 2e, 2 mars 1994, Bull.civ. II, no. 77. 
29 Cu toate acestea, articolul 40 din Codul civil recunoaște capacitatea de exercițiu anticipată 

minorului care a împlinit vârsta de 16 ani,  pentru motive temeinice, de către instanța de tutelă. Acesta 
poate dobândi capacitate deplină de exercițiu. În acest scop, vor fi ascultați și părinții sau tutorele 
minorului, luându-se, când este cazul, și avizul consiliului de familie.  

30 Cu excepția celor care au împlinit 15 ani, caz în care pot încheia un contract de muncă, dar 
numai cu acordul părinților sau al reprezentanților legali. 
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întreține singuri, din „munca” lor, dar fără a fi angajați în muncă. Sigur că s-ar 
putea adăuga aici și minorii care primesc încă de la naștere, ori chiar de la 
concepție31, moșteniri de valoare considerabilă care ar putea ajuta la întreținerea 
lor. Aici poate fi vorba despre conturi bancare ori depozite CEC pe numele 
copiilor, sau bunuri de valoare considerabilă (tablouri, obiecte de artă, bijuterii, iar 
nu bunuri de strictă necesitate) care ar putea fi valorificate, dar aceasta numai în 
situația în care părinții și-ar primejdui propria lor existență prin prestarea 
întreținerii copiilor, astfel cum prevede articolul 525 alin. (2) din Codul civil.  

Unii autori32 consideră că incapacitatea de a munci poate fi considerată 
imposibilitatea fizică de a presta munca din cauza minorității. Până la vârsta de  
15 ani există o prezumție absolută de incapacitate de muncă, instanța putând să 
cerceteze, pentru aprecierea stării de nevoie, doar existența bunurilor ce pot fi 
valorificate, în cazul excepției reglementate de articolul 525 alin. (2) Cod civil, în 
ceea ce îi privește pe părinți. Legiuitorul exclude posibilitatea minorului de a se 
întreține din bunurile sale, excepție făcând cazul în care părinții nu ar putea să 
asigure întreținerea decât punând în pericol propria lor exisență. În această situație, 
instanța de tutelă poate încuviința ca întreținerea să se asigure prin valorificarea 
bunurilor pe care le are minorul, cu excepția celor de strictă necesitate. Odată 
dovedită imposibilitatea minorului de a se întreține din munca sa, devine justificată 
primirea întreținerii din partea părinților, chiar dacă el deține bunuri ce ar putea fi 
valorificate. Este o măsură de protecție a patrimoniului minorului, dar apare și ca o 
aplicație a principiului independenței patrimoniale între părinți și copii, instituit de 
articolul 500 Cod civil potrivit căruia: „Părintele nu are nici un drept asupra 
bunurilor copilului și nici copilul asupra bunurilor părintelui, în afară de dreptul la 
moștenire și la întreținere”.  

În cazul minorului lipsit de venituri, obligația de întreținere ce revine 
părinților este parte componentă a autorității părintești ca ansamblu de drepturi și 
îndatoriri ce privesc persona și bunurile copilului și care aparțin în mod egal 
ambilor părinți, potrivit articolului 484 Cod civil. Autoritatea părintească se 
exercită până la data la care copilul dobândește capacitatea deplină de exercițiu. La 
rândul său, articolul 499 alin. (1) Cod civil prevede în mod expres și 
necircumstanțiat obligația de întreținere a părinților față de copilul minor. Rezultă 
că, în relația dintre minor și părinți, acesta nu trebuie să dovedească în vreun fel 
starea de nevoie, fiind prezumată implicit33.  

Observăm că, deși minorul nu are cum să se întrețină singur până la vârsta de 
15 ani, totuși, legiuitorul Codului civil îi cere să dovedească starea de nevoie în 
care se află. Să înțelem din textul articolului 525 alin. (1) din Codul civil, privind  
„Dreptul la întreținere al minorului”, că legiuitorul a avut în vedere doar minorul 
                                                            

31 Articolul 36 din Codul civil recunoaște drepturile copilului de la concepțiune, însă numai 
dacă el se naște viu. 

32 Fl. Baias, colectiv, op. cit., p. 568–569. 
33 Ibidem, p. 569. 
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cu vârsta cuprinsă între 15 și 18 ani, atunci când poate dobândi capacitate de 
muncă, ori este o reglementare care definește doar care este condiția minorului de a 
se afla în nevoie?  

 
3. În concluzie, credem că minorul în vârstă de până la 15 ani este în nevoie, 

neputând fi angajat în muncă, iar cel cu vârsta cuprinsă între 15 și 18 ani este ținut 
să dovedească starea de nevoie în care se află, presupunând că ar putea dobândi 
titlul de angajat. S-ar putea desprinde de aici regula conform căreia minorii cu 
vârsta de până la 15 ani se află de drept în stare de nevoie, iar excepția ar trebui să 
o reprezinte minorii cu vârsta între 15 și 18 ani, care, teoretic, ar putea dobândi 
calitatea de angajat în muncă.  

Unii autori34 consideră că legiuitorul distinge, pe de o parte, între copilul 
minor și copilul major, iar, pe de altă parte, între minorul care are unele venituri 
proprii și minorul care nu are astfel de venituri. În cazul obligației de întreținere a 
copilului minor care nu realizează venituri, ca regulă, starea de nevoie a copilului 
minor se prezumă, deoarece, tot ca regulă, minorul este lipsit de venituri proprii. 
Este concluzia care rezultă din articolul 499 alin. (1), precum și din interpretarea 
per a contrario a articolului 525 alin. (1).   

Spre deosebire de minorul care nu realizează venituri, în cazul minorului care 
obține venituri, prezumția stării de nevoie nu mai funcționează. În acest caz, părinții 
sunt obligați să acorde întreținere minorului dacă venitul propriu al acestuia nu este 
suficient. Așadar, dacă minorul are venituri proprii, părinții contribuie la întreținerea lui 
numai în completarea acestora, în măsura în care sunt insuficiente. Pentru aceasta, 
minorul trebuie să dovedească starea de nevoie în care se află, datorită insuficienței 
propriilor venituri. Se   consideră că se instituie o anumită ordine a surselor de 
întreținere pentru copilul minor care are venituri proprii, și anume: veniturile proprii, 
întreținerea acordată, în completare, de părinți, și în ultimă instanță, valorificarea 
bunurilor copilului, dacă acestea există, dar numai dacă întreținerea acordată de părinți 
nu este posibilă fără a-și primejdui propria lor existență.   

Considerăm că ar trebui să se prezume starea de nevoie a minorului de la 
naștere și până la vârsta majoratului, iar cazul în care minorul ar putea să se 
întrețină din munca sa să reprezinte excepția de la regula amintită mai sus35.  
                                                            

34 Fl. Baias, op.cit., p. 569.  
35 Și în dreptul penal, copilul minor este ocrotit de lege. Astfel, în lucrarea „Tratamentul penal 

al minorului”, Editura Hamangiu, București, 2012, p. 5,  autoarea V. Brutaru tratează minoritatea 
copilului astfel: „Copilăria este prima etapă pe care o parcurge viaţa unui om, este perioada în care 
acesta se formează, se dezvoltă psihic, fizic, dobândeşte o gândire logică (crescit enundo). În cadrul 
acestei etape de dezvoltare a copilului lipseşte capacitatea de a înţelege şi de a-şi manifesta voinţa 
conform cerinţelor legii penale. Această incapacitate este una normală, întrucât nu rezultă dintr-o 
anomalie sau vreo stare patologică, ci rezultă din natura lucrurilor. Din această cauză, copiii nu pot fi 
supuşi măsurilor represive (pedepselor), această incapacitate fiind presupusă ca absolută (prezumţie 
iuris et de iure). Această prezumţie legală absolută de incapacitate penală reprezintă, conform art. 
99 C. pen. 1969 şi art. 113 NCP, prima etapă în determinarea limitelor răspunderii penale a minorilor”. 
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În continuare, remarcăm că majorul este în stare de nevoie dacă se află în 
continuarea studiilor, până la terminarea acestora, dar fără a depăși vârsta de 26 de 
ani. Este soluția la care s-a oprit în mod constant practica judiciară din vechea 
reglementare și pe care o consacră actualul Cod civil. Acestuia, legiuitorul nu îi cere 
să facă dovada că nu se poate întreține din munca sa, ci doar pe aceea că se află în 
continuarea studiilor. Credem că, cu atât mai mult, se poate presupune că minorul, ca 
și majorul, se află în continuarea studiilor. Oare, este favorizat copilul major față de 
copilul minor, prin lipsa legii, care nu prevede în mod expres, ca în cazul minorului, 
că se află în nevoie dacă nu se poate întreține din munca sa? Considerăm că, 
dimpotrivă, spre deosebire de copilul minor, cel ajuns la vârsta majoratului are 
capacitate deplină de exercițiu și, deci, își poate asigura singur existența. În această 
situație, legiuitorul ar putea prevedea pentru copilul devenit major necesitatea 
dovedirii stării de nevoie prin imposibilitatea de a se întreține din munca sa, și nu 
prin faptul că se află în continuarea studiilor. Afirmăm aceasta deoarece există doar 
două situații când majorul nu este îndreptățit să ceară întreținere de la părinți, chiar 
dacă se află în continuarea studiilor, și anume acelea în care, ori este căsătorit, ori 
obține venituri din munca sa. Observăm o similitudine a acestor două situații cu 
cazurile în care minorul nu este îndreptățit să ceară întreținere de la părinții săi, și 
anume: minorul emancipat (sau cu capacitate de exercițiu anticipată)36, cel care se 
căsătorește la vârsta de 16 ani, sau minorul cu vârsta peste 15 ani care este angajat și 
obține venituri din care se poate întreține singur.  

Obligația de întreținere este datorată indiferent dacă părinții sunt căsătoriți 
ori nu; de asemenea, aceasta persistă și după divorțul sau separarea lor. Printre 
efectele divorțului cu privire la raporturile dintre părinți și copiii lor minori, se 
numără și stabilirea contribuției părinților la cheltuielile de creștere, educare, 
învățătură și pregătire profesională a copiilor. Obligația de întreținere a părinților 
față de copiii lor are un conținut mult mai complex față de cea care există între alte 
categorii de persoane și se execută în natură, prin asigurarea celor necesare traiului, 
și, după caz, a cheltuielilor pentru educare, învățătură și pregătire profesională. 
Numai dacă obligația de întreținere nu se execută de bunăvoie, în natură, atunci, 
instanța de tutelă dispune executarea ei prin plata unei pensii de întreținere, 
stabilită în bani. Pensia de întreținere se poate stabili sub forma unei sume fixe ori 
într-o cotă procentuală din venitul net lunar al debitorului întreținerii. Soluția 
stabilirii întreținerii sub forma unei cote procentuale din veniturile debitorului este  
nouă în raport cu vechea reglementare cuprinsă în Codul familiei și permite 
stabilirea într-un mod flexibil a cuantumului obligației de întreținere. Venitul la 
care se raportează cuantumul obligației de întreținere este definit de legiuitor cu 
sintagma „venitul lunar net”, spre deosebire de reglementarea anterioară care se 
referea la „câștigul din muncă” al debitorului obligației. Astfel, se elimină orice 
                                                            

36 Emanciparea minorului este prevăzută în condițiile articolului 40 din Codul civil, care 
prevede că, pentru motive temeinice, instanța de tutelă poate recunoaște minorului care a împlinit 
vârsta de 16 ani capacitatea deplină de exercițiu.  
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interpretare contrară existentă în practică până la intrarea în vigoare a noului Cod 
civil cu privire la această noțiune, în acest mod fiind acoperite toate situațiile în 
care cel obligat realizează venituri. 

Salutăm pe această cale noul Cod civil care prevede atribuirea unei cote 
procentuale din „venitul lunar net” al celui care datorează întreținerea, în special în 
situația în care veniturile periodice ale debitorului nu sunt constante. Este vorba 
atât despre veniturile din muncă, cât și despre cele provenite din drepturile de 
autor, din activități comerciale, din închirierea spațiilor sau a locuințelor, din 
cedarea folosinței bunurilor, participare la profit, etc. Această soluție aleasă de 
legiuitor va permite adaptarea sumei datorate pentru întreținerea acordată în bani 
fără să mai fie nevoie de intervenția instanței. 

Încetarea obligației de întreținere are loc atunci când nu mai este îndeplinită 
una dintre condițiile generale sau speciale de care depinde existența dreptului și a 
obligației corelative. Astfel, în cadrul neîndeplinirii unei condiții generale, obligația 
de întreținere a părinților față de copiii lor încetează odată cu încetarea stării de 
nevoie a copilului, a incapacității acestuia de a se întreține din munca sa, ori odată 
cu diminuarea posibilităților materiale ale părinților până la acel nivel care nu le-ar 
mai permite prestarea întreținerii. De asemenea, obligația încetează la moartea 
creditorului sau a debitorului întreținerii, cu excepția situației în care legea prevede 
continuarea întreținerii de către moștenitorii debitorului, astfel cum prevede 
articolul 518 din Codul civil.  

În cazul încetării uneia dintre condițiile speciale, obligația de întreținere a 
părinților față de copiii lor încetează atunci când copilul minor ajunge la vârsta 
majoratului, ori, dacă acesta este în continuarea studiilor, la vârsta de 26 de ani. Mai 
regăsim situația în care obligația de întreținere încetează când copilul a împlinit 
vărsta de 18 ani în condițiile articolului 517 Cod civil, când întreținerea s-a făcut de 
către soțul părintelui său. La rândul său, copilul poate fi obligat să dea întreținere 
celui care l-a întreținut astfel, timp de 10 ani. De asemenea, obligația de întreținere 
încetează, în cazul articolului 518 din Codul civil (când obligația de întreținere 
aparține moștenitorilor) în momentul la care minorul împlinește vârsta de 18 ani.  
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FORMELE RĂSPUNDERII ÎN DREPTUL ADMINISTRATIV (I) 

Dana APOSTOL-TOFAN∗ 

Résumé: L’étude réalise une présentation générale sur les formes de responsabilité dans le droit 
administratif. Traditionnellement, la doctrine roumaine analyse trois formes de la responsabilité 
administrative. Il s’agit de la responsabilité administrative-disciplinaire, de la responsabilité 
administrative-contraventionnelle et de la responsabilité administrative-patrimoniale. Toutefois, on peut 
retrouver dans la législation roumaine, une forme de responsabilité administrative qui ne correspond à 
aucun de trois formes déjà énumérées. Dans cette première partie, l’analyse concerne cette dernière forme 
de responsabilité, la définition, les traités et les procédures de la  responsabilité administrative-
disciplinaire, mais aussi une présentation des aspects matériels sur la responsabilité administrative-
contraventionnelle. 

Mots clés: responsabilité administrative proprement-dite, responsabilité administrative-
disciplinaire, responsabilité administrative-contraventionnelle, sanction contraventionnelle, contravention.  

1. Consideraţii generale  
Principalul obiectiv al întregului demers ştiinţific care urmează porneşte de 

la necesitatea identificării formelor actuale ale răspunderii administrative, ţinând 
cont de evoluţia legislaţiei şi a jurisprudenţei administrative, prin raportare la 
orientarea tradiţională a doctrinei administrative în această materie.  

Considerăm că, un asemenea obiectiv prezintă interes dintr-o dublă 
perspectivă. Pe de-o parte, am observat că, în legislaţie au fost consacrate de-a lungul 
timpului, diverse forme concrete de răspundere administrativă propriu-zisă, care nu 
corespund întotdeauna uneia din cele trei identificate în mod tradiţional (disciplinară, 
contravenţională şi patrimonială). Pe de altă parte, este binecunoscut faptul că, în 
timp ce, în privinţa răspunderii administrativ-disciplinare, doctrina administrativă  
s-a disputat cu doctrina de dreptul muncii, în privinţa răspunderii administrativ-
patrimoniale, divergenţeles-au manifestat între autorii de drept administrativ şi 
autorii de drept civil. Dacă adăugăm la aceste aspecte şi incidenţa tot mai mare a 
dreptului penal, mai ales, în zona răspunderii administrativ-contravenţionale, 
regimul legal al acesteia completându-se expres, în prezent, şi cu prevederi ale 
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Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române, e-mail: 
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Codului penal, rămâne să ne întrebăm, dintr-o altă perspectivă, care sunt caracteristicile 
esenţiale ale răspunderii administrative, specifice dreptului administrativ, 
independentă de alteforme de răspundere ale altor ramuri ale dreptului. 

 De o manieră generală, doctrina postcomunistă apreciază că, relaţiile 
interumane din societate, în condiţiile existenţei statului, sunt reglementate prin 
norme juridice care urmăresc desfăşurarea acestora potrivit voinţei celor aflaţi la 
conducerea statului, ce pot reprezenta fie interesele unor grupuri restrânse, în 
statele totalitare, fie interesele întregii colectivităţi, în statele democratice1. 

 Prin trăsăturile sale, prin natura sa şi prin consecinţele pe care le produce, 
răspundereajuridică apare ca o formă agravată de răspundere socială. Întrucât 
faptele antisociale care declanşează răspunderea juridică produc atingeri valorilor 
sociale şi perturbă normala desfăşurare a relaţiilor de cooperare socială, este firesc 
ca răspunderea juridică să se concretizeze în măsuri cu caracter punitiv, iar punerea 
în executare a acestor măsuri să revină unor instanţe statale specializate2. 

 Deşi răspunderea juridică cunoaşte o varietate de forme, ea se 
caracterizează prin existenţa unor principii caracteristice tuturor acestora precum: 
legalitatea răspunderii, existenţa unei vinovăţii în cazul răspunderii, caracterul 
personal al răspunderii, existenţa prezumţiei de nevinovăţie, proporţionalitatea 
sancţiunii aplicate în raport cu gravitatea faptei etc3. 

 În consecinţă, după cum susţine un alt autor, regulile responsabilităţii sunt 
reguli esenţiale ale tuturor ordinilor juridice determinate, iar răspunderea juridică 
reprezintă garanţia legalităţii4. 

 Intervenţiarăspunderii juridice, presupune ca persoanele care se fac vinovate 
de săvârşirea unor fapte ilicite să suporte consecinţele juridice pe care le atrag 
acestea, adică să fie pasibile de aplicarea unor sancţiuni juridice.Stabilirea unei 
anumite forme de răspundere juridică pentru săvârşirea unor fapte antisociale 
depinde de voinţa şi interesele celor aflaţi la conducerea statului în acel moment, de 
importanţa valorilor sociale ce trebuie ocrotite, potrivit evaluării date de 
guvernanţi, în scopul deplinei apărări a acestor valori. Răspunderea juridică a mai 
fost definită în doctrină ca reprezentând un complex de drepturi şi obligaţii care, 
potrivit legii, se nasc ca urmare a săvârşirii unor fapte ilicite şi care constituie 
cadrul de realizare a constrângerii de stat, prin aplicarea sancţiunilor juridice în 
scopul asigurării stabilităţii raporturilor sociale şi a îndrumării membrilor societăţii 
în spiritul respectării ordinii de drept5. 

 În cadrul formelor răspunderii juridice, un loc important îl ocupă 
răspunderea administrativă, dincolo de posibilele interferenţe cu alte ramuri ale 
dreptului, deoarece printre cele mai frecvente fapte antisociale se numără abaterea 
administrativă6. 
                                                            
 1 D. Brezoianu, Drept administrativ român, Ed. All Beck, Bucureşti, 2004, p. 114. 
 2 N. Popa, Teoria generală a dreptului, ediţia 4, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2012, p. 243. 
 3 Ibidem.  
 4 E. Bălan, Instituţii administrative, Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2008, p. 193. 
 5 Idem, p. 194. 
 6 D. Brezoianu, op. cit., 2004, p.115 şi urm. 
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 De lege lata, doctrina administrativă aidentificat tradiţional, trei mari categorii 
de ilicit administrativ: ilicitul administrativ propriu-zis, ilicitul contravenţional şi 
ilicitul cauzator de prejudicii materiale şi morale7. 

 Corespunzător acestora, sunt analizatetrei forme de răspundere adminis-
trativă: două forme de răspundere caracterizate printr-o sancţiune represivă, 
răspunderea administrativă propriu-zisă şi răspunderea contravenţională şi o 
formă de răspundere caracterizată printr-o sancţiune reparatorie, răspunderea 
administrativ-patrimonială (materială). 

 Cu alte cuvinte, răspunderea administrativă specifică în situaţia săvârşirii 
abaterilor administrative şi răspunderea contravenţională ce intervine ca urmare a 
săvârşirii contravenţiilor antrenează sancţiuni represive, fiind ambele forme ale 
răspunderii juridice sancţionatorii8. 

 Alături de răspunderea sancţionatorie, definită de doctrină ca reprezentând 
manifestarea atitudinii pe care o are statul faţă de cel care încalcă o normă de 
drept, răspunderea reparatorie reprezintă mijlocul prin intermediul căruia cel 
prejudiciat are dreptul la repararea prejudiciului cauzat printr-o faptă culpabilă – 
printr-o încălcare a unei norme de drept sau a unei convenţii9. 

 Răspunderea contravenţională este cea mai gravă formă de răspundere 
administrativă, în principiu, pericolul social al contravenţiei fiind superior 
pericolului social al abaterii disciplinare10. 

 În Tezele prealabile ale Codului administrativ adoptate recent prin H.G. 
nr. 196/201611 este subliniată „necesitatea clarificării răspunderii juridice pentru 
toate categoriile de personal” la nivelul practicii administraţiei publice, „în pofida 
existenţei unor norme care reglementează sancţiunile pentru nerespectarea obligaţiilor 
impuse de lege.”  

 Se mai reţine că: „În timp ce răspunderea civilă, penală, administrativ-
disciplinară şi administrativ-contravenţională sunt conturate în legislaţia 
specifică, răspunderea administrativ-patrimonială nu cunoaşte o dezvoltare pe 
măsură. Astfel, Constituţia reglementează la nivel de principiu acest tip de 
răspundere, Legea nr.554/2004, cu modificările şi completările ulterioare, 
stabileşte cadrul juridic procedural din faţa instanţelor, iar actele normative 
sectoriale doar enunţă sau stabilesc în linii foarte generale subiecţii răspunderii 
administrativ-patrimoniale şi condiţiile angajării acestei răspunderi.” 

 În capitolul IV al H.G. nr.196/2016 prin care sunt descrise succint soluţiile şi 
variantele propuse de actul normativ preconizat, Codul administrativ îşi propune 
reglementarea la nivel de principiu a răspunderii administrative, din perspectiva: 
                                                            
 7 A. Iorgovan, Tratat de drept administrativ, vol. II, ediţia 4, Ed. All Beck, Bucureşti, 2005, p. 
358 şi urm. 
 8 R.N. Petrescu, Drept administrativ, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2009, p. 587. 
 9 V. Prisăcaru, Tratat de drept administrativ român. Partea generală, ediţia a III-a revăzută şi 
adăugită, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2002, p. 685. 
 10 L. Giurgiu, C.G. Zaharie, Drept administrativ, ediţia a VIII-a, Editura Pro Universitaria, 
Bucureşti, 2008, p. 504. 
 11 Publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 237 din 31 martie 2016. 
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„a) principalelor concepte şi principii aplicabile; b) tipurilor de răspundere 
administrativă; c) subiecţilor şi condiţiilor răspunderii administrative.” 

 
2. Răspunderea administrativă propriu-zisă 

 Răspunderea administrativă propriu-zisă priveşte sfera raporturilor de drept 
administrativ şi, implicit, a participanţilor la aceste raporturi şi se fundamentează 
pe nerespectarea de către aceştia a obligaţiilor ce le-au revenit în cadrul acestor 
raporturi juridice. Aceasta este o răspundere tipic administrativă, spre deosebire de 
răspunderea contravenţională care, deşi este tot o răspundere de natură administrativă, 
este totuşi o formă atipică a acesteia12. 

 Răspunderea administrativă propriu-zisă este calificată ca reprezentând acea 
formă de răspundere juridică, instituită prin normele dreptului administrativ cu 
caracter represiv, care intervine în cazul încălcării cu vinovăţie a normelor dreptului 
administrativ, altele decât cele ce instituie o răspundere contravenţională ori una 
materială13. 

 Astfel, subiectul care se situează pe treapta superioară a raportului juridic de 
drept administrativ are de regulă şi abilitarea de a trage la răspundere celălalt 
subiect, în cazul în care acesta din urmă are o conduită care excede drepturilor şi 
obligaţiilor ce-i revin din raportul juridic respectiv. Acest drept îl au nu numai 
autorităţile administraţiei publice, ci şi autorităţi publice din sfera celorlalte puteri 
ale statului, atunci când acestea desfăşoară activităţi administrative ca activităţi 
auxiliare obiectului principal de activitate, adică atunci când intră în raporturi 
juridice administrative14. 

 În consecinţă, temeiul obiectiv al acestei forme de răspundere îl reprezintă 
abaterile administrative ce nu au caracter contravenţional. 

 Răspunderea administrativă propriu-zisă, privită de unii doctrinari ca o 
categorie distinctă a răspunderii administrativ-disciplinare presupune derularea 
unei proceduri complexe ce cuprinde următoarele etape: a) constatarea abaterii 
administrative de către organul de control; b) aplicarea sancţiunii administrative; 
c) exercitarea căilor de atac prevăzute de legislaţia în materie; d) executarea silită, 
care intervine în cazul menţinerii sancţiunii.  

 În doctrina administrativă nu există o enumerare, nici măcar exemplificativă, 
a abaterilor administrative sau a sancţiunilor administrative datorită extremei lor 
diversităţi ca denumire dar şi ca regim juridic. Este motivul pentru care, dispoziţiile 
legale în care acestea sunt consacrate trebuie analizate prin raportare la elementele 
care caracterizează atât abaterea administrativă cât şi sancţiunea administrativă 
aplicabilă în cazul săvârşirii celei dintâi.  

 De altfel, răspunderea administrativă propriu-zisă trebuie să întrunească şi 
ea condiţiile generale ale oricărei forme de răspundere şi anume: fapta ilicită, 
                                                            
 12 M. Preda, Drept administrativ. Partea generală, ediţia a IV-a, Editura Lumina Lex, 
Bucureşti, 2006, p.274 şi urm. 
 13 Idem, p. 275. 
 14 Idem, p. 276. 
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rezultatul vătămător, raportul de cauzalitate dintre faptă şi rezultat şi vinovăţia 
făptuitorului.  

 Deoarece în majoritatea cazurilor, legislaţia nu prevede proceduri speciale 
de aplicare a sancţiunilor administrative propriu-zise, în absenţa unui Cod de 
procedură administrativă se aplică procedura emiterii unui act administrativ. 

 
3. Răspunderea administrativ-disciplinară 
3.1. Definiţie şi trăsături 
Dreptului administrativ îi este specifică răspunderea autorităţilor adminis-

traţiei publice, a autorităţilor publice, în concret, a funcţionarilor publici, pentru 
încălcarea obligaţiilor rezultate din raporturile administrative de subordonare15. 

Această răspundere tipic administrativă îşi are fundamentul în încălcarea de 
către un subiect de drept a disciplinei administrative ce ar trebui să caracterizeze 
activitatea autorităţilor administraţiei publice, de unde calificarea ca fiind o 
răspundere administrativ-disciplinară. 

În doctrina administrativă s-au manifestat rezerve faţă de utilizarea unei 
asemenea sintagme, argumentându-se că, într-un raport juridic de drept 
administrativ, unul dintre subiecţi poate fi şi o persoană fizică sau juridică privată, 
şi nu doar o autoritate publică, situaţie în care problema unei „discipline” în 
activitate şi, deci, a aplicării unei sancţiuni „administrativ-disciplinare” se pune în 
alţi termeni decât în cazul autorităţii administraţiei publice sau al funcţionarului 
public. De aici, concluzia utilizării mai degrabă a expresiei de „răspundere 
administrativă propriu-zisă”?16 

 În opinia noastră, sintagma răspundere administrativ-disciplinară, nu 
obligăla corelarea ideii de disciplină cu ideea de serviciu, de autoritate publică 
saude funcţionar public, fiind o formulare care permite delimitarea de celelalte 
forme ale răspunderii administrative, dominante, cea contravenţională şi, respectiv, 
cea patrimonială. 

 Răspunderea administrativ-disciplinară intervinemai ales, în activitatea 
funcţionarilor publici, reprezentând de altfel, una din cele patru forme de răspun-
dere reglementate de Statutul acestora. În acest caz este vorba de o formă a 
răspunderii subiective, bazată pe ideea de culpă, de vinovăţie, în săvârşirea abaterii 
disciplinare de către funcţionarul public17. 

 Răspunderea administrativ-disciplinară este calificată în cel mai amplu 
tratat consacrat instituţiilor fundamentale ale dreptului administrativ ca 
reprezentând„situaţia juridică care constă într-un ansamblu de drepturi şi obligaţii 
conexe, conţinut al raporturilor juridice sancţionatorii, stabilite de regulă între un 
organ al administraţiei publice sau, după caz, un funcţionar public şi autorul unei 
                                                            
 15 A. Iorgovan, op. cit., p. 359. 
 16 M. Preda, op. cit., p. 275. 
 17 V. Vedinaş, Drept administrativ, ediţia a IX-a revăzută şi actualizată, Editura Universul 
Juridic, Bucureşti, 2015, p. 295. 
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abateri administrative (autoritate publică, funcţionar public, structură nestatală, 
persoană fizică), abatere ce nu este contravenţionalizată”18. 

Într-o formulare mai sintetică, răspunderea administrativă este privită ca acea 
formă a răspunderii juridice care se angajează atunci când autorităţile administraţiei 
publice, funcţionarii publici şi particularii încalcă normele de drept care prevăd 
angajarea acestei răspunderi pentru că au săvârşit abateri administrative19. 

 Răspunderea administrativă a funcţionarilor publici, inclusiv a celorlalţi 
angajaţi contractuali de la nivelul autorităţilor administraţiei publice, priveşte 
numai cazurile în care aceştia săvârşesc abateri administrative în timpul şi în 
legătură cu exercitarea atribuţiilor de serviciu. Celelalte abateri administrative 
săvârşite de către aceştia sunt considerate abateri administrative comune cu cele 
săvârşite de particulari. 

 În mod obişnuit, abaterea administrativă înseamnă neîndeplinirea sau îndepli-
nirea defectuoasă a obligaţiilor subiectelor subordonate în raporturile de drept 
administrativ. 

 În sens larg, abaterea administrativă (faptul administrativ ilicit) este privită 
de unii autori ca o încălcare sau nesocotire a normelor de drept administrativ, care 
poate atrage răspunderea administrativă sau măsuri de executare silită pentru ca în 
sens restrâns ea să fie percepută doar ca încălcarea normelor de drept 
administrativ care ar reprezenta o contravenţie şi, în consecinţă, ar antrena 
răspunderea contravenţională20. 

 Deci, dacă din sfera largă a abaterilor administrative am înlătura contravenţiile, 
ne-ar mai rămâne o categorie de încălcări ale normelor dreptului administrativ, ca 
abateri propriu-zise având un grad de pericol social mai redus decât contravenţia. 
Distincţia esenţială dintre abateri şi contravenţii rezidă în modul lor de consacrare şi 
implicit de sancţionare, întrucât pentru contravenţii trebuie să existe întotdeauna o 
faptă expres indicată şi o sancţiune expres prevăzută21. 

 Abaterea administrativă, ca orice faptă ilicită, este săvârşită cu vinovăţie, de 
unde rezultă că răspunderea administrativă se întemeiază pe culpă. Dovada culpei va 
reveni autorităţii competente să tragă la răspundere, iar aplicarea sancţiunii 
administrativ-disciplinare trebuie să fie stabilită avându-se în vedere gradul de 
vinovăţie22. 

 Faţă de definiţia formulată, în doctrină au fost reţinute următoarele trăsături 
ale răspunderii administrativ-disciplinare:a) se fundamentează, de regulă, pe 
încălcarea unui raport de drept administrativ, putând interveni şi pentru abateri 
administrative ce rezultă din săvârşirea unor fapte prevăzute generic de legea 
penală, în condiţiile stabilite de această lege; b) subiectul activ este întotdeauna o 
                                                            
 18 A. Iorgovan, op. cit., p. 361. 
 19 V. Prisăcaru, op. cit., 2002, p. 687. 
 20 R.N. Petrescu, op. cit., p. 587; I. Santai, Drept administrativ şi ştiinţa administraţiei, vol. II, 
ediţie parţial revizuită, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, 2008, p. 392. 
 21 I. Santai, op. cit., p. 392. 
 22 A. Iorgovan, op. cit., p. 364. 
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autoritate publică, de regulă o autoritatea administraţiei publice; c) se bazează pe 
vinovăţie, iar aptitudinea subiectului pasiv de a figura în raporturile juridice pe care ea 
le presupune se bazează pe capacitatea acestuia de drept administrativ;d) sancţiunile 
sale nu sunt privative de libertate23. 

 
3.2.  Aspecte procedurale privind răspunderea 

 administrativ-disciplinară 
 Sancţiunile administrativ-disciplinare sunt dintre cele mai diferite, iar în 

unele domenii de activitate ale administraţiei publice ele au o configuraţie 
sistemică cu un regim juridic procedural foarte amplu24. 

 Spre exemplu, Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 99/2006 privind 
instituţiile de credit şi adecvarea capitalului25consacră o formă de răspundere 
administrativă-propriu-zisă, rezultat al săvîrşirii unor abateri administrative de către 
instituţia de credit sau reprezentanţi ai acesteia. De altfel, stabilind autoritatea 
competentă să constate faptele descrise în capitolul consacrat unor măsuri, sancţiuni 
şi alte măsuri sancţionatoare, art. 233 alin.(1) din O.U.G. nr. 99/2006 le şi defineşte 
ca fiind încălcări ale disciplinei bancare.  

 Printre sancţiunile consacrate reţinem: avertismentul scris, avertismentul 
public prin care se indică persoana fizică, instituţia de credit, societatea financiară 
holding sau societatea financiară holding mixtă responsabilă şi fapta săvârşită, 
amenda aplicabilă persoanei juridice în anumite condiţii, amenda aplicabilă persoanei 
fizice, într-un anumit cuantum etc. În egală măsură pot fi aplicate şi măsuri 
sancţionatoare precum: ordinul de încetare a conduitei ilicite a persoanei fizice sau 
juridice şi de abţinere de la repetarea acesteia, interzicerea temporară a exercitării 
unor funcţii într-o instituţie de credit de către persoane cu funcţii de conducere expres 
identificate, retragerea autorizaţiei acordate instituţiei de credit, suspendarea 
exercitării drepturilor de vot ale acţionarului sau acţionarilor responsabili etc.  

 Denumirea acestor sancţiuni, precum şi regimul lor juridic sunt relativ 
diversificate, după cum se referă la autorităţi publice, la funcţionari publici, la structuri 
nestatale sau la persoane fizice ce nu deţin funcţii publice.Sub aspectul denumirii, ele 
se aseamănă cu cele penale sau contravenţionale (ca de exemplu sancţiunea amenzii) 
sau cu cele disciplinare, în sensul dreptului muncii, pentru angajaţii cu contract de 
muncă (ca de exemplu, reducerea salariului, retrogradarea din funcţie, destituirea din 
funcţie etc.). Este motivul pentru care simpla denumire a sancţiunii nu se dovedeşte 
suficient de relevantă pentru a putea stabili dacă este vorba despre o răspundere 
administrativ-disciplinară sau despre o răspundere având o altă natură.  

 Prin urmare, alături de denumire, trebuie avut în vedere regimul juridic 
aplicabil şi temeiul aplicării sancţiunii26. 
                                                            
 23 Ibidem. 
 24 Idem, p. 366. 
 25 Publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr.1027 din 27 decembrie 2006. 
 26 A. Iorgovan, op. cit., p. 366. 
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 Un alt exemplu regăsim în Legea nr. 96/2006 privind Statutul deputaţilor şi 
al senatorilor republicată27 ce se referă în cap. IX, la Regimul disciplinei 
parlamentare, şi consacră în art. 50 sintagma „sfera abaterilor disciplinare”, iar în 
art.51 enumeră „sancţiunile disciplinare” şi anume: atenţionarea verbală, 
chemarea la ordine, retragerea cuvântului, îndepărtarea din sală pe durata 
şedinţei, avertismentul scris. Şi în art. 455 din Legea nr. 95/2006 privind reforma 
în domeniul sănătăţii republicată28 se regăsesc sancţiunile disciplinare ce pot fi 
aplicate de Colegiul Medicilor din România, fiind enumerate mustrarea şi 
avertismentul până la sancţiunea retragerii calităţii de membru al Colegiului 
Medicilor din România29. 

