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Cuvânt înainte 

Volumul de față aduce în atenția cititorilor o serie complexă de lucrări de actualitate în 
consonanță cu tendințele legislative contemporane. Temele abordate sunt orientate către evidențierea 
impactului socio-economic al pandemiei într-o diversitate de raporturi juridice (raporturi de muncă, 
raporturi financiar-fiscale, raporturi juridice de drept penal și contravențional, etc) acoperind o  
ar ie  largă de relații sociale pentru care se manifestă interes în actualul context al globalizării și 
care reflectă tendințele politicilor publice la nivel național și european. 

Autorii reuniți în prezentul volum manifestă preocupări pentru a contribui la îmbunătățirea 
politicilor publice, semnalând guvernanților necesitatea implementării educației juridice în sistemul 
preuniversitar, obligativitatea ca politicile publice să se raporteze la specificul spațiului 
național, modelele internaționale uzitate trebuind să corespundă profilului socio-juridic autohton 
și, implicit, școlilor umanistice juridice din țară. Soluțiile care urmează a fi importate din exterior 
ar trebui să acopere fie lacune, fie să reflecte  tendințe legislative, juxtapuse nu doar pe statistici 
naționale, dar și pe opiniile subiecților de drept cărora li se adresează actul normativ sau care 
urmează a-l aplica.  

În sfera de educație juridică antreprenorială menționăm lucrarea doamnei conferențiar 
doctor Lucia Irinescu care semnalează forme de manifest ale practicilor anticoncurențiale, 
preocupările de combatere a acestora urmărind crearea unui mediu sigur de afaceri, reflectat într-o 
stabilitate economică cu atât mai necesară în contextul pandemiei care a afectat întrega economie. 
Se remarcă totodată tendința modificării comportamentului socio-uman la nivelul spațiului național, 
în sensul nuanțării paletei comportamentale care manifestă un trend la nivel individual de 
schimbare a priorităților existențiale și de reevaluare a propriului set de valori, lucrarea 
domnișoarei doctorand Raluca Onofreiciuc – "Dreptul de a fi uitat într-o lume globală" semnalizând 
aceste aspecte. 

Din sfera necesității introducerii educației juridice la nivel preuniversitar, în curricula 
școlară,  prin prisma practicienilor, ne raportăm la o serie de lucrări și proiecte a doamnei mediator 
Maria Păduraru corelată cu necesitatea digitalizării educației în contextul pandemiei, elemente 
demnalate și dedoamna profesor preuniversitar Emanuela -Tatiana Pădurariu. 

Alte lucrări valoroase care se înscriu în tendințele legislative actuale, semnalează criza pieții 
muncii prin prisma identificării unor inechități sociale ș i  p r i n  t r e n d u l  a s c e n d e n t  d e 
concedieri colective, aspecte abordate de autori precum avocat Maria -Andreea Luca și doctorand 
Alexandra -Georgiana Poenaru.  

În contextul pandemic, mediul socio-economic se confruntă cu o instabilitate care face a fi 
necesară abordarea strategiilor de securitate și apărare națională al României, subiect tratat de 
doctoranzii Costel - Marian Dalban și Ioan - Dumitru Apachiței. 

Din sfera securității naționale putem spune că pot fi înglobate și aspecte legate de politicile 
fiscale care fie transformă statul într-un recuperator, fie îl pune în ipostaza, pentru situațiile de 
neâdeplinire a obligațiilor de a face, de a suporta consecințe pecuniare sub forma dobânzilor fiscale. 

În apanajul securității naționale poate fi înscrisă și securitatea alimentară, autori precum 
profesorul universitar Marius Giorgi Usturoi, respctiv șef de lucrări Roxana Nicoleta Rațiu și șef de 
lucrări Marius Ciobanu semnalând indicatorii de calitate care trebuie respectați de producătorii din 
industria alimentară cu privire la o serie de produse alimentare din carne procesată, respectiv 
lactate, studii cu impact direct asupra resurselor alocate sănătății populației și educației alimentare 
care ar trebui să fie introdusă ca și curriculă în sistemul de învățământ preuniversitar. 

Volumul reușește reunirea sub umbrela secțiunii "Tendințe legislative în contextul 
globalizării" a unor autori maturi prin experiența practică și de cercetare, dar și debutanți care își 
alătură eforturile din dorința de a sublinia tendințele legislative de care ar trebui să țină cont actorii 
statali în modelarea politicilor publice pe termen scurt, mediu și lung.

                    Coordonator; Carmen - Mariana Diaconu





FORMS OF ABUSE OF DOMINANT POSITIONS 
FORME DE MANIFESTARE ALE ABUZULUI DE POZIȚIE DOMINANTĂ 

Lucia IRINESCU1 

Abstract 

Abuse of a dominant position is likely to be classified in a wide variety of forms, in 

view of this, an exhaustive list of forms of abuse of a dominant position would be impossible 

to draw up, following closely the model of the European legislator, the romanian legislator 

sets out, for example, some forms of abuse of dominant positions, most commonly found in 

practice. So in this work we will look at a range of forms of abuse of dominant position 

considered to be the most common in the current business environment. 

Key words: abuse, business, discrimination, profit, consumers, suppliers, 

beneficiaries, transactions. 

Introducere 

Prețul reprezintă un element fundamental în cadrul relațiilor economice. În doctrină, 

prețul a fost definit ca mijlocul de „dimensionare valorică anticipată, curentă și posterioară a 

fluxurilor de bunuri materiale și servicii care se manifestă în economie, începând cu 

utilizarea resurselor, ca factori, continuând cu crearea de bunuri și servicii destinate 

activităților productive și neproductive din societate, în economia națională și mondială.”2 

Prețul este exprimat esențialmente, printr-o sumă de bani ce constituie valoarea de schimb a 

produsului, serviciului;de asemenea, prețul are un rol primordial în înițierea și exprimarea 

comportamentului de consum. 

2. Forme de manifestare ale abuzului de poziție dominantă bazate pe prețuri

§. Prețuri excesive

În doctrină, în categoria formelor de manifestare ale abuzului de poziție dominantă 

sunt incluse prețurile excesive, fiind considerată o formă a abuzului de comportament.3 

Curtea Europeană de Justiție a alocat o definiție noțiunii de preț excesiv, în cauza 

United Brands, statuând că prețul excesiv există atunci când „ nu există un raport rezonabil 

cu valoare economică a prestației oferite, respectiv a produsului în cauză”.4 

1 Conferențiar doctor, Facultatea de Drept, "Universitatea Alexandru Ioan Cuza" din Iași, 
lucia.irinescu@uaic.ro. 
2 T.Moșteanu, Concurența. Abordări teoretice și practice, Editura Economică, București, 2001, p. 139. 
3I.Lazăr, L.Lazăr, Abuzul de poziție dominantă. Evoluții și perspective în dreptul european și național al 
concurenței, Editura C.H.Beck, București, 2013, p.265. 
4http://ier.gov.ro/wp-content/uploads/rezumate-cjue/61976J0027.pdf, accesat în data de 29.09.2020.  
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Valoarea a fost apreciată ca fiind suma pe care clienții sunt dispuși să o plătească 

pentru un anumit produs.5 

Implementarea prețurilor excesive constituie un subiect controversat în domeniul 

concurenței, este de asemenea considerată ca fiind una  dintre cele mai vizibile forme de 

abuz de poziție dominantă, prin care o întreprindere ce deține poziție dominantă pe o piață 

relevantă,  poate „exploata” consumatorii și  poate de asemenea să genereze efecte 

anticoncurențiale pe care legislațiile din domeniul concurenței încearcă să le stopeze. 

Reglementările privind prețurile excesive dau naștere unor precupări de natură practică, cât 

și doctrinară.6 

Teoriile economice oferă mai multe procedee pentru a analiza excesivitatea 

prețurilor, așadar, o primă tehnică este reprezentată de valoarea de diferență dintre preț și 

costul de producție; a doua tehnică în  ordinea utilității este reprezentată de valoarea de 

referință a concurenților, tehnică ce constă în compararea prețurilor pe care le practică 

întreprinderea dominantă cu prețurile practicate de către întreprinderile concurente, General 

Motors  și United Brands fiind exemplele elocvente, în aceste cazuri fiind folosită această 

tehnică; o altă tehnică este reprezentată de comparația dintre prețurile întreprinderii cercetate 

pentru practicarea prețurilor excesive cu prețurile altor întreprinderi ce produc sau furnizează 

același produs, dar pe o piață geografică diferită, metodă cunsocută și sub denumirea de 

reper geografic.7 

În concret, practica abuzivă a prețurilor excesive reprezintă ipoteza în care 

întreprinderea dominantă se folosește în mod abuziv de poziția deținută, impunându-le 

consumatorilor săi prețuri de vânzare pentru un anumit produs, ce depășesc semnificativ 

costurile efective, la care se adaugă și profitul rezonabil.8 

§2. Prețurile de ruinare sau dumpingul

Prețurile de ruinare sau dumpingul reprezintă o altă formă a abuzului de poziție 

dominantă, prin care o întreprindere ce deține o poziție dominantă pe o piață relevantă 

întreprinde acțiuni ce au ca scop excluderea de pe piață a concurenților, acțiunile constau în 

stabilirea unor prețuri la un nivel suficient de inferior, chiar sub nivelul costurilor de 

producție, această practică trebuie să se perpetueze pe o perioadă suficientă de timp, pentru a 

5 O.V. Duque, Excessive Pricing: A View from Chile,(April 8, 2015). The University of Oxford Centre for 
Competition Law and Policy. Working Paper CCLP (L) 41, pp. 1-39, disponibil la adresa web: 
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2591931, accesat în data de 30.09.2020. 
6Ibidem. 
7Ibidem. 
8 C.M.C. Ignătescu, Abuzul de drept, Editura Lumen, Iași, 2013, p. 210. 
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fi de natură a preveni intrarea noilor concurenți pe piață, respectiv pentru a-i determina pe 

cei existenți să părăsească piața.9 Prețurile de ruinare sunt întâlnite și sub denumirea de „preț 

nerezonabil de scăzut.”10 

 În literatura de specialitate au existat controverse cu privire la ceea ce este catalogat 

ca fiind etalonul ce trebuie avut în vedere în cazul examinării prezenței prețurilor de ruinare. 

S-a opinat în mod majoritar ca etalonul să îl constituie costul marginal, aspect contrazis de 

studiul practicii.11 

 Ulterior, doctrina a apreciat alte criterii ca fiind oportune pentru a fi stabilite ca 

etalon în determinarea caracteristicii abuzive a prețurilor, așadar au fost enunțate drept 

criterii: „costul mediu variabil, costul mediu evitabil, costul mediu evitabil pe termen lung, 

costul total mediu”.12 Însă aceste dezbateri din literatura de specialitate nu mai prezintă 

relevanță, dat fiind faptul că, Comisia Europeană a optat pentru catalogarea drept etalon a 

costului mediu evitabil, comisa a apreciat că în ceea ce privește prețurile situate sub acest 

etalon se prezumă comportamentul abuziv, ceea ce nu se poate afirma despre situația 

prețurilor aflate peste pragul etalonului.13 

 În literatura de specialitate s-a enunțat aspectul următor, dumpingul poate să îmbrace 

și o altă formă decât cea a practicării unor prețuri exagerat de reduse, putând consta în 

identificarea unor metode de determinare a creșterii prețurilor întreprinderilor concurente, un 

exemplu în  acest sens fiind reprezentat de detrminarea creșterii prețutilor concurenților prin 

invocarea reglementărilor legale existente.14 

 Datele jurisprudențiale, conduc la întărirea afirmațiilor că practica prețurilor de 

ruinare reprezintă una dintre cele mai frecvente practici prin care se realizează abuzul de 

poziție dominantă, în acest sens menținăm următoarele, în cauza Akzo, instanța europeană a 

statuat că prețurile solicitate erau sub media costurilor variabile cu ajutorul cărora o 

întreprindere aflată în poziție dominantă încearcă să elimine agenții economici concurenți se 

vor considera practici ale abuzului de poziție dominantă și ca atare, vor fi sancționate.15 

Astfel cum rezultă din jurisprudența Curții Europene de Justiție, o întreprindere dominantă 

nu are niciun alt interes să practice prețuri de ruinare, decât cel al eliminării concurenței, 

 
9https://competitionrules.eu/glosar/preturi-de-ruinare, accesat în data de 29.06.2020. 
10T.Moșteanu, op.cit., p. 242. 
11L.Lazăr, op.cit., p. 205. 
12 Idem, pp.205-206. 
13Ibidem. 
14I.Lazăr, op.cit., p. 266. 
15 C.J.C.E, hotărâre din 3 iulie 1991, C-62/86 AKZO Chemie BV c. Comisia Comunităţilor Europene, în I.Lazăr, 
L.azăr Abuzul…(II), PP. 89-152. 
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ulterior eliminării întreprinderilor concurente, întreprinderea ce deține poziția dominantă va 

reveni la prețurile anterioare, eventual le va crește, consolidându-și în acest fel poziția.16 

§3. Discriminarea prin intermediul prețurilor

Discriminarea prin intermediul prețurilor a fost definită în literatură drept un tip de 

comportament ce este în consonanță  cu maximizarea profitului întreprinderii ce-l adoptă; 

așadar discriminarea prin intermediul prețului se realizează în modalitățile următoare: o 

primă modalitate de realizare este reprezentată de situația în care același produs, serviciu 

este comercializat la prețuri diferite unor consumatori diferiți; cea de a doua formă este 

reprezentată de situația în care întreprinderea practică același preț, pentru același produs, cu 

clienți diferiți, deși costul de furnizare al produsului respectiv este mult diferit.17 

 Discriminarea prin intermediul prețurilor apare în forma frecvent întâlnită, atunci 

când se percep prețuri diferite, de la clienți, consumatori diferiți pentru același produs sau 

serviciu din considerente care nu au legătură cu costurile de producție.18 

S-a considerat că această formă a abuzului de poziție dominantă este folosită pentru

crearea unei piețe de monopol, dat fiind faptul că a fost folosită cu precădere de 

întreprinderile ce dețineau o poziție dominantă preocupate să elimine rivalii, respectiv să 

restricționeze accesul pe piață al altor agenți economici.19Menționăm hotărârea Înaltei Curți 

de Casație și Justiție prin care a confirmat abuzul de poziție dominantă al companiei Orange, 

aceasta abuzând de poziția sa dominantă în relația cu compania SC Netmaster 

Communications SRL, statuându-se aspectul următor: „Companiile care deţin poziție 

dominantă pot adopta orice strategii necesare pentru a-şi apăra interesele comerciale, însă 

trebuie să aibă un comportament nediscriminatoriu în relațiile cu companiile mici - clienți, 

furnizori, concurenți”.20 

Discriminarea prin intermediul prețurilor poate furniza două feluri de prejudicii, a 

căror denumire este influențată de partea care a suferit un prejudiciu în urma folosirii acestei 

16Tribunalul Uniunii Europene, hotărârea din data de 6 Octombrie 1994, în cauza T-83/91 Tetra Pak 
International SA, împotrivaComisiei Comunităţilor Europene,online: http://ier.gov.ro/wp-
content/uploads/rezumate-cjue/61991A0083.pdf, accesat în data de 30.05.2020. 
17 D. Grundey, I. Griesiene, Price Discrimination: a comparative Study of Business Universities in Lithuania, 
Economics & Sociology, Vol. 4, No 1, 2011, pp. 64-77, disponibil la adresa: 
https://www.researchgate.net/publication/270527388_Price_discrimination_A_comparative_study_of_business_
universities_in_Lithuania, accesat în data de 30.05.2020;V.T.Florea, op.cit., p. 86. 
18Ibidem. 
19 F. Machlup, Characteristics and Types of Price Discrimination, Volume Title: Business Concentration and 
Price Policy, Volume Publisher: Princeton University Press, 1955, pp. 395 – 438, disponibil la adresa: 
https://core.ac.uk/download/pdf/6838071.pdf, accesat în data de 30.09.2020. 
20http://www.consiliulconcurentei.ro/uploads/docs/items/bucket13/id13162/comunicat_orange_confirmare.pdf, 
accesat în data de 30.09.2020. 
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practici: așadar, va exista un prejudiciu primar și respectiv unul secundar. În ceea ce privește 

prima formă enunțată respectiv, prejudiciul primar, acesta este suferit de câtre o 

întreprindere aflată la un nivel similar, chiar identic cu cel al întreprinderii dominante, în 

schimb prejudiciul secundar îl vizează pe consumator, fiind reprezentată de pierderea 

efectivă suportată de către acesta din urmă.21 

 Discriminarea prin preț poate fi susceptibilă de clasificare, astfel va exista 

discriminare explicită și implicită, prima formă, explicită se întâlnește  când prețul diferit are 

la bază premise prcum diferențele dintre consumatori, de exemplu: localizarea, cealaltă 

formă, cea implicită se regăsește în ipoteza în care în mod formal consumatorilor le sunt 

oferite aceleași opțiuni, însă prețurile diferite sunt consecința îmbinărilor între opțiuni și 

avantajele, beneficiile sunt acordate în funcție de cantitatea achiziționată.22  

 Curtea de Justiție a Uniunii Europene a statuat că discriminarea prin intermediul 

prețului nu este considerată suficientă pentru reținerea abuzului de poziție dominantă, în 

sarcina autorității naționale, respectiv europene de concurență existând obligația de 

demonstrarea a faptului că prin intermediul discriminării prin preț se denaturează concurența 

pe o anumită piață, luându-se în considerare toți factorii care pot conduce la distorsionarea 

cadrului concurențial normal.23 

§4.Rabaturile 

 În principiu orice întreprindere va depune eforturi pentru a determina cumpărătorii, 

prin diferite moduri, să achiziționeze în proporție considerabilă produsele sau serviciile de 

care are nevoie, pentru atingerea acestui țel, întreprinderea poate recurge la tehnici de 