 O altă problemă a teoriei răspunderii în dreptul administrativ o reprezintă 
delimitarea sferei sancţiunilor administrative, în sensul de sancţiuni 
administrativ-disciplinare, de sancţiunile de drept administrativ, ce evocă sfera 
măsurilor cu caracter administrativ de siguranţă, de ocrotire şi de protecţie, 
denumite în mod uzual măsuri de simplă poliţie administrativă.Sancţiunile de 
drept administrativ intervin indiferent dacă s-a săvârşit sau nu o faptă ilicită, în 
unele situaţii chiar neluarea unor asemenea măsuri poate fi privită ca o faptă ilicită; 
dacăs-a săvârşit o abatere, intervenţia acestor măsuri nu este ţinută de întrunirea 
condiţiilor răspunderii juridice30. 

 Viitorul Cod de procedură administrativăar trebui să precizeze principiile 
destabilire şi aplicare a sancţiunilor administrative precum şi a sancţiunilor de 
dreptadministrativ, privite ca simple măsuri de poliţie administrativă, urmând ca 
sancţiunile contravenţionale să fie reglementate distinct, într-o lege-cadru sau 
într-un viitor Cod al contravenţiilor31. 

 Ar fi necesară, de lege ferenda, o reglementare a răspunderii administrative, 
ca o procedură administrativă contencioasă. Ţine de esenţa acestei proceduri 
existenţa unor reguli cu privire la constatarea faptei, la termenele de prescripţie sau 
de decădere, la stabilirea autorităţii administrative competente, la conţinutul actului 
administrativ de sancţionare, la exercitarea căilor de atac, la modalităţile de 
executare, la reabilitare etc32. 

 De lege lata, se mai susţine în doctrină, atunci când actele normative ce 
prevăd sancţiuni administrativ-disciplinare nu conţin norme specifice, ar trebui să 
se aplice normele necontencioase sau, după caz, contencioase ale dreptului comun 
procedural administrativ. Ar fi vorba în esenţă despre dispoziţiile conţinute în 
reglementarea privitoare la dreptul de petiţionare, precum şi în cea privitoare la 
contenciosul administrativ. 

                                                            
 27 Republicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 49 din 22 ianuarie 2016. 
 28 Republicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 652 din 28 august 2015. 
 29 M.-E. Mihăilescu, Sancţiunile contravenţionale. Aspecte de drept material în dreptul 
românesc şi comparat, Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2013, p. 37 şi urm. 
 30 A.Iorgovan, op. cit., p. 367 şi urm. 
 31 Idem, p. 369. 
 32 Idem, p. 370. 
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 Se mai apreciază că, uneori, chiar legiuitorul face o asimilare implicită între 
răspunderea administrativă propriu-zisă şi răspunderea contravenţională, insti-
tuind fie numai răspunderea contravenţională, fie numai pe cea administrativă, pe 
lângă alte forme de răspundere juridică.33 

 Cu titlu de exemplu sunt menţionate dispoziţiile art. 75 din Statutul 
funcţionarilor publici potrivit cărora: „încălcarea de către funcţionarii publici, cu 
vinovăţie, a îndatoririlor de serviciu atrage răspunderea disciplinară, contravenţiona-
lă, civilă sau penală, după caz”.Se poate observa că legiuitorul nu prevede expres 
şi o răspundere administrativă propriu-zisă a funcţionarilor publici, ci numai una 
„contravenţională”. De aici nu putem însă trage concluzia că funcţionarii publici 
sunt absolviţi de răspundere administrativă propriu-zisă, ci numai faptul că 
legiuitorul a avut în vedere o răspundere administrativă „în sens larg”, în care 
include şi răspunderea „contravenţională”, aceasta din urmă fiind, de fapt, o 
răspundere administrativă atipică34. 

 În realitate, în opinia noastră, lucrurile nu sunt aşa complicate. Statutul 
funcţionarilor publici a stabilitpatru forme de răspundere juridică, şi anume: două 
forme clasice, răspunderea civilă şi răspunderea penală şi respectiv, două forme 
de răspundere administrativă, o răspundere administrativ-disciplinară, diferită de 
răspunderea disciplinară specifică angajaţilor contractuali, supuşi dispoziţiilor 
Codului muncii şi o răspundere administrativ-contravenţională, care în opinia 
noastră nu era necesară, atâta vreme cât este consacrată în detaliu răspunderea 
administrativ-disciplinară, specifică funcţionarilor publici.  

 
4. Răspunderea administrativ-contravenţională. Aspecte de drept material 
4.1. Definiţia şi trăsăturile contravenţiei. Acte normative ce reglementează 
contravenţii 

 În doctrina administrativă, contravenţia este privită atât ca fenomen social, cât şi 
ca fenomen juridic. Privită ca fenomen social, noţiunea de contravenţie evoluează ca şi 
noţiunea de moralitate, declararea unui anumit fapt drept contravenţie depinzând de 
aprecierea pe care majoritatea membrilor societăţii o conferă unei anumite fapte.Ca 
fenomen juridic, contravenţia este caracterizată de incriminarea sa (adică de calificarea 
unei anumite acţiuni sau inacţiuni socialmente periculoasă drept contravenţie), dar şi 
prin stabilirea unei sancţiuni pentru săvârşirea ei (de către puterea legiuitoare sau de o 
anumită autoritate administrativă)35. 

 Asemeni vechiului act normativ în materie (Legea nr. 32/1968 – n.n., 
D.A.T.) şi actuala reglementare, Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul 
juridic al contravenţiilor36, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 
180/200237, defineşte chiar din primul său articol contravenţia.Spre deosebire de 
                                                            
 33 M. Preda, op. cit., p. 277. 
 34 Ibidem.  
 35 L. Giurgiu, C.G. Zaharie, op. cit., p. 508. 
 36 Publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001. 
 37 Publicată în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 268 din 22 aprilie 2002. 
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vechea definiţie, care se raporta la sistemul normativităţii juridice stabilit prin 
Constituţia din 1965, specific organizării politico-statale caracteristice acelui 
regim, definiţia actuală are în vedere actele normative ale autorităţilor publice 
consacrate prin Constituţia României din 1991. 

 Totodată, schimbarea de fond ce a intervenit constă în renunţarea la 
delimitarea contravenţiei de infracţiune, după criteriul gradului de pericol social, 
chiar în conţinutul definiţiei acesteia, delimitare devenită în timp nerelevantă38. 

 Faptă care aduce atingere unor valori sociale, evident că aceasta are o 
anumită gravitate şi implicit este periculoasă pentru societate, de unde întrebarea 
din doctrină dacă eliminarea criteriului pericolului social al contravenţiei privit ca 
fiind mai redus decât cel al infracţiunii este îndreptăţită. Chiar dacă lato-sensu, 
contravenţia poate fi considerată o formă a ilicitului penal, după cum s-a pronunţat 
Curtea Europeană a Drepturilor Omului în mai multe cauze dar şi Curtea 
Constituţională, prin anumite decizii, aceasta are o gravitate pe care doar 
legiuitorul o poate aprecia, prin sancţiunea aplicabilă39. 

 Doctrina a mai reţinut că definiţia contravenţiei ar trebui să cuprindă 
elemente univoce şi specifice, neinterpretabile, şi care să nu creeze suprapuneri, 
interferenţe sau confuzii cu genuri de răspundere juridică proprii săvârşirii altor 
categorii de fapte40. 

 Art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al 
contravenţiilor, astfel cum acesta a fost modificat şi completat prin Legea nr. 
180/2002,stipulează: „Legea contravenţională apără valorile sociale care nu sunt 
ocrotite prin legea penală. Constituie contravenţie fapta săvârşită cu vinovăţie, 
stabilită şi sancţionată ca atare prin lege, ordonanţă, prin hotărâre a Guvernului 
sau, după caz, prin hotărâre a consiliului local al comunei, oraşului, municipiului 
sau al sectorului municipiului Bucureşti, a consiliului judeţean ori a Consiliului 
General al Municipiului Bucureşti.” 

 Două elemente au fost adăugate prin Legea de aprobare a O.G. nr. 2/2001. 
Pe de o parte, a fost menţionat expres rolul „legii contravenţionale” de a apăra 
valorile sociale lipsite de ocrotire prin legea penală, deşi contravenţii pot fi stabilite 
nu doar prin „legi” contravenţionale, ci şi prin alte categorii de acte normative 
expres enumerate. Prin urmare, sintagma „lege contravenţională” ar putea fi 
acceptată în acest context, doar în sens larg, privită ca orice act normativ. Credem 
totuşi că folosirea sintagmei „legislaţia contravenţională (…)” ar fi fost mai 
indicată.Pe de altă parte, printre actele normative ce pot stabili şi sancţiona 
contravenţii, s-a adăugat şi ordonanţa, act ce conţine norme juridice cu putere de 
lege, care poate să stabilească şi să sancţioneze contravenţii, şi ar fi fost firesc să se 
regăsească încă de la început, în conţinutul enumerării.   
                                                            
 38 I. Poenaru, Regimul juridic al contravenţiilor. Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, Editura 
Lumina Lex, Bucureşti, 2002, p. 27 şi urm. 
 39 M. Ursuţa, Procedura contravenţională, ediția a III-a revăzută şi adăugită, Editura 
Universul Juridic, Bucureşti, 2010, p. 76. 
 40 I. Poenaru, op. cit., p. 30. 
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 Actuala definiţie, s-a susţinut în doctrină, cu ocazia analizei textului iniţial al 
ordonanţei, aparent mai tehnică decât cea din legea abrogată, trebuie considerată 
totuşi mai aproape de un concept ştiinţific. Afirmaţia se bazează pe constatarea că 
elementele definitorii ale conceptului sunt mai exacte, obiective şi neinterpretabile 
şi, în consecinţă, apte să dezvolte o teorie care să fundamenteze un gen de 
răspundere juridică autonomă41. 

 Există şi o opinie critică privind modul de definire a contravenţiei, ce se înte-
meiază pe constatarea, evidentă de altfel, potrivit căreia, nu fapta poate fi sancţionată 
(aşa cum rezultă din textul legal), ci doar cel care o săvârşeşte poate fi sancţionat42. 

 În doctrina recentă, dreptul contravenţional - analizat de unii autori ca o 
ramură distinctă- este privit ca având un caracter subsidiar faţă de dreptul penal, 
deoarece incriminările de natură contravenţională intervin numai în măsura în care 
aceeaşi faptă nu este incriminată de legea penală. Lipsa diferenţelor de natură 
calitativă, dintre contravenţii şi infracţiuni determină unele consecinţe juridice 
precum: inadmisibilitatea coexistenţei celor două forme de răspundere, pentru una 
şi aceeaşi faptă şi inadmisibilitatea stabilirii unor sancţiuni contravenţionale mai 
severe decât cele penale. Şi totuşi, din păcate, legislaţia actuală oferă multe 
asemenea exemple, prevederi calificate ca fiind neconstituţionale deoarece prin 
conţinutul lor încalcă principiul proporţionalităţii protecţiei valorilor sociale dedus 
din art.53 din Constituţie43. 

 Din definiţia contravenţiei rezultă două trăsături ale acesteia. În primul rând, 
contravenţia este o faptă săvârşită cu vinovăţie, având deci un caracter ilicit, în 
sensul că ea atacă anumite valori sociale ocrotite de lege, altele decât cele ocrotite 
de legea penală. Valorile sociale ce formează obiectul contravenţiei pot fi vătămate 
în cele mai diverse forme44. 

 Prin vinovăţie se înţelege starea subiectivă a autorului faptei ilicite, în 
momentul încălcării ordinii de drept, exprimând atitudinea psihică, negativă a 
acestuia faţă de interesele şi valorile sociale ocrotite de normele juridice45. 

 Ilicitul contravenţional se raportează la atitudinea psihică a făptuitorului faţă 
de consecinţele negative ale faptelor săvârşite. Doar o persoană responsabilă care 
are aptitudinea de a-şi da seama de semnificaţia acţiunilor sau inacţiunilor sale, 
capabilă să le stăpânească şi să le dirijeze, poate acţiona cu vinovăţie46. 

 Ilicitul contravenţional poate să constea într-o acţiune, într-o inacţiune sau în 
fapte comisiv-omisive, legate indisolubil de o anumită atitudine psihică a autorului 
acestor fapte faţă de consecinţele lor negative47. 
                                                            
 41 Idem, p. 33. 
 42 D. Brezoianu, op. cit., p. 120 şi urm. 
 43 M.A. Hotca, Regimul juridic al contravenţiilor. Comentarii şi explicaţii, ed.5, Ed. C.H. Beck, 
Bucureşti, 2012, p. 8 şi urm. 
 44 Idem, p. 24. 
 45 M. Preda, op. cit., p. 285. 
 46 M.M. Pivniceru, P. Susanu, D. Tudorache, Contravenţia. Îndrumar teoretic şi practic,  
Ed. Institutul European, Iaşi, p. 8. 
 47 A. Iorgovan, op. cit., p. 386. 
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 Ca şi în dreptul penal, şi în cazul răspunderii contravenţionale vinovăţia 
îmbracă două forme: intenţia şi culpa. Fapta se consideră săvârşită cu intenţie 
atunci când făptuitorul a prevăzut rezultatul faptei sale, urmărind producerea lui 
prin săvârşirea acelei faptei (intenţia directă) precum şi atunci când făptuitorul a 
prevăzut rezultatul faptei sale şi, deşi nu îl urmărea, a acceptat posibilitatea 
producerii lui (intenţia indirectă).Fapta este săvârşită din culpă atunci când 
făptuitorul a prevăzut rezultatul faptei sale, dar nu l-a acceptat, socotind fără temei 
că el nu se va produce (uşurinţă sau culpă cu previziune), precum şi atunci când 
făptuitorul nu a prevăzut rezultatul faptei sale, deşi trebuia şi putea să-l prevadă 
(neglijenţă sau culpă fără previziune)48. 

 Potrivit Noului Cod penal, Legea nr. 286/200949, intrat în vigoare la  
1 februarie 2014, vinovăţie există şi când fapta este săvârşită cu intenţie depăşită. 
„Existăintenţie depăşită când fapta constând într-o acţiune sau inacţiune 
intenţionată produce un rezultat mai grav care se datorează culpei făptuitorului”.  

 În toate cazurile în care lipseşte vinovăţia, o faptă prevăzută de legea 
contravenţională nu poate fi considerată contravenţie. Totodată, în practică se 
constată că nu întotdeauna există suficientă rigoare în ceea ce priveşte conţinutul 
noţiunii de vinovăţie50. 

 În al doilea rând, o a doua trăsătură dedusă din definiţia actuală a contravenţiei 
se referă la actele normative prin care pot fi stabilite şi sancţionate contravenţii şi 
implicit la autorităţile publice competente să le emită.Astfel, potrivit art. 2 alin. (1) 
din ordonanţă, „contravenţiile pot fi stabilite şi sancţionate prin legi, ordonanţe 
sau hotărâri ale Guvernului în toate domeniile de activitate, fiind vorba, deci, 
despre o competenţă materială generală.”  

 Aceste acte normative au o sferă de reglementare nelimitată în materie iar 
fără a se menţiona expres reiese că, aceasta este condiţionată de respectarea 
ierarhiei izvoarelor dreptului contravenţional51.Ca autorităţi competente în materie, 
la nivel central, este vorba despre Parlament şi Guvern. Nu au dreptul de a adopta 
reglementări în materie contravenţională, ministerele şi celelalte autorităţi publice 
centrale, inclusiv serviciile publice de concentrate sau structurile acestora din 
teritoriu, cu excepţia celor cărora li se conferă acest drept prin legi speciale.Potrivit 
art. 2 alin. (2) din ordonanţă, prin „hotărâri ale autorităţilor administraţiei publice 
locale sau judeţene se stabilesc şi se sancţionează contravenţii în toate domeniile 
de activitate pentru care acestora le sunt stabilite atribuţii prin lege, în măsura în 
care în domeniile respective nu sunt stabilite contravenţii prin legi, ordonanţe sau 
prin hotărâri ale Guvernului.” 

 În general, din ansamblul prevederilor mai sus menţionate privind actele 
normative prin care pot fi stabilite şi sancţionate contravenţii rezultă că doar 
                                                            
 48 M. Preda, op. cit., p. 286. 
 49 Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 510 din 24.07.2009. 
 50 M.A. Hotca, op. cit., p. 41 şi urm. 
 51 Idem, p. 73. 
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faptele considerate ca atare prin legi, ordonanţe şi hotărâri ale Guvernului precum 
şi prin acte ale autorităţilor administraţiei publice locale sunt contravenţii, fiind 
vorba despre principiul legalităţii contravenţionalizării52. 

 La începutul anilor ’80, această trăsăturăa contribuit la fundamentarea teoriei 
potrivit căreia şi în materia contravenţiilor, ca şi în materie penală, trebuia impus 
„principiul supremaţiei legii”, majoritatea autorilor corelând acest principiu cu 
ideea adoptării unui Cod al contravenţiilor care să cuprindă o parte generală, o 
parte specială şi o parte procesuală53. 

 Pe aceeaşi linie de idei, în prezentse apreciază că, răspunderea con-
travenţională nu poate interveni, într-un caz concret, decât în temeiul unei regle-
mentări juridice, în baza unui act normativ de un anumit nivel, ceea ce îi asigură 
caracterul unei răspunderi legale54. 

 Spre deosebire de reglementarea anterioară în materie, ordonanţa a introdus 
dispoziţii speciale privind administraţia publică a municipiului Bucureşti. Astfel, 
conform art. 2 alin. (3), aşa cum acesta a fost aprobat prin lege, „consiliile 
localeale sectoarelor municipiului Bucureşti pot stabili şi sancţiona contravenţii 
în mai multe domenii expres enumerate, şi anume: salubritate; activitatea din 
pieţe, curăţenia şi igienizarea acestora; întreţinerea parcurilor şi spaţiilor verzi, a 
spaţiilor şi locurilor de joacă pentru copii; amenajarea şi curăţenia spaţiilor din 
jurul blocurilor de locuinţe, precum şi a terenurilor virane; întreţinerea bazelor şi 
obiectivelor sportive aflate în administrarea lor; întreţinerea străzilor şi 
trotuarelor, a şcolilor şi a altor instituţii de educaţie şi cultură; întreţinerea 
clădirilor, împrejmuirilor şi a altor construcţii; depozitarea şi colectarea 
gunoaielor şi a resturilor menajere.” În plus, potrivit art. 2 alin. (4), „Consiliul 
General al Municipiului Bucureşti poate stabili şi alte domenii de activitate din 
competenţa consiliilor locale ale sectoarelor, în care acestea pot stabili şi sancţiona 
contravenţii,” fiind necesară, deci, o delegare de competenţă. 

 Chiar dacă potrivit dispoziţiilor ordonanţei, Consiliul General al 
Municipiului Bucureşti dispune de o competenţă materială generală în materia 
stabilirii şi sancţionării contravenţiilor, el nu poate adopta acte normative cu acest 
obiect de reglementare în domeniile date de lege (ordonanţă – n.n., D.A.T.) în 
competenţa consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, constatare 
bazată pe principiile legalităţii şi specializării competenţei autorităţilor publice şi 
pe caracterul imperativ al normelor legale în materie de competenţă55. 

 După cum s-a apreciat în doctrină, actuala reglementare prevede nivelul 
actelor normative prin care pot fi stabilite contravenţii, cu respectarea unui criteriu 
teritorial şi al unuia material privind sferele sau domeniile de activitate vizate56. 
                                                            
 52 M. Preda, op. cit., p. 286; M.M. Pivniceru, P. Susanu, D. Tudorache, op. cit., p. 9 şi urm. 
 53 A. Iorgovan, op. cit., p. 390. 
 54 I. Poenaru, op. cit., p. 20. 
 55 A. Trăilescu, Drept administrativ, Ediţia 4, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2010, p. 210. 
 56 I. Poenaru, în I. I. Poenaru, II. I. Santai, Noul regim al contravenţiilor. Ordonanţa Guvernului nr. 
2/2001, în Dreptul, nr. 12/2001, p. 6.  
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La aceste dispoziţii iniţiale ale ordonanţei, Legea de aprobare a introdus un 
nou alineat având următorul cuprins: „Hotărârile consiliilor locale sau judeţene 
ori, după caz ale sectoarelor municipiului Bucureşti, prin care s-au stabilit 
contravenţii cu nesocotirea principiilor prevăzute la alin. (2)-(4) sunt nule de 
drept. Nulitatea se constată de instanţa de contencios administrativ competentă, 
la cererea oricărei persoane interesate”. Este remediul la care ne-am referit mai 
sus, faţă de situaţia în care dispoziţii privind stabilirea şi sancţionarea 
contravenţiilor conţinute în acte ale autorităţilor administraţiei publice locale 
încalcă dispoziţii conţinute în acte ale autorităţilor administraţiei publice centrale, 
sau mai mult, în legi ale Parlamentului. În plus, este pentru prima dată când, într-o 
reglementare consacrată contravenţiilor, este prevăzută expres competenţa instanţei 
de contencios administrativ, de a constata nulitatea unor acte normative de 
competenţa autorităţilor administraţiei publice locale prin care se stabilesc şi se 
sancţionează contravenţii cu încălcarea dispoziţiilor conţinute de reglementarea 
cadru în materie.  

Potrivit art. 3 alin.(1) din O.G. nr. 2/2001, „actele normative prin care se 
stabilesc contravenţii vor cuprinde descrierea faptelor ce constituie contravenţii şi 
sancţiunea ce urmează să se aplice pentru fiecare dintre acestea.” Descrierea 
contravenţiei în actul normativ trebuie să cuprindă elementele proprii şi suficiente 
care să-i asigure autonomia legislativă57. 

Din punct de vedere al prevederii faptelor ilicite în acte normative, e de părere 
acelaşi autor există deosebiri între infracţiune, contravenţie şi abatere disciplinară.  

În cazul sancţiunii cu amenda, se precizează expres în ordonanţă, „se vor 
stabililimita minimă şi maximăa acesteia sau, după caz,cote procentuale din 
anumite valori; se pot stabili şi tarife de determinare a despăgubirilor pentru 
pagubele pricinuite prin săvârşirea contravenţiilor.” Şi această prevedere ce 
păstrează în linii generale fondul de idei al reglementării anterioare a dus în 
doctrină la dezvoltarea principiului legalităţii sancţiunii contravenţionale58. 

Potrivit alin.(2) al art. 3 din O.G.nr.2/2001, răspunderea contravenţională a 
persoanei juridice operează numai dacă în actul normativ de stabilire şi sancţionare 
a contravenţiilor se stipulează în mod expres că persoana juridică răspunde 
contravenţional, răspunderea acesteia neexcluzând răspunderea persoanei fizice 
care a săvârşit în mod nemijlocit contravenţia59. 

Potrivit art. 4 din O.G. nr. 2/2001: „Dispoziţiile din actele normative prin 
care se stabilesc şi se sancţionează contravenţiile intră în vigoare în termen de 30 
de zile de la data publicării, iar în cazul hotărârilor consiliilor locale sau judeţene, 
punerea în aplicare se face şi cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 49 alin. 
(2) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001”. 
                                                            
 57 M. Preda, op. cit., p. 284. 
 58 M.M. Pivniceru, P. Susanu, D. Tudorache, op. cit., p. 10 şi urm. 
 59 M.A. Hotca, op. cit., p. 87. 
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Pornind de la premisa că, potrivit art. 12 alin.(1) teza finală din Legea  
nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor 
normative republicată60, termenul de intrare în vigoare a actelor normative se 
calculează „pe zile calendaristice, începând cu data publicării în “Monitorul Oficial 
al României”, şi expiră la ora 24:00 a celei de-a treia zi de la publicare” este 
evident că, amânarea intrării în vigoare cu 30 de zile a reglementărilor în materie a 
urmărit ca toţi cei interesaţi să ia din timp cunoştinţă de dispoziţiile sancţionatoare. 
Totuşi se menţionează expres şi posibilitatea ca, în cazuri urgente, să poată fi 
prevăzută intrarea în vigoare a acestor acte într-un termen mai scurt, nu mai mic de 
10 zile. Evident însă, că respectarea în practică a acestor prevederi creează probleme 
în practică. În plus, revizuirea Constituţiei, sub aspectul decalării momentului în care 
intră în vigoare legile (3 zile de la data publicării) a complicat lucrurile, născându-se 
o nouă întrebare, aceea dacă în cazul legilor care stabilesc şi sancţionează 
contravenţii, la termenul lung de 30 de zile sau la termenul scurt de 10 zile ar mai 
trebui adăugate cele 3 zile prevăzute de legiuitorul constituant derivat ? 

În ce priveşte conţinutul art. 49 alin. (2) din Legea administraţiei publice 
locale nr. 215/2001, menţionat mai sus, este vorba de termenul de 5 zile de la data 
comunicării oficiale către prefect în care sunt aduse la cunoştinţă publică hotărâ-
rile cu caracter normativ. 

 
4.2. Sancţiunile contravenţionale 
Spre deosebire de sancţiunile civile, care se caracterizează printr-o mare 

stabilitate, sancţiunile contravenţionale sunt în continuă transformare în funcţie de 
specificul abaterilor care se săvârşesc, caracteristică ce face dificilă totuşi, 
codificarea lor. Sancţiunile contravenţionale sunt prevăzute atât în reglementarea 
cadru în materie cât şi în legi speciale contravenţionale61. 

Sancţiunea contravenţională este o măsură de constrângere şi reeducare, 
aplicată contravenientului în scopul îndreptării acestuia şi a prevenirii săvârşirii 
contravenţiilor62. 

În doctrină au fost identificate principii ale sancţiunilor contravenţionale 
precum: principiul legalităţii, principiul compatibilităţii acestora cu concepţia moral-
juridică a societăţii; principiul individualizării, principiul personalităţii şi principiul 
unicităţii aplicării63. 

Spre deosebire de reglementarea anterioară care prevedea trei tipuri de sanc-
ţiuni (avertismentul, amenda şi confiscarea administrativă),  O.G. nr. 2/2001 are o 
concepţie modernă, stabilind în art. 5 alin. (1) că sancţiunile contravenţionale sunt 
principale şi complementare64. 

                                                            
 60 Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 260 din 21 aprilie 2010.  
 61 A. Iorgovan, op. cit., p. 408. 
 62 M.A. Hotca, op. cit., p. 109. 
 63 Ibidem. 
 64 R.N. Petrescu, op. cit., p. 594. 
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Sancţiunile contravenţionale principale sunt: avertismentul; amenda 
contravenţională şi prestarea unei activităţi în folosul comunităţii.Sancţiunea 
închisorii contravenţionale, deşi prevăzută iniţial în Ordonanţa Guvernului nr. 
2/2001 a fost desfiinţată, ca urmare a revizuirii constituţionale din octombrie 2003. 

Sancţiunile contravenţionale complementare sunt: confiscarea bunurilor 
destinate, folosite sau rezultate din contravenţii; suspendarea sau anularea, după 
caz, a avizului, acordului sau a autorizaţiei de exercitare a unei activităţi; 
închiderea unităţii; blocarea contului bancar; suspendarea activităţii agentului 
economic; retragerea licenţei sau a avizului pentru anumite operaţiuni ori pentru 
activităţi de comerţ exterior, temporar sau definitiv; desfiinţarea lucrărilor şi 
aducerea terenului în starea iniţială.Deşi din modalitatea de redactare a textului 
s-ar părea că aceste enumerări au un caracter limitativ, este evident că ele nu pot 
epuiza lista sancţiunilor contravenţionale prevăzute în alte acte normative, deja în 
vigoare. Este motivul pentru care, în alin. (4) al aceluiaşi articol, este stipulată expres 
posibilitatea ca prin legi speciale să fie stabilite şi alte sancţiuni principale sau 
complementare. În ce priveşte sintagma utilizată, aceea de „legi speciale”, într-o 
interpretare strictă a textului ar însemna că, sancţiuni principale sau complementare 
pot fi stabilite numai prin legi sau ordonanţe, şi nu prin alte acte normative, prin 
care, după cum am arătat deja în contextul analizei definiţiei contravenţiei, pot fi 
stabilite şi sancţionate contravenţii65. 

În art. 5 alin. (5) din Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001, astfel cum acesta a 
fost modificat prin legea de aprobare a ordonanţei, este prevăzut principiul 
proporţionalităţii sancţiunii stabilite cugradul de pericol social al faptei săvârşite. 
Precizarea iniţială din finalul alin. (5) al art. 5, potrivit căreia sancţiunile com-
plementare urmează a fi aplicate în funcţie de natura şi de gravitatea faptei şi pot 
fi cumulate a fost reformulată în Legea de aprobare prin introducerea a două noi 
alineate: „Sancţiunile complementare se aplică în funcţie de natura şi gravitatea 
faptei. Pentru una şi aceeaşi contravenţie se poate aplica numai o sancţiune 
contravenţională principală şi una sau mai multe sancţiuni complementare”. 

În plus, art. 6 din O.G. nr. 2/2001, astfel cum a fost modificat prin Ordonanţa 
de urgenţă a Guvernului nr. 108/2003 pentru desfiinţarea închisorii contraven-
ţionale, dispune expres că „avertismentul şi amenda contravenţionalăse pot aplica 
oricărui contravenient persoană fizică sau juridică,” în timp ce „prestarea unei 
activităţi în folosul comunităţii se poate aplica numai contravenienţilor persoane 
fizice.” A fost rezolvată astfel o inadvertenţă de redactare evidentă, existentă în 
textul iniţial al art. 6 din O.G. nr. 2/2001, menţinută din eroare, şi prin Legea de 
aprobare a acesteia, nr. 180/2002, potrivit căruia avertismentul, amenda contraven-
ţională, obligarea la prestarea unei activităţi în folosul comunităţii se puteau aplica 
persoanelor fizice sau juridice, şi doar închisoarea contravenţională (desfiinţată cu 
ocazia revizuirii Constituţiei, din anul 2003 – s.n., D.A.T.) se putea aplica numai 

                                                            
 65 V. Prisăcaru, op. cit., p. 708. 
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persoanelor fizice. Or, este evident că şi sancţiunea prestării unei activităţii în 
folosul comunităţii nu poate fi aplicată decât persoanelor fizice. 

Avertismentul, ca sancţiune contravenţională principală, „constă în 
atenţionarea verbală sau scrisă a contravenientului asupra pericolului social al 
faptei săvârşite, însoţită de recomandarea de a respecta dispoziţiile legale. 
Avertismentul se aplică în cazul în care fapta este de gravitate redusă. El poate fi 
aplicat chiar şi în cazul în care actul normativ de stabilire şi sancţionare a 
contravenţiei nu prevede această sancţiune.” Avertismentul este o variantă modernă 
a sancţiunii mustrării, sancţiune morală aplicată în dreptul roman, în dreptul canonic 
şi în dreptul medieval66. Pe baza dispoziţiilor art. 7 al Ordonanţei Guvernului, în 
doctrină s-a apreciat că avertismentul are mai degrabă un caracter moral, 
intervenind în cazul în care fapta săvârşită este de mai mică importanţă, iar agentul 
constatator apreciază că autorul faptei contravenţionale nu o va mai repeta chiar 
fără aplicarea unei amenzi contravenţionale67. 

Este prevăzută nu doar forma verbală ci şi cea scrisă, a avertismentului. 
Totuşi în capitolul referitor la executarea sancţiunilor contravenţionale se 
precizează că avertismentul se adresează oral atunci când contravenientul este 
prezent la constatarea contravenţiei şi sancţiunea este aplicată de agentul 
constatator, de unde concluzia că regula o constituie forma orală68. 

Există şi acte normative care interzic expres aplicarea sancţiunii 
avertismentului, situaţie în care instanţa nu ar putea înlocui sancţiunea amenzii cu 
sancţiunea avertismentului. Spre ex., art. 26 alin.(6) din Legea nr. 50/1991 privind 
autorizarea executării lucrărilor de construcţii precizează că: „În condiţiile 
prezentei legi, nu se aplică sancţiunea avertisment”69. 

În doctrina mai recentă se apreciază ca ineficientă sancţiunea avertismentului 
atâta timp cât contravenientul nu este prezent, deoarece, în astfel de circumstanţe, 
sancţiunea ca atare, îşi pierde rolul său educativ, mustrător. De atfel, se propune 
chiar ca această posibilitate de aplicare să fie eliminată din actul normativ, pentru 
că rolul de bază al sancţiunii, mai ales, în planul dreptului administrativ este unul în 
primul rând, preventiv70. 

Amenda contravenţională ca sancţiune contravenţională principală are 
caracteradministrativ potrivit art. 8 alin. (1) din ordonanţă, precizare care exclude 
orice dubiu cu privire la natura juridică a acestei forme de răspundere, fiind vorba 
despre o sancţiune administrativă71. 

În doctrină s-a susţinut şi punctul de vedere contrar, potrivit căruia, această 
precizare nu se justifică, deoarece abaterea contravenţională nu se confundă cu 
abaterea administrativă şi, ca atare, nici sancţiunea contravenţională (în speţă, 
                                                            
 66 M.A. Hotca, op. cit., p. 151. 
 67 A. Iorgovan, op. cit., p. 410; M.M. Pivniceru, P. Susanu, D. Tudorache, op. cit., 1997, p. 35. 
 68 R.N. Petrescu, op. cit., p. 596. 
 69 M.A. Hotca, op. cit., p. 152. 
 70 M.-E. Mihăilescu, op. cit., p. 153. 
 71 A. Iorgovan, op. cit., p. 412. 
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amenda contravenţională) nu se identifică, sub aspectul naturii juridice, cu 
sancţiunea administrativă72. Amenda este o sancţiune pecuniară principală, ce 
constă în micşorarea silită a patrimoniului celui sancţionat, acesta fiind obligat să 
plătească statului suma de bani fixată drept sancţiune73. 

Prima dintre problemele specifice acestei sancţiuni se referă la dimensionarea ei, 
doctrina apreciind că, limitele generale ale amenzii contravenţionale ar trebui să fie 
corelate cu cele ale amenzii penale şi cu nivelul mediu pe economie al veniturilor 
realizate de o persoană prin mijloace licite74. 

În ce priveşte actualul cadru legislativ, art. 8 din O.G. nr. 2/2001 stabileşte 
un minim general şi un plafon pentru fiecare categorie de act normativ, dispunând 
că: „Limita minimă a amenzii contravenţionale este de 25 lei (RON), iar limita 
maximă nu poate depăşi: a) 100.000 lei (RON), în cazul contravenţiilor stabilite 
prin lege şi ordonanţă; b) 50.000 lei (RON), în cazulcontravenţiilor stabilite prin 
hotărâri ale Guvernului; c) 5.000 lei (RON), în cazul contravenţiilor stabilite prin 
hotărâri ale consiliilor judeţene ori ale Consiliului General al Municipiului 
Bucureşti; d) 2.500 lei (RON), în cazul contravenţiilor stabilite prin hotărâri ale 
consiliilor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi ale sectoarelor 
municipiului Bucureşti.” Aceste limite pot fi depăşite doar prin acte normative cu 
forţă juridică cel puţin egală cu a O.G. nr. 2/2001. 

Recidiva ca atare nu este reglementată în materie contravenţională, în sensul 
că, săvârşirea unei contravenţii nu atrage mărirea sancţiunii atunci când aceeaşi 
persoană săvârşeşte ulterior şi alte contravenţii. Inexistenţa recidivei în materia 
răspunderii contravenţionale ar putea constitui o tentaţie pentru unele persoane de a 
săvârşi noi contravenţii. De aici, propunerea ca pentru unele domenii, cum ar fi 
poluarea mediului ambiant, ocrotirea sănătăţii, circulaţia pe drumurile publice, 
ordinea publică etc., să fie prevăzută aplicarea unei sancţiuni care să reprezinte 
dublul maximului prevăzut pentru acea contravenţie, în cazul săvârşirii unei noi 
contravenţii75.Totuşi, în unele reglementări speciale se prevede majorarea amenzii 
sau dublarea acesteia în cazul în care se constată o a doua încălcare a legii sau se 
dispune aplicarea unei măsuri mai severe76. 

Actuala reglementare în materie stabileşte şi destinaţia sumelor provenite din 
aplicarea amenzilor contravenţionale.Potrivit art. 8 alin. (3) din ordonanţă în 
formularea în vigoare, „Sumele provenite din amenzile aplicate persoanelor 
juridice în conformitate cu legislaţia în vigoare se fac venit integral la bugetul de 
stat, cu excepţia celor aplicate, potrivit legii, de autorităţile administraţiei publice 
locale şi amenzilor privind circulaţia pe drumurile publice, care se fac venit 
integral la bugetele locale.”Potrivit art. 8 alin. (4) din aceeaşi reglementare, 

                                                            
 72 M. Preda, op. cit., p. 305. 
 73 M.M. Pivniceru, P. Susanu, D. Tudorache, op. cit., p. 36. 
 74 I. Poenaru, op. cit., 2002, p. 60. 
 75 D. Brezoianu, op. cit., p. 122. 
 76 Idem, p. 136; M. Preda, op. cit., p. 306. 