îmbunătățire fie a calității produsului, fie a prețului, aspecte considerate „manifestări ale unei 

concurențe pe merit”24, având în vedere acest ultim aspect enunțat, nu pot fi aplicate 

sancțiuni, dimpotrivă aceasta poate conduce la uzitarea unor „scheme de rabaturi atractive 

sau a unor acorduri de exclusivitate”.25 Aceste două forme enunțate se pot fundamenta atât 

pe considerente pozitive, precum: dezvoltarea eficacității, cât și negative precum: eliminarea 

întreprinderilor care se află în relație de concurență cu întreprinderea care deține poziția 

dominantă, prin acest mod consolidându-se poziția întreprinderii dominante pe piață, alături 
 

21I. Lazăr, op.cit., p. 267. 
22V.T.Florea, Dreptul concurenței. Punerea în aplicare a regulilor de concurență, Editura Hamangiu, București, 
2018, p. 87. 
23 C.J.U.E, hotărârea din data de 19  Aprilie 2018 în cauza C-525/2016, MEO – Serviços de Comunicações 
eMultimédiaSAîmpotrivaAutoridadedaConcorrência,online:http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?t
ext=&docid=201264&pageIndex=0&doclang=RO&mode=req&dir=&occ=first&part=1&cid=640884, accesat în 
data de 30.05.2020. 
24L.Lazăr, op.cit., p. 209. 
25Ibidem. 
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de aceste efecte negative, rabaturile pot conduce la discriminări între categoriile diverse de 

consumatori, de exemplu prin „exploatarea consumatorilor captivi.”26 

Rabaturile sunt susceptibile de a fi clasificate în mai multe tipuri, având la bază mai 

multe criterii în funcție de care se realizează clasificarea. 

O primă clasificare realizată de doctrină, are la bază criteriul modalității de acordare, 

astfel există rabaturi condiționate și necondiționate.27 

În ceea ce privește prima formă, respectiv rabaturile condiționate acestea sunt 

definite ca fiind recompensarea oferită clienților în anumite contexte, în urma cumpărării de 

către aceștia a produselor întreprinderii în cauză; acestea se pot oferi de exemplu, ca urmare 

a achiziționării de către client a unei cantități semnificative de produse. Se consideră că acest 

tip de rabaturi are un efect covârșitor negativ reprezentat de eliminarea de pe piață a 

concurenților ca urmare a fidelizării clienților, având în vedere acest aspect s-a acreditat 

ideea că acest tip de rabat nu poate primi justificare, ca urmare a faptului că afectează în mod 

considerabil concurența.28 

Cea de a doua forma de rabaturi menționată este reprezentată de categoria rabaturilor 

necondiționate, acestea nu pot fi catalogate drept reduceri generale de preț, fiind oferite de 

către întreprinderea dominantă doar unor clienți, spre deosebire de rabaturile condiționate 

această formă nu este susceptibilă de ridica probleme majore mediului concurențial.29 

Rabaturile condiționate se clasifică la rândul lor în mai multe forme, având la bază 

diferite criterii. 

O primă clasificare a rabaturilor condiționate are la bază modalitatea stabilirii 

nivelului ce trebuie atins pentru a fi acordată reducerea de preț, aceste forme de rabaturi au 

ca element esențial cantitatea de produse achiziționată de către clienți30, așadar acestea se 

clasifică în: rabaturi cu limită cantitiativă, se explică prin cantitatea de produse pe care 

clientul trebuie să o cumpere; a doua formă este reprezentată de limita procentuală; respectiv 

rabaturi „condiționate de o obligație de exclusivitate”31 acestea sunt codiționate de 

cumpărarea de către client de la întreprinderea dominantă a tuturor produselor ce acoperă 

cerințele sale, acestă formă a rabaturilor contravine libertății cumpărătorului.32 

26Idem, pp.209-210. 
27Ibidem. 
28I.Lazăr, op.cit., p. 270. 
29Ibidem. 
30 E. Johansson, Assessing Rebates under Article 102 TFEU. A Path Towards Legal Certainty, 2017, p. 22, 
online: http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1065820/FULLTEXT01.pdf., accesat în data de 29.09.2020. 
31 L.Lazăr, op.cit., p. 211 
32 I.Lazăr, L.Lazăr, op.cit., pp.  89-152. 
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 O altă formă de clasificare a rabaturilor condiționate se fundamentează pe criteriul 

întintinerii rabatului, astfel se disting două forme: rabaturi prospective respectiv, rabaturi 

retroactive.33 

 Ultima categorie a rabturilor are ca premisă de clasificare produsul cu privire la care 

se aplică reducerea, astfel vor exista rabaturi cu privire la un singur tip de produs, și rabaturi 

acordate cu privire la minim două produse diferite achiziționate.34 

3. Tehnica prestațiilor cuplate 

 Acest concept de „tehnica prestațiilor cuplate”35 întâlnit în literatura de specialitate 

cuprinde două forme de practici unilaterale de afaceri prin intermeidiul cărora întreprinderile 

aflate în poziție dominantă încearcă să elimine întreprinderile concurente de pe piață, acestea 

sunt reprezentate de vânzările legate, respectiv grupate, pe lângă efectele de natură a aduce 

atingere mediul concurențial optim, merită menționate și posibilele efecte pozitive care se 

pot produce.36 

 Vânzarea legată se referă la ipoteza în care, un cumpărător  intenționează să 

achiziționeaze un produs, pentru a i se comercializa acel produs de către întreprinderea 

dominantă, cumpărătorul este nevoit să achiziționeze și un alt produs, vânzarea fiind în acest 

fel condiționată de cumpărarea ambelor produse.37Astfel cum rezultă din conținutul 

punctului 48 din Comunicarea Comisei Europene (orientări privind practicile de excludere) 

legarea se manifestă sub două forme, legarea tehnică și legarea contractuală.38Prima formă, 

reprezentată de legarea tehnică se întâlnește în situația în care, produsul considerat produs 

care leagă poate funcționa doar împreună cu un alt produs, denumit produs legat, și nu cu 

alte produse similare furnizate de către întreprinderile concurente. Cealaltă formă a legării 

este ilustrată prin ipoteza în care clientul se angajează să achiziționeze și produsul legat de la 

întreprinderea de la care a cumpărat primul produs în detrimentul achiziționării unui produs 

similar oferit de agenți economici concurenți.39 

 În ceea ce privește gruparea, aceasta poate fi înțeleasă ca îmbinarea a două produse 

într-un singur produs, această formă face trimitere, ca regulă, la modalitatea în care sunt 

 
33 L.Lazăr, op.cit., p. 211. 
34Ibidem. 
35Ibidem. 
36I.Lazăr, op.cit., p. 277. 
37Ibidem.   
38https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/PDF/?uri=CELEX:52009XC0224(01)&from=NL., accesat în 
data de 29.09.2020. 
39 I,Lazăr, op.cit., p. 278. 
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oferite produsele pe piață, precum și la prețul practicat de către întreprinderea dominantă, pe 

care cumpărătorul trebuie să îl plătească pentru a achiziționa așa numitul pachet.40 

La rândul său și gruparea prezintă  două forme, gruparea pură și gruparea mixtă, 

aceasta din urmă este cunoscută și sub denumirea de „reducere multiprodus”.41 

Pentru identificarea efectelor anticoncurențiale pe care le produc legarea și respectiv 

gruparea, se vor avea în vedere un ansamblu de factori particulari, precum: diminuarea 

concurenței pe piața produsului legat, analiza numărului de piețe relevante a produselor în 

care întreprinderea ocupă poziție dominantă, analiza factorilor particulari vin în completarea 

analizei celor generali, utilizați în cadrul oricăror analize a efectelor anticoncurențiale 

rezultate în urma practicării unor forme ale abuzului de poziție dominantă.42 

4. Refuzul de a tratata cu anumiți furnizori sau beneficiari

„Refuzul de a trata cu anumiți furnizori sau beneficiari” reprezintă una dintre formele 

cele mai întâlnite de manifestare a abuzului de poziție dominantă, această formă este 

stipulată în legislația națională, însă nu este prevăzută și de cea europeană, fiind consacrată 

doar de doctrina comunitară.43 

În doctrina națională s-a menționat faptul că, prin lexemul „a trata” nu trebuie să se 