19 Formele răspunderii în dreptul administrativ 251 

„Sumele provenite din amenzile aplicate persoanelor fizice în conformitate cu 
legislaţia în vigoare se fac venit integral la bugetele locale.” Din punct de vedere 
fiscal, amenzile contravenţionale sunt creanţe fiscale77. 

 Prestarea unei activităţi în folosul comunităţii ca sancţiune contravenţională 
principală a fost introdusă în anul 1999, pe fondul procesului de armonizare a legis-
laţiei României cu legislaţia ţărilor Uniunii Europene78. Astfel, prin Legea nr. 
82/1999 a fost reglementată pentru prima dată, procedura de înlocuire a sancţiunii 
închisorii contravenţionale cu sancţiunea obligării contravenientului la prestarea 
unei activităţi în folosul comunităţii, condiţionată de acordul contravenientului, 
pentru a nu se încălca principiul constituţional al interdicţiei muncii forţate.  

 La scurt timp, datorită imperfecţiunilor de redactare dar şi multiplelor pro-
bleme apărute în practică, Legea nr. 82/1999 a fost abrogată şi înlocuită cu Ordo-
nanţa Guvernului nr. 55/2002 privind regimul juridic al sancţiunilor prestării unei 
activităţi în folosul comunităţii şi închisorii contravenţionale,79 aprobată în forma 
iniţială prin Legea nr. 641/200280. 

 Prin noul act normativ s-a urmărit rezolvarea divergenţelor apărute în 
jurisprudenţă, în aplicarea dispoziţiilor Legii nr. 82/1999 vizând procedura aplicării 
sancţiunii obligării contravenientului la prestarea unei activităţi în folosul 
comunităţii şi, respectiv, a dispoziţiilor Legii nr. 61/1991 republicată privind 
procedura aplicării sancţiunii închisorii contravenţionale, dispoziţii expres abrogate 
ulterior. Astfel, reglementarea adoptată în 2002 a conexat cele două proceduri 
privind aplicarea celor două sancţiuni principale contravenţionale, alternative la 
sancţiunea amenzii contravenţionale, într-un singur act normativ. 

 În prezent, cadrul legal în materia aplicării sancţiunii prestării unei activităţi 
în folosul comunităţii îl reprezintă această ordonanţă, modificată prin O.U.G. nr. 
108/2003 în ce priveşte toate dispoziţiile referitoare la sancţiunea închisorii 
contravenţionale, sancţiune desfiinţată odată cu intrarea în vigoare a legii de 
revizuire a Constituţiei.  

 În urma modificărilor aduse O.G. nr. 55/2002, prin O.U.G. nr. 108/2003, 
care i-a modificat şi titlul, ea referindu-se în prezent doar la regimul juridic al 
sancţiunii prestării unei activităţi în folosul comunităţii (şi nu la regimul 
juridic al sancţiunilor prestării unei activităţi în folosul comunităţii şi 
închisorii contravenţionale – s.n., D.A.T.) s-a stabilit că: „sancţiunea prestării 
unei activităţi în folosul comunităţii poate fi prevăzută numai în legi sau în 
ordonanţe ale Guvernului, prin care se stabilesc şi se sancţionează anumite 
fapte ce constituie contravenţii.”  

 Totodată, actuala reglementare mai prevede expres că această sancţiune contra-
venţională „se stabileşte întotdeauna alternativ cu amenda şi poate fi aplicată numai 
de instanţa de judecată.” 
                                                            
 77 M.A. Hotca, op. cit., p. 154. 
 78 A. Iorgovan, op. cit., p. 414; R.N. Petrescu, op. cit., p. 599. 
 79 Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 642 din 30 august 2002. 
 80 Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 900 din 11 decembrie 2002. 
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 Ori de câte ori un act normativ mai prevede că o contravenţie se sancţionează cu 
închisoarea contravenţională alternativ cu amenda, referirea la sancţiunea 
închisorii contravenţionale se consideră făcută la sancţiunea prestării unei activităţi 
în folosul comunităţii. 

 Reţinem în acest context, propunerea recentă, potrivit căreia, pentru eficienţa 
unei asemenea sancţiuni ar trebui folosit un instrument de natură penală constând 
în incriminarea faptei de nerespectare a hotărârii prin care aceasta a fost aplicată. 
Totodată, în vederea evitării condamnării statului român de către CEDO, legislaţia 
în această materie trebuie reevaluată astfel încât să fie pusă în acord cu dispoziţiile 
Convenţiei Europene pentru Drepturile Omului şi cu jurisprudenţa CEDO81. 

 În ce priveşte sancţiunile contravenţionale complementare stabilite de O.G. 
nr. 2/2001, ce reprezintă dreptul comun în materia răspunderii contravenţionale, două 
aspecte sunt esenţiale82. 

 În primul rând, sfera acestora a fost mult extinsă faţă de dispoziţiile vechii legi 
care se rezuma doar la confiscare. În al doilea rând, dispoziţia referitoare la 
confiscare a fost pusă în consonanţă cu prevederea art. 41 alin. (8) din Constituţie 
[devenit art. 44 alin. (9) după revizuire], fiind vorba despre bunuri destinate, 
folosite sau rezultate din contravenţii. 

 Totodată, dacă vechea reglementare permitea mai multe calificări cu privire 
la sancţiunea confiscării (sancţiune contravenţională complementară, sancţiune 
administrativ-disciplinară, măsură de siguranţă), noua reglementare o enumeră expres 
printre sancţiunile contravenţionale complementare83. 

 Dispunerea acestei măsuri este condiţionată de săvârşirea unei contravenţii, 
având ca scop înlăturarea stării de pericol care ar rezulta din păstrarea lucrurilor 
supuse confiscării de către posesorul lor sau lipsirea contravenientului de lucrurile 
dobândite ilicit prin săvârşirea abaterii84. 

 Faţă de rigoarea principiului personalităţii sancţiunilor contravenţionale, în 
raport de prevederile art. 44 din Constituţie şi luând în considerare dispoziţiile 
Protocolului nr. 1 la Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, se apreciază că, 
normele care reglementează sancţiunea confiscării trebuie interpretate restrictiv, 
astfel încât această sancţiune să nu poată fi dispusă vreodată împotriva unor 
persoane care n-au săvârşit contravenţii85. 

 În doctrină se regăseşte şi propunerea delege ferenda ca în viitoarea 
reglementare să se prevadă că, în situaţia în care o persoană a săvârşit o 
contravenţie folosind bunuri materiale care nu-i aparţin, dar se dovedeşte că i-au 
fost încredinţate de cel căruia îi aparţin pentru săvârşirea contravenţiei, bunurile 
respective să fie supuse confiscării, fiind vorba de o măsură menită să asigure o 
mai eficientă ocrotire a valorilor sociale86. 
                                                            
 81 M.A. Hotca, op. cit., p. 160 şi urm. 
 82 A. Iorgovan, op. cit., p. 418 şi urm. 
 83 Ibidem.  
 84 I. Santai, op. cit., p. 424. 
 85 M.A. Hotca, op. cit., p. 119. 
 86 D. Brezoianu, op. cit., p. 139. 
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 Totodată, se mai apreciază că reglementarea actuală în materia confiscării suferă 
din cauza lipsei unor menţiuni referitoare la condiţiile în care se poate dispune, 
sugerându-se delege ferenda, o detaliere a normelor ce ar putea fi similare cu cele din 
dreptul penal, legea penală putând fi o sursă de inspiraţie pentru legiuitor87. 

 Prin însăşi natura şi denumirea lor, sancţiunile contravenţionale complementare 
nu se pot aplica decât împreună cu o sancţiune contravenţională principală (dispo-
ziţie existentă în textul ordonanţei – s.n., D.A.T.) şi numai dacă actul normativ prin 
care este stabilită contravenţia prevede acest lucru, precizând şi care este 
sancţiunea contravenţională complementară ce se poate aplica88. 

 Enumerarea sancţiunilor contravenţionale complementare în actuala regle-
mentare a constituit o premieră pentru dreptul românesc. Din analiza lor, rezultă că 
majoritatea sunt aplicabile în cazul în care contravenientul este o persoană 
juridică89.Spre exemplu, sancţiunea suspendării sau anulării, după caz, a avizului, 
acordului sau a autorizaţiei de exercitare a unei activităţii poate fi dispusă numai 
în cazul în care pentru derularea unei activităţii sunt necesare avize, acorduri sau 
autorizaţii. Închiderea unităţii constă în interzicerea desfăşurării activităţii în unul 
sau mai multe puncte de lucru ale contravenientului, putând fi dispusă doar în 
cazurile prevăzute de lege. Sancţiunea suspendării activităţii agentului economic 
constă în interdicţia desfăşurării unei activităţi economice temporar în cazul 
săvărşirii anumitor contravenţii90. 

În ce priveşte executarea acestora, O.G. nr. 2/2001 face trimitere la „dispoziţiile 
legale”, fiind de reţinut că s-a impus principiul după care „sancţiunile 
complementare se aplică în funcţie de natura şi gravitatea faptei”91. 

 
4.3. Subiectele răspunderii contravenţionale 

 Potrivit regimului juridic actual aplicabil contravenţiilor, subiecte ale 
răspunderii contravenţionale pot fi persoanele fizice şi persoanele juridice. 

 În ce priveşte persoana fizică, subiect al răspunderii contravenţionale, faţă 
de dispoziţiile legale în vigoare, în doctrină s-a susţinut constant aplicarea 
principiului generalităţii, contravenţia fiind de esenţa fiinţei umane. 

 În cadrul raportului juridic generat de săvârşirea unei contravenţii, în 
doctrină se apreciază că, răspunzătoare nu poate fi decât o persoană fizică, în 
calitatea sa de persoană particulară, de simplu cetăţean. Pornind de la această 
premisă, se afirmă că, săvârşirea faptei antisociale de către o persoană fizică, în altă 
calitate, cum ar fi cea de funcţionar sau de salariat, ar trebui să atragă incidenţa 
altor forme ale răspunderii juridice (disciplinară, penală, materială etc., după caz) 
potrivit principiului care trebuie impus în opera de legiferare şi care cere ca în 

                                                            
 87 M.A. Hotca, op. cit., p. 117 şi urm. 
 88 M. Preda, op. cit., p. 308. 
 89 I. Poenaru, op. cit., p. 84. 
 90 M.A. Hotca, op. cit., p. 123 şi urm. 
 91 A. Iorgovan, op. cit., p. 418.  
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cazul încălcării unei dispoziţii legale să se aplice normele şi sancţiunile specifice 
ramurii de drept ale cărei dispoziţii au fost înfrânte92. 

 Faţă de prevederile O.G. nr. 2/2001, se poate susţine că răspunderea 
contravenţională revine oricărei persoane fizice care a săvârşit o contravenţie pe 
teritoriul ţării noastre, indiferent dacă este cetăţean român, cetăţean român cu 
domiciliul în străinătate, cetăţean străin sau apatrid.  

 Temeiul acestei reguli se regăseşte în natura şi importanţa valorilor şi relaţiilor 
sociale ocrotite prin legea contravenţională, situarea acestora imediat după cele 
apărate prin legea penală93. 

 Într-un amplu comentariu al reglementării cadru în materia contravenţiilor, 
autorul face distincţie între condiţiile generale şi condiţiile speciale pe care persoana 
fizică trebuie să le îndeplinească pentru a fi subiect activ al contravenţiei. În ce priveşte 
prima categorie sunt analizate capacitatea juridică, responsabilitatea şi libertatea de 
voinţăşi de acţiune ce aparţin contravenientului iar în legătură cu a doua categorie este 
pusă în discuţie, calitatea de subiect calificat a contravenientului94. 

 De la principiul generalităţii răspunderii contravenţionale este exceptat 
minorul care nu a împlinit 14 ani, potrivit art. 11 alin. (2) din O.G. nr. 2/2001. 
Unele acte normative derogă de la această prevedere, ridicând limita minimă de 
vârstă la 16 ani95. 

Dimpotrivă, în doctrină au existat propuneri în favoarea reducerii limitei de 
vârstă a răspunderii contravenţionale la 12 ani, aducându-se argumente legate de 
evoluţia vieţii sociale, precum şi de cazuistica penală şi cea contravenţională96.Şi totuşi, 
în analiza reglementării adoptate în 2001, faţă de aceeaşi problemă, acelaşi autor nu 
mai manifestă obiecţiuni majore împotriva opţiunii de a se menţine limita de vârstă de 
14 ani pentru minorul care răspunde contravenţional, apreciind că, „în măsura în care 
decizia se sprijină pe o analiză complexă a universului psihologic adolescentin şi chiar 
pe o componentă umanistă a dreptului, poate fi o soluţie corespunzătoare faptul de a 
acorda acestui subiect activ al contravenţiei încă o şansă”97. 

În plus, ca şi în reglementarea anterioară, este menţinută soluţia răspunderii 
limitate a minorilor care au împlinit 14 ani fiind prevăzut un regim juridic 
special constând în faptul că minimul şi maximul amenzii stabilite în actul 
normativ pentru fapta săvârşită sunt reduse la jumătate. La întrebarea firească 
referitoare la gradul de aplicabilitate a celorlalte sancţiuni principale prevăzute de 
ordonanţă, pentru această situaţie, se face precizarea că „minorul care nu a împlinit 
vârsta de 16 ani nu poate fi sancţionat cu obligarea la prestarea unei activităţi în 
folosul comunităţii”. 
                                                            
 92 I. Poenaru, op. cit., p.22. 
 93 A. Iorgovan, op. cit., p. 396. 
 94 M.A. Hotca, op. cit., p. 26 şi urm. 
 95 M. Preda, op. cit., p. 290. 
 96 I. Poenaru, Răspunderea pentru contravenţii, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 1998, p. 29 şi urm. 
 97 I. Poenaru, op. cit., 2002, p. 48. 
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 De la principiul generalităţii răspunderii contravenţionale mai fac excepţie, 
conform art. 44 din O.G.nr. 2/2001, şi militarii în termen, în cazul cărora, 
procesul-verbal de constatare a contravenţiei se trimite comandantului unităţii din 
care face parte contravenientul, pentru a i se aplica măsuri disciplinare, dacă se 
constată că acesta este întemeiat. „Dacă prin contravenţia săvârşită de un militar 
în termen s-a produs o pagubă sau dacă sunt bunuri supuse confiscării, organul 
competent potrivit legii va stabili despăgubirea pe bază de tarif şi va dispune 
asupra confiscării. Câte o copie de pe procesul-verbal se comunică contravenientului, 
părţii vătămate şi celui căruia îi aparţin bunurile confiscate.” Desigur, aceste 
dispoziţii trebuie raportate la actualele reglementări în domeniul forţelor armate 
care nu mai obligă la efectuarea stagiului militar. Astfel, în raport cu dispoziţiile 
art. 2 alin.(1) din Legea nr. 395/2005 care prevăd că, începând cu data de 1 ianuarie 
2007, executarea serviciului obligatoriu, în calitate de militar în termen şi militar 
cu termen redus, se suspendă, art. 44 din O.G. nr.2/2001 trebuie privit ca un text 
legal căzut în desuetudine98. 

 Potrivit art. 46 din O.G. nr. 2/2001: „Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul 
de Interne (Ministerul Afacerilor Interne – s.n., D.A.T.), precum şi celelalte autorităţi 
ale administraţiei publice care au structuri militare vor stabili prin regulamentele 
interne organele competente să constate şi să aplice sancţiunile în cazul con-
travenţiilor săvârşite de cadrele militare şi de angajaţii civili în legătură cu serviciul.” 

 În ce priveşte persoana juridică, subiect al răspunderii contravenţionale, 
actuala reglementare aduce o modificare de substanţă, transformând sancţionarea 
persoanei juridice din excepţie în regulă, aspect criticat de unii specialişti. Astfel, 
pornind de la calificarea răspunderii pentru contravenţii ca fiind o răspundere 
individuală şi personală, în principiu – s-a afirmat în doctrină – persoana care este 
subiect activ al contravenţiei urmează să răspundă în nume propriu. Numai în mod 
excepţional, când răspunderea în nume propriu nu poate fi angajată, ar putea fi 
evocată problema răspunderii altei persoane fizice sau juridice99. 

 Prin urmare, spre deosebire de vechea reglementare care admitea sancţionarea 
persoanei juridice cu titlu de excepţie, numai dacă era prevăzută prin legi sau 
decrete (acte juridice având forţa legii, adoptate de Consiliul de Stat, organ al 
puterii de stat cu activitate permanentă existent în vechiul regim – s.n., D.A.T.), 
urmând ca amenzile aplicate acestora să fie apoi imputate persoanelor fizice, 
actuala reglementare stabileşte o egalitate de tratament. Astfel, potrivit art. 3 alin. 
(2) din O.G. nr. 2/2001: „persoana juridică răspunde contravenţional în cazurile şi 
în condiţiile prevăzute de actele normative prin care se stabilesc şi se sancţionează 
contravenţii”. 

 Acest lucru este considerat de unii autori un artificiu, deoarece este 
recunoscut faptul că persoana juridică nu poate săvârşi acţiuni, ele aparţinând de 
                                                            
 98 M.A. Hotca, op. cit., p. 277. 
 99 I. Poenaru, op. cit., p. 21 şi urm. 
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fapt personalului angajat care o compune, iar atunci când aceste fapte se transformă 
în fapte ilicite (contravenţii), angajaţii ar trebui consideraţi autorii acestor fapte100. 

 În timp, raţiunea vechii reglementări, de natură exclusiv procedurală a fost 
supralicitată, adoptându-se acte normative care au făcut din persoana juridică un 
subiect activ al contravenţiei, deşi legea cadru în materie se referea în acest sens, numai 
la persoana fizică, doar acesteia putându-i-se atribui o vinovăţie în săvârşirea faptei101. 

 S-ar părea că dreptul comun s-a adaptat tendinţei legislaţiei postdecembristă 
de a stabili şi sancţiona contravenţii uzual şi pentru persoana juridică şi nu doar ca 
o derogare de la principiul sancţionării persoanei fizice, tendinţa fiind de a se şterge 
orice deosebire de regim juridic între sancţionarea contravenţională a persoanei 
fizice şi respectiv,cea a persoanei juridice102. 

 Totodată, faţă de vechea reglementare care permitea sancţionarea persoanei 
juridice doar prin legi sau decrete, de unde concluzia că orice act normativ 
subsecvent ce ar fi prevăzut contravenţii pentru persoanele juridice ar fi fost lovit 
de nulitate, reglementarea actuală nu mai face nicio distincţie sub acest aspect, între 
tipurile de acte normative.  

 De aici concluzia conform căreia pot fi stabilite şi sancţionate contravenţii 
pentru persoanele juridice ca şi pentru persoanele fizice prin legi sau ordonanţe, 
dar şi prin hotărâri ale Guvernului, hotărâri ale autorităţilor administraţiei publice 
locale sau judeţene sau ale sectoarelor municipiului Bucureşti în domeniile expres 
enumerate de O.G. nr. 2/2001. 

 Poziţia adoptată de actuala reglementare în această problemă nu este lipsită 
de critici. În premieră în dreptul românesc, s-a apreciat în doctrină, a fost instituită 
răspunderea contravenţională a persoanei juridice, în nume propriu şi în mod 
direct103. 

 În cazul răspunderii juridice, este de părere acelaşi autor, chiar dacă persoana 
fizică vinovată ar fi identificată, sancţionarea contravenţională a acesteia va trebui 
să fie de competenţa unor organe sau agenţi constatatori din afara sistemului 
administrativ implicat şi numai conform unor norme care se înscriu obligatoriu în 
principiile, dispoziţiile şi soluţiile impuse de regimul juridic al contravenţiilor104. În 
absenţa oricărei precizări privind posibilitatea recuperării sumei plătite cu titlu de 
amendă contravenţională, pe cale de consecinţă trebuie concluzionat că posibila 
relaţie subsecventă între persoana juridică sancţionată şi persoana fizică eventual 
„vinovată” rămâne exterioară raportului juridic de drept contravenţional.  

 
4.4. Cauzele care înlătură caracterul contravenţional al faptei 
În ce priveşte cauzele care înlătură caracterul contravenţional al faptei şi, 

respectiv, cauzele care înlătură răspunderea contravenţională, acestea se datorează 
                                                            
 100 M.-E. Mihăilescu, op. cit., p. 106. 
 101 I. Poenaru, op. cit., 1998, p. 35. 
 102 M.M. Pivniceru, P.Susanu, D.Tudorache, op. cit., p. 20. 
 103 I. Poenaru, op. cit., p. 55 şi urm. 
 104 I. Poenaru, în I: I. Poenaru, II. I.Santai, loc. cit., în Dreptul, 2001, nr.12, p. 4. 
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unor situaţii obiective ce ţin fie de aspectele materiale ale faptei ilicite, fie de cele 
subiective105. Astfel, potrivit art. 11 din ordonanţă, caracterul contravenţional al 
faptei este înlăturat în cazul legitimei apărări, stării de necesitate, constrângerii 
fizice sau morale, cazului fortuit, iresponsabilităţii, beţiei involuntare complete, 
erorii de fapt, precum şi infirmităţii, dacă are legătură cu fapta săvârşită. Faptele 
comise în oricare din condiţiile menţionate nu vor constitui contravenţii deoarece le 
lipseşte un element esenţial, şi anume vinovăţia106.La aceste cauze se adaugă şi 
minoritatea, ce se bazează pe premisa că minorii sub 14 ani nu au capacitatea de a 
înţelege şi aprecia gravitatea faptelor săvârşite, această capacitate dobândindu-se 
treptat, ulterior107. 

 În plus, O.G. nr. 2/2001 prevede expres obligativitatea constatării cauzelor 
care înlătură caracterul contravenţional al faptei doar de către instanţa de 
judecată.Este vorba de o normă legală criticată în doctrină, deoarece, pe de o parte, 
„este de principiu că orice organ sancţionator poate constata şi este obligat să o 
facă, în cadrul atribuţiilor sale legale, că nu poate sancţiona o persoană pentru fapte 
faţă de care operează cauze ce exclud caracterul ilicit al faptei sau răspunderea 
juridică. Pe de altă parte, nu toate contravenţiile sau sancţiunile corelative ajung în 
faţa instanţei de judecată, ci sancţiunile aplicabile acestora ori alte măsuri dispuse 
în consecinţă rămân definitive în faţa autorităţii executive care le-a dispus, 
autoritate care are din oficiu obligaţia imperativă să constate existenţa cauzelor 
exoneratoare de răspundere juridică108. 

 În cazul contravenţiilor pentru care este necesară plângerea părţii vătămate 
(spre exemplu, alungarea din locuinţa comună a soţului sau soţiei, a copiilor, 
precum şi a oricărei persoane aflate în întreţinere), retragerea acesteia sau 
împăcarea părţilor înlătură răspunderea făptuitorului109. 

 Pentru definirea acestor cauze, în absenţa unor dispoziţii speciale în dreptul 
comun al contravenţiei, s-a recurs în mod obişnuit la definiţiile din Codul penal, fiind 
vorba despre aceleaşi cauze care înlătură şi răspunderea penală110. 

 Noul Cod penal, Legea nr. 286/2009, intrat în vigoare la data de 1 februarie 
2014, stabileşte în Titlul al II-lea (Infracţiunea) la Capitolul I (Cauzele justificative) că, 
în cazul cauzelor justificative: „nu constituie infracţiune fapta prevăzută de legea 
penală” iar efectul acestora „se extinde şi asupra participanţilor”. 

 Potrivit art. 19 alin.(1) şi (3) din Noul Cod penal: „Este în legitimă apărare, 
persoana care săvârşeşte fapta pentru a înlătura un atac material, direct, imediat 
şi injust, care pune în pericol persoana sa, a altuia, drepturile acestora sau un 
interes general, dacă apărarea este proporţională cu gravitatea atacului. Se 
prezumă a fi în legitimă apărare, acela care comite fapta pentru a respinge 
                                                            
 105 A. Iorgovan, op. cit., p.  398 şi urm. 
 106 R.N. Petrescu, op. cit., p. 604. 
 107 M. Preda, op. cit., p. 302. 
 108 I. Santai, op. cit., p. 413 şi urm.; M. Preda, op. cit., p. 294. 
 109 I. Santai, op. cit., p. 414. 
 110 A. Iorgovan, op. cit., p. 399. 
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pătrunderea unei persoane într-o locuinţă, încăpere, dependinţă sau loc 
împrejmuit ţinând de aceasta, fără drept, prin violenţă, viclenie, efracţie sau alte 
asemenea modalităţi nelegale ori în timpul nopţii.” Legitima apărare este o ripostă 
împotriva unui atac ce pune în pericol grav persoana, drepturile acesteia ori 
interesul general, ripostă determinată de necesitatea apărării valorilor periclitate111. 

 În raport cu art. 26 alin.(1) din Noul Cod penal având ca titlu marginal, 
Excesul neimputabil: „Nu este imputabilă fapta prevăzută de legea penală 
săvârşită de persoana aflată în stare de legitimă apărare, care a depăşit, din cauza 
tulburării sau temerii, limitele unei apărări proporţionale cu gravitatea atacului”. 

 Potrivit art. 20 din Noul Cod penal, se consideră „în stare de necesitate 
persoana care săvârşeşte fapta pentru a salva de la un pericol imediat şi care nu 
putea fi înlăturat altfel, viaţa, integritatea corporală sau sănătatea sa, ori a altei 
persoane sau un bun important al său ori al altei persoane sau un interes general, 
dacă urmările faptei nu sunt vădit mai grave decât cele care s-ar fi putut produce 
în cazul în care pericolul era înlăturat”. 

 Ipotezele în care starea de necesitate poate interveni sunt extrem de 
numeroase, în special, în materia contravenţiilor prevăzute şi sancţionate de 
legislaţia rutieră112. 

 În raport cu art. 26 alin.(2) din Noul Cod penal având ca titlu marginal, 
Excesul neimputabil: „Nu este imputabilă fapta prevăzută de legea penală 
săvârşită de persoana aflată în stare de necesitate, care nu şi-a dat seama, în 
momentul comiterii faptei, că pricinuieşte urmări vădit mai grave decât cele care 
s-ar fi putut produce dacă pericolul era înlăturat”. 

 Potrivit art. 24 din noul Cod penal, „Nu este imputabilă fapta prevăzută de 
legea penală săvârşită din cauza unei constrângeri fizice, căreia făptuitorul nu i-a 
putut rezista” iar potrivit art.25, „Nu este imputabilă faptă prevăzută de legea 
penală săvârşită din cauza unei constrângeri morale, exercitată prin ameninţare 
cu un pericol grav, pentru persoana făptuitorului ori a altuia şi care nu putea fi 
înlăturat în alt mod.”În accepţiunea juridică obişnuită, constrângerea este o 
împrejurare exterioară, excepţională, imprevizibilă şi de neînlăturat, ce determină 
comiterea unei fapte antisociale113. 

 Potrivit art. 31 din Noul Cod penal,având ca titlu marginal, Cazul fortuit: 
„Nu este imputabilă fapta prevăzută de legea penală al cărei rezultat e consecinţa 
unei împrejurări ce nu putea fi prevăzută”. 

 Potrivit art. 28 din Noul Cod penal,având ca titlu marginal, Iresponsabilitatea: 
„Nu este imputabilă fapta prevăzută de legea penală săvârşită de persoana care, în 
momentul comiterii acesteia, nu putea să-şi dea seama de acţiunile sau inacţiunile 
sale ori nu putea să le controleze, fie din cauza unei boli psihice, fie din alte 
cauze”. 
                                                            
 111 M.-E. Mihăilescu, op. cit., p. 115. 
 112 Idem, p. 117. 
 113 M.A. Hotca, op. cit., p. 240. 
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Observăm că, în actuala legislaţie penală, constrângerea fizică sau morală, cazul 
fortuit, iresponsabilitatea dar şi minoritatea făptuitorului, intoxicaţia şi eroarea sunt 
cauze de neimputabilitate, al căror efect nu se extinde asupra participanţilor, cu 
excepţia cazului fortuit, conform art. 23 alin. (2) din Noul Cod penal.   

 Infirmitatea este o cauză necunoscută în legislaţia penală, deci ea nu exonerează 
de răspundere o persoană infirmă care comite o infracţiune. În materie contravenţională 
însă, infirmitatea poate constitui cauză de înlăturare a răspunderii contravenţionale 
pentru o faptă ilicită săvârşită în legătură cu respectiva infirmitate114. 

 Astfel, existenţa infirmităţii trebuie să fie de natură a-l împiedica pe 
făptuitor fie să respecte conduita prescrisă de norma legală, fie să realizeze faptul 
că încalcă această normă. Infirmitatea poate fi temporară sau permanentă, psihică 
sau fizică, condiţia esenţială fiind ca aceasta să existe în momentul săvârşirii faptei 
şi să aibă un rol determinant în comiterea acesteia115. 

Potrivit art. 30 din Noul Cod penal, având ca titlu marginal Eroarea: „(1) Nu 
constituie infracţiune fapta prevăzută de legea penală săvârşită de persoana care, 
în momentul comiterii acesteia, nu cunoştea existenţa unei stări, situaţii ori 
împrejurări de care depinde caracterul penal al faptei. (2). Dispoziţiile alin.(1) se 
aplică şi faptelor săvârşite din culpă pe care legea penală le pedepseşte, numai 
dacă necunoaşterea stării, situaţiei ori împrejurării respective nu este ea însăşi 
rezultatul culpei. (3). Nu constituie circumstanţă agravantă sau element circumstanţial 
agravant starea, situaţia ori împrejurarea pe care infractorul nu a cunoscut-o în 
momentul săvârşirii infracţiunii. (4). Prevederile alin.(1)-(3) se aplică în mod 
corespunzător şi în cazul necunoaşterii unei dispoziţii legale extrapenale. (5). Nu 
este imputabilă fapta prevăzută de legea penală săvârşită ca urmare a 
necunoaşterii sau cunoaşterii greşite a caracterului ilicit al acesteia din cauza unei 
împrejurări care nu putea fi în niciun fel evitată”. 

 Deşi Codul penal defineşte cauzele exoneratoare de răspundere contra-
venţională, în mod paradoxal, atât în Legea nr. 32/1968 cât şi în O.G. nr. 2/2001 se 
preciza că dispoziţiile lor se întregeau cu ale Codului de procedură civilă, aplicat în 
mod corespunzător116. 

 Acest neajuns al reglementării a fost rezolvat între timp, astfel că, potrivit 
art. 47 din O.G. nr. 2/2001, dispoziţiile acesteia se completează cu cele ale Codului 
penal şi ale Codului de procedură civilă, fiind vorba evidentă de noile Coduri în 
materie.  

 Din analiza enumerării conţinute în art. 11 din O.G. nr. 2/2001, faţă de 
dispoziţia similară din vechea reglementare a fost adăugată printre cauzele de 
înlăturare a răspunderii contravenţionale şi beţia involuntară completă, propuneri 
în acest sens existând în doctrină de multă vreme.De altfel, este singura cauză  
de exonerare de răspundere care se regăsea în Codul penal, dar lipsea dintre  
                                                            
 114 M. Preda, op. cit., p. 300. 
 115 L.Giurgiu, C.G. Zaharie, op. cit., p. 523. 
 116 I.Poenaru, op. cit., 1998, p. 23; I. Poenaru, op. cit., 2002, p. 37. 
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cauzele enumerate de vechea lege, fiind vorba evident de o scăpare a legiuitorului 
contravenţional117. 

Dintre toate formele de beţie este considerată cauză de înlăturare a 
răspunderii contravenţionale numai starea de beţie involuntară completă, deoarece 
ea este consecinţa unor împrejurări străine de voinţa făptuitorului. Beţia este acea 
cauză care exclude vinovăţia datorită împrejurării că făptuitorul se afla în 
momentul săvârşirii faptei prevăzute de legea contravenţională în stare de beţie 
involuntară totală produsă de alcool sau de alte substanţe. Pentru a fi cauză de 
înlăturare a caracterului contravenţional al faptei, ea trebuie să fie accidentală, să 
fie completă, adică energia psihică a persoanei să fie paralizată în totalitate, să 
existe în momentul comiterii contravenţiei118. 

 În acord cu viziunea specialiştilor în domeniu, art.29 din Noul Cod penal 
intitulat Intoxicaţia prevede că: „Nu este imputabilă fapta prevăzută de legea 
penală săvârşită de persoana care, în momentul comiterii acesteia, nu putea să-şi 
dea seama de acţiunile sau inacţiunile sale ori nu putea să le controleze, din cauza 
intoxicării involuntare cu alcool sau cu alte substanţe psihoactive”. 

 În doctrina postbelică, un autor consacrat a susţinut că în materie 
contravenţională operează şi o cauză specială, de exonerare de drept a 
contravenientului, şi anume atunci când fapta acestuia este facilitată de o culpă a 
organelor administraţiei de stat119. 

 Potrivit art. 12 alin. (1) din O.G. nr. 2/2001: „Dacă printr-un act normativ 
fapta nu mai este considerată contravenţie, ea nu se mai sancţionează, chiar dacă 
a fost săvârşită înainte de data intrării în vigoare a noului act normativ”. 

 Problematica retroactivităţii legii mai favorabile în materie contravenţională a 
suscitat controverse între practica judiciară şi doctrina juridică. Astfel, pornind de la 
principiul constituţional al neretroactivităţii legii precum şi de la stricta interpretare a 
excepţiei derogatorii a legii penale mai favorabile [art. 15 alin. (2) din Constituţie, în 
varianta iniţială] şi sub imperiul Legii nr. 32/1968, în practica judecătorească s-a statuat 
că nu mai sunt posibile legi care să prevadă că au caracter retroactiv120. 

 Totuşi, o interpretare logică conducea la raţionamentul potrivit căruia, dacă 
în materie penală – unde abaterea are cel mai ridicat grad de pericol social şi, 
implicit, în funcţie de această gravitate şi severitatea sancţiunii este mai mare – este 
posibilă retroactivitatea, în cazul altor fapte, mai reduse ca periculozitate, inclusiv 
contravenţiile, cu atât mai mult trebuie să admitem caracterul retroactiv al legii noi 
mai favorabile, ca de altfel al oricărei legi din această categorie, indiferent de 
ramura de drept aparţinătoare121. În plus, anterior revizuirii Constituţiei, în 
                                                            
 117 A. Iorgovan, op. cit., p. 399. 
 118 M.A. Hotca, op. cit., p. 252 şi urm. 
 119 I. Iovănaş, Unele probleme ale sancţionării contravenţiilor, Studia Universitatis Babeş 
Bolyai, 1974, p.125. 
 120 I. Santai, op.cit., p. 404.  
 121 V. Pătulea, Aplicabilitatea principiului legii penale mai favorabile şi în domeniul contra-
venţiilor, Dreptul, 1999, nr. 3, p. 139; A. Suciu, Este aplicabil principiul retroactivităţii legii penale mai 
favorabile şi în materie contravenţională, Dreptul, 2001, nr. 2, p. 137. 
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octombrie 2003, această dispoziţie a constituit obiect de sesizare al Curţii 
Constituţionale, pe motiv că încalcă principiul neretroactivităţii legii, consacrat în art. 
15 alin. (2) din Constituţie. În deplin acord cu jurisprudenţa Curţii Europene a 
Drepturilor Omului, Curtea Constituţională a constatat că nu este justificată o eventuală 
sancţionare contravenţională a unei persoane pentru o faptă săvârşită în trecut, în 
condiţiile în care această faptă nu mai constituie în prezent contravenţie, „legislaţia 
contravenţională din România, similară celei germane, intrând sub prevederile art. 6 al 
Convenţiei pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale”. 

 Problema a fost ulterior tranşată prin actualul text al art. 15 alin. (2) al 
Constituţiei revizuite, potrivit căruia „legea dispune numai pentru viitor, cu excepţia 
legii penale sau contravenţionale mai favorabile.  

 Prin Decizia Curţii Constituţionale nr. 228/2007 s-a constatat că dispoziţia 
cuprinsă în art. 12 alin. (1) din ordonanţă este neconstituţională în măsura în care 
prin sintagma „nu se mai sancţionează” prevăzută în text se înţelege doar 
aplicarea sancţiunii contravenţionale, nu şi executarea acesteia. Curtea a reţinut că 
prin textul de lege care formează obiectul excepţiei se creează discriminări între 
persoanele care se găsesc în aceeaşi situaţie de contravenienţi, ceea ce este contrar 
prevederilor art. 16 alin. (1) din Constituţie. Se subliniază că textul constituţional al 
art. 15 nu este încălcat, atâta timp cât dispoziţiile criticate fac referire la 
nesancţionarea faptelor ce nu mai sunt calificate contravenţie, fără a se face 
distincţie dacă această nesancţionare priveşte aplicarea sau executarea sancţiunii. 
Or, dispoziţiile reafirmă, în cadrul O.G. nr. 2/2001, principiul constituţional al 
aplicării legii contravenţionale mai favorabile, pretins a fi încălcat122. 

 Potrivit art. 12 alin. (2) din O.G. nr. 2/2001: „dacă sancţiunea prevăzută în noul 
act normativ este mai uşoară se va aplica aceasta, iar în cazul în care noul act 
normativ prevede o sancţiune mai gravă, contravenţia săvârşită anterior va fi 
sancţionată conform dispoziţiilor actului normativ în vigoare la data săvârşirii 
acesteia.” 
 

4.5. Cauzele care înlătură răspunderea contravenţională 
 Cauzelor enumerate de actuala reglementare ce exclud vinovăţia ca trăsătură 

esenţială a contravenţiei, ducând la înlăturarea caracterului ilicit al faptei, li se 
adaugă şi prescripţia, cauză ce înlătură răspunderea contravenţională, noua regle-
mentare, asemenivechii legi, făcând distincţie între prescripţia aplicării sancţiunii 
contravenţionale şi prescripţia executării sancţiunii contravenţionale. 

 Existenţa prescripţiei aplicării sancţiunii contravenţionale se datorează faptului 
că timpul stinge rezonanţa, ecoul, pe care o faptă antisocială îl are în plan social123. 

 Astfel, prescripţia aplicării sancţiunii contravenţionale reprezintă o cauză ce 
stinge raportul juridic contravenţional de conflict, deoarece acesta nu a fost 
soluţionat într-o perioadă de timp rezonabilă. Prescripţia produce efecte numai 
                                                            
 122 R.N. Petrescu, op. cit., p. 605. 
 123 L. Giurgiu, C.G. Zaharie, op. cit., p. 531. 
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pentru viitor – ex nunc – nu şi pentru trecut – ex tunc – şi nu are nicio consecinţă 
asupra acţiunii civile. Acţiunea civilă este guvernată de reguli proprii, inclusiv, cele 
privind prescripţia124. 

 Prescripţia aplicării sancţiunii amenziicontravenţionale intervine, potrivit 
art. 13 alin. (1) din O.G. nr. 2/2001, în termen de 6 luni de la data săvârşirii faptei. 
Observăm că, reglementarea prescripţiei aplicării sancţiunii contravenţionale are 
în vedere doar sancţiunea amenzii contravenţionale.În plus, sintagma utilizată în 
conţinutul ordonanţei pentru fixarea momentului de la care începe să curgă 
prescripţia, data „săvârşirii faptei”, este criticată în doctrină, apreciindu-se că 
formularea corectă ar fi trebuit să fie data„constatării faptei”, sintagmă utilizată, 
după cum vom constata imediat, în cazul contravenţiilor continue.  

 În art. 13 alin. (2) din O.G. nr. 2/2001 se precizează că, „în cazul contravenţiilor 
continue, termenul de 6 luni curge de la data constatării faptei,” fiind vorba despre 
contravenţie continuă „în situaţia în care încălcarea obligaţiei legale durează în 
timp.”Deşi o menţionează, textul O.G. nr. 2/2001 nu conţine alte dispoziţii privind 
sancţionarea contravenţiei continue, prezentă în practică şi în trecut şi la ora 
actuală125. 

 Constatarea şi sancţionarea contravenţiilor continue intervine – potrivit 
unei opinii fundamentate în doctrina postbelică – atunci când obligaţiile au un 
caracter de permanenţă şi pot fi constatate tot timpul cât există obligaţia a cărei 
nerespectare este sancţionată, precum şi în cazurile în care, deşi s-a constatat 
contravenţia, s-a aplicat sancţiunea şi s-a fixat termen pentru aducerea la 
îndeplinire a sancţiunilor contravenţionale, contravenientul continuă săvârşirea 
contravenţiei prin neluarea măsurilor dispuse126. 

 Şi în doctrina postdecembristă au existat propuneri de definire a contravenţiei 
continue. Aceasta a fost privită ca reprezentând inacţiunea care durează până când 
contravenientul îi pune capăt benevol sau datorită unei intervenţii exterioare, moment 
în care ea se epuizează, considerându-se că termenul de prescripţie „începe să curgă 
din momentul epuizării inacţiunii făptuitorului şi nu de la data când expiră termenul 
legal pentru realizarea în condiţii de legalitate a conduitei prescrise de lege”127.În 
doctrina postbelică, a existat şi opinia conform căreia, în materie contravenţională nu ar 
putea fi admis conceptul de contravenţii continuate, deoarece ar fi vorba de o concepţie 
penalistă asupra contravenţiei. 

 În doctrina de după 1990, dar tot în baza Legii nr. 32/1968, admiţându-se 
conceptul de contravenţie continuă, s-a susţinut că termenul de prescripţie începe 
să curgă din momentul în care atitudinea contravenientului a luat sfârşit128. 
                                                            
 124 M.A.Hotca, op. cit., p. 269 şi urm. 
 125 V. Prisăcaru, op. cit., p. 737. 
 126 V. Gionea, Regimul stabilirii, sancţionării şi prescrierii contravenţiilor cu privire specială 
în construcţii, Revista Română de Drept, 1969, nr. 6, p. 2. 
 127 C. Olteanu, Contravenţia în forma continuă, Dreptul, 1999, nr. 7, p. 116.  
 128 S. Şandru, Aplicabilitatea în timp a dispoziţiilor art. 21 şi următoarele din Legea nr. 
50/1991 în cazul construcţiilor executate fără autorizaţie sau cu încălcarea prevederilor acesteia, 
Dreptul, 2001, nr. 2, p. 174. 
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 Faţă de dispoziţiile în vigoare, s-a apreciat că termenul de 6 luni reprezintă 
regula pentru prescripţia aplicării sancţiunii amenzii contravenţionale, iar de la 
această regulă s-a stabilit o derogare în cazul contravenţiilor continue, când 
termenul de 6 luni curge de la data constatării faptei, fiind vorba de fapt, în această 
situaţie, de prescripţia executării sancţiunii amenzii contravenţionale, reglementată 
în art. 14 din O.G. nr. 2/2001. Totuşi, analiza acestei dispoziţii nu reflectă doar 
deficienţe de redactare, ci şi de fond, deoarece se ajunge la un tratament 
discriminatoriu între contravenienţii care săvârşesc contravenţii ce se consumă 
instantaneu şi contravenienţii care săvârşesc contravenţii ce se consumă în timp. 
Este motivul pentru care, curgerea termenului de prescripţie în acest gen de 
contravenţii trebuie să fie legată de faptă şi nu de elemente exterioare acesteia, în 
speţă, acţiunea agenţilor constatatori129. 

 Pe aceeaşi linie de idei, un autor critică modalitatea de reglementare a 
prescripţiei aplicării sancţiunii în cazul contravenţiilor continue, textul legal refe-
rindu-se la „data constatării faptei”, fără nicio altă precizare. Spre exemplu, în 
cazul unei construcţii fără autorizaţie, cel care a săvârşit această faptă se află în 
stare contravenţională numai în momentul când a început sau a terminat construcţia 
sau şi pe tot timpul cât această construcţie există? Sintagma „data săvârşirii faptei” 
este cu totul imprecisă, deoarece o construcţie poate fi începută la o anumită dată şi 
finalizată la o dată mult mai îndepărtată, depăşind poate termenul de 2 ani, în care 
subzistă potrivit legii, dreptul de a constata contravenţia şi a aplica amenda?130 

 Deoarece practica instanţelor judecătoreşti în această problemă nu a fost 
constantă, soluţiile fiind diferite de-a lungul vremii, în anul 2000, Înalta Curte de 
Casaţie şi Justiţie a adoptat o decizie obligatorie pentru toate instanţele, în care se 
precizează că termenul de 2 ani, în cadrul căruia se poate constata contravenţia şi 
aplica sancţiunea, începe să curgă: în cazul construcţiilor în curs de executare, de la 
data constatării contravenţiei iar în cazul construcţiilor finalizate, de la data 
terminării construcţiei.Este o soluţie discutabilă în opinia aceluiaşi autor, în ceea ce 
priveşte momentul din care începe să curgă termenul de prescripţie al dreptului de 
a constata contravenţia şi de a aplica sancţiunea. Astfel, indiferent de stadiul 
executării construcţiei, întrucât ilegalitatea se menţine, ar trebui să existe un singur 
moment, şi anume data de la care a fost constatată contravenţia. Din acest moment 
ar urma să se prescrie dreptul de a aplica sancţiunea131. 

 O situaţie controversată poate să apară şi în cazul contravenţiilor constând în 
încălcarea unor obligaţii pentru a căror executare sunt stabilite termene, ca de 
exemplu, contravenţia constând în nedepunerea declaraţiei privind realizarea unor 
venituri, care se consumă şi se epuizează instantaneu, în momentul expirării 
termenului, astfel că, termenul de prescripţie curge de la data împlinirii termenului 
în care trebuia executată obligaţia contravenientului132. 
                                                            
 129 A. Iorgovan, op. cit., p. 403. 
 130 D. Brezoianu, op. cit., p. 154 şi urm. 
 131 Idem, p. 155. 
 132 M.A. Hotca, op. cit., p. 278. 
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 Potrivit art. 13 alin. (3) din O.G. nr. 2/2001: „Când fapta a fost urmărită ca 
infracţiune şi ulterior s-a stabilit că ea constituie contravenţie, prescripţia aplicării 
sancţiunii nu curge pe tot timpul în care cauza s-a aflat în faţa organelor de cer-
cetare sau de urmărire penală ori în faţa instanţei de judecată, dacă sesizarea s-a 
făcut înăuntrul termenului prevăzut la alin.(1) sau (2).Prescripţia operează totuşi 
dacă sancţiunea nu a fost aplicată în termen de un an de la data săvârşirii, 
respectiv constatării faptei, dacă prin lege nu se dispune altfel. 

 Potrivit art. 13 alin. (4) din O.G. nr. 2/2001: „Prin legi speciale pot fi prevăzute 
şi alte termene de prescripţie pentru aplicarea sancţiunilor contravenţionale.” 

 Prescripţia aplicării sancţiunii contravenţionale se aplică tuturor contravenţiilor 
prevăzute în legislaţia românească, neexistând contravenţii imprescriptibile. După 
împlinirea termenului de prescripţie, nici o sancţiune contravenţională nu mai poate fi 
aplicată contravenientului pentru contravenţia în cauză133. 

 Prescripţia executării sancţiunii contravenţionalea fost prevăzută în art. 14 
din O.G. nr. 2/2001 atât cu privire la sancţiunea amenzii contravenţionale, cât şi 
cu privire la sancţiunea închisorii contravenţionale. Ca urmare a desfiinţării 
sancţiunii închisorii contravenţionale prin O.U.G. nr. 108/2003, dispoziţiile 
referitoare la prescripţia executării acestei sancţiuni au fost înlăturate. Astfel, 
potrivit art. 14 din O.G. nr. 2/2001, „Executarea sancţiunilor contravenţionale se 
prescrie dacă procesul verbal de constatare a contravenţiei nu a fost comunicat 
contravenientului în termen de cel mult două luni de la data aplicării sancţiunii.”  

 Comunicarea actului de constatare presupune expedierea acestuia către 
contravenient, astfel încât acesta să poată intra în posesia lui. Dacă procesul-verbal 
a fost comunicat în termenul legal, executarea sancţiunii amenzii contravenţionale 
este prescriptibilă conform normelor Codului de procedură fiscală. Potrivit art. 131 
din acest act normativ, „dreptul de a cere executarea silită a creanţelor fiscale se 
prescrie în termen de 5 ani de la data de 1 ianuarie a anului următor celui în care 
a luat naştere acest drept.” Acest termen de prescripţie se aplică şi „creanţelor 
provenind din amenzi contravenţionale”. În cazul sancţiunilor contravenţionale ce 
reprezintă creanţe bugetare, executarea sancţiunii se stinge dacă debitorul-
contravenient este insolvabil134. 

 Termenul de o lună prevăzut de O.G.nr. 2/2001 (de două luni, în prezent – 
n.n., D.A.T.) nu este un termen de prescripţie propriu-zis, deoarece în realitate 
intervine caducitatea actului de constatare a contravenţiei, iar nu prescripţia 
executării sancţiunii contravenţionale. Instrumentul procesual prin care contravenientul 
va putea invoca caducitatea actului de constatare a contravenţiei sau prescripţia 
executării acesteia este contestaţia la executare135. 

 Incidenţa prescripţiei sancţiunii contravenţionale nu are efecte în ceea ce 
priveşte latura civilă, respectiv asupra despăgubirilor civile, deoarece acţiunea 
civilă este guvernată de regulile specifice acesteia. 
                                                            
 133 L. Giurgiu, C.G. Zaharie, op. cit., p. 533. 
 134 M.A. Hotca, op. cit., p. 284. 
 135 Idem, p. 283.  
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Sunt autori care au identificat şi o prescripţie a constatării contravenţiei, 
având în vedere specificul săvârşirii unor contravenţii, care impune stabilirea unor 
termene diferite de cele prevăzute în reglementarea cadru în materie, dar prin alte 
acte normative136. 

Potrivit alin. (2) al art.14 din O.G.nr. 2/2001, introdus prin Legea nr. 76/2012 
pentru punerea în aplicare a Legii nr.134/2010 privind Codul de procedură civilă, 
prevedere intrată în vigoare la 15 februarie 2013: „Prescripţia executării sancţiunilor 
contravenţionale poate fi constatată chiar şi de instanţa învestită cu soluţionarea 
plângerii contravenţionale”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
 136 V. Prisăcaru, op. cit., p. 737. 
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RĂSPUNDEREA PENALĂ A MINORULUI  
ÎN DIFERITE SISTEME DE DREPT 

Versavia BRUTARU* 

Abstract: The issue of the criminal liability, prevention and fighting against juvenile 
delinquency was and is an ongoing criminal policy concern of the modern states. 

Due to his special state, the juvenile offender is granted with  special attention regarding the 
applicable juridical statute. Because his bio-psycho-physical development doesn’t allow him to 
represent his interests, the legislators of the modern states have established a juridical status 
differentiated from the adult offender, granting him supplemental guarantees of protection. 

Finding the most efficient preventing measures, the fight against the criminality of the 
juvenile offenders raised also the issue of establishing the age from which the juvenile offender 
becomes criminal responsible. 

Key words: juvenile offender, criminal liability, criminal phenomenon, the age of juvenile 
offender, preventing measures, juridical special statute.   

1. Evoluţia delincvenţei juvenile în lume şi mai ales diversitatea formelor 
prin care aceasta se manifestă, ca şi gravitatea unora dintre ele (faptele săvârşite cu 
violenţă, de exemplu), au făcut ca regimul juridic al minorului infractor să devină o 
problemă de interes major. Cu alte cuvinte, dimensiunea istorică a reglementărilor 
pentru minori nu poate fi desprinsă de civilizaţia şi culturajuridică europeană, care 
includ şi experienţa românească1. 

Unii autori2 confirmă observaţia atunci când afirmă că „dreptul european” – 
privit în sens larg şi generic, în dimensiunea culturală a valorilor şi principiilor 
civilizaţiei europene, echivalează cu „tradiţia juridică europeană”, explicată de 

                                                            
* Cercetător ştiinţific gradul III, Institutul de Cercetări Juridice „Acad.Andrei Rădulescu”, 

Academia Română; e-mail: bversavia@gmail.com 
1 O. Brezeanu, Justiţia pentru minori şi integrarea europeană”, S.D.R., 2004, nr. 1–2, p. 223–233. 
2 Luigi Moocia „Du marché à la citoyenneté : à la Recherche d’un droit privé européen 

durable et de sa base juridique”, în Revue internationale de droit comparé, 2004, no. 2, p. 293–329. 
Pentru informaţii suplimentare în această privinţă a se vedea şi: Mircea Dan Bocşan, „Le Code 
Napoléon en Roumanie au siècle dernier” – Raportul român pentru bicentenarul Codului civil 
francez, Paris, 11–12.03.2004, în  RIDC 2004; Ortansa Brezeanu, „Minorul şi legea penală”, Editura 
All Beck, Bucureşti, 1998, capitolul „Regimul de reeducare a minorului infractor în legislaţia penală 
comparată”, p. 83–112. 
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originile  medievale comune a unor reglementări şi de către  evoluţia elementelor 
convergente până în epoca modernă. Acest proces este marcat, în evoluţia lui, de o 
pluralitate de versiuni care influenţează unicitatea de fond a substratului istorico-
cultural al dreptului european pentru a face loc unor sisteme sau instituţii juridice 
cu tradiţii clare, distincte. Este cazul sistemelor de drept Continental (romano-
germanic) şi de Common Law,  în cadrul cărora întâlnim, de asemenea, tradiţii 
cum sunt  cele ale ţărilor scandinave, de exemplu3  iar odată cu codificările din 
secolul al XIX-lea şi o serie de variante locale ori naţionale foarte diferite4. 

 
2. Ceea ce intervine, în prezent, ca element de noutate,  în procesul general, 

este faptul că adaptarea legislaţiei româneşti, inclusiv cea privitoare la minori, la 
reglementările europene, devine obligatorie,  cel puţin sub raportul principiilor ei 
fundamentale, din momentul în care ţaranoastră s-aangajat în reforma juridică, 
reclamată de tranziţia  de la regimul totalitar la o societate deschisă şi democratică. 

 
3. Pentru actuala politică penală românească, ce vizează prioritar prevenirea 

delincvenţei minorilor, exigenţele care decurg din obiectivele umaniste cu privire 
la constituirea unui nou sistem instituţional şi a unui spaţiu european de libertate, 
securitate şi justiţie,  reprezintă suportul principiilor şi direcţiilor sale de intervenţie 
şi totodată garanţia asigurării unui echilibru al acţiunilor şi măsurilor pe care 
aceasta le generează. 

S-ar putea susţine că diversitatea tipurilor instituţionale europene, de răspuns 
la  delincvenţa minorilor,  care se regăsesc, în prezent, cu variante şi în restul lumii, 
este dată  de diversitatea reacţiilor sociale la fenomen şi la unele modele legislative 
ce ţin, la rândul lor, de diversitatea exigenţelor, a situaţiilor şi a interpretării 
comportamentelor deviante  şi  delincvente în societate, a varietăţii acestora şi a 
pretenţiilor actuale faţă de condiţia umană în general, şi  nu în ultimul rând de 
particularităţile şi intervenţiile statului în probleme de prevenire şi control5. 

 
4. Literatura de specialitate6 oferă un spor de claritate în această privinţă 

atunci când sesizează, în cadrul deosebirilor calitative existente în mod obiectiv 
între ţările occidentale puternic industrializate şi celelalte ţări – prezenţa unei 
tipologii ca expresie a modului propriu în care se combină factorii care explică 
existenţa fenomenului infracţional în lumea contemporană. 
                                                            

3 Vezi, Ortansa Brezeanu, op. cit. 
4 O. Brezeanu, Ibidem.  
5 De exemplu, unele fapte săvârşite de minori în ţara noastră – fie au fost ignorate (cerşetoria, 

vagabondajul, prostituţia, deoarece deşi incriminate nu au fost pedepsite) şi ca atare, banalizate, fie au 
fost subapreciate (şi din indiferenţă) fenomenele dezvoltându-se astfel nestingherite, şi prin asociere  
cu alte infracţiuni – furtul de pildă – şi-au amplificat şi diversificat consecinţele. 

6 Pe larg, Denis Szabo, Unele reflecţii asupra criminologiei contemporane, SCJ, 1985, nr. 4, 
p. 342–349. 
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Se remarcă de aceea, o mare variabilitate a criteriilor juridice cu privire la 
natura şi conţinutul delincvenţei juvenile, determinată între altele şi de o mare 
diversitate a limitelor de vârstă luate în considerare pentru stabilirea majoratului 
penal şi nu numai. 

Sunt sugestive în acest sens şi opiniile unor specialişti7, prin care susţin că 
dificultăţile de integrare europeană, sunt generate de diferenţele existente între 
diferite culturi juridice care se confruntă între ele pe linia a numeroase probleme 
dar şi de inegalitatea sistemelor de drept între care se realizează „transplantul 
juridic” care s-ar cere să aibă în comun caracteristicile  dreptului post-modern ale  
secolului XXI. 

O asemenea diversitate îngreunează şi întârzie formarea unei conştiinţe europe-
ne comune, inclusiv juridică, necesară a sta la baza voinţei comune a statelor membre8. 

Şi alţi autori atrag atenţia asupra serioaselor greutăţi pe care le poate întâmpina 
modernizarea unei societăţi prin introducerea unor modele „din afară” în contextul în 
care particularităţile sistemelor juridice beneficiează de protecţia Tratatului de la 
Maastricht – care admite multiculturalismul în procesul de aderare9. 

5. Din observaţiile precedente se poate deduce riscul ca în procesul de 
reformă juridică în care s-a angajat ţara noastră, să se importe inclusiv idei şi soluţii 
care în ţările de origine unde ele s-au experimentat sunt deja perimate10, sau idei şi 
instituţii care fie nu se potrivesc cu tradiţia noastră juridică, fie nu pot fi încă 
aplicate în lipsa condiţiilor materiale necesare. 

Se ridică astfel problema  acelor transformări legislative care să producă 
schimbări de percepţie a comunităţii, a societăţii în general, cu privire la noile 
forme de marginalizare socială, în multe cazuri cu efecte de durată, pe care le 
implică un sistem represiv de politică penală, astfel încât să devină posibilă lărgirea 
sferei de reglementări necesare a fi adaptate la legislaţia comunitară11 şi, în 
                                                            

7 Volkmar Gessner, L’interazione juridice globale e la culture giuridice, în Sociologia del 
diritto, 1993, nr. 1 – citat de Sofia Popescu în Sofia Popescu şi Ramona Ioniţă,  Continuitate şi 
discontinuitate în domeniul juridic, cu specială privire asupra istoriei dreptului românesc,  
comunicare la cel de-al 28-lea Congres Anual al Academiei Americano-Române de Arte şi Ştiinţe, 
Târgu-Jiu, iunie, 2003; Sofia Popescu, Cercetarea socio-juridică comparativă, integrarea europeană 
şi reforma juridică în România, op. cit., p. 69. 

8 De aceea, ştiinţele juridice sunt avertizate de specialişti în domeniu (J.L. Lampart, 1980), 
asupra necesităţii de a lua în considerare şi realităţile juridice ale sistemelor de drept pe care le 
examinează (Sofia Popescu, op. cit., p. 71–80). 

9  Sofia Popescu, op. cit., p. 73, p. 80. 
10 Este sugestiv, cel puţin pentru valoarea lui preventivă, sarcasmul utilizat de A. Cohen în 

denunţul pe care l-a făcut cu privire la legăturile dintre criminologia occidentală şi cea aparţinând 
„lumii a treia” în sensul că criminologia occidentală exportă o „marfă” expirată al cărei consum s-a 
dovedit deja periculos pentru ţara de origine. El relevă incompatibilitatea de interese între ţările 
dependente şi cele dominante (D.Szabo, Unele reflecţii asupra criminologiei contemporane, SCJ, 
1985, nr. 4, p. 344. 

11 Din combinaţia  diverselor mijloace de intervenţie, după câmpul lor de acţiune, R. Gassin 
desprinde 3 domenii principale prin care se acţionează împotriva delincvenţei şi anume: dreptul penal 
cu sistemul său sancţionator şi modalităţi de aplicare concretă; tratamentul delincvenţilor în strânsă 
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consecinţă, diminuarea spaţiului de intervenţie a dreptului penal în privinţa 
minorilor, cu mutarea centrului de greutate în politica socială. Acest lucru se 
impune cu atât mai mult cu cât într-o viziune modernă:„sistemele de drept nu 
trebuie separate de contextul lor nejuridic, social, politic şi istoric, deoarece 
principalele legi şi precedentele judecătoreşti sunt aplicabile doar prin situarea lor 
într-un asemenea context12. 

 
6. În domeniul justiţiei pentru minori, sistemele de drept urmează două 

modele13: cel tradiţional sau penal, conform căruia începând cu o anumită vârstă 
minorilor li se aplică pedepse, şi cel mai recent, nepenal, care acordă prioritate 
măsurilor educative, în ambele modele, minorilor sub o anumită vârstă, care au 
săvârşit fapte prevăzute de legea penală, aplicându-li-se numai măsuri de protecţie.  

 
7. Modelul tradiţional penal rămâne dominant, acesta recurgând atât la 

pedepse cât şi la măsuri educative, cum este, de exemplu, în dreptul englez, unde 
minorului îi sunt aplicabile, în principiu, numai pedepse, însă mai puţin severe în 
privinţa duratei şi a modului de executare decât cele aplicabile infractorilor majori. 
Alte legislaţii prevăd existenţa unui sistem mixt de sancţiuni alcătuit din pedepse şi 
măsuri educative, cum este, de exemplu, cazul Elveţiei, unde minorului i se poate 
aplica fie o pedeapsă, fie o măsură educativă, sau cazul Germaniei, unde minorului 
infractor i se aplică, în paralel cu pedepsele, şi măsuri educative (unele cu caracter 
coercitiv, iar altele disciplinare).  

 
8. Modelul nepenal pune accent pe măsurile educative, cum este de exemplu 

în legislaţia belgiană unde a fost lansat conceptul de „minor aflat în pericol” 
(Legea din 8 aprilie 1965), concept care include indisciplina, vagabondajul şi 
comiterea de infracţiuni.  

Unele legislaţii sunt dificil de încadrat în vreunul dintre aceste modele, cum 
este, de exemplu, cazul Spaniei, unde Legea organică privind răspunderea penală a 
minorilor din anul 2000 instituie principiul responsabilităţii penale a minorilor, dar 
sancţiunile prevăzute de această lege sunt calificate ca măsuri de natură penală, 
deşi, în fapt, acestea au o natură sancţionatorie-educativă.  

 
9. Conduitele deviante ale minorilor nu au, în toate condiţiile şi în mod 

obligatoriu, un caracter delincvent. Cel mai adesea diferitele acte deviante ale acestora 
nu încalcă normele penale, reprezentând doar deviaţii ale comportamentului faţă de 
regulile etice, morale; ca atare, astfel de acte nu sunt sancţionate juridic; nu pot fi 

                                                                                                                                                       
legătură cu primul domeniu şi prevenirea cu diversele sale mijloace de acţiune, reunite mai întâi în 
conceptul de reacţie socială contra crimei (R. Gassin, Criminologie, Deuxième édition, Editura 
Dalloz, 1990, p. 69). 

12 Sofia Popescu, op. cit., p. 71. 
13 J. Pradel, Droit pénal comparé, Dalloz, Paris, 2008, p. 659. 
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calificate ca acte delincvente; cel mult s-ar putea opera, în acest caz, cu noţiunea de 
predelincvenţă juvenilă (predevianţă), care se referă la ansamblul de acte intrate în 
conflict cu norma de comportare morală şi care îl pot predispune pe adolescent şi la 
săvârşirea unor fapte mai grave.  

 
10. În toate reglementările ţărilor analizate, există legi speciale privind 

minorii şi tinerii, care  completează sau chiar derogă de la dispoziţiile Codului 
penal. Aceste legi pot conţine dispoziţii privind procedura aplicabilă în cauzele cu 
minori, ca şi reglementări privind executarea pedepsei (Franţa şi Italia). Justiţia 
pentru minori se realizează de obicei, prin intermediul instanţelor specializate 
pentru minori. În majoritatea ţărilor studiate, există jurisdicţii şi servicii 
specializate: judecătorul pentru minori, tribunalele pentru minori, parchete 
specializate, servicii de protecţie a minorilor şi a tinerilor delincvenţi. 

În multe dintre aceste ţări, există o categorie separată, situată între minori şi 
majori, aceea a tinerilor, de regulă, în vârstă între 18 şi 21 de ani, dar limita 
maximă poate fi chiar de 25 de ani (Elveţia). Aceştia beneficiază de un tratament 
mai blând, iar în anumite situaţii, pot fi asimilaţi minorilor. 

 
11. În privinţa răspunderii penale, deşi vârsta de la care există răspunderea 

penală a minorilor variază, distincţia între lipsa absolută şi lipsa relativă a 
răspunderii penale se regăseşte în majoritatea ţărilor studiate. 

Cât priveşte sistemul sancţionator pentru minori, principala sa particularitate 
constă în caracterul mixt, care combină măsuri educative, măsuri disciplinare şi 
pedepse. În majoritatea ţărilor arătate, minorilor li se aplică în mod preponderent 
măsuri educative. Acestora li se pot aplica în mod subsidiar pedepse, în cazurile şi 
în condiţiile prevăzute de lege. 

 
12. Măsurile educative există în toate legislaţiile studiate sub diferite denumiri 

(de exemplu, măsuri de protecţie, măsuri de corecţie) şi cunosc numeroase forme: 
obligaţia de a se supune anumitor reguli de conduită privitoare la reşedinţă, la 
şcolarizare, la interdicţia de a frecventa anumite persoane şi locuri, mustrarea, 
punerea sub supravegherea unor organisme specializate, plasarea într-o familie de 
primire ori într-un centru specializat, internarea, tratamentul medical, asistenţa într-
un centru de zi, prezenţa la domiciliu la sfârşit de săptămână, realizarea de sarcini 
social-educative, prestaţia personală, obligaţia de a acorda ajutor şi asistenţă 
victimei. 

Scopul măsurilor educative este de a asigura reintegrarea minorului în 
societate şi asimilarea de către acesta a valorilor şi principiilor sociale. 

 
13. În legislaţia unora dintre ţările europene, nu se face distincţia între măsurile 

educative şi cele disciplinare. Măsurile disciplinare reprezintă o categorie distinctă în 
anumite ţări, situate între măsuri educative şi pedepse, cu funcţie sancţionatorie. În 
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Germania, de exemplu, măsurile disciplinare includ cauţiunea, avertismentul, 
impunerea anumitor obligaţii şi pot fi dispuse alături de măsurile educative. 

Pedepsele aplicabile minorilor (închisoarea şi amenda) sunt de regulă 
atenuate prin reducerea limitelor de pedeapsă. Pedeapsa cu închisoarea se execută 
în regim special şi în locuri de detenţie special amenajate. 

 
14. Ca o menţiune specială privind pedeapsa închisorii, în multe ţări 

legislaţia prevede explicit că pedeapsa cu închisoarea se execută doar în mod 
excepţional, fiind preferată suspendarea executării pedepsei. 

În beneficiul minorului sunt prevăzute renunţarea la pedeapsă, precum şi 
amânarea pronunţării pedepsei (Germania, Franţa, Italia, Elveţia). 

Caracteristica generală este aceea a existenţei unui drept penal specific 
minorilor, cu sediul în Codul penal şi mai ales în legi speciale, care pune accentul pe 
educaţie, iar nu pe represiune. Legea stabileşte instrumentele necesare instanţei pentru 
minori în scopul individualizării pedepselor, atunci când se recurge la acestea. 

 
15. La nivel european, nu se poate vorbi despre un model unic în materia 

justiţiei pentru minori, ci dimpotrivă, de o mare diversitate în abordarea acestui 
domeniu. Această diversitate, aşa cum am văzut, se reflectă în modalităţile de stabilire 
a răspunderii penale, precum şi în tratamentul sancţionator aplicabil minorilor. 

 
16. În raport cu experienţa sistemului de justiţie pentru minori din ţările 

europene studiate, am sugera adoptarea unei legi speciale a minorului şi în ţara 
noastră. Aşa cum există tribunale specializate în această materie „Tribunalul pentru 
minori şi familie”, s-ar impune şi adoptarea unei legi speciale a minorului, în 
concordanţă cu normele europene. Printr-o lege specială a minorului, ca în ţările 
arătate, nu înţelegem o copiere sau o combinare de reglementări, după acele 
modele, ci trebuie avute în vedere particularităţile vieţii juridice din realitatea 
românească, condiţiile şi mediul în care se dezvoltă minorul. Toate acestea trebuie 
avute în vedere într-o viitoare reglementare a acestei materii. 

În legislaţia franceză actuală, regimul sancţionator este reglementat de 
Ordonanţa nr. 45-174 din 2 februarie 1945 privind minorii delincvenţi, cu 
modificările şi completările ulterioare până în 200214, dispoziţiile ordonanţei 
completându-se prin normele Codului penal. 

Vârsta răspunderii penale coincide cu vârsta majoratului penal, adică 18 
ani, dar în anumite cazuri poate fi coborâtă la 13 ani15.  

Articolul 122-8 Codul penal instituie principiul lipsei absolute a răspunderii 
penale a minorului care nu a împlinit 13 ani:  
                                                            

14 http://ledroitcriminel.free.fr/la_legislation_criminelle/lois_speciales/ordonnance_enfance_d
elinquante.htm  

15 Bouloc Bernard, Droit pénal general, Dalloz, 2011, ediţia 22-a, Paris, p. 390 şi urm. 
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„Minorii care au discernământ răspund penal pentru crime, delicte sau 
contravenţii, în condiţiile prevăzute de o lege specială, care determină măsurile de 
protecţie, asistenţă, supraveghere şi educare ce pot fi aplicate unui minor.  

Această lege prevede sancţiunile educative care pot fi pronunţate împotriva 
minorilor între 10 şi 18 ani şi pedepsele care pot fi pronunţate împotriva minorilor 
între 13 şi 18 ani, ţinându-se seama de atenuarea responsabilităţii de care 
beneficiază în virtutea vârstei lor” (art. 122-8 C. pen.).  

Lipsa de răspundere penală relativă a minorilor care au împlinit 13 ani este 
consacrată în articolul 2 al Ordonanţei nr. 45-174 din 2 februarie 1945, unde se mai 
prevede că „tribunalele pentru minori pot totuşi, când circumstanţele şi 
personalitatea delincventului o cer, să pronunţe o condamnare penală împotriva 
minorului care a împlinit 13 ani”. Această derogare expresă din ordonanţa citată 
are în vedere numai competenţa tribunalelor pentru minori. Potrivit aceleiaşi 
ordonanţe, minorilor li se aplică un regim sancţionator mixt, alcătuit din măsuri 
educative, mediere-reparaţie şi pedepse.  

Medierea-reparaţie. În cadrul acestei măsuri, minorul participă la repararea 
prejudiciului, printr-o activitate de ajutor sau reparare, oferită victimei sau în 
folosul comunităţii. Această măsură nu poate fi dispusă decât cu acordul victimei şi 
poate fi însoţită de scuze adresate victimei. Minorii între 16 şi 18 ani pot desfăşura 
o activitate de interes general, cu caracter formator sau de natură să favorizeze 
reinserţia socială.  

 Pedepsele privative de libertate. Tribunalul pentru minori şi Curtea cu juri 
pentru minori nu pot pronunţa împotriva minorilor care au împlinit 13 ani o 
pedeapsă privativă de libertate mai mare decât jumătatea pedepsei prevăzute de 
lege pentru acea infracţiune. Dacă pedeapsa prevăzută de lege este detenţiunea pe 
viaţă, nu se poate pronunţa o pedeapsă cu închisoarea mai mare de 20 de ani 
(articolul 20-2 din Ordonanţa nr. 45-174 din 2 februarie 1945 privind minorii 
delincvenţi).  

Dacă minorul a împlinit 16 ani, tribunalul pentru minori şi Curtea cu juri 
pentru minori pot, cu titlu excepţional, ţinând seama de circumstanţe şi de 
personalitatea minorului, să nu aplice dispoziţiile alineatului precedent. În acest 
caz, pedeapsa aplicabilă unui minor cu vârsta între 16 şi 18 ani poate fi aceeaşi cu a 
unui major. Pedeapsa închisorii se execută de către minori într-o secţie specializată 
sau într-un penitenciar specializat pentru minori. 

Pedeapsa amenzii. Tribunalul pentru minori şi Curtea cu juri pentru minori 
pot pronunţa împotriva minorului care a împlinit 13 ani, pedeapsa amenzii, care nu 
poate depăşi suma de 7 500 de euro (articolul 20-3). Împotriva minorului nu pot fi 
pronunţate următoarele pedepse: interdicţia de a se afla pe teritoriul francez, zile-
amendă, interzicerea drepturilor civice, civile şi de familie, interzicerea de a 
exercita o funcţie publică sau o activitate profesională (articolul 20-4).  

Munca în folosul comunităţii. Dispoziţiile Codului penal referitoare la 
munca în folosul comunităţii sunt aplicabile minorului cu vârsta cuprinsă între 16 şi 
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18 ani. Munca în folosul comunităţii trebuie adaptată la particularităţile minorului 
şi trebuie să prezinte un caracter formator sau de natură să favorizeze reinserţia 
socială a acestuia (articolul 20-5). Nici o interdicţie, decădere sau incapacitate nu 
pot fi pronunţate împotriva unui minor (articolul 20-6). Ordonanţa privind minorii 
delincvenţi permite aplicarea dispoziţiilor Codului penal relative la renunţarea la 
pedeapsă şi amânarea pedepsei minorului cu vârsta cuprinsă între 13 şi 18 ani.  