înțeleagă următoarele: a negocia sau a duce tratative, legiuitorul nu a înțeles să impună 

obligația generală în sarcina întreprinderii ce deține o poziție dominantă, de a negicia cu 

partenerii de afaceri.44 Dacă prin „a trata” s-ar fi dorit să se înțeleagă „a negocia”, acest fapt 

ar fi contravenit principiului libertății contractuale, unuia dintre sensurile multiple pe care 

acest principiu le însumează și anume, libertății de a contra prin care se înțelege: „dreptului 

oricui de a-și alege partenerii contractuali și de a negocia cu aceștia conținutul viitorului 

contract.”45 

Chiar dacă o întreprindere deține poziție dominantă, acest fapt nu îi limitează 

libertatea contractuală, refuzul de a trata nu conduce implicit la un abuz din partea 

întreprinderii aflate în poziție dominantă, ci, se consideră că este formă a abuzului în ipoteza 

40Ibidem. 
41Ibidem. 
42Idem, p.279. 
43C.Cucu, Refuzul de a trata cu anumiți furnizori sau  beneficiari- Modalitate a abuzului de poziție dominantă în 
activitatea întreprinderilor, în Revista Studia Universitatis Babeș-Bolay, seria Jurisprudentia, nr.3/2013, pp.112-
125, online: http://arhiva-studia.law.ubbcluj.ro/articol/561, accesat în data de 03.06.2020. 
44E.Mihai, Dreptul concurenței, Editura All Beck, București, 2004, p.145. 
45L. Pop, I.F. Popa, S.I. Vidu, Curs de drept civil. Obligațiile, Editura Universul Juridic, București, 2015, p. 33. 
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în care acest refuz produce efecte negative în mediul concurenșial, fiind considerat în dauna 

utilizatorilor finali.46 

În doctrină sunt prezentate condițiile pentru a fi reținut abuzul de poziție dominantă 

în forma refuzului de a trata, aceste condiții sunt: refuzul provone de la o întreprindere în 

sensul dreptului concurenței, întreprinderea în cauză deține o poziție dominantă, pe care o 

folosește în mod abuziv, acest abuz fiind de natură a elimina întreprinderile concurente de pe 

piață.47 

Refuzul de a trata implică la rândul său, mai multe forme, așadar se poate distinge 

între refuz tacit și refuz explicit, în acest sens Comisia Europeană a acreditat ideea că pentru 

a exista un refuz acesta nu trebuie să fie în mod impetuos în formă explicită, dimpotrivă se 

va reține și când acesta rezultă din circumstanțele cauzei ca fiind tacit, în acest sens refuzul 

implicit poate lua forma unei întârzieri excesive.48 

Din examinările practice ale autorităților de concurență, din analiza jurispruneței Curții 

Europene de Justiție rezultă că, practica refuzului de a trata îmbracă mai multe forme, 

precum: „refuzul de a aproviziona, refuzul de a cumpăra de la anumiți furnizori, refuzul de a 

permite accesul la anumite facilități esențiale, refuzul de a acorda licențe pentru drepturi de 

proprietate intelectuală.”49 

Așa cum rezultă din precizările Comisiei Europene, și cum de altfel se precizează în 

literatura de specialitate, refuzul de a aproviziona reprezintă una dintre cele mai utlizate 

forme ale abuzului de a trata, dat fiind faptul că acoperă o arie exttinsă de practici, precum: 

refuzul de a acorda licență pentru drepturi de proprietate intelectuală, refuzul de a furniza 

produse unor consumatori noi sau existenți, refuzul de a acorda acces la o rețea esențială sau 

la o instalație, refuzul aprovizionării privită ca o pedeapsă aplicată clienților care au 

contractat cu întreprinderile concurente, refuzul de a aproviziona clienții care nu acceptă 

vânzarea sub forma legării.50 

Refuzul de a aproviziona este considerat un veritabil abuz de structură, prin care 

întreprinderea aflată în poziție dominantă obstrucționează accesul la materii prime a 

întreprinderii solicitante, materii impetuos necesare în procesul de producție.51 

46 C.Cucu, Refuzul de a trata cu anumiți furnizori sau  beneficiari- Modalitate a abuzului de poziție dominantă 
în activitatea întreprinderilor, în Revista Studia Universitatis Babeș-Bolay, seria Jurisprudentia, nr.3/2013; 
http://arhiva-studia.law.ubbcluj.ro, pp.112-125. 
47Ibidem. 
48Ibidem. 
49Ibidem. 
50Ibidem, I.Lazăr, op.cit., p.281. 
51L.Lazăr, op.cit., p. 219. 
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Întreprinderea care produce un anumit produs, are dreptul de a-și alege partea cu care 

va contracta, respectiv dacă dorește să vândă produsul, probleme de natură concurențială se 

ridică în situația în care întreprinderea deține  o poziție dominantă, jurisprudența relevând 

faptul că în anumite contexte se recunoaște în sarcina întreprinderii dominante dreptul de a 

aproviziona.52 

Refuzul de a aproviziona este recunoscut ca practică abuzivă a unei întreprinderi 

dominante, în condițiile în care este de natură a aduce prejudicii conumatorilor, respectiv 

poate genera eliminarea de pe piață a concurenței.53 

Refuzul de a aproviziona ca formă de manifestare a abuzului de poziție dominantă se 

regăsește într-unul dintre cele mai renumite cazuri, cunoscută publicului larg ca speța 

Microsoft, prin decizia Comisiei Comunităților Europene din anul 2004, societatea 

Microsoft a fost sancționată cu suma de 497,2 milioane de euro, pentru a abuzat, între anii 

1998-2004, de poziția sa dominantă pe piața sistemelor de operare pentru calculatoare 

personale, pe lângă plata amenzii, societăți i s-a aplicat o măsură corectivă ce consta în 

„obligația  dezvăluirii informaţiilor privind interoperabilitatea oricărei întreprinderi care 

doreşte să dezvolte şi să distribuie sisteme de operare pentru servere pentru grupuri de lucru, 

fiind autorizate aceste întreprinderi, în condiţii rezonabile şi nediscriminatorii, să utilizeze 

informaţiile privind interoperabilitatea pentru a dezvolta şi a distribui sisteme de operare 

pentru servere pentru grupuri de lucru”54, în  completarea acestor sancțiuni, societatea 

Microsoft a fost obligată „să permită instituirea unei comisii independente de monitorizare a 

activității societății, să lanseze pe piață o variantă a sistemului de operare Windows fără 

Windows Media Player.”55 Sancțiunea principală, reprezentată de amendă inițial în cuantum 

de aproximativ 497, 2 milioane de euro, a ajuns la cuantumul de 899 milioane de euro, ca 

urmare a faptului că societatea Microsoft, nu a respectat decizia inițială a Comisiei, aceasta a 

fost atacată de către companie, însă Tribunalul a respins acțiunea, reiterând întru-totul 

considerentele  deciziei Comisiei.56 

52 C.Cucu, op.cit., pp.112-125. 
53I.Lazăr, op.cit., p.284. 
54C.Cucu, op.cit., pp. 112-125, Tribunalul Uniunii Europene, hotărârea din data de 27 iunie 2012, în cauza Cauza 
T-
167/08,MicrosoftCorp.împotrivaComisieiEuropene,online:http://www.tuca.ro/_stats/visits.php?url=%2Fweb%2
Fpdf%2Fro%2FBuletin_Legislativ_Drept_European_Tuca_Zbarcea_Asociatii_iunie_iulie_2012.pdf&id=1&pag
ename=FILE:Links/Downloads/pdf/ro/Buletin_Legislativ_Drept_European_Tuca_Zbarcea_Asociatii_iunie_iulie
_2012.pdf accesat în data de: 02.05.2020. 
55I.Lazăr, op.cit., p.286. 
56Ibidem; Tribunalul Uniunii Europene, Hotărârea din 17 Septembrie 2007, în cauza Cauza T-201/04, Microsoft 
Corp. împotriva Comisiei Comunităților Europene, online: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:62004TJ0201&from=RO, accesat în data de 03.06.2020. 
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 Când au inițiat strategia abuzivă de afaceri, sistemul de operare Windows al 

societății Microsoft deținea o cotă de 95%  din piață, două tipuri de comportamente de piață 

au fost considerate ca având caracter abuziv în urma examinării de către Comisie, primul 

fiind reprezentat de refuzul de a furniza „informații esențiale de interoperabilitate necesare 

pentru compatibilizarea sistemului de operare Solaris pentru servere de grup, realizat de 

către societatea americană Sun Microsystems, cu sistemul de operare pentru calculatoare 

personale Windows, produs al societății Microsoft Inc.”57 

 În aceeași speță, s-a mai examinat existența unei alte practici constând în vânzarea 

legată a „aplicației informatice pentru redarea fișierelor media, Windows Media Player cu 

sistemului de operare pentru calculatoare personale MS Windows.”58 

5. Clauza ofertei concurente sau „clauza engleză” 

Acest tip de clauză este inserată în contractele ce au ca obiect aprovizionarea cu 

materii esențiale, prime sau vânzarea, ca regulă acest tip de clauză este instituită în favoarea 

cumpărătorului, beneficiarului, însă există situații când poate fi instituită și în favoarea 

vânzătorului.59 

Acest tip de clauză permite părții în favoarea căreia a fost instituită să se prevaleze 

față de contractantul său, de o ofertă mai favorabilă, inițiată de către un terț concurent cu 

privire la o acțiune aproximativ identică, similară, cu privire la calitatea, cantitatea 

produselor ce constituie obiectul contractului sau la termenele de livrare a acestora.60 