Amânarea pronunţării pedepsei sau a măsurii educative poate fi dispusă 
când tribunalul pentru minori consideră această măsură adecvată, în funcţie de 
personalitatea minorului. Amânarea poate fi dispusă pe o durată de cel mult 6 luni. 

În actuala legislaţie germană, minorilor li se aplică dispoziţiile Codului 
penal, şi ale Legii privind tribunalul pentru minori din 1953, cu modificările şi 
completările ulterioare16.Vârsta răspunderii penale coincide cu vârsta majorităţii 
penale, adică 18 ani, dar poate fi coborâtă până la 14 ani în anumite cazuri.  

Codul penal prevede lipsa absolută a răspunderii penale pentru minorii care 
nu au împlinit 14 ani: „Persoana care în momentul săvârşirii faptei nu a împlinit 
încă vârsta de 14 ani este incapabilă de a comite o faptă cu vinovăţie” (art. 19).  

Dispoziţiile Codului penal se aplică şi în cazul faptelor săvârşite de 
adolescenţi şi tineri, dacă legea specială pentru minori nu dispune altfel (art. 10).  

Răspunderea penală a minorilor care au împlinit 14 ani este relativă. 
Potrivit legii privind tribunalul pentru minori (art. 3): „un tânăr este responsabil 
penal dacă în momentul săvârşirii faptei este suficient de matur pentru a discerne 
gravitatea faptei şi pentru a acţiona în consecinţă”. 

Articolul 1 din Legea menţionată defineşte tinerii ca fiind persoanele care au 
vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani, în momentul săvârşirii faptei.  Prezumţia lipsei de 
răspundere penală a minorilor între 14 şi 18 ani, este relativă şi poate fi răsturnată, 
dacă maturitatea acestora o justifică.  În cazul în care aceşti tineri răspund penal, nu 
li se aplică Codul penal, ci dreptul penal al minorilor, dispoziţii prevăzute în legea 
privind tribunalul pentru minori.  

Menţionăm că legislaţia germană prevede  şi posibilitatea de a mări vârsta 
majorităţii penale până la 21 de ani. Astfel, tinerii între 18 şi 21 de ani răspund 
penal şi sunt judecaţi ca adulţi de către jurisdicţiile penale de drept comun17. 
Totuşi, lor li se pot aplica dispoziţiile privitoare la minori, dacă în urma unei 
aprecieri globale a personalităţii autorului, ţinând seama şi de condiţiile de viaţă, 
rezultă că, datorită dezvoltării morale şi intelectuale, în momentul săvârşirii faptei, 
acesta era asemănător unui tânăr. Legea privind tribunalul pentru minori clasifică 
măsurile aplicabile minorilor în 3 categorii: măsuri educative, măsuri disciplinare 
şi închisoarea, aceasta din urmă constituind singura pedeapsă.  

Măsurile educative. Presupun obligaţia de a se supune anumitor reguli de 
conduită, privitoare la reşedinţă, la formare profesională, la interdicţia de a 
frecventa anumite persoane şi locuri.  
                                                            

16 http://kinder-jugendhilfe.org  
17 La responsabilité pénale des mineurs http://www.senat.fr/lc/lc52/lc52.html  
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Măsurile disciplinare.Aceste măsuri se iau dacă măsurile educative sunt 
considerate insuficiente. Măsurile disciplinare sunt:  

–  avertismentul;  
–  impunerea de obligaţii (scuze personale adresate victimei, repararea 

prejudiciilor cauzate, vărsarea unei sume de bani în contul unei organizaţii de 
interes general);  

–  închisoarea specială pentru delincvenţii minori (Jugendarrest), pedeapsă 
care nu este considerată sancţiune penală şi nu este înscrisă în cazierul judiciar. 
Această măsură se execută într-o instituţie specializată şi îmbracă mai multe forme: 
detenţia de week-end (maxim 2 week-end-uri), pe termen scurt (de la 2 la 4 zile) şi 
pe termen lung (1-4 săptămâni).  

Pedeapsa închisorii. Pedeapsa închisorii (Jugendstrafe) este dispusă când 
măsurile educative şi disciplinare sunt considerate insuficiente, ţinând seama de 
gravitatea infracţiunii săvârşite şi de comportamentul făptuitorului. Durata 
pedepsei, cuprinsă în principiu între 6 luni şi 5 ani, poate ajunge la 10 ani dacă 
legea prevede închisoarea mai mare de 10 pentru infracţiunea săvârşită. Pedeapsa 
se efectuează în închisorile pentru minori, mai precis în locuri de deţinere special 
amenajate în închisorile pentru adulţi.  

În practică, această pedeapsă nu este aplicată tinerilor sub 16 ani. Judecătorii 
pronunţă din ce în ce mai des „dispensa de pedeapsă”, când durata închisorii nu 
depăşeşte 2 ani. Această măsură este dispusă în 2 treimi din cazuri şi chiar mai des, 
când pedeapsa închisorii este mai mare de un an18. Sancţiunile aplicabile 
delincvenţilor minori19 între 14 şi 18 ani şi tinerilor între 18 şi 21 de ani au ca scop 
principal educarea făptuitorului. Pentru minori sunt prioritare măsurile educative şi 
disciplinare, şi numai în subsidiar închisoarea (în cazul tinerilor), cu posibilitatea 
suspendării condiţionate a executării pedepsei.   

Luarea unor măsuri de siguranţă în raport cu consecinţele care decurg din 
sancţiune sunt limitate. Regimul special prevăzut pentru minori este aplicabil şi 
tinerilor delincvenţi, dacă la data comiterii faptei dezvoltarea personalităţii acestora 
era similară unui minor. O dată cu aplicarea măsurilor educative, judecătorul poate 
impune minorului obligaţia de a urma anumite forme de asistenţă educativă, care 
nu au caracter sancţionator, ci preponderent educativ. Spre deosebire de măsurile 
educative, măsurile disciplinare au o funcţie sancţionatorie şi se aplică atunci când 
minorul a fost conştient de semnificaţia şi urmările faptei sale.  

Măsurile disciplinare includ cauţiunea sau impunerea anumitor condiţii 
(repararea prejudiciului, scuzele adresate victimei, plata unei amenzi, munca în 
folosul comunităţii) şi detenţia, care poate dura de la una la patru săptămâni. 
Măsurile educative şi disciplinare pot fi dispuse simultan.  
                                                            

18 La responsabilité pénale des mineurs http://www.senat.fr/lc/lc52/lc52.html 
19 Jörg-Martin Jehle, Criminal Justice in Germany, p. 35, published by the Federal Ministry of 

Justice, Fourth Edition 2005, http://www.bmj.bund.de/media/archive/961.pdf  
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Închisoarea pentru tineri este singura pedeapsă prevăzută de Legea privind 
tribunalul pentru minori. Închisoarea pentru tineri poate fi dispusă pe o durată 
cuprinsă între 6 luni şi 10 ani. Pedeapsa închisorii se dispune când măsurile 
educative şi disciplinare sunt insuficiente, ţinând seama de gravitatea faptei şi de 
necesităţile de reeducare ale delincventului.  

Procesul poate înceta la cererea procurorului, cu aprobarea instanţei, în 
conformitate cu prevederile articolului 45, alineat 3 din Legea privind tribunalul 
pentru minori. De asemenea, încetarea procesului poate fi dispusă din oficiu de către 
instanţă, conform articolului 47 din aceeaşi lege. În plus, procurorul poate decide 
încetarea procesului fără a mai înainta cauza instanţei. Această decizie de încetare a 
procesului, atunci când este luată sau aprobată de către instanţă, poate fi însoţită de 
anumite condiţii sau instrucţiuni adresate făptuitorului. În cazurile de fapte de o 
gravitate redusă sunt suficiente măsurile educative ori eforturile depuse de infractor 
pentru acoperirea prejudiciului sau repararea consecinţelor infracţiunii. Sistemul 
justiţiei pentru minori în Germania are o trăsătură specială. Conform secţiunii 27 din 
Legea privind tribunalul pentru minori, judecătorul poate constata vinovăţia în cursul 
procesului şi dispune un termen de încercare, la sfârşitul căruia va pronunţa soluţia 
finală. Dacă la sfârşitul termenului de încercare, rezultă clar din conduita minorului 
că este necesară aplicarea unei pedepse, judecătorul va pronunţa o sentinţă în acest 
sens. În caz contrar, verdictul de vinovăţie îşi încetează efectele.  

La baza sistemului justiţiei pentru minori se află principiul subsidiarităţii sau 
al minimei intervenţii (Subsidiaritätsgrundsatz)20. Aceasta înseamnă că sancţiunile 
penale vor fi dispuse doar dacă se dovedesc indispensabile. În plus, aceste sancţiuni 
sunt limitate de principiul proporţionalităţii. Principiul subsidiarităţii pedepsei este 
consacrat şi din punct de vedere legislativ, prin modificările aduse în anul 1990 
Legii privind tribunalul pentru minori.  

Sancţiunile care sunt dispuse cu prioritate de către tribunalele pentru minori 
sunt măsurile educative şi disciplinare.  

Cadrul normativ actual aplicabil minorilor în legislaţia belgiană actuală 
însoţită de obligaţia de a frecventa o instituţie de învăţământ şi cursurile unui 
centru de orientare educativă, legea din 8 aprilie 1965. 

În dreptul penal belgian, majoratul penal este actualmente fixat la 18 ani, sub 
această vârstă minorii neputând să fie, ca regulă generală, condamnaţi la o 
pedeapsă. Principiul iresponsabilităţii penale şi prezumţia de absenţă a 
discernământului nu sunt prevăzute într-un text de lege, art. 36 alin. (4) din Legea 
din 8 aprilie 1965 cu privire la protecţia tineretului precizând doar că „Tribunalul 
tineretului este competent cu cererile  Ministerului Public referitoare la persoanele 
urmărite pentru o faptă calificată ca infracţiune, comisă înainte de 18 ani împliniţi”, 
iar art. 37&1 dispune că „tribunalul tinerilor poate ordona faţă de persoanele care îi 
                                                            

20 Prof. Dr. Frieder Dünkel, Juvenile Justice in Germany: Between Welfare and Justice, 
www.esc-eurocrim.org/files/juvjusticegermany_betw_welfar_justice.doc  
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sunt deferite, măsuri de pază, de prezervare şi de educaţie”21. Una dintre caracteristicile 
modelului belgian cu privire la minorul delincvent este pragmatismul acestuia, 
întemeiat pe teoria apărării sociale, antrenarea răspunderii penale pentru minori 
fiind posibilă doar în situaţii de excepţie22. 

Expresia „faptă calificată ca infracţiune” prevăzută în art. 36 alin. (4) din legea 
din 8 aprilie 1965 este interpretată în doctrină ca o prezumţie de absenţă a 
discernământului,  temelia întregului model protecţionist belgian în materia minorităţii. 
Drept urmare, orice faptă comisă de un minor va fi considerată ca nefiind imputabilă 
acestuia din punct de vedere moral şi drept urmare o astfel de faptă nu constituie o 
infracţiune pentru care minorul să fie pedepsit; din acest motiv, legiuitorul foloseşte 
expresia generică de „faptă calificată infracţiune” fără a face distincţie între crime, 
delicte şi contravenţii, fiindcă clasificarea tripartită a infracţiunilor se bazează pe 
clasificarea tripartită a pedepselor, în funcţie de această clasificare urmând să se 
determine şi judecătorul competent, pe când în cazul minorilor, competenţa revine 
întotdeauna jurisdicţiei speciale, respectiv tribunalului tineretului.   

Principiul potrivit căruia minorul nu poate comite o infracţiune a fost 
întotdeauna admis în dreptul belgian, în funcţie de speţa concretă, legea din 8 
aprilie 1965 prevăzând că este întotdeauna posibil ca ministerul public să trimită pe 
minor tribunalului tineretului mai degrabă, în funcţie de starea de pericol în care se 
află acesta decât în funcţie de fapta calificată infiracţiune pe care el a comis-o. Din 
acest motiv, legea belgiană nu prevede un prag minim de vârstă de la care minorul 
să răspundă pentru „fapta calificată ca infracţiune”, existând situaţii în care minori 
în vârstă de 8 şi 9 ani au fost urmăriţi şi deferiţi tribunalului tineretului pentru că au 
săvârşit o faptă care avut drept consecinţă moartea unui om.  

Legea din 8 aprilie 1965 prevede posibilitatea aplicării pentru minori  
a următoarelor măsuri, aceste măsuri încetând de drept la data împlinirii vârstei  
de 18 ani: 

– plasarea într-o familie de primire, sub supravegherea comitetului de 
protecţie a tinerilor; 

– plasarea într-un centru specializat. 
Legea din 13 iunie 2006 de modificare a legislaţiei privind protecţia tinerilor şi 

tratamentul minorilor care au săvârşit o infracţiuneprevede că instanţa le poate impune 
minorilor care au împlinit 12 ani, respectarea uneia sau mai multor obligaţii.  

Instanţa poate încredinţa controlul asupra respectării acestor măsuri unui 
serviciu de poliţie. 

Pedeapsa închisorii. Dacă minorul a împlinit 16 ani şi tribunalul pentru 
minori consideră insuficientă luarea unei măsuri educative sau dacă minorul are un 
comportament ce prezintă pericol social, împotriva lui se poate pronunţa o 
pedeapsă cu închisoarea, care se execută într-un regim special. 
                                                            

21 C. Necula, D. Mânzală, Răspunderea penală a minorilor şi regimul sancţionator în 
legislaţia altor ţări, Institutul Naţional de Criminologie, www.mpublic.ro/minori_2008/ 
minori_5_8_ro.pdf 

22 T. Dascăl, Minoritatea în dreptul penal român, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2011, p. 87 
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În concordanţă cu prevederile art.19 al noului Cod Penal Spaniol, prin Legea 
nr. 5/2000 (Monitorul Oficial al Statului, 13 ian 2000) a fost introdus noul sistem 
spaniol al răspunderii penale a minorilor, în care este prioritar scopul educării şi 
resocializării minorilor şi nu cel al apărării sociale caracteristic dreptului penal, 
subliniindu-se astfel caracterul derogator al acestor norme23. Legea a intrat în 
vigoare un an mai târziu (ianuarie 2001) după multiple modificări, cea mai 
criticată24 privind sancţiunile penale aplicate minorilor care săvârşesc infracţiuni cu 
grad sporit de pericol social, în special acte de terorism (Legea nr. 7/2000). Legea 
organică privind răspunderea penală a minorilor din 12 ianuarie 2000 prevede lipsa 
absolută a răspunderii penale pentru minorii care nu au împlinit 14 ani şi lipsa 
relativă a răspunderii penale pentru minorii cu vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani. 
Dintre minori, se diferenţiază, două categorii, de la 14 la 16 ani şi de la 16 la 18 
ani. Pentru minorii care au împlinit 16 ani, legea prevede o agravare în cazul 
săvârşirii de infracţiuni cu violenţă, intimidare sau punerea în pericol a persoanei.  

Legea organică privind răspunderea penală a minorilor se aplică şi persoanelor 
majore cu vârsta cuprinsă între 18 şi 21 de ani, care au săvârşit infracţiuni, când 
judecătorul de instrucţie constată îndeplinirea următoarelor condiţii:  

 • s-a comis un delict sau o infracţiune mai puţin gravă, fără folosirea 
violenţei sau a intimidării asupra unei persoane, fără punerea în pericol grav a vieţii 
sau integrităţii fizice a persoanelor.  

 • nu există o condamnare pentru infracţiuni săvârşite după împlinirea 
vârstei de 18 ani; nu se va ţine seama de condamnările anterioare pentru 
infracţiunile săvârşite din culpă.  

 • circumstanţele personale ale delincventului şi gradul său de maturitate să 
recomande aplicarea acestei legi. Atingerea vârstei majoratului nu pune capăt 
executării măsurii impuse. 

 Executarea măsurii se consideră încheiată când scopurile acesteia sunt 
atinse; dar internarea în regim închis dispusă până la împlinirea vârstei de 21 de ani 
va fi executată în penitenciar, în principal; aceeaşi regulă va fi aplicată dacă 
persoana va împlini 18 ani în regim închis şi comportamentul său nu este conform 
obiectivelor propuse prin sentinţă ori dacă, înainte de începerea executării, cel 
condamnat a executat în totul sau în parte o altă sentinţă de condamnare cu 
executare sau măsura internării într-un penitenciar (art. 14). Pe de altă parte, dacă, 
în timpul executării măsurii, o persoană de 18 ani este pedepsită conform codului 
penal şi simultan executarea pedepsei şi a măsurii nu sunt posibile, se va acorda 
prioritate pedepsei; executarea pedepsei va absorbi măsurile dispuse, cu excepţia 
măsurilor de internare şi încarcerare; în acest caz, dacă judecătorul pentru minori 

                                                            
23 Cantarero Bandres, Delincuencia juvenil: Asistencia terapbutica versus Justicia penal?, 

Logrono, 2002, p. 29. 
24 Etxebarria Zarrabeitia, Algunos aspectos de Derecho sustantivo de la Ley Orgánica 5/2000, 

reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores y de su Reforma en materia de terrorismo, 
Icade, 2001a, p. 53. 
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dispune executarea măsurii, aceasta va fi executată în penitenciar şi va fi însoţită de 
sentinţa executării încarcerării. 

Minorului care nu a împlinit vârsta de 14 ani i se vor aplica prevederile 
privind protecţia minorului din Codul penal şi din Legea organică privind 
răspunderea penală a minorului. În consecinţă, art. 3 din Legea nr. 5/2000 prevede 
ca procurorul să trimită materialul de urmărire penală autorităţii competente în 
materia protecţiei minorilor, pentru ca aceasta să poată promova adoptarea acelor 
măsuri de protecţie subsumate beneficiului minorului25. Fiecare autoritate publică 
competentă în materia protecţiei copiilor este obligată legal să intervină direct, 
imediat şi efectiv în orice situaţie de risc sau pericol asupra condiţiei minorului, 
adoptând toate măsurile necesare şi potrivite scopului educativ şi interdisciplinar 
(art.14 din Legea nr. 1/1996). În cazurile serioase de risc asupra dezvoltării 
personale şi sociale a minorului, separarea de familie poate fi cerută pentru a 
elimina influenţele care provin din mediul familial.  

Dacă părinţii eşuează în îndeplinirea propriilor sarcini de protejare, 
privându-l pe minor de asistenţa morală şi materială necesară, autoritatea 
competentă trebuie să îşi asume direct şi automat responsabilitatea tutelei asupra 
minorului, şi să adopte toate măsurile necesare pentru a-i garanta protecţia 
(art.172.1 Cod Civil). În orice caz, intervenţia trebuie să fie întotdeauna 
comunicată reprezentantului legal al minorului şi dusă la îndeplinire conform 
tuturor competenţelor autorităţilor şi sub controlul procurorului şi al judecătorului 
civil. Procurorul trebuie să fie informat cu privire la orice decizie administrativă şi 
trebuie să verifice la fiecare 6 luni situaţia minorului şi să propună judecătorului 
adoptarea oricărei măsuri necesare protecţiei minorului. Judecătorii civili şi de 
familie sunt autorităţile desemnate să adopte orice fel de măsuri preventive 
(Art.158 Cod Civil) şi să atace cu apel orice decizie administrativă. 

Prin Legea nr. 8/2006 (Monitorul Oficial al Statului din 5 decembrie 2006) a 
fost introdusă o nouă reglementare: 

– asigurarea proporţionalităţii între sancţiunile penale aplicate şi gradul de 
pericol social al faptei săvârşite prin dispunerea executării măsurii educative a 
internării într-un centru de reeducare în regim închis, similar pedepselor privative 
de libertate, în cazul infracţiunilor grave precum şi transferul minorilor într-un 
penitenciar la împlinirea vârstei de 18 ani. 

– introducerea unor măsuri suplimentare, cum ar fi interzicerea de a intra în 
contact cu victima, rudele victimei, ori alte persoane, şi  

– recunoaşterea şi garantarea drepturilor victimei. Această reformă a intrat în 
vigoare în februarie 2007. 

Majoritatea modificărilor introduse în 1992 au fost implementate prin Legea 
nr. 5/2000, o lege cuprinzătoare reglementând ambele aspecte: penale şi de 
                                                            

25 Lorca Martinez, Las medidas de protection de menores y la intervencion de la entidad 
publica en la LORPM 5/2000 de Responsabilidad Penal de los Menores, Estudios Jutidicos. 
Ministerio Fiscal, I, 2001. 
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procedură penală, prin măsuri concrete de angajare şi tragere la răspundere penală 
(şi civilă) a minorilor care săvârşesc una dintre faptele prevăzute de legea penală 
pentru adulţi.  

Legea nr. 5/2000 reglementează prin urmare aspecte de drept penal, 
procedural penal şi execuţional penal aplicate minorilor infractori, sub forma unui 
sistem distinct, integrat în justiţia penală. Principalele reglemetări ale noului sistem 
sunt următoarele26: 

a) răspunderea penală a minorului: corelat cu art.19 al Codului Penal, noul 
model are scopul să reducă influenţa noţiunilor de protecţie şi paternalism şi admite 
clar „răspunderea penală” a minorilor. Astfel, Legea nr. 5/2000 reglementează 
răspunderea penală obiectivă sui generis27, distingând între condiţiile angajării 
răspunderii penale şi consecinţele corelative. Condiţiile angajării răspunderii 
penale, într-un sens formal, sunt guvernate de reguli similare celor ale răspunderii 
penale ale adulţilor; în fapt, condiţiile răspunderii penale a minorilor nu sunt 
diferite de cele ale adulţilor: săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală şi 
absenţa oricăror posibile cauze de înlăturare a răspunderii penale prevăzute de 
Codul Penal (art. 5.1). 

b) un model mixt: răspunderea penală şi reeducarea: în lumina 
reglementărilor din 1992, noul model nu are caracter exclusiv represiv, ci unul 
mixt, în concordanţă cu prevederile Convenţiei privind drepturile copilului. 
Angajarea răspunderii penale constituie numai prima etapă a reacţiei sociale având 
drept scop reeducarea şi resocializarea minorilor. Principalele diferenţieri faţă de 
sistemul răspunderii penale a adulţilor se referă la consecinţele angajării 
răspunderii, care în cazul minorilor reprezintă sancţiuni penale în majoritatea lor, 
fără caracterul represiv al pedepselor,  măsuri educative, pragmatic aservite 
scopului sistemului mixt. Astfel, deşi aceleaşi, principiile generale de drept penal şi 
procesual penal se vor aplica diferit minorilor dobândind o interpretare 
teleologică28. Faptele prevăzute de legea penală săvârşite de minori nu sunt urmate 
de pedepse, ci de măsuri subordonate altor criterii de aplicare şi executare. Scopul 
educativ special al reacţiei sociale determină diferenţe de procedură judiciară, 
participarea comisiei tehnice consultative, precum şi specializarea organelor 
judiciare ce participă la procesul penal (a 4-a dispoziţie finală). 

c) scopul derogărilor de la dreptul comun este de a acţiona în beneficiul 
minorului.  

În concordanţă cu prevederile Convenţiei asupra drepturilor copilului, în 
Legea nr. 5/2000 se fac trimiteri frecvente la „interesul superior al minorului” sau 
                                                            

26 De La Cuesta José Luis, Isidoro Blanco Cordero, Sistemul justiţiei pentru minori în Spania, 
Lex et Scientia, 2009, nr. 1, p. 32. 

27 Bueno Arus, Aspectos sustantivos de la Ley Organicá reguladora de la responsabilidad 
penal de los menores, Icade, 53, 2001, p. 72. 

28 Cuello Contreras, El nuevo derecho penal espafiol de menores a la luz de las modernas 
tendencias del derecho penal y de la criminologia, in Modernas tendencias en la ciencia del derecho 
penal y en la criminologia, Madrid, 2001, p. 207. 
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la „cel mai bun interes al minorului” ca principii coordonatoare ale oricărei acţiuni 
statale asupra minorului; în fapt, fiecare participant la procesul penal trebuie să 
aibă în vedere interesul minorului la adoptarea oricărei decizii şi în particular, la 
dispunerea măsurilor procesuale în cazul concret (art. 7.3). Pentru a înlesni 
acţiunea în interesul minorului Legea nr. 5/2000 a dat posibilitatea procurorului de 
a nu dispune începerea urmăririi penale, în anumite cazuri (articolele 18 şi 19) spre 
deosebire de cazul persoanelor adulte când procurorul este obligat să înceapă 
urmărirea penală în cazul săvârşirii de infracţiuni. 

Procedurile penale introduse de Legea nr. 5/2000 sunt în concordanţă cu 
reglementările din 1992 dar sunt mult mai amănunţite (Art. 16-42) şi completate cu 
prevederi generale care au rolul de a spori caracterul operativ al tragerii la 
răspundere penală (T.III, B.IV din Codul de procedură penală). 

Procesul se desfăşoară sub autoritatea unui magistrat specializat competent 
teritorial, judecătorul pentru minori de la locul săvârşirii faptelor (art. 2.3); dacă 
faptele au fost comise în mai multe locuri,  se va lua în considerare locul 
domiciliului minorului (art. 20.3). În principal, noua procedură consacră prezumţia 
de nevinovăţie, dreptul la apărare 19, dreptul la căile de atac precum şi toate 
celelalte garanţii procesuale fundamentale asigurate adulţilor. Particularităţile 
procesului penal al minorilor sunt următoarele: 

a) specializarea tuturor organelor judiciare şi consultative care participă la 
procesul penal (judecător, procuror, apărător şi comisia tehnică); 

b) preeminenţa şi complexitatea rolului procurorului (vezi mai jos); 
c) flexibilitatea deciziilor (pot fi revizuite, suspendate, etc., în orice fază a 

procesului penal) şi diverse oportunităţi pentru minorii infractori; 
d) implementarea principiului acuzatorial într-o mai mare măsură decât în 

cazul adulţilor; conform art. 8 judecătorul nu poate impune o altă măsură restrictivă 
asupra drepturilor minorului, sau pentru mai mult timp decât cea cerută de către 
procuror; dacă judecătorul consideră totuşi că măsurile cerute nu sunt suficiente, va 
proceda conform art. 371; 

e) participarea victimelor; regimul participării victimelor în procesele penale 
desfăşurate cu privire la infractori minori a fost recent modificat cu scopul de a 
extinde prevederile anterioare. Conform fostului art. 25 din Legea nr. 5/2000, 
victimelor nu le este permis să participe ca părţi civile în procesul penal. 
Bineînţeles că persoanele vătămate puteau face plângere, dar se declanşa numai 
latura penală a procesului penal, acţiunea civilă nefiind accesorie acţiunii penale. 

În timpul procesului, numai în anumite condiţii despăgubirea victimelor era 
posibilă într-o manieră limitată; acestea puteau exercita acţiunea civilă separată 
privitor la răspunderea civilă, prezentând pretenţiile civile judecătorului, conform 
art. 61-64. 

Art. 25 a fost modificat prin Legea nr. 15/2003. Aceasta, în urma criticilor 
datorate excluderii victimelor din procesul penal împotriva minorilor, ca părţi 
civile – chiar calificate ca neconstituţionale – permite, în prezent, constituirea 
victimelor ca părţi civile în procesul penal. Pe de altă parte, art.3, aşa cum a fost 



282 Versavia Brutaru 18 

modificat prin Legea nr. 8/2006, garantează recunoaşterea celor mai importante 
drepturi ale victimelor: asistenţa juridică, dreptul de a ridica pretenţii privind 
repararea prejudiciului prin constituirea ca parte civilă în procesul penal, 
participarea şi informarea cu privire la principalele decizii adoptate, chiar dacă 
acestea nu iau parte la proceduri. Procesul penal este de asemenea caracterizat de 
celeritate şi de diferenţierea între soluţionarea aspectelor specifice laturiipenale, 
respectiv rezolvarea acţiunii civile29. 

Prin Legea nr. 7/2000, adoptată înainte ca Legea nr. 5/2000 să intre în 
vigoare, au fost introduse totuşi câteva restricţii principiilor generale ce guvernează 
sistemul justiţiei pentru minori în cazul infracţiunii de terorism. Aceste restricţii au 
fost confirmate prin Legea nr. 8/2006. Lăsând deoparte creşterile relevante ale 
măsurilor privative de libertate în cazul terorismului, în concordanţă cu noul art.10, 
judecarea actelor de terorism este de competenţa judecătorului pentru minori, în 
Audienţa Naţională, Madrid (art. 2.4). Îmbinarea procedurilor nu este permisă, iar 
măsurile dispuse trebuie executate cu prioritate faţă de oricare alte măsuri. 

Art. 19 al noului cod penal din 1995 a stabilit ca limită pentru aplicarea 
deplină a prevederilor Codului Penal vârsta de 18 ani. Simultan, s-a început 
elaborarea unei noi legi penale privind răspunderea penală a minorilor în Spania, 
suspendându-se aplicarea noului prag până la intrarea în vigoare a acestui nou sistem. 
Conform vechiului cod penal, 16 ani era pragul absolut de vârstă al răspunderii 
penale. Persoanele sub 16 ani care comiteau fapte penale nu erau responsabile penal; 
în fapt, ei beneficiau de o cauză a înlăturării răspunderii penale (vechiul art. 8.2 din 
Codul penal). Ei erau, totuşi, trimişi instanţelor pentru minori (la Tribunalele 
Tutelare, până în 1991) iar măsurile dispuse erau calificate ca sancţiuni nepenale. 
Totuşi, ulterior adoptării Legii nr. 4/1992, minorii sub 12 ani nu erau trimişi 
instanţelor pentru minori; ei erau puşi direct sub supravegherea serviciilor sociale. În 
prezent, cadrul legal este modificat. Mai întâi, pragul de vârstă a fost ridicat, iar după 
ultima reformă, jurisdicţia pentru minori examinează doar faptele comise de 
persoanele cu vârste  între 14 şi 18 ani. Mai mult, vârsta de 18 ani nu mai poate fi 
considerată ca fiind pragul absolut de vârstă pentru răspunderea penală; atâta timp cât 
noul sistem este un sistem de „răspundere penală”. 

Astfel, persoanele sub 18 ani pot fi de asemenea trase la răspundere dacă 
săvârşesc fapte prevăzute de legea penală. Conform noului sistem, minorii sub 14 
ani sunt singurii care nu pot răspunde penal (art. 4); minoritatea vârstei (18) doar 
previne aplicarea Codului penal pentru adulţi. Minorii sub 18 ani (dar care au 
împlinit 14 ani) pot fi traşi la răspundere, având capacitate penală 31; într-adevăr, 
pentru a fi declaraţi responsabili, minorii trebuie să fi comis fapta cu vinovăţie şi 
nici o cauză de neimputabilitate sau fapt scuzabil nu trebuie să intervină. Prin 
urmare, prin Legea nr. 5/2000 a fost redusă până la 14 ani limita de vârstă pentru 
răspunderea penală, între 14 şi 18 procedura penală şi sistemul de executare având 
reglementări speciale privind răspunderea.  
                                                            

29 Cuello Contreras, op. cit., p. 88. 
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Jurisdicţia minorilor îşi extinde competenţa asupra minorilor între 14 şi  
18 ani, reglementarea fiind distinctă de cea pentru adulţi: minorii cu vârste între 16 
şi 18 ani pot fi supuşi unei represiuni penale mult mai severe decât minorii cu 
vârste cuprinse între 14 şi 16 ani, mai ales în cazul săvârşirii de fapte penale cu 
grad ridicat de pericol social (art.10). Câteodată, determinarea vârstei unei 
persoane poate fi dificilă. Din acest motiv, dacă există îndoieli cu privire la vârsta 
minorului şi organul de poliţie nu are suficiente elemente pentru a o determina, 
decizia asupra acestei probleme va fi adoptată de un judecător ordinar conform 
regulilor generale stabilite de Codul de procedură penală (art. 2.9 din Decretul 
regal nr. 1774/2004).  

Atingerea vârstei majoratului nu pune capăt executării măsurii impuse. 
Executarea măsurii se consideră încheiată când scopurile acesteia sunt atinse; dar 
internarea în regim închis dispusă până la împlinirea vârstei de 21 de ani va fi 
executată în penitenciar, în principal; aceeaşi regulă va fi aplicată dacă persoana va 
împlini 18 ani în regim închis şi comportamentul său nu este conform obiectivelor 
propuse prin sentinţă ori dacă, înainte de începerea executării, cel condamnat a 
executat în totul sau în parte o altă sentinţă de condamnare cu executare sau măsura 
internării într-un penitenciar (art. 14). Pe de altă parte, dacă, în timpul executării 
măsurii, o persoană de 18 ani este pedepsită conform codului penal şi simultan 
executarea pedepsei şi a măsurii nu sunt posibile, se va acorda prioritate pedepsei; 
executarea pedepsei va absorbi măsurile dispuse, cu excepţia măsurilor de internare 
şi încarcerare; în acest caz, dacă judecătorul pentru minori dispune executarea 
măsurii, aceasta va fi executată în penitenciar şi va fi însoţită de sentinţa executării 
încarcerării (art. 47.7). 

Două tipuri de proceduri penale sunt reglementate prin Legea nr. 5/2000: 
procedurile declarative şi procedurile executive. Procedura declarativă este divizată 
în două faze: urmărirea penală (instrumentarea) şi faza judecăţii (audierea). 
Urmărirea penală şi punerea în executare a hotărării sunt astfel, separate şi ambele 
au o fază intermediară: prezentarea în faţa judecătorului. 

În scopul de a garanta principiul independenţei judiciare, urmărirea penală 
este efectuată de procuror. Acesta este abilitat să înceapă urmărirea penală (art. 16) 
şi să dispună trimiterea înjudecată (art. 30.1). Mai mult, procurorul efectuează 
urmărirea penală, supraveghează acţiunile poliţiei judiciare şi dispune asupra 
oportunităţii unor măsuri procesuale solicitate de apărătorul minorului ori de partea 
vătămată. Procurorul trebuie să asigure apărătorului minorului (şi celorlalţi 
participanţi la proces) acces liber la materialul de urmărire penală, la solicitarea 
acestuia (art. 23.2), cu excepţia cazului în care judecătorul declară secretă 
urmărirea penală; în acest caz apărătorul minorului va consulta dosarul la final 
pentru a-şi pregăti apărarea. Părţile vătămate au de asemenea dreptul să aibă acces 
la dosar (art. 25). Oricum, în această fază procesuală, ca şi în oricare alta, numai 
judecătorul, are dreptul să dispună, motivat (art. 23.3 şi art. 26.3), restrângerea 
drepturilor fundamentale ale minorului. De îndată ce faza urmăririi penale este 
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încheiată, dosarul este trimis judecătorului pentru minori. După ascultarea 
apărătorului minorului (şi a persoanei responsabile civilmente), şi dacă nu există 
nici un impediment pentru părţi (art. 32), judecătorul decide deschiderea fazei de 
judecată sau nu (art. 33). 

Conform legii privind răspunderea penală a minorilor, măsurile care pot fi 
aplicate oricărui minor care a comis o faptă penală sunt: 

– Internarea în regim închis – persoanele supuse acestei măsuri vor fi internate 
într-un centru unde vor desfăsura activităţi educative, de formare profesională, de 
petrecere a timpului liber, lucrative. 

– Internarea în regim semideschis – minorii supuşi acestei măsuri vor internate 
într-un centru dar vor desfăşura activităţi educative, lucrative şi de petrecere a timpului 
liber în afara acestuia. 

– Internarea în regim deschis – persoanele supuse acestei măsuri vor finaliza 
toate activităţile cuprinse în proiectul educaţional şi vor beneficia de toate serviciile 
cuprinse în mediul centrului, fiind internaţi obişnuiţi ai acestuia, în concordanţă cu 
programa şi regulamentul intern al centrului. 

– Internare terapeutică – în centrele de acest tip se va acorda o educaţie 
specială si individualizată minorilor delincvenţi care suferă de anomalii sau 
schimbări psihice ori prezintă un stadiu de dependenţă de băuturi alcoolice, droguri 
sau substanţe psihotrope ori modificări la nivelul percepţiei realităţilor. Această 
măsură se poate aplica singură sau în completarea altei măsuri prevăzute în 
articolul legii. În situaţia în care minorul refuză o astfel de măsură, judecătorul de 
minori îi va aplica acestuia o altă măsură adecvată circumstanţelor sale. 

– Tratament ambulatoriu – persoanele contra cărora s-a dispus această 
măsură vor trebui să meargă în centrul desemnat la intervalele de timp stabilite 
pentru a primi tratamentul adecvat anomaliei sau alteraţiei psihice de care suferă, 
tratament adecvat pentru dependenţa de băuturi alcoolice sau substanţe psihotrope. 
Această măsură se poate aplica singură sau în completare cu altă măsură prevăzută 
în articolul legii. Dacă cel care a primit o astfel de măsură o respinge, judecătorul 
de minori va trebui să aplice o altă măsură adecvată circumstanţelor minorului. 

– Asistenţă într-un centru de zi – minorii supuşi unei astfel de măsuri vor 
locui la domiciliul lor şi vor merge într-un centru complet integrat în comunitate, 
unde vor desfăşura activităţi de sprijin, activităţi educative, lucrative şi de petrecere 
a timpului liber. 

– Prezenţă la sfârsit de săptămână – minorii împotriva cărora s-a dispus o 
astfel de măsură vor rămâne în centru de vineri seara până duminică noaptea pe 
perioada unui număr de maxim 36 de ore, cu excepţia orelor, desemnate de 
judecător, pe care trebuie să le dedice temelor. 

– Libertatea supravegheată – prin această măsură se urmăreşte activitatea 
minorului delincvent precum şi asistenţa acestuia la şcoală, la centrul de formare 
profesională sau la locul de muncă, potrivit situaţiei, oferindu-se ajutor pentru 
eliminarea factorilor care au dus la comiterea infracţiunii. Această măsură obligă, 
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de asemenea, minorul să urmeze modelele socio-educative stabilite de entitatea 
publică responsabilă sau de profesionistul desemnat cu supravegherea minorului 
infractor, în acord cu cele aprobate de judecătorul pentru minori. Persoana supusă 
acestei măsuri va fi, de asemenea, obligată să se prezinte la întâlnirile şi interviurile 
stabilite de profesionişti precum şi să respecte regulile de conduită impuse de 
judecător, care pot fi una sau mai multe din următoarele: 

a. Obligaţia de a asista cu regularitate în centrul de învăţământ corespunzător, 
dacă cel obligat se află în perioada de şcolarizare obligatorie şi de a explica în faţa 
judecătorului eventualele absenţe, aducând o motivaţie şi spunând de câte ori s-a 
recurs la acestea. 

b. Obligaţia de a se supune unor programe de formare culturală, educativă, 
profesională, lucrativă, de educaţie sexuală, de educaţie vitală sau altele. 

c. Interdicţia de a frecventa anumite locuri, unităţi sau spectacole. 
d. Interdicţia de a lipsi de la domiciliu fără o autorizaţie judiciară. 
e. Obligaţia de a locui într-un loc determinat. 
f. Obligaţia de a se prezenta personal în faţa judecătorului de minori sau a 

profesionistului desemnat de acesta, pentru a aduce informaţii despre activităţile 
desfăşurate şi pentru a le justifica. 

g. Orice alte obligaţii pe care judecătorul cazului sau instanţa Ministerului 
Fiscal o va considera necesară pentru reinserţia socială a celui acuzat, atât timp cât 
aceste obligaţii nu vor atenta la demnitatea acestuia ca persoană. 

– Convieţuirea cu altă persoană, cu familia sau un grup educativ – minorul 
care a primit această măsură trebuie să convieţuiască, pe durata de timp stabilită de 
judecător, cu altă persoană, cu o altă familie diferită de a sa sau cu un grup 
educativ, atent selecţionat pentru a orienta minorul în procesul său de socializare. 

– Prestaţii în beneficiul comunităţii – minorul care a fost supus unei astfel de 
măsuri nu o va îndeplini dacă nu-şi va da acordul pentru a desfăşura activităţi 
neremunerate cerute în interesul societăţii sau al persoanelor sărace. Se vor realiza 
doar prestaţiile care vor trebui să acopere prejudiciul adus prin comiterea 
infracţiunii. 

– Realizarea de teme socio-educative – persoana supusă acestei măsuri va 
trebui să realizeze, fără internare sau libertate supravegheată, activităţi specifice cu 
conţinut educativ, destinate facilitării dezvoltării competenţelor sale sociale. 

– Admonestarea – această măsură va consta în represiunea minorului  
realizată de către judecător, cu scopul de a-l face să înţeleagă gravitatea faptelor 
comise şi a consecinţelor acestora sau a celor pe care le-ar fi putut avea, îndemnând 
minorul ca pe viitor să nu mai comită astfel de fapte. 

– Deposedarea de permisul de conducere al ciclomotoarelor sau a 
vehiculelor sau de dreptul de a-l obţine ori de licenţele administrative pentru 
vânătoare sau pentru folosirea oricărei arme – această măsură se va impune când 
delictul a fost comis folosind un ciclomotor, un vehicul, o armă. 

– Descalificare absolută – în conformitate cu dispoziţiile adiţionale ale legii, 
măsura descalificării absolute produce privarea definitivă de toate onorurile, 
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slujbele şi sarcinile publice la care a recurs, desi erau elective; precum şi 
incapacitatea pentru a obţine pe viitor astfel de onoruri, sarcini sau slujbe publice 
sau de a fi ales pentru o sarcină publică pe timpul măsurii. Măsurile de internare se 
vor desfăşura în două etape: într-o primă fază vor fi executate în centrul 
corespondent, iar în a doua etapă se vor desfăsura în regim de libertate 
supravegheată în funcţie de perioada şi modalitatea aleasă de judecător. Durata 
fiecărei etape va fi menţionată de către judecător în sentinţă. 

Minorii în regim deschis sau semi-deschis pot beneficia în mod obişnuit de 
permisii începând de la 30 de zile (regim deschis) până la 20 de zile (regim semi-
deschis) în fiecare semestru (fiecare permisie neputând depăşi 15 zile). Chiar şi 
minorii din regimul închis vor putea beneficia de aceste permisii după ce au ispăşit 
o treime din durata internării, conform evoluţiei personale şi procesului social de 
reintegrare; în acest caz, fiecare permisie nu va depăşi 4 zile, durata totală pe an 
fiind fixată la 12 zile, iar judecătorul pentru minori competent trebuie să îşi dea 
acordul (art.25 din Decretul regal nr.1774/2004). Pe de-altă parte, minorii în regim 
deschis pot părăsi stabilimentul în mod obişnuit în fiecare week-end de vineri de la 
ora 4 p.m. până duminică la ora 8 p.m. (cu adăugarea a 24 de ore, dacă vineri şi 
luni sunt zile de sărbătoare). 

Minorii în regim semi-deschis beneficiază de un weekend de permisie în 
fiecare lună, şi după ce au ispăşit o treime din durata internării, 2 permisii pe lună; 
în aceleaşi condiţii minorii în regim închis pot fi autorizaţi cu o permisie de un 
week-end pe lună (art.46). În mod extraordinar (până la 4 zile) şi permisiile 
planificate sunt posibile, pentru maxim 48 de ore (art. 47-48, la fel ca şi 
convorbirile telefonice şi scrisorile; ca şi vizitele conjugale (cel puţin una pe lună, 
minim o oră este rezervată acelora care nu pot beneficia de permisii pe durata unei 
perioade mai mare de o lună; şi primirea de pachete (,,parcels”) este aprobată de 
asemenea (art. 40-44).  

Cu privire la executarea măsurii internării30, prevederile speciale incluse în 
art. 54-60 din Legea nr. 5/2000 sunt dezvoltate prin art. 23 şi art. 85 din Decretul 
regal nr. 1774/2004. Instituţia „plasamentului” este reglementată pentru regimul 
sancţionator aplicabil minorilor, fiind de o mai mare aplicare comparativ cu 
regimul procesual aplicabil infractorilor majori31. 

Astfel, minorii trebuie ţinuţi în instituţii apropiate domiciliului lor, dar 
judecătorul poate decide altfel dacă este în interesul minorului; minorii care s-au 
asociat pentru săvârşirea de infracţiuni, sau care aparţin unor organizaţii 
infracţionale nu pot executa măsura în acelaşi loc (art. 46.3).  

Executarea internării este compusă din două perioade: internarea efectivă şi 
libertatea supravegheată (art.7.2). Internarea efectivă trebuie să se realizeze în 
centre specifice, organizate de Comunitatea autonomă, direct sau prin angajamente 
                                                            

30 Lopez Cabello, Ejecución de las medidas privativas de libertad, in Consejo Vasco de la 
Abogacia, La Ley Organica 5/2000 de Responsabilidad Penal de los Menores, Bilbao, 2001, p. 155. 

31 Lopez Cabello, Idem, 2001, p. 155. 
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cu alte instituţii publice sau private non-profit. Aceste centre sunt diferite faţă de 
acelea prevăzute de legislaţia penitenciară de executare a pedepselor şi a măsurilor 
provizorii de restrângere a libertăţii impuse persoanelor care au împlinit deja 18 ani. 

Conform art. 55, resocializarea este un principiu fundamental. De aceea, 
conform art. 56 sunt garantate toate acele drepturi ale deţinutilor care nu au fost 
interzise prin hotărârea de condamnare, iar art. 55.2 cere ca viaţa din interiorul 
centrului trebuie să fie organizată într-un mod similar celui din exterior, încercând 
să reducă efectele negative pe care internarea le poate produce asupra minorului 
sau asupra familiei sale, prin promovarea unor contacte sociale şi familiale, 
colaborarea şi participarea instituţiilor publice şi private (în special, cele mai 
apropiate geografic şi cultural) în procesul integrării sociale a minorului. Minorii 
au întotdeauna dreptul să fie informaţi prin aducerea la cunoştinţă într-o scriere şi 
limbă pe care să o înţeleagă asupra drepturilor lor, sarcinilor şi asupra oricăror alte 
aspecte ale regulilor din centre; ei au de asemenea dreptul la petiţionare, dreptul de 
a adresa plângeri, de a ataca hotărarea (de a o apela). 

În ceeea ce priveşte procedura de judecată, două tipuri de proceduri sunt 
reglementate prin Legea nr. 5/2000: procedurile declarative şi procedurile executive. 

Procedura declarativă este divizată în două faze: urmărirea penală 
(instrumentarea) şi faza judecăţii (audierea). Urmărirea penală şi punerea în 
executare a hotărării sunt astfel, separate şi ambele au o fază intermediară: 
prezentarea în faţa judecătorului.  

În scopul de a garanta principiul independenţei judiciare, urmărirea penală 
este efectuată de procuror. Acesta este abilitat să înceapă urmărirea penală (art. 16) 
şi să dispună trimiterea în judecată (art. 30.1). Mai mult, procurorul efectuează 
urmărirea penală, supraveghează acţiunile poliţiei judiciare şi dispune asupra 
oportunităţii unor măsuri procesuale solicitate de apărătorul minorului ori de partea 
vătămată. Procurorul trebuie să asigure apărătorului minorului (şi celorlalţi 
participanţi la proces) acces liber la materialul de urmărire penală, la solicitarea 
acestuia (art. 23.2), cu excepţia cazului în care judecătorul declară secretă 
urmărirea penală; în acest caz apărătorul minorului va consulta dosarul la final 
pentru a-şi pregăti apărarea. Părţile vătămate au de asemenea dreptul să aibă acces 
la dosar (art. 25). Oricum, în această fază procesuală, ca şi în oricare alta, numai 
judecătorul, are dreptul să dispună, motivat (art. 23.3 şi art. 26.3), restrângerea 
drepturilor fundamentale ale minorului. De îndată ce faza urmăririi penale este 
încheiată, dosarul este trimis judecătorului pentru minori. După ascultarea 
apărătorului minorului (şi a persoanei responsabile civilmente), şi dacă nu există 
nici un impediment pentru părţi (art. 32), judecătorul decide deschiderea fazei de 
judecată sau nu (art. 33). 

Evaluarea individuală a minorului se face prin intermediul unei echipe 
tehnice, una dintre cele mai importante noutăţi ale sistemului introdus prin Legea 
nr. 4/1992, compusă dintr-un psiholog, un pedagog şi un lucrător social, cu 
obligaţia fundamentală de a informa procurorul şi judecătorul asupra situaţiei 
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psihologice, pedagogice şi familiale a minorului şi despre mediul acestuia, 
evaluând elementele decisive cu scopul de a defini interesul superior al minorului 
şi a adopta orice decizie cu privire la reabilitarea şi resocializarea minorului. În 
Legea nr. 5/2000 rolul echipei tehnice rămâne esenţial32: nu doar investighează şi 
raportează situaţia minorului, dar explorează şi oportunitatea împăcării şi 
tranzacţiei (eventuala mediere între minor şi victimă) şi propune neurmărirea 
penală a cazului, în interesul minorului, dacă „interesul social” a fost suficient luat 
în considerare ori urmărirea este considerată inadecvată corespunzător timpului 
scurs de la săvârşirea faptei (art. 27). Raportul echipei tehnice este necesar pentru a 
adopta decizii fundamentale, mai ales acelea referitoare la măsurile provizorii şi 
finale, ordinea lor de aplicare, înlocuire, revocare sau suspendare. Decretul Regal 
nr. 1774/2004 dezvoltă reglementarea intervenţiei echipei tehnice. Art. 4.1 
stabileşte că echipa tehnică va fi compusă din psihologi, educatori şi lucrători 
sociali (eventual alţi profesionişti se pot alătura echipei tehnice temporar sau 
permanent) recrutaţi pentru a-l asista pe procuror şi judecător, conform specializării 
lor. Ei sunt calificaţi să dea asistenţă profesională minorului reţinut, şi să medieze 
între minor şi victimă. 

Independenţa echipei este garantată (art. 4.2) şi intervine sub supravegherea 
procurorului şi a judecătorului pentru minori. Dar rapoartele sunt întocmite 
aplicând criterii strict profesionale, şi trebuie să fie semnate de membrii echipei. 
Ele pot fi de asemenea întocmite sau completate de acele entităţi publice ori private 
care, fiind active în sfera educării minorului cunosc de la început situaţia 
presupusului făptuitor (art. 27.6 din Legea nr. 5/2000). Compunerea echipei tehnice 
este hotărâtă de administraţia competentă, conform nevoilor reale. Fie Ministerul 
Justiţiei fie Comunitatea Autonomă, trebuie să garanteze că fiecare procuror va 
dispune de personal suficient şi adecvat pentru a întocmi rapoartele legale cerute în 
timp (art. 4.4 din Decretul regal nr. 1774/2004). 

Sediul materiei în legislaţia italiană se află în Codul penal33 şi în Decretul 
nr. 48 din 22 septembrie 1988, privind dispoziţiile privitoare la procesul penal 
pentru minori34. 

Vârsta răspunderii penale coincide cu cea a majorităţii penale, adică 18 ani, 
dar în anumite situaţii poate fi coborâtă la 14 ani.  

Codul penal italian instituie principiul lipsei absolute a răspunderii penale a 
minorilor care nu au împlinit 14 ani: „Nu este responsabilă persoana care în 
momentul săvârşirii faptei nu împlinise 14 ani” (art. 97).  

Lipsa relativă a răspunderii penale a minorilor între 14 şi 18 ani este 
prevăzută în articolul 98 C. pen.: „Este responsabil penal cel care în momentul 
săvârşirii faptei avea vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani, dacă avea capacitatea 
                                                            

32 Mena Alvarez, Reglas para la determinacion de las medidas aplicables: modificación y 
sustitucion de medidas, Estudios Juridicos. Ministerio Fiscal, 2001, p. 221. 

33 http://www.studiocelentano.it/codici/cp/index.htm  
34 http://www.giustizia.it/cassazione/leggi/dpr448_88.html#TESTO 
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intelectivă şi volitivă, dar limitele pedepsei vor fi reduse. Când pedeapsa pronunţată 
este închisoarea mai mică de 5 ani ori amenda, nu se pot aplica pedepse accesorii”.  

Minorii între 14 şi 18 ani sunt supuşi regimului de drept comun, dar 
împotriva lor pot fi pronunţate doar pedepse atenuate.  

Jurisprudenţa consideră a fi capabilă persoana care îşi dă seama de gravitatea 
faptelor sale, a consecinţelor acestora, precum şi de faptul că ele nu sunt conforme 
ordinii sociale. Capacitatea volitivă presupune libertatea de decizie şi gradul de 
rezistenţă la solicitările altei persoane.  

Măsurile alternative şi punerea la încercare. Aceste măsuri sunt prevăzute 
în Decretul nr. 48 din 22 septembrie 1988, privind dispoziţiile privitoare la procesul 
penal pentru minori.  

Tribunalul pentru minori este singura instanţă competentă pentru a judeca 
infracţiunile săvârşite de minori. Tribunalul pentru minori şi magistratul pentru 
supravegherea executării măsurilor dispuse rămân competenţi şi după ce minorii au 
împlinit 18 ani, până la cel mult 25 de ani (art. 3, Decretul nr. 48/1988).  

Acelaşi decret prevede că judecătorul poate înlocui pedeapsa închisorii mai 
mare de 2 ani cu una din sancţiunile următoare: libertatea supravegheată sau semi-
libertatea. De asemenea, judecătorul are posibilitatea de a suspenda procesul pentru 
o perioadă între 1 şi 3 ani, în funcţie de gravitatea faptelor, şi de a supune 
delincventul minor la o perioadă de încercare.  

Conform art. 28 Decretul nr. 48/1988, judecătorul, după ascultarea părţilor, 
poate dispune prin ordonanţă suspendarea procesului, atunci când consideră că este 
necesară în interesul minorului, pentru dezvoltarea în condiţii normale a 
personalităţii minorului. Procesul poate fi suspendat pe o perioadă de maximum  
3 ani în cazul faptelor mai grave şi 1 an în cazuri mai puţin grave. Pe timpul 
suspendării, cursul prescripţiei răspunderii penale este suspendat.  

Prin ordonanţa de suspendare a procesului, judecătorul îl încredinţează pe 
minor serviciilor specializate care au rolul de a-l supraveghea, de a-i oferi asistenţă 
şi tratament. Prin acelaşi act, judecătorul poate dispune repararea prejudiciului şi, 
de asemenea, poate propune începerea unei proceduri de mediere.  

Articolul 29 din Decretul nr. 48/1988, prevede că la împlinirea duratei 
suspendării procesului, judecătorul, la noul termen de audiere, poate aprecia că nu 
mai este necesară continuarea procesului, ţinând seama de comportamentul şi 
evoluţia minorului. În caz contrar, trece la judecarea cauzei.  

În privinţa arestării preventive, termenele prevăzute de Codul de procedură 
penală sunt reduse la jumătate pentru minorii cu vârsta cuprinsă între 16 şi 18 ani, 
şi cu două treimi pentru minorii cu vârsta cuprinsă între 14 şi 16 ani (art. 23 
Decretul nr. 48/1988).  

Prin sentinţa de condamnare, când pedeapsa stabilită de judecător este 
închisoarea de cel mult 2 ani, judecătorul poate aplica o sancţiune alternativă 
(sanzione sostitutiva), care constă în „semi-detenţie” (semidetenzione) şi libertatea 
sub supraveghere, luând în considerare personalitatea minorului, nevoile sale, 



290 Versavia Brutaru 26 

condiţiile familiale, sociale şi mediul în care a trăit minorul (art. 23 Decretul nr. 
48/1988). În timpul perioadei de încercare, minorul este încredinţat serviciilor de 
protecţie a tinerilor şi are posibilitatea de a repara consecinţele actelor sale.  

Modalitatea concretă în care are loc suspendarea procesului este prevăzută 
în Decretul nr. 272 din 28 iulie 1989. Articolul 27, intitulat suspendarea procesului 
şi punerea la încercare (Sospensione del processo e messa alla prova), prevede că 
judecătorul dispune această măsură pe baza unui proiect de intervenţie elaborat de 
către serviciile specializate în colaborare cu serviciile de asistenţă socială locale.  

Proiectul trebuie să cuprindă: modalitatea de implicare a minorului, a 
familiei şi a modului său de viaţă; sarcinile specifice pe care trebuie să şi le asume 
minorul; modalităţile concrete de participare a serviciilor specializate şi a celor de 
asistenţă locale; modalităţile de reparare a consecinţelor infracţiunii şi de mediere.  

Serviciile îl informează periodic pe judecător cu privire la evoluţia 
minorului, propune eventuale modificări ale proiectului de intervenţie ori, în cazul 
unor abateri grave şi repetate din partea minorului, revocarea suspendării.  

Reducerea de pedeapsă. Dispoziţiile legale prevăd că tinerilor li se aplică 
aceleaşi sancţiuni ca şi adulţilor, dar într-o formă atenuată. Curtea Constituţională, 
prin decizia nr. 168 din 28 aprilie 199435, a declarat neconstituţionale prevederile 
Codului penal în legătură cu posibilitatea aplicării pedepsei detenţiunii pe viaţă 
(ergastolo) minorilor care răspund penal. Pe cale de consecinţă, minorilor le poate 
fi aplicată numai pedeapsa închisorii de maximum 24 de ani.  

Renunţarea la pedeapsă. În cazul minorilor, Codul de procedură penală, art. 
169 dă judecătorului posibilitatea de a dispune netrimiterea în judecată, ori de a 
renunţa la condamnare (perdono giudiziale), dacă legea prevede pentru infracţiunea 
săvârşită pedeapsa închisorii care nu depăşeşte 2 ani ori pedeapsa amenzii, iar 
judecătorul apreciază că este o măsură suficientă pentru a-l determina pe inculpat 
să se abţină de la săvărşirea de noi infracţiuni. Ca regulă, această renunţare la 
pedeapsă nu poate fi acordată decât o singură dată.  

În Regatul Unit al Marii Britanii, sediul materiei se află în Legea pentru 
prevenirea criminalităţii şi a tulburării liniştii publice36 (Crime and Disorder Act), 
adoptată la 31 iulie 1998 şi intrată în vigoare la 30 septembrie 1998, şi în Police 
and Criminal Evidence Act37 din 1984.  

Specific sistemului de drept englez este faptul că se bazează pe tradiţie 
(cutumă), pe acte ale Parlamentului şi pe precedentul judiciar.  

Dreptul penal englez s-a afirmat de-a lungul timpului, inclusiv în privinţa 
faptelor săvârşite de minori, printr-o severitate excesivă38, care a declanşat, pe 
                                                            

35 http://www.cortecostituzionale.it/ita/attivitacorte/pronunceemassime/pronunce/  
36 La responsabilité pénale des mineurs, http://www.senat.fr/lc/lc52/lc52. html.  
37 http://www.swarb.co.uk/acts/1984PoliceandCriminalEvidenceAct.html. 
38 Până în secolul al XIX-lea, peste 200 de infracţiuni se pedepseau cu moartea, iar minorii, 

fiind socotiţi, după vârsta de 8 ani, infractori adulţi, erau trimişi în aceleaşi închisori cu adulţii înainte 
de proces, judecaţi de aceleaşi instanţe şi condamnaţi la aceleaşi pedepse, inclusiv moartea, 
deportarea sau închisoarea, ca şi adulţii.  
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măsura creşterii interesului pentru o protecţie mai eficientă a acestei categorii de 
infractori, o reacţie puternică în favoarea unui sistem judiciar separat pentru 
minori. De altfel, constituirea unui astfel de sistem poate fi socotit şi ca un răspuns 
la ameninţarea pe care o reprezenta delincvenţa juvenilă faţă de ordinea stabilită în 
stat, în condiţiile în care juraţii refuzau să îi mai condamne pe minori din cauza 
pedepselor prea dure pe care aceştia ar fi trebuit să le suporte39. Nu întâmplător 
probaţiunea, ca practică a instanţelor de a menţine inculpatul condamnat sub 
supraveghere şi sub influenţa comunităţii, apare în jurisprudenţa curţilor engleze 
încă de la începutul secolului al XVIII-lea. În acea epocă, judecătorii, în dorinţa de 
a-i scuti pe condamnaţi de pedepsele tradiţionale (tortură, mutilare, pedeapsa 
capitală), dispuneau iertarea condiţionată şi amânarea executării hotărârii.  

În practică, instituţia suspendării judiciare permitea instanţelor să amâne 
executarea pedepsei, dând posibilitatea condamnatului să dovedească faptul că îşi 
poate îndrepta comportamentul în societate. În mod analog, instanţa, pe baza 
cauţiunii de bună purtare, dădea posibilitatea condamnatului de a rămâne în stare 
de libertate, asumându-şi anumite obligaţii faţă de stat care, dacă erau îndeplinite, 
conduceau la iertarea celui vinovat.  

În prezent, în cadrul Ministerului de Interne, de care aparţine şi sistemul 
penitenciar, există un serviciu al probaţiunii care are un număr mare de oficii în 
toată Anglia; oficiile locale beneficiază de consilieri locali din cele mai diferite 
profesii, inclusiv politicieni şi cadre universitare. 

Obiectivele activităţii de probaţiune sunt dictate de nevoile de moment şi de 
perspectivă ale comunităţii, între care figurează şi adecvarea pedepsei pronunţate în 
privinţa infractorului (fie el major ori minor) şi, nu în ultimul rând, colaborarea cu 
personalul din închisori şi din „casele pentru minori”. La realizarea acestor 
obiective contribuie şi filialele din ţară ale Organizaţiei Naţionale a Victimelor, 
precum şi asociaţiile creştine din penitenciarele britanice cu care serviciile de 
probaţiune colaborează.  

După estimările făcute, probaţiunea în Marea Britanie costă doar a 12-a parte 
din costul necesar ţinerii unei persoane în penitenciar, fiind de aproape 4 ori mai 
eficace în reducerea recidivei40.  

În Anglia şi Ţara Galilor, regimul penal diferenţiat pentru minori 
funcţionează potrivit unei legi din 1908, care a prevăzut înfiinţarea unor tribunale 
separate pentru minori, având o jurisdicţie dublă: judecau atât cauzele penale, cât 
şi pe cele de ocrotire a copilului. 

Din 1925, toate tribunalele au în structura lor ofiţeri de probaţiune. Sistemul 
de justiţie penală aplicabil minorilor a fost reformat ulterior printr-o lege din 1969, 
                                                            

39 O. Brezeanu, Justiţia pentru minori în context european..., p. 106. Tratamentul penal al 
minorului. 

40 G. Gilles, Rolul integrării sociale în pedepsirea infractorilor – o cheie a justiţiei mileniului 
trei, în Revista de studii penitenciare, 1995, nr. 1, p. 128; A. Yotopoulos Marangopoulos, Pedeapsa 
privativă de libertate în optica drepturilor omului, referat prezentat la al 42-lea Curs Internaţional de 
Criminologie, Atena, 18–22 decembrie 1989. 
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prin care legiuitorul a încercat să se detaşeze de modelul tradiţional. Tribunalele 
puteau pronunţa sancţiuni, de regulă neprivative de libertate, puteau să îl achite pe 
minor, condiţionat ori nu, sau să îi aplice o amendă. Un minor vinovat pentru o 
infracţiune pentru care un adult putea fi condamnat la o pedeapsă cu închisoarea 
era obligat să petreacă 24 de ore într-un centru de reeducare, câte 2 sau 3 ore la 
sfârşit de săptămână, ori la fiecare 15 zile. Un minor putea fi, de asemenea, plasat 
sub supravegherea unei persoane, fie a unui funcţionar din serviciile sociale ale 
comunei, fie a unui agent de probaţiune de pe lângă tribunal. În fine, tribunalul 
putea ordona ca minorul să fie încredinţat serviciilor sociale ale comunei, care să se 
ocupe de el; această hotărâre rămânea în vigoare până la vârsta de 18 ani 

Pedepsele privative de libertate pe care tribunalul în mod excepţional le 
putea aplica unui tânăr erau detenţia într-un centru de detenţie ori într-o casă de 
reeducare, al cărei regim varia după cum aceasta era relativ deschisă ori prezenta 
un caracter carceral. Asemenea sancţiuni nu puteau fi pronunţate decât pentru o 
infracţiune pedepsită cu închisoarea, în cazul în care era comisă de un adult.  

O hotărâre de internare într-un centru de detenţie se pronunţa numai în cazul 
minorilor având vârsta între 14–17 ani şi era pronunţată pentru o perioadă de la 3 la 
10 luni. Împotriva minorilor între 15–20 de ani se pronunţa internarea pe o durată 
nedeterminată, care nu putea fi inferioară duratei de 10 luni şi nici superioară 
duratei de 80 de luni, urmată de o supraveghere de maximum doi ani41.  

Menţionăm că internarea ca durată nedeterminată a fost înlocuită în 1989 cu 
detenţia tinerilor (durata deţinerii fiind precis determinată în timp)42. Măsurile la 
care ne-am referit pun în evidenţă intenţia legiuitorului de a nu fi aduşi în faţa 
tribunalelor minori între 10-13 ani.  

În esenţă, se poate reţine orientarea politicii penale din Anglia şi Ţara Galilor 
spre sancţiuni neprivative de libertate şi care să fie executate în cadrul comunităţii 
(pedeapsa cu închisoarea urmând a fi aplicată numai în cazuri excepţionale). Ideea 
muncii obligatorii şi gratuite în comun în locul închisorii a fost exprimată pentru 
prima dată în „Wooton Report”, în 197043. 

Perfecţionarea acestui sistem are loc în anul 1974, prin reglementarea servi-
ciului în folosul comunităţii44, măsură care presupune participarea activă a 
minorului sau a tânărului condamnat la o operă de redresare socială şi, în acelaşi 
timp, permite comunităţii să participe la tratamentul acestuia, facilitând organizarea 

                                                            
41 Conseil de L’Europe, Transformation sociale et délinquance juvénile, Résolution 178/62, 

Strasbourg, 1979, p. 128. 
42 Conseil de L’Europe, Réactions sociales à la délinquance juvénile, Recommandation 

R/87/20, Strasbourg, 1989, p. 35. 
43 C. Pensis, Une autre peine: le service communautaire, în „Revue de droit pénal et de 

criminologie”, 1993, nr. 73, p. 311. 
44 O asemenea soluţie a intrat ulterior în legislaţia şi practica multor state membre ale 

Consiliului Europei, cum sunt Danemarca, Franţa (munca în interesul general), Germania, Ţările de 
Jos, Portugalia, Norvegia, rezultatele fiind încurajatoare. Prin Legea nr. 140/1996 această formă de 
sancţionare a fost introdusă şi în legislaţia penală română. 
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activităţilor necesare. În cadrul acestui program se desfăşurau activităţi de 
tâmplărie, pictură, grădinărit, întreţinerea cluburilor pentru tineret, acordarea de 
ajutor la spitale etc. Neexecutarea muncii de către minor atrăgea consecinţe care 
variau după natura măsurii. Dacă aceasta a fost pronunţată în calitate de pedeapsă 
principală, neexecutarea antrena o nouă condamnare; dacă a fost pronunţată ca o 
condiţie a amânării pronunţării sentinţei, aceasta era revocată45.  

Considerat ca o alternativă constructivă şi economică la pedeapsa închisorii, 
serviciul comunitar capătă o importanţă şi mai mare în legea din 1978, „The 
Criminal Justice Act”. Evoluţia ulterioară a aplicării unei asemenea soluţii a condus 
la uniformizarea practicilor în vigoare în diferite zone ale ţării, pe baza unor noi 
standarde prevăzute de „The National Standards of Community Services Order”, 
act normativ care prin regulile noi de aplicare oferă şi unele căi de rezolvare46.  

O altă măsură nouă este tratamentul intermediar, care se situează între 
libertatea supravegheată şi plasamentul într-o instituţie şi implică programe 
adaptate la diverse categorii de minori şi tineri delincvenţi (de exemplu, programe 
pentru infractori primari, pentru recidivişti etc.) şi care cuprind o multitudine de 
activităţi care urmează să se desfăşoare în centrele unde minorii sunt chemaţi să îşi 
petreacă ziua; anumiţi minori puteau fi obligaţi să îşi petreacă aici sfârşitul 
săptămânii. Acest tratament, ca măsură substitutivă a detenţiei, se aplică 
actualmente şi în Ţările de Jos.  

La evitarea, pe cât posibil, de către minorii infractori a prezentării în faţa 
instanţei de judecată contribuie şi Birourile de legătură pentru tineret, care au în 
componenţa lor un ofiţer de probaţiune, un ofiţer de poliţie, un lucrător social şi, 
adeseori, un reprezentant al învăţământului şcolar. Aceştia se întâlnesc zilnic sau 
săptămânal, ocazie cu care evaluează gravitatea fiecăreia dintre faptele săvârşite de 
minori (ori de tineri) în ziua respectivă sau într-o săptămână şi decid asupra măsurii 
educative mai corespunzătoare47.  

În favoarea aplicării sancţiunilor neprivative de libertate se pronunţă şi 
Criminal Justice Act din 1982, care stabileşte principiul că o sentinţă cu privarea de 
libertate a minorului va fi posibilă numai în cazul în care alte forme de sancţionare 
nu ar da rezultate sau din motive de protejare a societăţii în cazul unor infracţiuni 
grave (Capitolul 48, Partea I, §4).  

Alături de soluţiile moderne neprivative de libertate, în cazul minorilor 
delincvenţi continuă să se aplice şi pedeapsa cu închisoarea în cazul unor fapte 
grave ori deosebit de grave săvârşite de aceştia, bineînţeles, având durată specifică 
şi condiţii proprii de executare în raport cu pedepsele aplicate adulţilor.  

În iulie 1998, pe baza şi a rezultatelor unui studiu întreprins de către un grup 
de lucru (Youth Justice Task Force) organizat în 1997 de Ministerul de Interne, 
                                                            

45 Traitement des délinquants en groupes en communauté, Résolution 7324/1974, p. 48–71; 
Conseil de L’Europe, Conférence sur la politique criminelle, Strasbourg, 1975, p. 87-88; Conseil de 
L’Europe, Réactions sociales à la délinquance juvénile, op. cit., p. 36–37.  

46 C. Pensis, op. cit., p. 317. 
47 G. Gilles, op. cit., p. 134–135. 
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Parlamentul englez a adoptat Legea referitoare la prevenirea criminalităţii şi a 
tulburării ordinii publice (Crime and Disorder Act)48. Această lege prevede un 
mare număr de măsuri destinate combaterii fenomenului delincvenţei în rândul 
minorilor, inclusiv noi restricţii ale libertăţii şi/sau ale drepturilor minorilor şi chiar 
posibilitatea unor condamnări mai severe la pedeapsa închisorii.  

Semnificative din acest punct de vedere sunt măsurile susceptibile a fi 
pronunţate împotriva minorilor, începând de la vârsta de 10 ani, pentru tulburarea 
liniştii publice şi pentru agresiuni sexuale. Când un minor de 10 ani sau mai mare 
este recunoscut vinovat de agresiune sau hărţuire faţă de o persoană din afara 
familiei sale, poliţia sau autorităţile locale pot cere tribunalului să pronunţe o 
ordonanţă prin care să interzică minorului şi, eventual, membrilor familiei care au 
comis un asemenea delict frecventarea anumitor persoane sau locuri. Durata acestei 
măsuri este de 5 ani, iar nerespectarea ei poate fi sancţionată cu pedeapsa închisorii 
pe o durată care nu poate depăşi 5 ani. 

În cazul altor agresiuni prin care se tulbură ordinea publică, durata 
interdicţiilor stabilite prin ordonanţă nu pot depăşi 2 ani. 

Abrogarea prezumţiei de iresponsabilitate a minorilor cu vârste cuprinse 
între 10 şi 14 ani, lasă loc aplicării frecvente a acestor măsuri. În plus, legea 
limitează şi posibilităţile de scutire judiciară astfel încât admonestarea şi 
avertismentul, care sunt pronunţate de ofiţerii de poliţie în cazul minorilor care au 
comis infracţiuni mai puţin importante nu mai pot fi reînnoite în caz de recidivă: 
tribunalul are obligaţia să-i condamne la o pedeapsă, cel puţin cu suspendare. 

În ce priveşte minorii consumatori de droguri, (consumul de droguri fiind un 
alt fenomen în creştere), legea prevede că sub directa răspundere a Serviciului de 
probaţiune, minorilor mai mari de 16 ani, dacă consimt, li se poate impune o 
procedură terapeutică cuprinsă între şase luni şi trei ani. În acest interval se realizează 
atât cura de dezintoxicare cât şi o urmărire periodică a eficienţei acesteia. 

În virtutea caracterului său declarat, prin excelenţă preventivă, legea 
menţionată se aplică şi minorilor sub 10 ani atunci când aceştia sunt găsiţi într-un 
loc public, între orele 21-6 neînsoţiţi de către părinţi sau de o persoană în vârsta de 
peste 18 ani. Interdicţia pentru minorii din această categorie de vârstă de a nu ieşi 
după o anumită oră în unele cartiere poate fi instaurată doar cu aprobarea 
Ministerului de Interne, la cererea autorităţilor locale şi ea nu poate fi impusă pe o 
perioadă mai mare de 90 de zile. Atunci când un copil cu vârsta mai mică de 10 ani 
nu a respectat această interdicţie agenţii de poliţie trebuie să-l ducă la părinţii săi, 
în lipsa acestora, la comisariat. Sunt informate apoi autorităţile locale care 
declanşează o anchetă prin serviciile sociale. 