Vânzătorul are la dispoziție două opțiuni, fie să adapteze  condițiile contractuale în 

conformitate cu oferta inițiată de către terțul concurent, fie poate opta pentru refuzul de a 

adapta, în situația în care contractul se va suspenda, respectiv rezilia; se impune a fi 

menționat faptul că oferta trebuie să întrunească anumite calități: să fie serioasă, să nu fie 

dată de complezență ci cu intenția de a produce efecte, aceasta trebuie să provină de la un 

terț, ce reprezintă un concurent veritabil.61 

În jurisprudența comunitară s-a stabilit faptul că aceste clauze pot produce efecte 

anticoncurențiale, în funcție de împrejurările concrete ale clauzei, respectiv în funcție de 

termenii în care clauza a fost formulată, astfel instanțele europene au stabilit în  cauza 

Hoffmann-La Roche, cumpărătorii trebuiau să furnizeze societății în cauză, informațiile cu 

privire la oferta avansată de către terț, informații folosite în detrimentul acestuia din urmă. 
 

57Ibidem. 
58Ibidem. 
59https://drept.ucv.ro/RSJ/images/articole/2005/RSJ34/0116SoropAlex.pdf, accesat în data de 03.06.2020. 
60O. Manolache, op.cit., p. 137. 
61L. Lazăr, op.cit., p. 226. 
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Prin informațiile deosebit de importante obținute de către societatea Roche cu privire la 

terțele întreprinderi concurente, societatea își putea creiona strategii de afaceri care aveau ca 

scop eliminarea întreprinderilor concurente de pe piață.62S-a apreciat în doctrină că stabilirea 

clauzei engleze reprezintă o „agravarea exploatării abuzive a unei poziții dominante”.63 

6. Justificarea abuzului de poziție dominantă 

Raportându-ne la mențiunile cuprinse la punctul 73 din „Comunicarea Comisiei 

Europene-Orientări privind prioritățile Comisiei în aplicarea articolului 82 din Tratatul CE la 

practicile de excludere abuzivă ale întreprinderilor dominante”, există posibilități minime ca 

prin comportamentele abuzive ale unei întreprinderi dominante să se producă efecte 

economice de natură pozitivă, precum: economiile de scară, dezvoltarea pieței, eficacitatea 

producției.  

 Justificarea obiectivă și proporționalitea unor comportamente abuzive ale 

întreprinderii dominante pot fi demonstrate de către aceasta, prin faptul că practicile 

întreprinse produc creșteri majore ale eficienței, compensând în acest mod orice efecte 

anticoncurențiale asupra consumatorilor. Caracterl necesar obiectiv si proporționalitatea, 

trebuie să aibă ca fundament factori ce nu țin de întreprinderea dominantă, un exemplu în 

acest caz poate fi considerat următorul, practicile de eliminare pot fi considerate impetuos 

necesare și obiective, având la bază motive precum sănătatea și siguranța consumatorilor ce 

ar putea fi afectate prin natura produsului comercializat de către întreprinderile  a căror 

eliminare se dorește.64 Acest argument este forțat, dat fiind faptul că, stabilirea și aplicarea 

normelor de sănătate și de securitate, precum și repsectarea acestora de către întreprinderi 

este atribuția autorităților publice, neexistân în sarcina unei întreprinderi dominante  

obligația angajării în acțiuni de a exclude de pe piață produse pe care le consideră a fi 

inferioare prusului pe care îl comercializează sau periculoase.65 

Pentru a putea întruni caracterul proporționalității comportamentului abuziv, 

întreprinderea dominantă trebuie să demonstreze faptul că recurgerea la acel tip de practică a 

reprezentat modalitatea potrivită  pentru a fi atins scopul legitim, de asemenea întreprinderea 

trebuie să justicifice și să demonstreze faptul că nu putea atinge rezultate relativ identice prin 

folosirea unor practici ce implică modalități de realizare mai puțij restrictive, pe lângă aceste 

 
62I. Lazăr, op.cit., pp.226-227. 
63 O. Maican, Dreptul comunitar al concurenței, Editura Pro Universitaria, București, 2019, p. 149. 
64L.Lazăr, op.cit., pp.296-297. 
65Ibidem. 
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elemente, întreprinderea trebuie să mai justifice și faptul că practica nu a fost utilizată o 

perioadă indelungată, peste perioada minimă necesară îndeplinirii scopului legitim.66 

 În ceea ce privește justificarea practicilor care duc la eliminarea concurenților prin 

invocarea motivelor ce țin de creșterea eficienței, întreprinderea dominantă va trebui să 

argumenteze întrunirea următoarelor condiții: creșterea s-a produs sau urmează a se produce 

ca efect al practicior respective,  creșterea nu putea fi atinsă dacă nu se utilizau practicile, 

acestea fiind considerate absolut necesare, în lipsa lor sau în prezența practicilor licite 

creșterea eficienței nu putea fi atinsă, creșterea relevată de practicile în cauză sunt de natură 

a înlătura efectele negative asupra concurenței și bunăstării consumatorilor pe piețele în 

cauză,  de asemenea practicile la care recurge întreprinderea dominant nu înlătură concurența 

efectivă.67 

 Concurența dintre întreprinderi este considerată un element fundamental pentru 

eficiența economică, fiind incluse și creșterile de eficiență, sub forma inovării, considerându-

se că în lipsa acesteia, întreprnderea dominantă nu va mai fi suficient de motivată pentru  a 

perepetua creearea și respectiv transimterea câștigurilor de eficiență.68 

 În mod general, se apreciază că eliminarea concurenței determinată de folosirea 

diferitelor practici abuzive nu poate fi compatibilă cu creșterea eficienței, însă dacă sunt 

întrunite condițiile expuse anterior, există probabilitatea ca autoritatea care  va analiza 

argumentele invocate  de către întreprinderea dominantă să considere că practicile în cauză 

își găsesc justificarea din punct de vedere obiectiv și sub aspectul proporționalității. 

7. Controlul abuzului de putere dominantă 

 Cea mai importă concluzie ce se poate desprinde în urma parcurgerii studiului este, 

fără doar și poate necesitatea controlului abuzului de poziție dominantă. Astfel,   controlul 

abuzului de poziție dominantă se împarte în două categorii: controlul a priori și controlul a 

posteriori. Aceste forme de control sunt subliniate în doctrina națională și în acte normative 

secundare, prima formă reprezentată de controlul a priori este determinat de solicitarea 

formulată de către agenții economici înainte de a realiza o poziție dominantă pe piață, 

adresată Consiliului Concurenței, ce constă „într-o certificare prealabilă că nu există temei 

pentru intervenția sa în baza articolului 6 din Legea Concurenței cu privire la 

comportamentul concurențial preconizat”.69 Această cerere trebuie să întrunească în mod 

 
66L.Lazăr, op.cit., pp. 253-254. 
67I.Lazăr, op.cit., p.296. 
68Ibidem. 
69 L. E. Maierean, Drept european al concurenței, Editura Universitară, București, 2014, p. 240. 
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cumulativ toate condițiile prevăzute de către Regulamentul pentru punerea în aplicare a 

articolelor 5 și 6 din Legea nr. 21/1996. 

În ceea ce privește cea de-a doua formă, reprezentată de controlul ulterior, acesta 

constă în investigația pe care Autoritatea de concurență, Consiliul Concurenței o întreprinde 

din oficiu sau ca urmare a unei plângeri, notificări sau sesizări. După desfășurarea 

investigației, plenul Consiliului Concurenței va decide următoarele: „închiderea 

investigației, dacă nu sunt relevate suficiente probe, încetarea practicii anticoncurențiale 

reprezentată de abuzul de poziție dominantă, formularea de recomandări și aplicarea unor 

sancțiuni”.70 

În cadrul politicii Uniunii Europene , instituția care întreprinde activități de 

investigație a posibilelor abuzuri de poziție dominantă este Comisia Europeană. 

Practica anticoncurențială reprezentată de abuzul de poziție dominantă este 

susceptibilă să conducă la limitări semnificative în privința mediului concurențial. Pentru 

desfășurarea în condiții normale a relațiilor concurențiale și garantarea funcționării optime a 

pieței interne71, autoritățile din domeniul concurenței instituie sancțiuni în sarcina 

întreprinderilor care uzitează în mod abuziv de poziția dominantă pe care o dețin. 

Așadar, abuzul de poziție dominantă este sancționat atât de către autortitățile 

naționale din domeniul concurenței, cât și de autoritățile europene. Sancțiunile care se pot 

aplica  sunt reprezentate de măsurile provizorii, amenzi administrative și sancțiuni din sfera 

civilă.72 

În legislația națională, individualizarea sancțiunii se realizează conform articolului 57 

din Legea cadru a acesti materii, Legea concurenței  nr. 21/1996, la individualizarea 

sancțiunii se au  în primul rând în vedere două elemente: cifra de afaceri și respectiv cota de 

piață, de asemnea potrivit aceluiași articol la individualizarea sancțiunii sunt avute în vedere 

gravitatea și durata faptei. Criteriile avute în vedere la individualizarea sancțiunii menționate 

în cuprinsul articolului enunțat anterior sunt completate prin prevederile cuprinse în 

instrucțiunile adoptate de către Consiliul Concurenței. 

La nivelul reglementării europene, Comisia Europeană este autoritatea în favoarea 

căreia sunt instituite multiple competențe cu privire la evaluarea și sancționarea abuzului de 

70Ibidem. 
71I. Lazăr, op.cit., p.299. 
72V.Mircea, M.Popescu, Prezumția de nevinovăție în dreptul concurenței,  în Revista Română de Drept al 
Afacerilor, nr.2/2018, pp.145-162, online: https://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/61104/RRDA-
Prezumtia%20de%20nevinovatie%20in%20dreptul%20concurentei.pdf?sequence=2&isAllowed=n, accesat în 
data de 04.06.2020. 
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poziție dominantă.73 Aceste multiple competențe ale Comisei Europene nu se rezumă doar la 

îndeplinirea atribuțiilor de evaluare, investigare și sancționare a abuzului de poziție 

dominantă, ci și la atribuții în materia promovării politicii generale din domeniul 

concurenței, politică ce are la bază respectarea principiilor enunțate în Tratatul privind 

funcționarea Uniunii Europene, principii în baza cărora fiecare întreprindere ar trebui să își 

ghideze comportamentul.74 

Sancțiunile aplicate de către Comisie îndeplinesc un dublu scop, cel de sancționare a 

întreprinderilor dominante ca urmare a folosirii unor practici abuzive, al doilea scop este 

reprezentat de prevenirea eventualelor exploatări abuzive de poziție dominantă, prin 

sancțiunile aplicate, descurajându-se alte întreprinderi să mențină sau să adopte 

comportamente de tip abuziv, așadar, pentru atingerea acestor scopuri, sancțiunile, cu 

precădere amenzile trebuie să fie stabilite la un nivel suficient de disuasiv. Atribuțiile 

Comisiei cu privire la sancționarea abuzului de poziție dominantă sunt prevăzute în mod 

amănunțit în Regulamentul nr 1/2003.75 

La stabilirea individualizării sancțiunii ce urmează a fi aplicată în cazul constatării 

unui abuz de poziție dominantă, criteriile ce trebuie avute în vedere se apreciază de la caz la 

caz, în funcție de gravitatea practici, durata încălcării. În cazul abuzului de poziție dominantă 

nu i se aplică politica de clemență a Comisiei implementată prin „ Comunicarea Comisiei 

privind imunitatea la amenzi și reducerea cuantumului amenzilor în cauzele referitoare la 

înțelegeri”, în situația în care înțelegerile anticoncurențiale și abuzul de poziție dominantă 

sunt analizate în aceeași cauză, politica de clemență se aplică doar în ceea ce privește 

elementele care fac obiectul înțelegerilor anticoncurențiale.76 

8.Concluzii

Abuzul de poziție dominantă reprezintă unul dintre subiectele de actualitate în cadrul 

concurenței. Prin sancționarea acestei practici anticonucrențiale încercându-se restabilirea 

echilibrului concurențial afectat de acțiunile întreprinse de întreprinderi ce dețin poziții 

dominante pe piețe relevante. Echilibrul concurențial este premisa unui mediu de afaceri 

corect.  

Desfășurarea unor activități de către întreprinderea ce deține o poziție dominantă 

contrare sferei licite, nu aduce prejudecii doar concurenților întreprinderii dominante, sau 

73Ibidem. 
74I.Lazăr, op.cit., p.299. 
75Ibidem. 
76Ibidem. 
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întreprinderilor ce au ca scop accederea pe piața unde întreprinderea ce exercită acțiuni 

abuzive deține poziție dominantă, ci și consumatorilor, astfel sancționarea abuzului de 

poziție dominantă se circumscrie politicii Unionale de protecție a părților slabe reprezentate 

de întreprinderile mici, respectiv consumatorilor.  

Abuzul de poziție dominantă poate fi asociat unui domeniu de nișă al concurenței, 

dat fiind faptul că pentru identificarea acestuia sunt necesare investigații amănunțite, fiecare 

caz analizat prezentând particularități, elemente specifice, ce nu se pot aplica în mod analog 

și altor cazuri. 
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Abstract 

The importance of cheeses derives from the complexity of the nutrients that encompass 

this category of food. The preparation of cheeses in Romania dates back to the time of the 

Geto-Dacians and Thracians, whose main occupation was raising cows and sheep. The 

specialized data show us that they have been preparing kneaded cheese since the beginning 

of the era we are in today. 

,,Telemeaua” is a type of cheese that is produced from pasteurized milk (unpasteurized 

milk can also be used in the case of ,,telemea” cheese obtained from sheep's milk), 

standardized or whole. Its coagulation is performed with curd or pepsin, by inoculating 

selected bacterial lactic cultures. Blackberry seeds can be added to ,,Telemea” cheese if 

desired. Preservation is done in brine, made from acidified whey (SR 1981: 2008). 

The origin of ,,Telemea cheese is a distant one, being prepared at the beginning from 

curd slices kept in a salt solution (brine).The improvement of the technology for obtaining 

this type of cheese was introduced in the 14th century, under the influence of the Ottomans 

who procured dairy products from the territory of present-day Romania. The Ottomans 

encountered this cheese in the Chaldean territories (13th century) and asked us to prepare 

it. The name of this type of cheese comes from the Turkish language, in which telemea means 

"white slice cheese". Also, another name under which the telemeau is known is that of Brăila 

cheese, a name that is due to the fact that in the 14th century Brăila was the first port for 

maritime trade between the territory of Wallachia and the Orient. 

Through this paper, it was wanted to carry out a qualitative study on the telemea type 

rancid from a milk processing unit located in Neamț County. 

Key words: quality, matured, immature, telemea 
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1. Introducere

Oamenii au fost fermecați de brânză de-a lungul mai multor veacuri. Combinațiile 

complicate de aspect, aromă și textură au inspirat scriitori să se refere la brânză ca fiind 

„saltul laptelui spre nemurire” (Clifton Fadiman) și „vinul alimentelor” (Vivienne Marquis și 

Patricia Haskell) (citaţi deTunick M. H., 2014). 

Brânzeturile reprezintă produse cu o digestibilitate superioară și sunt apreciate ca 

fiind unele dintre alimentele cu cea mai mare complexitate. Factorii senzoriali și cei fizico-

chimice diverși pe care îi dețin sortimentele diferite de brânzeturi conduc la o gamă foarte 

largă a acestora. Din multiple perspective, brânza este considerată un aliment ideal, foarte 

hrănitor, flexibile de utilizat și aplicat, foarte sigur și cu o gamă largă de aplicații(Angheloiu 

M., 2015). 

Brânza are o istorie îndelungată în dieta umană. În vremurile străvechi, brânza era 

în primul rând o formă concentrată de lapte, cu un termen de valabilitate prelungit.  

Brânzeturile reprezintă alimente cu o deosebită valoare nutrițională, dar și 

biologică. Acest fapt se datorează constituenților acestora care sunt de o calitate ridicată și 

care prezintă o biodisponibilitate crescută: proteine, lipide, glucide, săruri minerale, nutrienți 

și vitamine liposolubile și hidrosolubile. 