                                                            
48 Unele dintre prevederi (cooperarea între diferiţi parteneri locali, condamnarea pentru 

infracţiuni sexuale şi agresiuni cu caracter social, interdicţia de a ieşi după o anumită oră pentru 
minorii mai mici de 10 ani, controlul respectării obligaţiilor şcolare etc.) au fost puse în aplicare încă 
la sfârşitul anului 1998, altele începând cu anul 1999 sau în 2000–2001, după testarea lor în  
zone-pilot.  
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Dat fiind faptul că legea prevede şi „controlul obligaţiilor şcolare”49, atunci 
când un agent de poliţie întâlneşte un minor (din categoria de vârstă 5–16 ani) într-
un loc public, un centru comercial sau un magazin şi dacă are motive întemeiate să 
creadă că lipseşte de la cursuri, îl poate duce fie înapoi la şcoală, fie într-un loc 
anume desemnat de responsabilii locali din învăţământ. 

O reglementare, cu caracter de inovaţie în domeniul preventiv, o reprezintă 
instituirea ordonanţei parentale. Printr-o astfel de ordonanţă – care nu poate 
depăşi durata unui an – Tribunalul, după o anchetă prealabilă în privinţa situaţiei 
familiale, impune părinţilor al căror copil, cu vârstă mai mică de l6 ani, a 
abandonat şcoala, a petrecut mult timp în stradă, a fost găsit vinovat de acte 
antisociale, de agresiune sexuală sau alte infracţiuni sau a făcut obiectul unei 
ordonanţe de asistenţă educativă pentru minori în pericol, următoarele obligaţii:  

– să asiste o dată pe săptămână, timp de 3 luni, la seminarii care să-i 
responsabilizeze; 

– să-şi supravegheze copilul pentru a preveni ca acesta să absenteze de la 
şcoală, să frecventeze persoane sau/şi locuri susceptibile de a avea o influenţă 
nefastă asupra lui. 

Executarea acestor obligaţii – explicate mai întâi părinţilor de către tribunal, 
într-un limbaj simplu, inclusiv sub raportul consecinţelor nerespectării lor, este 
controlată de un agent de probaţiune, de un lucrător social sau de un membru al 
echipei pentru tinerii delincvenţi. 

În caz de nerespectare a obligaţiilor la care ne-am referit, fără un motiv 
credibil, părinţii pot fi condamnaţi la plata unei amenzi de 1000 de lire. 

Prezintă interes şi celelalte categorii de sancţiuni susceptibile a fi aplicate 
minorilor infractori, pe care le cuprinde legea pe care o analizăm şi anume: 
sancţiunile alternative la pedeapsa închisorii, măsurile educative şi sancţiunile 
represive, toate formând structura actuală a sistemului de justiţie pentru minori în 
Anglia. 

În cadrul sancţiunilor alternative la pedeapsa închisorii sunt cuprinse: 
a. Admonestarea şi avertismentul. Prima sancţiune poate fi aplicată 

minorului care a săvârşit pentru prima dată o infracţiune dacă aceasta este de 
minimă importanţă. Cea de-a doua poate fi aplicată în următoarele cazuri: când 
minorul a fost admonestat deja pentru o altă infracţiune; când minorului i s-a dat un 
avertisment într-o perioadă de până la 2 ani sau atunci când agentul de poliţie 
consideră că infracţiunea săvârşită nu justifică inculparea. Aplicarea ambelor 
sancţiuni intră în atribuţiile agenţilor de poliţie. 

În cazul minorilor care nu au împlinit 17 ani, este obligatoriu să fie prezentă 
la sediul poliţiei în astfel de situaţii o persoană adultă (părinte, tutore şi chiar un 
lucrător social, sau un reprezentant al unei organizaţii benevole, dacă minorul a fost 
încredinţat unei astfel de organizaţii). Agentul de poliţie trebuie să explice 
                                                            

49 Obligaţia de a frecventa un aşezământ şcolar – neputând lipsi de la cursuri decât cu autorizaţie – 
o au, potrivit sistemului de învăţământ englez, minorii cu vârste cuprinse între 5 şi 16 ani. 



296 Versavia Brutaru 32 

minorului, mai ales celui care a împlinit 17 ani, într-un limbaj clar, consecinţele 
unei admonestări sau ale unui avertisment. După pronunţarea avertismentului, 
agentul de poliţie trebuie să încredinţeze minorul unei echipe de intervenţie pentru 
tinerii delincvenţi care hotărăşte dacă este util sau nu să i se impună acestuia un 
program de reinserţie socială şi de prevenire a recidivei. 

Atunci când tânărul comite o nouă infracţiune în termen de doi ani de la 
aplicarea avertismentului sau dacă infracţiunea este mai gravă încât nu i se poate 
aplica doar o admonestare sau un avertisment, tribunalul nu-l poate scuti de 
pedeapsă. Aceasta îl condamnă la cel puţin o pedeapsă cu suspendare. 

b. Ordonanţele de reparaţie. 
Scopul ordonanţelor de reparaţie este de a-l conştientiza pe minor sau pe 

tânăr de consecinţele actelor sale. O astfel de ordonanţă constă în obligarea 
tânărului să efectueze unele reparaţii în beneficiul victimei infracţiunii dacă aceasta 
consimte, sau a unei persoane care a suferit daune în urma actelor infracţionale, şi 
chiar în folosul comunităţii. La baza formulării de către tribunal a unei astfel de 
ordonanţe de reparaţie se află raportul elaborat de un ofiţer de probaţiune, de un 
lucrător social sau de un membru al echipei de intervenţie pentru tinerii 
delincvenţi, dacă se constată că minorul nu execută activitatea care trebuia să o 
execute ca reparaţie pentru prejudiciile cauzate prin infracţiune. Tribunalul are şi 
obligaţia de a explica minorului, într-un limbaj clar, obligaţiile pe care le implică 
ordonanţa ca şi consecinţele pe care le va suporta în caz de nerespectare a lor. O 
asemenea sancţiune trebuie să fie proporţională cu delictul şi trebuie efectuată în 
următoarele trei luni de la formularea ordonanţei care poate să conţină şi obligaţia 
de a trimite victimelor o scrisoare de scuze. Executarea acestei sancţiuni este 
controlată de un ofiţer de probaţiune, ori de un lucrător social sau de un membru al 
echipei de intervenţie pentru tinerii delincvenţi. 

c. Participarea la activităţi de interes general 
Fără să fie o alternativă nouă la pedeapsa închisorii (datează de la reforma 

din 1974), participarea la activităţile de interes general (în folosul comunităţii), 
prevăzute în legea din 1998, urmăresc, prin scoaterea minorului din sfera justiţiei 
penale, atât prevenirea recidivei cât şi o mai bună reinserţie socială. O astfel de 
sancţiune, care nu poate depăşi trei luni, implică, de data aceasta, pe lângă obligaţii 
(participarea la anumite activităţi, existând în Anglia şi o experienţă în acest 
domeniu, chiar în beneficiul victimei cu acordul ei, prezenţa în anumite locuri şi la 
anumite ore etc.), şi unele dintre interdicţiile la care ne-am referit mai sus. La baza 
aplicării de către tribunal a unei astfel de sancţiuni – în locul unei pedepse privative 
de libertate – se află raportul elaborat de aceeaşi factori şi în aceleaşi condiţii ca şi 
cel care stă la baza ordonanţelor de reparaţii, iar minorul în cauză trebuie să 
primească de la tribunal explicaţiile necesare înţelegerii sub toate laturile sale a 
sancţiunii primite. 

Pe toată durata executării acesteia minorul este plasat sub supravegherea 
unuia din factorii menţionaţi în cazul celorlalte alternative la pedeapsa închisorii 
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examinate mai sus. În plus, Tribunalul este chemat să fixeze următoarea audiere a 
delincventului, care trebuie să aibă loc în termen de maximum 21 de zile de la 
aplicarea sancţiunii. 

Persoana însărcinată cu supravegherea delincventului prezintă cu această 
ocazie un raport cu privire la executarea sancţiunii, în care poate sugera şi unele 
modificări ale măsurilor în speţă – tribunalul având abilitatea de  a interveni în 
acest sens. 

Măsuri educative. Din sfera acestora fac parte: 
Ordonanţele de asistenţă educativă. O astfel de ordonanţă, se pronunţă de 

către tribunal în cazul minorului aflat în una sau mai multe din următoarele situaţii:  
– a comis un delict pentru care ar fi fost pedepsit dacă ar avea mai mult de 

10 ani;  
– riscă a se angaja în activităţi infracţionale ;  
– nu a respectat interdicţia de a ieşi după o anumită oră ;  
– a comis acte care vizează hărţuirea sau ameninţarea unei persoane din afara 

anturajului său. 
Înainte de pronunţare tribunalul ia act de situaţia familială şi socială a 

minorului, fiind avute în vedere inclusiv consecinţele probabile ale unui asemenea 
demers. Durata ordonanţelor nu poate depăşi, de regulă, trei luni, doar în cazuri 
excepţionale ea poate ajunge la un an. Ca şi în cazul celorlalte măsuri protectoare, 
la care ne-am referit până acum, aplicarea ordonanţei începe cu punerea în temă, de 
către tribunal, a părinţilor sau a tutorelui minorului, atât sub raportul obligaţiilor lor 
cât şi sub raportul consecinţelor în caz de neîndeplinire a condiţiilor impuse de 
ordonanţă. În acelaşi timp, minorul în cauză este încredinţat, pentru supraveghere, 
unui lucrător social sau unui membru al echipei de intervenţie pentru tinerii 
delincvenţi. 

Măsuri represive. Legea menţionată cuprinde şi următoarele măsuri represive: 
a) Detenţia obligatorie într-un mediu închis. Este o nouă formă de 

detenţie pentru minorii delincvenţi recidivişti cu vârste cuprinse între 10 şi 16 ani. 
Durata sancţiunilor aplicate, simultan sau succesiv, nu poate fi mai mică de  

4 luni, nici mai mare de doi ani. După ce a executat jumătate din pedeapsa care i  
s-a aplicat, în detenţie (într-un centru de antrenament special, un aşezământ pentru 
minori, un centru rezidenţial local etc.), minorul condamnat este lăsat în libertate 
sub supravegherea unui ofiţer de probaţiune, a unui lucrător special sau a unui 
membru al echipei de intervenţie pentru minorii delincvenţi. În funcţie de 
progresele pe care le face şi de durata pedepsei aplicate, punerea în libertate 
supravegheată poate fi făcută mai devreme cu una-două luni. 

b) Agravarea pedepsei în cazul faptelor cu caracter rasial esteosancţiune 
specifică şi necesară prevenirii şi combaterii creşterii unor agresiuni de o asemenea 
natură în societate. Sancţiunea aplicată este închisoarea între 2–4 ani, dublată 
eventual de o amendă. 

c) Eliberarea condiţionată în cazul unor pedepse de scurtă durată cu 
purtarea obligatorie a unei brăţări electronice. Pot beneficia de o asemenea 



298 Versavia Brutaru 34 

sancţiune tinerii care au depăşit vârsta de 18 ani. Purtarea obligatorie a unei brăţări 
electronice este justificată de necesitatea verificării îndeplinirii de către cei în cauză 
a condiţiilor impuse în legătură cu prezenţa lor în locurile şi la orele stabilite. 

Legea menţionată prevede, de asemenea, unele măsuri complementare, cum 
ar fi: 

a) Scurtarea duratei procedurilor. Aceasta constă din reducerea la 
jumătate a perioadei dintre arestare şi inculpare şi dintre inculpare şi condamnarea 
unui minor. Pentru a se evita pronunţarea unei achitări din cauza depăşirii 
termenelor legale, legea a stabilit ca termenele în care se poate efectua cercetarea 
minorului să fie variabile, în funcţie de gravitatea delictelor ca şi posibilitatea de a 
se amâna procesul. 

b) Colaborarea tuturor instituţiilor interesate. 
În fiecare circumscripţie autorităţile locale, serviciile sociale ca şi cele de 

poliţie, de probaţiune şi de sănătate trebuie să coopereze pentru a elabora programe 
locale de luptă împotriva delincvenţei şi violenţei. 

Părerile exprimate sunt valorificate apoi în Programul întocmit de factorii 
sus-menţionaţi, pe o perioadă de trei ani, în care sunt prevăzute obiectivele pe 
termen scurt şi lung ale procesului de prevenire şi control a delincvenţei juvenile pe 
plan local ca şi etapele procesului de realizare a acestora. 

Portugalia. Sediul materiei se regăseşte în Codul penal, Decretul-lege nr. 
314 din 27 octombrie 1978 privind regimul penal aplicabil tinerilor50, Decretul-lege 
nr. 401/82 privind regimul penal aplicabil tinerilor adulţi51 (Décret-loi n.º 401/82, 
du 23 Septembre: Jeunes Adultes - régime pénal spécial), Legea tutelar-educativă 
aprobată prin Legea nr. 166/9952(Loi n.º 166/99, du 14 septembre: approuve la Loi 
tutélaire éducative).  

Răspunderea penală. Codul penal instituie principiul lipsei absolute de 
răspundere a minorilor care nu au împlinit 16 ani (articolul 19) şi prevede aplicarea 
unei legi speciale pentru tinerii între 16 şi 21 de ani, Decretul-lege nr. 314 din 27 
octombrie 1978 privind regimul penal aplicabil tinerilor. 

În cazul minorilor cu vârsta cuprinsă între 12 şi 16 ani care au săvârşit fapte 
prevăzute de legea penală sunt aplicabile dispoziţiile Legii tutelar-educative 
aprobate prin Legea nr. 166/99 (Loi n.º 166/99, du 14 septembre: approuve la Loi 
tutélaire éducative). În măsura în care sunt minori, tinerii delincvenţi intră sub 
incidenţa Decretului-lege nr. 314 din 27 octombrie 1978 privind protecţia 
minorilor. Conform articolului 9 din Codul penal, tinerilor delincvenţi li se aplică 
legea specială, respectiv Decretul-lege nr. 401/82 privind regimul penal aplicabil 
tinerilor adulţi (Décret-loi n.º 401/82, du 23 Septembre: Jeunes Adultes – régime 
pénal spécial).  

                                                            
50 http://www.erudit.org/revue/crimino/1999/v32/n2/004734ar.html 
51 http://www.gddc.pt/legislacao-lingua-estrangeira/francais/declei-401-82.html 
52 http://www.gddc.pt/legislacao-lingua-estrangeira/francais/trad20000259.html 
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Regimul sancţionator. În cazul minorilor cu vârsta cuprinsă între 12 şi  
16 ani care au săvârşit fapte prevăzute de legea penală, devin aplicabile dispoziţiile 
Legii tutelar-educative aprobate prin Legea nr. 166/9953 (Loi n.º 166/99, du  
14 septembre: approuve la Loi tutélaire éducative). 

Conform articolului 2 al Legii tutelare, măsurile tutelare educative au ca 
scop educarea minorului şi reinserţia sa în viaţa societăţii. La evaluarea necesităţii 
şi stabilirea tipului de măsură sunt luate în considerare cauzele care exclud sau 
diminuează caracterul ilicit ori vinovăţia. 

Măsurile tutelare prevăzute din lege sunt: mustrarea; interdicţia de a 
conduce autovehicule de capacitate mică; reparaţia adusă victimei; efectuarea unor 
prestaţii economice în favoarea comunităţii; impunerea anumitor reguli de 
conduită; impunerea anumitor obligaţii; frecventarea anumitor programe formative; 
asistenţă şi îndrumare educativă; internarea într-un centru de educare;  

Măsura internării într-un centru de educare activă se execută în regim 
deschis, în regim semi-deschis şi în regim închis. Conform articolului 5, executarea 
măsurilor tutelare se poate prelungi până la împlinirea vârstei de 21 de ani, moment 
în care ia sfârşit în mod obligatoriu. Principiile avute în vedere de către instanţă la 
stabilirea măsurii ce urmează a fi aplicate sunt prevăzute de articolul 6. În alegerea 
măsurii aplicabile, instanţa optează pentru măsura cu cea mai mică intervenţie 
posibilă în autonomia de decizie şi în modul de viaţă al minorului şi care are cea 
mai mare adeziune din partea minorului şi a părinţilor acestuia. Principiile 
anterioare sunt avute în vedere şi la alegerea modalităţii sau a regimului de 
executare a măsurii tutelare. Alegerea măsurii tutelare este orientată întotdeauna 
spre interesul minorului. Conform articolului 7, măsura tutelară trebuie să fie 
proporţională cu gravitatea faptei şi cu nevoia de educaţie a minorului.  

Durata măsurii internării într-un centru de educare nu poate depăşi, în nici un 
caz, limita maximă a pedepsei cu închisoarea pentru infracţiunea săvârşită. În 
condiţiile articolului 8, când aceluiaşi minor îi sunt aplicate mai multe măsuri, 
instanţa dispune aplicarea lor simultană. Când măsurile nu se pot aplica simultan, 
instanţa înlocuieşte unele măsuri sau dispune aplicarea lor succesivă. 

Durata totală în cazul aplicării succesive a măsurilor tutelare nu poate depăşi 
dublul duratei celei mai grave dintre ele; aplicarea lor încetează la împlinirea 
vârstei de 21 de ani. 

Mustrarea constă într-un avertisment solemn, prin care judecătorul arată 
minorului caracterul ilicit al faptei sale, necesitatea de a adopta un comportament 
adecvat normelor juridice şi valorilor sociale şi de a se insera în viaţa comunităţii, 
de o manieră demnă şi responsabilă (articolul 9). 

Interzicerea dreptului de a conduce vehicule constă în ridicarea sau 
interzicerea dreptului de a obţine permis pentru o perioadă între o  lună şi un an 
(articolul 10). 
                                                            

53 http://www.gddc.pt/legislacao-lingua-estrangeira/francais/trad20000259.html 
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Reparaţia adusă victimei constă, conform articolului 11, în următoarele 
acţiuni ale minorului: 

– prezintă scuze victimei;  
– oferă o indemnizaţie victimei pentru prejudiciul patrimonial; 
– desfăşoară, în beneficiul victimei, o activitate care să aibă legătură cu 

prejudiciul suferit;  
Prezentarea de scuze victimei presupune ca minorul să îşi exprime regretul 

pentru faptele comise prin promisiunea, făcută în faţa judecătorului, de a nu mai 
săvârşi astfel de fapte sau să ofere satisfacţie morală victimei printr-un act care 
conţine manifestarea regretului său. Judecătorul stabileşte suma compensaţiei 
economice şi modalităţile de plată, ţinând cont de disponibilităţile economice ale 
minorului. Activitatea exercitată în beneficiul victimei nu poate depăşi 2 zile pe 
săptămână şi 3 ore pe zi, respectând programul de formare şi de odihnă al 
minorului. Activitatea exercitată în beneficiul victimei nu poate depăşi 12 ore 
repartizate în 4 săptămâni. 

Prestaţiile economice sau realizarea de sarcini în folosul comunităţii 
presupun ca minorul să ofere o sumă determinată sau să exercite o activitate în 
cadrul unei instituţii publice sau private. 

Durata activităţii este de maxim, 60 de ore şi nu poate depăşi 3 luni, la 
sfârşitul săptămânii sau în zilele nelucrătoare (articolul 12). 

Conform articolului 13,  impunerea de reguli de conduită are ca obiectiv să 
creeze sau să favorizeze condiţiile necesare pentru ca minorul să îşi adapteze 
comportamentul la normele şi valorile juridice ale vieţii sociale.  

Instanţa îi poate impune minorului următoarele obligaţii: să nu frecventeze 
anumite locuri şi medii sau să nu vizioneze anumite spectacole; să nu frecventeze 
anumite persoane; să nu consume băuturi alcoolice; să nu frecventeze anumite 
grupuri sau asociaţii; să nu aibă în posesie anumite obiecte. 

Regulile de conduită nu pot constitui limitări abuzive ale autonomiei de 
decizie a minorului şi durata maximă a acestora nu poate depăşi 2 ani. 

Impunerea de obligaţii prevăzută de articolul 14 contribuie la o mai bună 
valorizare în domeniul şcolar sau de formare profesională, la favorizarea condiţiilor 
psiho-biologice necesare dezvoltării minorului. 

Minorului i se pot impune următoarele obligaţii: 
– să frecventeze o instituţie de învăţământ; 
– să frecventeze un centru de formare profesională; 
– să frecventeze cursuri de formare în instituţii psiho-pedagogice; 
– să frecventeze asociaţii pentru tineri; 
– să urmeze programe de tratament medical, medico-psihiatric, medico-

psihologic, în regim de internare sau ambulatoriu; 
Programele de tratament vizează: dependenţa de alcool; consumul de 

stupefiante; bolile cu transmitere sexuală; tulburările psihice. 
Consimţământul minorului care a împlinit 14 ani este necesar pentru 

dispunerea acestei măsuri. Conform articolului 25, frecventarea de programe 
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formative constă în participarea la: programe de ocupare a timpului liber; programe 
de educaţie sexuală; programe de educaţie rutieră; programe de orientare psiho-
pedagogică; programe de orientare profesională; programe sportive. 

Această măsură are o durată cuprinsă între 6 luni şi 1 an. 
Asistenţa şi îndrumarea educativă constau în executarea unui proiect 

educativ personal, care acoperă zonele fixate de tribunal. 
Tribunalul îi poate impune minorului reguli de conduită sau obligaţii, 

precum şi frecventarea de programe formative. Proiectul este elaborat de către 
serviciile de reinserţie socială şi este supus aprobării judiciare. În timpul executării 
proiectului educativ personal, serviciile de reinserţie socială supervizează, 
orientează, oferă sprijin minorului.  Durata măsurii este cuprinsă între 3 luni şi  
2 ani (articolul 16). 

Măsura internării prevăzută de articolul 17 are scopul de a oferi minorului 
posibilitatea de a asimila valorile şi normele sociale. Măsura internării se execută 
în regim deschis, semi-deschis sau închis, într-un centru de educare activă. 

Măsura internării în regim semi-deschis se aplică atunci când minorul a 
săvârşit o infracţiune contra persoanelor, pedepsită cu închisoarea mai mare de  
2 sau 3 ani sau mai multe infracţiuni pentru care legea prevede pedeapsa închisorii 
mai mare de 3 ani. Măsura internării în regim închis este aplicabilă când sunt 
întrunite cumulativ următoarele condiţii: 

a) minorul a săvârşit o infracţiune pentru care legea prevede pedeapsa 
închisorii mai mare de 5 ani, sau dacă a săvârşit două sau mai multe infracţiuni 
contra persoanei pentru care legea prevede pedeapsa închisorii mai mare de 3 ani. 

b) minorul avea 14 ani împliniţi, la data aplicării măsurii. 
Articolul 18 prevede că măsura internării în regim deschis sau semi-deschis 

poate fi dispusă pentru o durată cuprinsă între 3 luni şi 2 ani. Măsura internării în 
regim închis este cuprinsă între 6 luni şi 2 ani. Măsura internării în regim închis are 
o durată de maxim 3 ani, dacă minorul a săvârşit o infracţiune pentru care legea 
prevede pedeapsa închisorii mai mare de 8 ani sau a săvârşit 2 sau mai multe 
infracţiuni contra persoanei, pentru care legea prevede pedeapsa închisorii mai 
mare de 5 ani. Capitolul IV tratează simultaneitatea executării pedepselor şi 
măsurilor tutelare. Ca regulă, articolul 23 prevede că minorul căruia i s-a aplicat 
atât o măsură tutelară, cât şi o pedeapsă le va executa simultan, în măsura în care 
acestea sunt compatibile în mod concret. Executarea măsurilor tutelare încetează 
când minorul care a împlinit 16 ani este condamnat la pedeapsa închisorii, cu 
excepţia măsurilor de admonestare, de reparaţie în folosul victimei, prin prestaţiile 
economicesau realizarea de sarcini în folosul comunităţii, situaţie în care 
executarea acestor măsuri tutelare se cumulează cu pedeapsa închisorii, dacă 
situaţia concretă a tânărului permite acest lucru (art. 24). Când este aplicată o 
pedeapsă cu internarea într-un centru de detenţie, o pedeapsă cu plasarea într-un 
centru de detenţie în timpul week-end-urilor sau o pedeapsă cu internarea într-un 
centru de detenţie în regim de semi-internat unui tânăr care a împlinit 16 ani şi care 
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execută în acel moment o măsură tutelară, acestea se vor executa după ce măsura 
tutelară încetează. 

Când se aplică o măsură non-instituţională unui tânăr care a împlinit 16 ani 
şi care în acel moment execută o pedeapsă cu internarea într-un centru de detenţie 
sau o pedeapsă cu plasarea în timpul week-end-urilor într-un centru de detenţie sau 
o pedeapsă de plasare într-un centru de detenţie în regim de internat, executarea 
măsurii tutelare non-instituţionale se execută ulterior (articolul 25). 

Măsurile aplicabile tinerilor delincvenţi care au împlinit 16 ani sunt 
prevăzute de Decretul-lege nr. 314 din 27 octombrie 1978 privind regimul penal 
aplicabil tinerilor pot fi: măsuri de protecţie, măsuri de corecţie şi pedeapsa 
închisorii.  

Măsurile de protecţie 
Când pedeapsa prevăzută de lege pentru o infracţiune este mai mică de 2 ani 

şi delincventul este minor, judecătorul îi poate aplica una sau mai multe dintre 
măsurile de protecţie, de asistenţă sau de educaţie limitativ enumerate  de decretul-
lege privind protecţia minorilor: mustrarea; încredinţarea minorului părinţilor sau 
tutorelui; impunerea anumitor obligaţii (adresarea de scuze publice victimei, 
participarea la o activitate de interes general, repararea prejudiciului, plata unei 
sume de bani către o instituţie de asistenţă socială); asistenţa educativă acordată de 
către serviciile sociale; plasarea într-o casă de tip familial; plasarea într-o instituţie 
de reeducare sau într-un institut medical. 

Măsurile de corecţie. Când delincventul este major, dar nu a împlinit 21 de 
ani, judecătorul poate dispune o măsură de corecţie în locul pedepsei cu 
închisoarea, dacă aceasta este mai mică de 2 ani. Măsurile de corecţie sunt 
enumerate limitativ în decretul-lege privind regimul penal al tinerilor: mustrarea; 
impunerea anumitor obligaţii (aceleaşi cu cele prevăzute de decretul-lege privind 
protecţia minorilor); amenda; internarea într-un centru de detenţie pe o durată 
cuprinsă între 3 şi 6 luni, care poate fi urmată de libertatea sub supraveghere pe 
timp de 1 an. 

Pedeapsa închisorii. Judecătorul poate pronunţa şi o pedeapsă cu închisoarea, a 
cărei durată poate fi redusă. Modalităţile de reducere a pedepsei sunt aceleaşi cu 
cele aplicabile pentru circumstanţele atenuante. 

Decretul-lege nr. 401/82 privind regimul penal special aplicabil tinerilor cu 
vârsta cuprinsă între 16 şi 21 de ani (Décret-loi n.º 401/82 du 23 Septembre: jeunes 
adultes – régime pénal spécial)54 aduce o serie de derogări de la regimul de drept 
penal comun, în privinţa tinerilor cu vârsta cuprinsă între 16 şi 21 de ani. 

Articolul 1 prevede că prezentul decret-lege se aplică tinerilor care au 
săvârşit o faptă calificată ca infracţiune. Prin tânăr se înţelege orice persoană care 
are, la data săvârşirii infracţiunii, vârsta cuprinsă între 16 şi 21 de ani. Dispoziţiile 
acestui decret nu se aplică tinerilor care nu răspund penal datorită unor tulburări 

                                                            
54 http://www.gddc.pt/legislacao-lingua-estrangeira/francais/declei-401-82.html 
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psihice. Conform articolului 2, legea generală se aplică ori de câte ori dispoziţiile 
sale nu contravin prezentului decret. Aplicarea măsurilor prevăzute de articolele 
următoare nu duc la pierderea drepturilor civile, profesionale sau politice (articolul 
3). Articolul 4 prevede modalităţile de atenuare a pedepsei cu închisoarea. 

În caz de aplicare a unei pedepse cu închisoarea, judecătorul trebuie să 
atenueze pedeapsa conform prevederilor Codului penal, art. 73 şi 74, când sunt 
motive întemeiate de a se crede că atenuarea aduce avantaje privind reinserţia 
socială a tânărului condamnat. 

Articolul 6 enumeră măsurile de corecţie aplicabile tinerilor care au săvârşit 
o infracţiune. Când din circumstanţele cazului şi personalitatea tânărului, rezultă că 
pedeapsa închisorii de până la 2 ani nu este necesară şi nici convenabilă pentru 
reinserţia socială, judecătorul poate dispune măsuri de corecţie. 

a) mustrarea;  
b) impunerea anumitor obligaţii;  
c) amenda; 
d) internarea într-un centru de detenţie. 
Obligaţiile impuse de către judecător trebuie să respecte demnitatea 

personală şi reinserţia socială a tânărului, iar îndeplinirea acestora nu trebuie să se 
prelungească prea mult în timp (art. 8). Neîndeplinirea obligaţiilor atrage internarea 
într-un centru de detenţie, în limitele de timp prevăzute de articolul 10. 

La fixarea amenzii, se aplică principiile legii generale. Cuantumul amenzii 
nu trebuie să afecteze, pe cât posibil, patrimoniul tânărului. Când tânărul se află în 
imposibilitatea de a plăti amenda, din raţiuni neimputabile, amenda se va înlocui cu 
impunerea unei obligaţii. 

Articolul 10 prevede durata şi regimul internării într-un centru de detenţie. 
Internarea într-un centru de detenţie poate dura între 3 şi 6 luni. După 

expirarea duratei de internare, judecătorul poate dispune o perioadă de orientare şi 
supraveghere, a cărei durată nu va depăşi 1 an. 

Internarea într-un centru de detenţie poate avea loc în regim de internat sau 
de semiinternat sau poate fi executată în regim de detenţie. În cursul perioadei de 
orientare şi de supraveghere în libertate, tânărul poate fi obligat să frecventeze 
centrul un anumit număr de ore pe săptămână, dar nu mai mult de 6 ore.  
Judecătorul, la propunerea centrului, poate revoca măsura internării într-un centru 
de detenţie, dacă tânărul părăseşte instituţia fără autorizare, nu respectă regulile 
stabilite, are o conduită prin care tulbură grav disciplina internă a instituţiei. 

În caz de revocare a măsurii, judecătorul aplică pedeapsa corespunzătoare 
infracţiunii, putând deduce din durata acesteia durata internării. Executarea 
pedepsei închisorii seva desfăşura într-un stabiliment special. 
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Recenzie 

JEAN-LOUIS  SENON, GERARD LOPEZ, ROBERT CARIO,  
PSYCHO-CRIMINOLOGIE, EDITURA DUNOD, PARIS, 2012,  

EDIŢIA A II-A REVĂZUTĂ ŞI ACTUALIZATĂ, 528 p. 

Destinată magistraților, avocaților, psihologilor, psihiatrilor, experților 
judiciari, asistenților sociali, medicilor legiști și altor profesioniști care au tangență 
cu infractorii și victimele infracțiunilor, lucrarea Psycho-criminologie are ca autori 
specialiști de prestigiu, Jean-Louis  Senon, Gerard Lopez, Robert Cario, etc. 

Așa cum anunță în Cuvânt-înainte autorii menționați, lucrarea, aflată la cea de-a 
doua ediție, și-a propus să răspundă unor întrebări legate de expertiza psihiatricăpenală 
și examenul medico-psihologic penal aplicat autorilor și victimelor, și, deopotrivă, să 
se constituie într-un instrument util pentru profesioniști. 

În acest sens, volumul este construit pe baza dezbaterilor actuale și a nevoilor de 
formare ale practicienilor, relevând o criminologie dinamică, pragmatică și 
multidisciplinară. 

Introducerea, ce reprezintă partea I a lucrării, debutează cu elemente ale 
statisticilor penale și victimologice. De această dată, statisticile penale au ca obiectiv să 
prezinte elementele ultimelor secvențe ale procesului penal: executarea pedepselor și 
recidiva.  

Robert Cario, apreciază că redescoperirea victimei este legată fără îndoială de 
progresul victimologiei, de faptul căcifrele povestesc despre infracțiuni, articolul său 
făcând distincția între victime înregistrate și victime ascunse.  

Modelul teoretic psihodinamic este analizat prin prisma modului în care poate fi 
valorificat în psihocriminologie, mai ales în cazul autorilor care comit infracțiuni cu 
violență. Autorul consideră ca psihocriminologia ar fi putut să apară din contestarea 
criminologiei înseși, iar abordarea psihodinamică împrumută din psihanaliză axele sale 
de referință pentru a adapta configurațiile psihice ale autorilor violenți. 

Articolul propus în continuare de Gerard Lopez, tratează psihotraumatologia, 
disciplina medicalăși psihologică, insistând asupra problemelor disociative 
posttraumatice care ridică dificultăți de interpretare clinică pentru anumite tulburări 
prezente la victimele agresiunilor repetateși asupra psihopatologiei tulburărilor de 
personalitate frecvent regăsite în practica psihocriminologiei. De aceea, susține 
autorul, o bună cunoaștere a psihotraumatologiei este indispensabilă pentru o 
înțelegere  atât a victimelor, cât și a infractorilor. 
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Partea a doua vizează aspecte generale din domeniul agresologiei. Periculo-
zitatea, un concept cheie pentru explicarea temerilor sociale pe care se 
fundamentează politicile penale securitare, este abordată din punct de vedere al 
istoriei dreptului, filosofic, dar şi din punct de vedere clinic. Perceperea 
periculozității este o premisă majoră în evaluarea riscului de violență, aceasta cu 
atât mai mult cu cât autorul distinge pentru abordarea pozitivistă- periculozitatea 
„științifică”, în abordarea umanistă – periculozitatea „judiciară”, în abordarea 
victimistă- periculozitatea „socială”. 

Problematica trecerii la act este pe larg dezbătută prin raportare la noile 
abordări terapeutice.  

Într-un alt articol se explică deopotrivă noțiunile de fantasmă și comporta-
ment deviant, precum și conexiunea dintre ele, mai ales în cazul autorilor 
violențelor sexuale. Evaluarea clinică a unui adolescent dificil, orientareasa și 
lucrul în grup reprezintă o preocupare constantă a serviciilor de psihiatrie a 
copilului care constituie interfața  dintre aceștia și judecătorii pentru minori. 

Problemele clinice ale autorilor agresiunilor sexuale  și luarea lor în evidență 
sunt pe larg comentate prin raportare atât la psihanaliză, cât și la intervenția 
cognitiv-comportamentală, cu aspecte particulare din Franța.  

Responsabilitatea penală în dreptul francez, iresponsabilitatea penală în 
cazul bolnavilor  mentali fac parte din marile dezbateri actuale, sunt probleme care 
preced expertiza psihiatrică penală și articularea lor cu examenul medico-
psihologic. Se ridică probleme legate de violențele bolnavilor mental, respectiv a 
instrumentelor de evaluareîn psihocriminologie, cât și studiul factorilor crimino-
geni. Răspunsurile multidisciplinare în criminologie și mai ales articularea binomului 
sănătate-justiție, sunt tratate la nivelul sferei medico-legale, prin punerea în 
practică a ordinului de îngrijire și supraveghere sociojudiciară. Inserția și 
probațiunea sunt subiecte care provoacă ample dezbateri, mai ales prin evoluția 
noțiunilor, dar și prin tendințele care se manifestă în ceea ce privește probațiunea în 
unele țări francofone (Franța, Belgia).  

Un spațiu considerabil a fost acordat problematicii modelelor de intervenție 
sanitară în mediul penitenciar.  

Violența și omuciderea în mediul conjugal fac obiectul unei alte prezentări 
din aceasta parte, în timp ce îngrijirile sub constrângere a bolnavilor mentali au fost 
reformate printr-o lege adoptată relativ recent, legea din 5 iulie 2011. 

Partea a treia este consacrată victimelor infracțiunilor și debutează cu 
evoluția gândirii victimologice. Astfel, victimologia este considerată o disciplină 
relativ recentă, aflată în plină ascensiune. Atrage atenția un articol privind 
delimitări conceptuale riguroase. Unul dintre acestea se referă la victima vinovată care 
ar risca să angajeze victimologia în dispute criticabile. O viziune modernă  a 
cuplului penal reînnoiește concepțiile pionierilor victimologiei, conducând la 
examenul interrelațiilor dinamice între autor și victimă. Instrumentele internaționale în 
victimologie au permis sensibilizarea profesioniștilor, iar unele state au luat în 
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considerare bunele practici privind victimele infracțiunilor, practici pentru care 
Curtea penală internațională este un exemplu particular emblematic.  