Sursa substanțelor nutritive concentrate din brânzeturi este laptele întrebuințat 

pentru fabricarea acestora. Substanțele acestea se împart în: 

- substanțe constituente ale laptelui: cazeina, mineralele, majoritatea vitaminelor

liposolubile și lipide; 

- substanțe solubile în apa prezentă: lactoză, proteine ale zerului, vitamine și

compuși minori din lapte. 

Laptele utilizat pentru obținerea brânzeturilor poate proveni de la diverse specii de 

animale: vacă, oaie, capră și bivoliță. Cu toate acestea, laptele provenit de la vacă rămâne cel 

mai utilizat lapte pentru fabricarea brânzeturilor.  

Limitele largi în care variază compoziția chimică și aportul nutritiv al brânzeturilor 

sunt condiționate de laptele folosit la fabricarea acestor produse, dar și de tehnologia de 

fabricație, varietatea brânzei, anotimpul de fabricare și, nu în ultimul rând, de standardele 

firmei producătoare. În pofida diferențierilor existente, există și un ansamblu de caracteristici 

nutriționale generale tuturor tipurilor de brânzeturi care le conferă acestor alimente atributele 

de nutritive și plurilaterale, jucând un rol important în conjunctura generală a unei diete 

echilibrate (Costin G.M. și colab., 2003). 
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Având în vedere că telemeaua reprezintă un produs autohton extrem de îndrăgit prin 

prezenta lucrare ne-am propus să realiză o analiză calitativă prin prisma indicilor senzoriali 

și a celor fizico-chimici.  

2.Material și metodă 

Analiza senzorială a constat în aprecierea principalelor însușiri senzoriale (aspectul 

exterior, aspectul în secțiune, culoarea, consistența, mirosul și gustul) atât pe produsul 

maturat cât și pe cel nematurat. 

Analiza chimică a ambelor tipuri de brânză telemea a constat în evaluarea valorilor 

cantitative ale principalelor componente constitutive (apă, grăsime raportată la substanța 

uscată, conținutul de proteină cât și nivelul de sare) și în evaluarea acidității (pentru 

stabilirea stării de prospețime).  

Metodele de lucru folosite au fost cele recomandate de literatura de specialitate cât 

și de standardele de calitate.  

3.Rezultate și discuții 

Din rezultatele examenului senzorial asupra brânzei telemea nematurate se poate 

constata că cele mai apreciate caracteristici au fost culoarea (care a obținut punctajul mediu 

neponderat de 5,00 puncte), mirosul și gustul (au obținut același punctaj mediu neponderat 

de 4,6 puncte) (tab 1.). 

Tabelul 1 

Însușirile senzoriale ale brânzei telemea nematurate 

Degustători 

Însușiri senzoriale 

Aspect 

exteriror 
Culoare 

Aspect în 

secțiune 
Consistență Miros Gust 

Degustător 1 5 5 4 4 5 5 

Degustător 2 4 5 4 4 4 4 

Degustător 3 4 5 4 4 5 5 

Degustător 4 3 5 3 4 4 4 

Degustător 5 4 5 5 5 5 5 

Punctaj mediu neponderat 

(Pmnp) 
4 5 4 4,2 4,6 4,6 

Punctaj mediu ponderat 

(Pmp) 
1,6 2 3,2 3,36 1,84 5,52 

Punctaj total ponderat (Ptp) 17,52 

 

Caracteristicile senzoriale a căror apreciere a fost mai redusă dar, cu toate acestea, 

punctajele medii neponderate obținute au fost destul de mari, fiind egale cu sau depășind 
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4,00 puncte, au fost consistența (cu 4,2 puncte), aspectul exterior și cel în secțiune (cu câte 

4,00 puncte fiecare). 

Conform cu punctajul total înregistrat, care este de 17,52 puncte, telemeaua 

nematurată obținută se încadrează la calificativul Bun, a cărui interval este de 15,1 – 18 

puncte.Însușirile senzoriale cu un nivel de aprecierea mai ridicat în cazul brânzei telemea 

maturate au fost culoarea (a obținut, la fel ca și telemeaua nematurată, un punctaj mediu 

neponderat maxim, 5,00 puncte), urmată de consistență (cu 4.8 puncte), aspect exterior (cu 

4,6 puncte) și aspect în secțiune (cu 4,4 puncte) (tab 2.). 

Tabelul 2 

Însușirile senzoriale ale brânzei telemea maturate 

Degustători 

Însușiri senzoriale 

Aspect 

exterior 
Culoare 

Aspect în 

secțiune 
Consistență Miros Gust 

Degustător 1 4 5 4 4 3 3 

Degustător 2 5 5 4 5 3 3 

Degustător 3 5 5 5 5 4 3 

Degustător 4 5 5 5 5 4 4 

Degustător 5 4 5 4 5 3 3 

Punctaj mediu neponderat 

(Pmnp) 
4,6 5 4,4 4,8 3,4 3,2 

Punctaj mediu ponderat 

(Pmp) 
1,84 2 3,52 3,84 1,36 3,84 

Punctaj total ponderat (Ptp) 16,4 

 

Valorile cele mai reduse rezultate în urma aprecierii senzoriale au fost dobândite de 

către miros, care a înregistrat un punctaj mediu neponderat egal cu 3,4 puncte și gust, a cărui 

punctaj a fost cel mai scăzut, fiind de doar 3,2 puncte. Aceste punctaje mai reduse au fost 

acordate din pricina unui slab miros și gust de drojdie. 

Potrivit punctajului total de 16,4 puncte indicat în tabelul 2, brânza telemea 

maturată se încadrează, la fel ca și telemeaua nematurată obținută în aceeași unitate, la 

calificativul Bun (15,1 – 18 puncte). Referitor la indicii fizico-chimici efectuați în vederea 

stabilirii calității pentru produsul telemea nematurată, valoarea medie rezultată în urma 

calculelor pentru parametrul aciditate este de 114,4 ± 0,680T, fiind inferioară maximului 

admis (1200T) cu 5,60T. 

Coeficientul de variație aferent proprietății fizico-chimice amintite mai sus a 

înregistrat o valoare de 1,33% şi denotă o uniformitate foarte bună a lotului luat în studiu. 
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Valoarea minimală și valoarea maximală pentru aciditate rezultate în urma titrării cu NaOH 

0,1 N au fost de 1120T şi respectiv, de 1160T (tab. 3. şi fig. 1.). 

Tabelul 3. 

Proprietățile fizico-chimice ale brânzei telemea nematurate 

Specificare Valoare standard 

Estimatori statistici 

N  
V

% 

Minim

a 

Maxi

ma 

Aciditate (oT) max. 120 

5 

114,4 ± 0,68 
1,3

3 
112 116 

Sare (%) 2,5 – 3,5 3,4 ± 0,02 
0,7

6 
3,35 3,45 

Apă (%) max. 60 56,66 ± 0,30 
1,1

7 
56,1 57,4 

Grăsime/substanță uscată (%) min. 40 38,14 ± 0,15 
0,8

6 
37,85 38,72 

Proteină (%) min. 16 20,23 ± 0,22 
2,4

0 
19,8 21,05 

 
Fig. 1. Aciditatea (0T) brânzei telemea nematurate 

 

În urma efectuării analizelor în vederea stabilirii conținutului de sare deținut de 

telemeaua nematurată s-au obținut valori cuprinse în intervalul 3,35% (valoarea minimă) și 

3,45% (valoarea maximă). Media acestor valori a fost de 3,4 ± 0,02%, ceea ce indică faptul 

că acest parametru se încadrează în limitele specificate în standard, care sunt de 2,5-3,5%. 

Rezultatul calculului coeficientului de variație a fost 0,76%, acesta indicând o 

uniformitate extrem de bună în interiorul lotului studiat (tab. 3. şi fig. 2.). 
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Fig. 2. Conținutul de sare (%) al brânzei telemea nematurate 

Pentru conținutul de apă deținut de brânza telemea nematurată, standardul prevede 

o maximă de 60%, acest procent nefiind depășit de valoarea medie rezultată în urma

analizelor efectuate de noi şi care a fost de 56,66 ± 0,30%; valorile obținute în cadrul

analizei conținutului de apă au fost între 56,1% cea minimă și 57,4% cea maximă.

Valoarea coeficientului care indică variația în interiorul lotului examinat a fost 

foarte scăzută, de doar 1,17%, de aici putându-se deduce că lotul supus analizei a prezentat o 

omogenitate foarte bună (tab. 3. şi fig. 3.). 