Mișcarea asociativă constituie astăzi vârful de lance care însoțește și 
monitorizează în general victimele de-a lungul procesului penal. 

Dispozitivul de protecție a copilului, într-o accepțiune largă, este un 
ansamblu de reglementări civile, penale, sociale care intervin cu diverse titluri 
pentru a preveni violența împotriva minorilor, pentru a proteja și reprima 
infracțiunile ale căror victime sunt. De-a lungul timpului acest dispozitiv original, 
recent reformat, a conturat și o accepțiune restrânsă. Astfel, această accepțiune 
semnează organizația administrativă și judiciară care gestionează prevenirea și 
protecția copilăriei. Este vorba despre misiunea serviciului de Protecție socială a 
copilului.  

Victimele infracțiunilor, în calitate de titulari ai drepturilor individuale,luptă 
încă să-și vadă respectate aceste drepturi în cadrul unui proces penal echitabil. De 
aceea, ele se regrupează uneori în Asociații ale  victimelor, care, abilitate, în 
anumite condiții să se constituie ca parte civilă, s-au născut din nevoia de 
recunoaștere legitimă pe care societatea întârzie încă să le-o acorde. Pe de o parte, 
distingem asociații ale părinților copiilor victimizați, pe de altă parte victimele 
catastrofelor sau accidentelor colective, victimele atentatelor, a circulației rutiere. 
Toate aceste asociații au în comun faptul că oferă oportunitatea victimelor și 
familiilor lor de a întâlni persoane cu probleme similare pentru a evita izolarea 
socială, pentru a primi un suport moral, psihologic, chiar financiar. Contextul 
victimizant dominant a fost avut în vedere de către judecătorul penal, garantul 
drepturilor fiecărei părţi din procesul penal, mai ales a celor expuse. Chiar dacă 
sistemul de indemnizații acordate victimelor pare a fi performant, de-a lungul mai 
ales a CIVI (comisia de indemnizații pentru victimele infracțiunilor), încă e lent în 
promovarea reparării sociale a victimelor. Cu toate acestea, este important să se 
realizeze că din cauza acestui defect al reparării globale, victimele și apropiații 
riscă să recurgă la plângeri fără sfâșit. Fără etică, practicienii în victimologie, 
identifică multiple dificultăți, mai ales legate de memoria traumatică făcând astfel 
expertiza medico-psihologică a victimelor convingătoare.  

Un alt autor propune în lucrarea sa, elaborarea progresivă a unui statut al 
victimei, ca replică la toate drepturile omului invocate de persoana arestată, 
acuzată, condamnată. Practic, judecătorul penal se confruntă cu un actor social 
mult timp neglijat. De-a lungul timpului s-a cristalizat prin legislația internațională 
și cea franceză o linie de conduită pentru judecătorii penali, care se pliază pe lista 
drepturilor victimei. 

În concluzia acestor studii de psihocriminologie, în prelungirea filosofiei lor 
umaniste, timpul pare să intervină pentru a substitui modelul clasic, actual al 
justiţiei penale cu o abordare mai accentuată asupra persoanelor preocupate de 
crimă: autori, victime și apropiați. Promisiunile justiției restaurative, în termeni de 
resocializare a unora, de reparare a fiecăruia și de restabilire a păcii sociale pentru 
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toți, sunt reale și evaluarea lor e de natură să confere o echitate care nu trebuie 
niciodată să înceteze să ghideze justiția penală democratică. 

În același spirit de complementaritate și conform complexității abordării 
fenomenului criminal, timpul pare deopotrivă să integreze – în final – 
învățământul, cercetarea și formarea în domeniul criminologiei în universități. Se 
conturează într-adevăr ca fiind urgent, oferirea nenumăraților studenți, cercetători 
și profesioniști care se implică în numeroase UFR, asigurarea că studenții care se 
formează se vor bucura de un statut autentic de criminolog. Se pare că acesta este 
obiectivul spre care tinde Ministerul Invățământului Superior și al Cercetării, 
pentru noua ediție a acestui manual. Crearea unei „Secții de criminologie” la 
nivelul Consiliul Național al universităților ar constitui o primă şi remarcabilă 
manifestare în acest sens. 

 
(Aura Preda∗) 

                                                            
∗ Cercetător științific gr. III, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al 

Academiei Române; aurapreda7@yahoo.ro. 



Note de lectură 

DANA APOSTOL-TOFAN, DREPT ADMINISTRATIV,  
VOLUMUL I – CURS UNIVERSITAR,  

Editura C.H. Beck, Bucureşti, 2014, 429 pagini 

În editura C.H. Beck a apărut cea de-a 3-a ediţie a cursului universitar Drept 
administrativ, volumul I aparţinând reputatei autoare, prof. univ. dr. Dana Apostol-
Tofan, personalitate proeminentă a lumii ştiinţifice din România. 

Lucrarea, destinată în principal, studenţilor, este extrem de amplă şi 
complexă, bogată în idei şi teze originale, contribuind în mod fericit la o cât mai 
judicioasă afirmare a dreptului administrativ în învăţământul universitar. 

Cursul este în mod ingenios structurat în XVIII prelegeri, autoarea rămânând 
fidelă modului de tratare din primele două ediţii. Fiecare prelegere are la sfârşitul 
său o serie de Repere bibliografice – tratate, monografii, manuale, studii, articole, 
etc. –  care reflectă materialul enorm folosit la redactarea acestui curs. Se fac mai 
întâi referiri la doctrina românească actuală, apoi la cea postbelică şi la cea 
interbelică iar la sfârşit la doctrina românească . 

După necesare şi laborioase clarificări referitoare la noţiunile fundamentale 
ale dreptului administrativ – autoritate administrativă, instituţie publică, putere 
publică, interes public, serviciu public, putere discreţionară – sunt analizate 
izvoarele dreptului administrativ, normele şi raporturile de drept administrativ . 

O importanţă deosebită este acordată codificării dreptului administrativ şi a 
procedurii administrative, idee recurentă în ştiinţa juridică românească, ce îşi are 
începutul în perioada interbelică, dar care nu a fost încă materializată. 

O prelegere distinctă este consacrată unei sinteze a evoluţiei doctrinei 
administrative româneşti în raport cu doctrina europeană şi mişcarea de idei 
contemporană. 

Cea mai mare parte a cursului este dedicată unei analize profunde a 
organizării, funcţionării şi relaţiilor dintre structurile administraţiei publice în 
ansamblul său, a competenţelor, actelor şi procedurilor specifice, fiind tratate  cele 
mai importante şi specifice probleme ale domeniului cercetat.  

Astfel pe parcursul mai multor prelegeri sunt studiate următoarele structuri 
administrative: Preşedintele României, Guvernul României, administraţia centrală 
de specialitate, autorităţile administrative centrale autonome, administraţia de stat 
în teritoriu, autorităţile administrative autonome locale alese la nivelul unităţilor 
administrativ-teritoriale, respectiv, consiliul local, primarul şi consiliul judeţean. 

 
STUDII ŞI CERCETĂRI JURIDICE, an 5 (61), nr. 2, p. 309–310, Bucureşti, aprilie – iunie, 2016 



310 Alexandrina Șerban 2 

 

Sunt cercetate cu rigoare şi acurateţe ştiinţifică legislaţia şi doctrina 
privitoare la funcţia publică, cu referiri constante la dreptul comparat. 

În concluzie, lucrarea este valoroasă, depăşind cu mult exigenţele unui curs 
universitar, motiv pentru care o recomandăm şi specialiştilor în dreptul administrativ, 
deopotrivă teoreticieni şi practicieni. 

 
(Alexandrina Şerban∗) 

                                                 
∗ Cercetător ştiinţific gr. II, Institutul de Cercetări Juridice „Acad.Andrei Rădulescu”, 

Academia Română; Conf. univ. dr., Facultatea de Administraţie şi Afaceri, Universitatea Bucureşti.  



Viaţa ştiinţifică 

SESIUNEA ANUALĂ DE COMUNICĂRI ȘTIINȚIFICE 
„INTRAREA ÎN VIGOARE A NOILOR CODURI.  

O PRIMĂ EVALUARE” 
Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu”  

al Academiei Române 
(Bucureşti, 15 aprilie 2016) 

La data de 15 aprilie 2016, începând cu orele 9,30, s-a desfășurat, în cadrul 
Institutului de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române, 
Sesiunea anuală de comunicări științifice cu tema: „Intrarea în vigoare a noilor 
coduri. O primă evaluare”.  

Intrarea în vigoare a noilor coduri legislative (Codul civil la data de 
01octombrie 2011,  Codul de procedură civilă la data de 15 februarie 2013, Codul 
penal şi Codul de procedură penală, ambele la data de 29 ianuarie 2014), au adus o 
serie de schimbări în mediul juridic românesc.  

Codurile civile au avut ca premisă, pe de o parte, înlăturarea deficiențelor 
sistemului judiciar civil, urmărind realizarea practicii unitare la nivelul instanțelor, 
accelerarea soluționării cauzelor, definirea clară și detaliată a principiilor 
procesului civil, iar, pe de altă parte, modernizarea reglementării raporturilor 
juridice civile, printre altele prin afirmarea unității dreptului privat, schimbarea 
concepției cu privire la patrimoniu şi la prescripţia extinctivă, reglementarea 
unitară şi detaliată a drepturilor persoanelor şi apărării acestora şi a materiei 
obligațiilor în concordanță cu tendințele europene în domeniul contractelor. 

De asemenea, codurile penale au schimbat din temelii răspunderea penală: 
separarea funcţiilor judiciare în procesul penal, introducerea instituției 
judecătorului de drepturi şi libertăţi şi cea a judecătorului de cameră preliminară; 
modificarea măsurilor preventive prin introducerea arestului la domiciliu, 
introducerea sistemului zilelor-amendă, infracțiuni care aduc atingere domiciliului 
și vieții private și lista ar putea continua. 

Din această perspectivă, în cadrul secţiunilor sale (drept privat, drept public, 
drept penal), sesiunea de comunicări ştiinţifice 2016 şi-a propus o analiză a noului 
cadru legislativ, ce s-a dorit a fi unul modern și care să răspundă pe deplin 
imperativelor funcționării unei justiții moderne, adaptate așteptărilor sociale, 
precum și necesității creșterii calității acestui serviciu public. 
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Deschiderea lucrărilor sesiunii a avut loc în Sala de Conferințe a Casei 
Academiei, unde domnul Director, prof. univ. dr. Mircea DUȚU, a rostit cuvântul 
de deschidere, urmat de două alocuțiuni introductive,prezentate de doamna prof. 
univ. dr. Marilena ULIESCU, cercetător științific emerit și doamna prof. univ. dr. 
Dana APOSTOL-TOFAN, cercetător științific gr. I. 

După deschiderea lucrărilor, la care au participat numeroși oaspeți de 
prestigiu în domeniul juridic, precum: cercetători, cadre universitare, magistrați, 
avocați, dar și studenți, sesiunea a continuat pe secțiuni, astfel: 

Secțiunea de Drept privat I, moderată de doamna prof. univ. dr.  Marilena 
ULIESCU, cercetător științific emerit și de domnul lector univ.dr. Bogdan 
PĂTRAȘCU, cercetător științific gr. II, în calitate de Coordonator al Departamentului 
de Drept Privat, s-a desfășurat în Centrul „Pierre Werner” al Institutului Național de 
Cercetări Economice, la care au participat 19 persoane care au prezentat comunicări de 
o mare valoare științifică, precum cele ce urmează:  

Despre particularităţile unor instituţii ale dreptuluisuccesoral şi despre 
dificultăţile integrării lorîn ansamblul materiei moştenirii – lector univ.dr. Bogdan 
PĂTRAŞCU, cercetător științific gr. II, conf. univ. dr.  Ilioara GENOIU; Observaţii 
critice privind soluţiile oferite de instituţia îndepărtării efectelor nedemnităţii 
succesorale – Prof. univ. dr.  Liviu-Bogdan CIUCĂ; Unele consideraţii cu privire la 
partaj, conform reglementărilor noului Cod civil – Prof. univ. dr.  Cristian JORA, 
cercetător ştiinţific asociat; Obligaţia creditorului contractual de a contribui la 
limitarea prejudiciului – formă de manifestare a bunei-credinţe în noul Cod civil –
Conf. univ. dr.  Nora Andreea DAGHIE; Implicaţii ale caracterului de instituţie de 
ordineprivată al prescripţiei extinctive – avocat Pompilia DOANĂ, avocat Laurenţiu 
RADU; Aspecte privind prescripţia extinctivă în noul Cod civil – avocat Livia PASCU, 
lector univ.dr. Amelia SINGH; Aplicabilitatea dreptului de preempţiune în clauzele 
contractelor de arendă şi a celor de vânzare-cumpărare – consilier juridic Adela 
PIRLICA; Aspecte controversate privind preţul, obiect al obligaţiei cumpărătorului – 
lector univ. dr. Victor MARCUSOHN; Exerciţiul autorităţii părintești în condiţiile 
existenţei unui ordin de protecţie – Jud. dr. Cristiana-Mihaela CRĂCIUNESCU, 
cecetător științific asociat; Unele consideraţii cu privire la obligaţia de întreţinere a 
părinţilor faţă de copiii lor minori – drd. Mihaela Gabriela BERINDEI, Cercetător 
științific; Despre răspunderea civilă în Codul civil – Jud. dr. Pavel FILIP, cecetător 
științific asociat; Clauza de preciput – instituţie nou introdusă în Codul civil – notar 
public Gabriela CHIRAN; Noutăţile aduse in legislaţia franceză de către reforma 
dreptului obligaţiilor- dr. Radu STANCU, Cercetător ataşat pe lângă „Centre de droit 
privé fondamental” – Université de Strasbourg, Franţa; Restrângerea autonomiei de 
voinţă şi contractele deadeziune reglementate de noul Cod civil – drd. Andreea 
Mariana SIMA; Impreviziunea în noul Cod civil – asist. univ. dr., avocat Sandra 
GĂTEJEANU-GHEORGHE, avocat Dragoş GHEORGHE, mediator şi conciliator în 
cadrul Centrului de Soluţionare Alternativă a Litigiilor în Domeniul Bancar; Rolul 
dreptului internaţional privat în noua ordine juridică europeană – prof. univ. dr. 
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Nicoleta DIACONU; O viziune comparatistă asupra acţiunii în răspundere 
precontractuală reglementată de noul Cod civil – drd.Lorena-Elena STĂNESCU. 

 
Secțiunea de Drept privat II, moderată de doamna prof. univ. dr.  Raluca 

DIMITRIU, cercetător științific gr. I și de domnul prof. univ. dr.  Gheorghe BUTA, 
cercetător științific gr. I, s-a desfășurat în Sala de Consiliu a Institutului de 
Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu, reunind un număr de 23 de persoane 
care au prezentat comunicări de o mare valoare științifică, precum următoarele:  

Globalizarea și dimensiunea transnaţională a raporturilor de muncă – Prof. 
univ. dr.  Raluca DIMITRIU, cecetător științific gr. I; Reglementarea căii de atac 
împotriva încheierii prin care s-a respins recuzarea – Prof. univ. dr. Gheorghe 
BUTA, cecetător științific gr. I; Consideraţii privind măsura în care instituţiile 
dreptului muncii au fost afectate de intrarea învigoare a noului Cod civil şi de 
procedură civilă – Prof. univ. dr.  Dan Ţop; Reglementarea vânzării în bloc în 
Codul civil anterior și actual – Conf. univ. dr.  Bujorel FLOREA; Evaluare critică 
a dispoziţiilor referitoare la reducerea clauzei penale vădit excesive – art. 1541 
alin.1 lit. b C. civ. român. Propuneri de lege ferenda – Conf. univ. dr., avocat  
Maria DUMITRU-NICA; Tendinţe actuale în abordarea teoretico-ştiinţifică a 
formelor răspunderii juridice în contextul noilor transformări legislative – asist. 
univ. drd. Adela Maria CERCHEZ; Consideraţii cu privire la expirarea 
mandatului și posibilitatea prelungirii de drept a puterii de reprezentare a 
mandatarului potrivit noului Cod civil – lector univ. dr. Dragoş DAGHIE; 
Reglementarea raporturilor dintre profesioniști în noul Cod civil – asist. univ. dr. 
Olga-Andreea URDA; Perspectivele regimului juridic al grupului de societăţi în 
sistemul de drept civil român – drd. Nicoleta Mirela NĂSTASIE; Apropierea 
sistemului de drept românesc de cel anglo-saxon în abordarea problematicii 
contractelor, în viziunea noului Cod civil – hazard sau necesitate? – dr. Cristina 
GAVRILĂ, drd. Horaţiu MĂRGOI; O primă evaluare a noului Cod de procedură 
civilă – deziderate și eșecuri – dr. Dumitru DOBREV, cecetător științific; 
Anamneza implementării noului Cod de procedurăcivilă. Unele dificultăţi teoretice 
și practice surmontate sau subzistente – Avocat, drd. Liviu-Alexandru VIOREL; 
avocat Mihail DINU; Efectele produse în plan procesual civil de modificarea 
Regulamentelor (nr. 861/2007 privitor la cererile cu valoare redusă și nr. 
1896/2006 privitor la procedura somației de plată) – drd. Octavian POPESCU; 
Perimarea instanţei, evoluţiile aplicării sale în noul Cod de procedură civilă şi 
carenţele legii – dr. Cristina Elena POPA, cercetător științific asociat, asociat în 
cadrul Chartered Institute of Arbitrators, arbitru în cadrul Vienna International 
ArbitralCentre şi membru în Arbitral Women, Avocat Sorin Avram PLESA; 
Consideraţii privind încuviinţarea executării silite în lumina reglementărilor 
actuale ale Codului deprocedură civilă – lector univ. dr. Claudiu Ramon 
BUTCULESCU, cercetător științific asociat; Analiza motivelor pentru care poate fi 
respinsă cererea de încuviinţare a executării silite de către instanţa de executare – 
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lector univ. dr. Nicolae-Horia ŢIŢ; Consideraţii generale privind acordarea 
cheltuielilor de judecată în contextul actualei reglementări a Codului de procedură 
civilă – asist.univ. drd. Petruţa Gabriela STROE; Caracterul de titlu executoriu al 
contractului de împrumut atestat de avocat în vechile și noile regementări 
legislative – avocat Mariana STAN; O sinteză a modificărilor aduse de Codul civil 
dispoziţiilor de drept internaţional privat prevăzute în Legea nr. 105/1992 – Conf. 
univ. dr.  Laura Magdalena TROCAN, cercetător științific asociat; Transparenţa și 
confidenţialitatea, antagonism sau simbioză în arbitrajul investiţiilor 
internaţionale? Utilitatea reglementărilor noului Cod de procedură civilă în 
această materie – dr. Cristina Elena POPA, cercetător ştiinţific asociat în cadrul 
Institutului de Cercetări Juridice al Academiei Române; asociat încadrul Chartered 
Institute of Arbitrators, arbitru în cadrul Vienna International Arbitral Centre şi 
membru în Arbitral Women;  Instrumente soft law privind conflictele de interese în 
arbitrajul internaţional – lector univ. dr., avocat Cristina Ioana FLORESCU; 
Expertiza tehnică judiciară în domeniul IT şi noile coduri, Cristina-Maria DABU – 
dr. ing. Inginerie Industrială, Jurist, Expert tehnic judicar informatică-calculatoare, 
Membru titular al Comitetului Român pentru Istoria şi Filosofia Științei şi Tehnicii 
din Academia Romană, Director General al IBMC International SRL. 

 
Secțiunea de Drept Public I – general, condusă de doamna conf. univ. dr.  

Alexandrina ȘERBAN, cercetător științific gr. II, în calitate de Coordonator al 
Departamentului de Drept Public „Vintilă Dongoroz”, s-a desfășurat în Sala 
„Costin C. Kirițescu – Pierre Werner” a Institutului Național de Cercetări 
Economice, la parter. Au fost prezentate un număr de 21 de comunicări de o mare 
valoare științifică, printre care amintim: 

Fiinţa umană în noul Cod civil din perspectiva filosofiei dreptului – prof. 
univ. dr.  Ion CRAIOVAN, cercetător științific de onoare; Alegerea procedeelor de 
conceptualizare şi a limbajului normei juridice – cerinţă esenţială în elaborarea 
actelor juridice normative – prof. univ. dr.  Mihai BĂDESCU; Consideraţii 
generale privind drepturile reale corespunzătoare proprietăţii publice – prof. univ. 
dr. Vasilica NEGRUŢ; Principiul securităţii juridice – prezumţie sau ficţiune 
juridică? – Conf. univ. dr.  Emilian CIONGARU, cercetător științific asociat; 
Influenţa constantă a religiei asupra fenomenului juridic din România – lector 
univ.dr. Mihail NIEMESCH, cercetător științific asociat; Decizii de admitere a 
excepţiei de neconstituţionalitate referitoare la dispoziţii ale noilor Coduri de 
procedură – un prim bilanţ – lector univ.dr. Steluţa IONESCU; Interpretarea 
normei juridice în viziunea noilor Coduri din România – avocat dr. Iosif 
FRIEDMANN – NICOLESCU cercetător științific asociat, membru al Consiliului 
director al Societăţii Române de Criminologie şi Criminalistică; cercetător ştiinţific 
asociat la Centrul de Studii şi Cercetări Juridice şi Socio-administrative al 
Universităţii Petrol și Gaze din Ploieşti, consilier al Consiliului Baroului Bucureşti; 
Aplicarea prioritară a Tratatelor internaționale privind drepturile omului şi a 
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Tratatelor comunitare ale Uniunii Europene şi celelalte reglementări comunitare 
obligatorii în materiile reglementate de noul Cod civil – aspecte selective – conf. 
univ. dr.  Nicolae PAVEL; Influenţa intrării în vigoare a noilor Coduri legislative 
asupra suveranităţii statului român – lector univ. dr. Valentin-Stelian BĂDESCU, 
cercetător științific asociat; Consideraţii privind codificarea patrimoniului cultural 
– lector univ.dr. Gabriela MATEI; Contestaţia la executare. Aspecte teoretice şi 
practice potrivit noilor Coduri – lector univ.dr. Florina MITROFAN; Lupta 
împotriva fraudei și evaziunii fiscale în Uniunea Europeană – lector univ. dr. 
Mihaela AGHENIŢEI, cercetător științific asociat; Receptarea principiului 
supremaţiei Constituţiei şi a consecinţelor acestuia în noile Coduri penale – lector 
univ. dr., judecător Curtea de Apel Pitești – Marius ANDREESCU; De la dreptul 
la un mediu înconjurător curat la drepturile naturii și la drepturile planetei Terra: 
perspectiva agendei 2030 – dr. Mădălina Virginia ANTONESCU, cercetător 
științific Institutul Diplomatic Român; Tendinţe ale răspunderii penale în 
problematica protecţiei mediului – lector univ.dr. Angelica COBZARU; „Termenul 
rezonabil” din noul Cod de procedură civilă –Exigenţă a procesului echitabil 
garantat de art. 6 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului – asist. univ. dr. 
Anelis-Vanina ISTRĂTESCU – formator la Institutul Naţional pentru Pregătirea şi 
Perfecţionarea Avocaţilor Bucureşti; Noile Coduri şi urbanismul – avocat dr. Anca 
STROIU; Metodele şi principiile interpretării normelor juridice – consilier juridic, 
drd.  Gina Emilia TACHE; Răspunderea în dreptul mediului. Unele aspecte în 
lumina noilor Coduri – drd. Izabela Mihaela HONCIU. 

 
Secțiunea de Drept Public – Științe Penale s-a desfășurat în Sala de 

Consiliua Institutului de Istorie și Teorie Literară „George Călinescu” și a fost 
modrată de doamna conf. univ. dr.  Aura PREDA, cercetător științific gr. III și de 
domnul conf. univ. dr.  Constantin SIMA. La această secțiune au participat 35 de 
profesori, avocați, cercetători, consilieri juridici și magistrați. Printre comunicările 
de mare importanță științifică, le enumerăm pe următoarele:  Neconstituţionalitatea 
unor norme ale noului Cod penal – prof. univ. dr.  Ion RISTEA, cercetător științific 
asociat; Inadvertenţe în legislaţia penală și procesual penală – conf. univ. dr.  
Constantin SIMA; Aspecte discutabile şi controversate pe marginea prevederilor 
actuale ale Codului penal – conf. univ. dr. Ion IFRIM, cercetător științific gr. III; 
Individualizarea sancţiunilor de drept penal în cazul reţinerii unor circumstanţe 
atenuante. Legea penală mai favorabilă. Unele opinii critice – prof. univ. dr. 
,avocat  Ion RUSU; Circumstanţele agravante și efectele acestora în cadrul 
individualizării sancţiunilor de drept penal. Legea penală mai favorabilă. 
Unele observaţii critice – asist. univ. dr. Minodora-Ioana RUSU; Aplicarea 
legii penale de dezincriminare în concepţia noului Cod penal – asist.univ.dr. 
Niculae GAMENŢ, cercetător științific asociat; Unele probleme privind 
semnificaţia normativă a expresiei „pedeapsă prevăzută de lege” – asist. univ. dr. 
Mihai DUNEA; Despre posibilitatea înlăturării pedepsei amenzii în cazul art. 6 
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alin. 3 Cod penal – lector univ.dr. Rodica BURDUŞEL; Unele probleme 
identificate în materia reglementării pluralităţii de infracţiuni – lector univ. dr. 
Maria-Ioana MĂRCULESCU-MICHINICI; Aspecte teoretice şi practice 
controversate privind infracţiunile contra persoanei – prof. univ. dr.  Constantin 
DUVAC, cercetător științific asociat; Incitarea la ură sau discriminare – conf. 
univ. dr.  Mioara-Ketty GUIU, cercetător științific asociat, drd. Eugen COLIŢĂ; 
Măsuri educative privative de libertate aplicate minorului. Prevederile noului Cod 
penal – conf. univ. dr.  Versavia BRUTARU, cercetător științific gr. III; Infracţiunile 
contra sănătăţii publice săvârșite de persoane juridice conform Codului penal 
2009 – judecător Andreea OANEA; Uzurparea funcţiei în noul Cod penal – notar 
public, lector univ. dr. Ramona-Gabriela PARASCHIV, dr. Daniel-Ştefan 
PARASCHIV; Cauzele justificative și de neimputabilitate în noul Cod penal – 
avocat drd. Constantin NEACŞU; Previzibilitatea normei de incriminare în Codul 
penal – avocat Danny Gabriel BÂRDAN-RAINE; Despre importanţa determinării 
tempus commissi delicti – Ionuţ NEFLIU, doctorand Universitatea de Vest 
Timișoara; Traficul de persoane în lumina noului Cod penal și a noului Cod de 
procedură penală – avocat Luiza Nicoleta GACHE; Răspunderea penală privind 
fondul forestier din perspectiva noilor Coduri – drd. Andrei-George VOINEA; 
Principiul prezumţiei de nevinovăţie – dr. Ion FLAMÂNZEANU, cercetător 
științific gr. III; Arestul la domiciliu în lumina noului Cod de procedură penală – 
conf. univ. dr. George COCA; Aspecte teoretice și practice privind studierea 
dosarului de urmărire penală – avocat drd. Nadia-Claudia CANTEMIR-STOICA; 
Intrarea în vigoare a Codului penal şi a Codului deprocedură penală şi implicaţii 
asupra traficului de droguri – evaluare generală – consilier juridic, drd. Tiberiu 
Viorel POPESCU; Incidenţa noilor Coduri în materia probaţiunii – conf. univ. dr. 
Aura PREDA, cercetător științific gr. III; Dreptul la apărare efectivă a inculpatului 
în faza de urmărire penală – lector univ. dr. Alina GENTIMIR; Utilizarea 
investigatorului sub acoperire în documentarea infracţiunilor de terorism – conf. 
univ. dr.  Cristian POPA, Romeo-Ioan GÂRZ – expert Academia Naţională de 
Informaţii „Mihai Viteazul”; Instituţia camerei preliminare – consilier juridic Anca 
FICA; Drepturile şi obligaţiile inculpatului în procesul penal – lector univ. dr. 
Marian ALEXANDRU; Redeschiderea procesului penal în cazul persoanelor 
audiate în cursul urmăririi penale – judecător Andrei-Viorel IUGAN; Regimul 
nulităţilor în procesul penal – avocat drd. Mihai MAREŞ; Considerente de ordin 
știinţific și tehnic referitoare la expertizele audio-video – drd. Valentin TRIF; 
Unele aspecte relevate de practica judiciară în aplicarea actualelor dispoziţii ale 
Codurilor penal și de procedură penală – avocat dr. Andrei CONSTANTIN, 
cercetător științific gr. III; Consideraţii privind punerea în executare a pedepselor 
și a măsurilor educative privative de libertate – judecător drd. Gabriela-Nicoleta 
CHIHAIA; Infracţiunile contra siguranţei circulaţiei pe calea ferată în noul Cod 
penal – consilier juridic Vasile STOICA. 
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La sfârșitul Sesiunii de comunicări științifice a Institutului de Cercetări 
Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române, s-a remarcat 
multitudinea și amploarea problemelor de drept dezbătute în cadrul lucrărilor 
prezentate, precum și unele observații critice asupra noilor Coduri, care s-au 
evidențiat în cuprinsul contribuțiilor elaborate. 

 
(Mihaela Gabriela Berindei∗) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                            
∗ Cercetător științific, Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei 

Române; mihaela.berindei@yahoo.com 
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Acord de cooperare între Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei 
Rădulescu” al Academiei Române şi Institutul de Cercetări Juridice şi Politice  

al Academiei de Științe a Moldovei (17 martie 2016, Chişinău) 

Joi, 17 martie 2016 a fost semnat la Chişinău, Acordul de cooperare între 
Institutul de Cercetări Juridice „Acad. Andrei Rădulescu” al Academiei Române 
ICJ şi Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al Academiei de Ştiinţe a Moldovei 
(ICJP). În aplicarea acordurilor de colaborare intervenite între academiile naţionale 
din cele două state româneşti şi din dorinţa de a dezvolta schimburile reciproce de 
experienţă şi idei în domeniile de interes comun, cele două institute au stabilit 
astfel cadrul juridic comun de conlucrare în vederea dezvoltării ştiinţei juridice 
româneşti. 

Ca obiective ale colaborării, documentul stabileşte: susţinerea reciprocă şi 
conlucrarea în domeniul cercetării ştiinţifice; organizarea şi realizarea în comun de 
cercetări ştiinţifice în domeniile dreptului, ştiinţelor administrative, relaţiilor 
internaţionale, integrării europene, dezvoltării sociale şi politice a societăţii 
contemporane; contribuţia la formarea şi perfecţionarea profesională a cadrelor 
ştiinţifice;iniţierea şi realizarea unor parteneriate şi proiecte comune; susţinerea 
iniţiativelor sociale de dezvoltare; schimb de experienţe pozitive a părţilor în 
domeniul de activitate. 

Pentru atingerea obiectivelor propuse, părţile vor promova: efectuarea de 
cercetări ştiinţifice de interes comun; organizarea şi desfăşurarea în comun de 
manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale (seminarii, mese rotunde, 
conferinţe, etc.), precum şi cooperare cu alte instituţii, organizaţii etc.;efectuarea de 
schimburi de lucrări ştiinţifice şi editarea în publicaţiile instituţiilor semnatare; 
efectuarea unor schimburi de carte şi donaţii de carte, pentru completarea fondului 
de carte al părţilor; efectuarea cercetărilor pe diverse teme de interes 
comun;publicarea unor studii comune; cooperarea în diverse forme de pregătire a 
doctoranzilor; organizarea de stagii de practică pentru cercetători, promovarea 
reciprocă a imaginii; realizarea altor acţiuni de interes comun în alte domenii de 
interes comun. 

Acordul a fost încheiat pe o perioadă nedeterminată. 
Cu această ocazie, prof. univ. dr. Mircea Duţu, Directorul ICJ a ţinut, în faţa 

cercetătorilor ICJP, conferinţa cu tema Două state, două legislaţii, o ştiinţă 
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juridică. Exprimând ideea că în ciuda realităţilor politice actuale, a existenţei a 
două state româneşti şi a două legislaţii naţionale, în temeiul tradiţiilor comune şi a 
spaţiului juridic unitar de exprimare al tuturor românilor nu poate să se afirme 
decât o singură ştiinţă juridică, directorul ICJ a concluzionat:  

„În abordarea pe care ne permitem să o propunem şi exprimăm aici şi acum 
trebuie să se pornească de la faptul că încercând să redefinim rolul ştiinţei juridice, 
revenim, de fapt, la rădăcinile sale istorice relevate de secole. Marele Savigny 
preciza în Cursul său universitar din 1808: „Ştiinţa noastră nu este tratată pentru 
sine înseşi, ci în scopul de a lua în considerare dreptul…Totuşi, orice juxtapunere a 
unui punct de vedere practic unuia ştiinţific este nulă şi contradictorie. Şi aceasta 
pentru că aplicarea legii nu este posibil decât pentru cel ce o cunoaşte profund şi cu 
adevărat. Profunda cunoaştere a legii constă în disecarea sa istorică şi întoarcerea la 
izvoare şi, fără exagerare, se poate afirma despre noile noastre coduri că sunt 
cunoscute îndeajuns doar de cel care le cunoaşte mai bine decât autorii lor”. 
Aşadar, aceasta este deci sarcina ştiinţei dreptului: aceea de a şti mai mult, a 
cunoaşte mai bine dreptul decât autorii săi, altfel spus de a deveni noi înşine 
creatorii lui. Ştiinţa dreptului şi dogmatica sa constituiau în Germania secolului  
al XIX-lea principalul izvor de drept. În acest fel, cititorul, cel chemat să-i 
desluşească înţelesurile este mai sever decât autorul, această idee constructivistă, 
poststructuralistă à la Roland Barthes ori Michel Foucault, are o lungă şi 
reprezentativă preistorie juridică. În urmă cu 200 de ani, la Savigny, o atare frază 
exprima speranţa unei noi jurisprudenţe pe baze ştiinţifice şi rezonabile. Dreptul nu 
trebuia să mai fie „târfa” legislaţiei şi „bastardul” jurisprudenţei. El se cuvenea să 
depășească stadiul cazuisticii şi efemerului printr-o cunoaştere superioară, iar 
conţinutul său se impune a fi definit într-o manieră savantă între zidurile 
universităţilor. A cunoaşte totalitatea evoluţiilor şi raţiunilor interne şi nu numai, „a 
vedea dreptul într-un fel sau altul”, a-l descoperi pe calea unui demers de 
investigare, acesta era obiectul ştiinţei dreptului. Revenind la situaţia de la noi, este 
de constatat că, dincolo de noua corectitudine imperială ridicată în Apus pe ruinele 
vechilor glose şi comentarii ale unui drept roman receptat după un mileniu de 
absenţă ca drept al unei societăţi de mult dispărute, juriştii români trebuie să se 
înţeleagă pe ei înşişi ca jurişti ai unui spaţiu în care dreptul roman a continuat ca 
drept bizantin, cu puternice nuanţe naţionale, să fie un drept viu pe toată durata 
Imperiului Roman de Răsărit ca drept al unui Commonwealth bizantin (D. 
Obolensky) şi mai apoi al unui Bizanţ de după Bizanţ (N. Iorga). În acest context, 
lucrarea marelui jurist basarabean Leon Casso despre dreptul bizantin din 
Basarabia (1907), reevaluată în adevăratele sale semnificaţii, se poate dovedi 
folositoare pentru înţelegerea nu atât a unor norme şi instituţii de mult apuse, cât 
mai ales a gândirii juridice înseşi din acest spaţiu. După cum analiza, rămasă, din 
păcate singulară, din 1943 a Dreptului românesc din Basarabia, a acad. Andrei 
Rădulescu personalitate tutelară (patronimică) a Institutului nostru ne oferă 
viziunea unitară, întregitoare de la care se cuvine a porni. Nomos-ul spaţiului 



3 Cronică 321 

românesc ca sigiliu al Romei mai vechi şi mai noi: iată dreptul istoric şi de neam 
invocat printr-o Declaraţie de Independenţă şi la a cărui deplină restaurare sunt 
chemate să contribuie de azi înainte două Institute unite pe fond, deşi într-o singură 
ştiinţă juridică, iar formal hotărâte să conlucreze în acest sens în baza Acordului pe 
care l-am semnat astăzi. 

Ca orice semn major al timpului, el presupune nu numai recunoaşterea şi înţele-
gerea adevărului, dar mai ales efortul neobosit de a-i exprima şi împlini semnificațiile.” 

În aceeași zi, reprezentanții ICJ au participat la lansarea volumului Constituțiile 
statelor lumii (abordarea rezumativă), de prof. dr. Ion Guceac, vicepreședinte al 
Academiei de Științe a Moldovei, apărut la Editura Cartier din Chișinău. 
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