Fig. 3. Conținutul de apă (%) al brânzei telemea nematurate 

Valoarea medie rezultată în urma calculării conținutului de grăsimi/SU a fost de 

38,14 ± 0,15%, inferioară conținutului minimal înscris în standardul de produs (40%); 

limitele între care a oscilat acest parametru au fost destul de apropiate, cea minimă fiind 

37,85%, iar cea maximă 38,72%. Coeficientul de variație în cadrul lotului supus analizei a 

fost de numai 0,86%, indicând o uniformitate extrem de bună a acestuia (tab. 3. şi fig. 4.). 
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Fig. 4. Conținutul de grăsime/SU (%) al brânzei telemea nematurate 

 

În ceea de privește nivelul proteic din brânza telemea studiată, valoarea medie a fost 

de 20,23 ± 0,22%, mai mare decât minima înscrisă în standardul de produs (16%). 

Coeficientul de variație înregistrat pentru această proprietate a fost de 2,40%, 

arătând, încă o dată, omogenitatea foarte bună a lotului luat în analiză. Limitele înregistrate 

în cadrul analizei conținutului proteic au fost cuprinse între 19,8% - valoare minimă și 

21,05% - valoare maximă (tab. 3. şi fig. 5.). 

 
Fig. 5. Conținutul în proteine (%) al brânzei telemea nematurate 

 

Aciditateabrânzei telemea maturate a înregistrat o valoare medie de 157 ± 0,550T, 

depășind maximă indicată în literatura de specialitate şi care este de 1500T. Valoarea 

înregistrată pentru coeficientul de variație a fost de numai 0,78%, indicând o uniformitate 

foarte bună a lotului studiat. Limitele între care a oscilat indicatorul analizat au fost 

reprezentate de minimă de 1550T şi o maximă de 1580T (tab. 4. şi fig. 6.). 
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Tabelul 4 

Proprietăți fizico-chimice ale brânzei telemea maturate 

Specificare Valoare standard 

Rezultate înregistrate 

N 
V

% 
Minima 

Maxi

ma 

Aciditate (oT) max. 150 

5 

157 ± 0,55 
0,7

8 
155 158 

Sare (%) 2,5 - 4 1,96 ± 0,02 
2,1

3 
1,9 2 

Apă (%) max. 57 56,19 ± 0,03 
0,1

1 
56,1 56,25 

Grăsime/substanță uscată (%) min. 38 40,97 ± 0,23 
1,2

4 
40.19 41.53 

Proteină (%) min. 16,5 20,8 ± 0,22 
1,2

1 
20,31 21,53 

146

148

150

152

154

156

158

Valoare standard maximăValoare obținută

150

157

A
ci

di
ta

te
 (0 T

)

Fig. 6. Aciditatea (0T) brânzei telemea maturate 

Valoarea medie stabilită în urma determinării conținutului de clorură de sodiu din 

brânza analizată a fost de 1,96 ± 0,02%, fiind situată sub limita minimă corespunzătoare 

standardului de produs (2,5%). Coeficientul de variaţie s-a situat la un nivel specific unei 

foarte bune omogenităţi, fiind de 2,13%, pe fondul unei valori minime a conţinutului de sare 

de 1,9% şi a unei maxime de 2,0% (tab. 4. şi fig. 7.). 
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Fig. 7. Conținutul de sare (%) al brânzei telemea maturate 

 

Pentru conținutul de apă al brânzei telemea maturate s-a înregistrat o valoare medie 

de 56,19 ± 0,03%, aceasta nedepășind maximul prevăzut de standard care este de 57%. 

Coeficientul de variație în cazul acestei proprietăți a obținut un procent de 0,11%, 

oferind informații asupra omogenității superioare a lotului studiat.Valoare minimă și cea 

maximă au fost extrem de apropiate, prima fiind de 56,1% și cea din urmă 56,25% (tab. 4. şi 

fig. 8.). 

 
Fig. 8. Conținutul de apă (%) al brânzei telemea maturate 

Grăsimea raportată la substanța uscată a fost, în medie, de 40,97 ± 0,23%, valoare 

care depășește minima înscrisă în standardul de produs (min. 38%); caracteristica analizată a 

prezentat o valoare minimă de 40,19% și una maximă de 41,53%. Coeficientul de variație 

calculat pentru acest caz a fost de numai 1,24%, valoare care indică gradul de omogenitate al 

lotului analizat (tab. 4. şi fig. 9.). 
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Fig. 9. Conținutul de grăsime/SU (%) al brânzei telemea maturate 

 

În ceea ce privește valoare medie pentru conţinutul în proteine, aceasta a fost de 

20,8 ± 0,22%, cu aproximativ 4,3% mai mare decât valoarea standard; valoarea minimă 

înregistrată a fost de 20,31%, iar cea maximă de 21,53%. Valoarea obținută în cazul 

coeficientului de variație a fost de 1,21%, ceea ce indică o bună uniformitate în cadrul lotului 

(tab. 4. şi fig. 10.). 

 
Fig. 10. Conținutul în protene (%) al brânzei telemea maturate 

 

4.Concluzii 

În ceea ce privește brânza telemea nematurată, examenul senzorial efectuat prin 

metoda punctelor s-a finalizat cu un scor final de 17,52 puncte, care este echivalent cu 

calificativul bun; cele mai apreciate caracteristici de tip senzorial au fost cele referitoare la 

culoare, miros și gust. Analizele fizico-chimice aplicate brânzei telemea nematurată au 

condus la rezultate care se încadrează în standardul de produs la aproape toate caracteristicile 

studiate, singura excepție fiind în cazul grăsimii raportată la substanța uscată, unde valoarea 
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medie obținută a fost mai mică cu 1,86% faţă de valoarea minimă prevăzută de standard 

(40%).Aciditatea brânzei telemea nematurate a înregistrat o valoare medie de 114,40T, 

situată sub limita maximă a standardului de produs (1200T), aspect valabil şi pentru 

conţinutul în apă al produsului care a fost de 56,66%, faţă de max. 60% cât este precizat în 

normativ. Sarea conținută de brânza telemea analizată s-a încadrat în intervalul de 2,5 – 

3,5% prevăzut de standard, valoarea medie obţinută de noi fiind de 3,4%. 

Procentul minim de proteine stipulat în standard a fost și el depăşit de valoarea 

medie rezultată în urma calculelor care a fost de 20,23%. Brânza telemea maturată a fost 

apreciată sub aspect senzorial cu un punctaj total de 16,4 puncte, mai mic decât în cazul 

celuilalt tip de telemea, dar cu toate aceastea se încadrează la aceași calificativ, adică bun; la 

acest sortiment a fost mai puţin apreciat gustul (prea slab sărat) și mirosul (foarte slab de 

drojdie), însuşiri apreciate cu numai 3,2 puncte şi respectiv cu 3,4 puncte, din maximum 5 

puncte care pot fi acordate. 

Examenul fizico-chimic al brânzei telemea maturate a reliefat faptul că aciditatea a 

înregistrat o valoare medie de 1570T, faţă de 150oT cât este maxima indicată de standard, iar 

conţinutul de apă a fost de 56,19%, situat sub valoarea maximă înscrisă în standard (57%). 

Conţinutul de grăsime raportată la substanța uscată s-a situat la un nivel mediu de 

40,97%, faţă de minima de 38% stipulată de standard, iar conţinutul de proteine a fost de 

20,8%, valoare superioară limitei minime de 16,5% din standard; rezultatele pentru 

conținutul de sare au indicat un nivel mediu de 1,96%, aflat în afara intervalului prevăzut de 

standard (2,5 – 4%). 
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LEGAL QUALITY INDICATORS OF THE INFLUENCE OF 
TEMPERATURE AND FREEZING TIME ON THE COLOR OF THE 

MEAT BROILER 

INFLUENȚA TEMPERATURII ŞI A TIMPULUI DE CONGELARE ASUPRA 
CULORII CĂRNII DE PUI BROILER, INDICATORI LEGALI DE CALITATE 

Marius CIOBANU1 

Abstract 

This case aims to demonstrate the need to comply with quality indicators for 

chicken meat that  producers or intermediaries trade for public consumption. I would point 

out that together with a group of researchers, we have set out to carry out a number of 

laboratory analyzes to demonstrate to the potential consumer what should be careful when 

buying frozen chicken meat. 

This indicator should also be considered by control bodies that make thematic cross-

checks in order to ensure products that are safe for the consumption of the population. We 

belive that our country has set a good regulatory framework to be used by the consumers in 

line with the relevant european regulations. 

Key words: European standards, chicken, freezing, consumers, case study. 

1.Introducere

Prezentul studiu își propune să demonstreze necesitatea respectării indicatorilor de 

calitate privind carnea de pui și nu numai pusă la dispoziție de producători sau intermediari 

spre consumul populației. Precizez că alături de un grup de cercetători ne-am propus să 

realizăm un număr de analize în laborator pentru a demonstra potențialului consumator la ce 

ar trebui să fie atent când achiziționează carne congelată de pui.  

Totodată, acest indicator trebuie avut în vedere și de către organele de control din 

cadrul DSV, DSP ȘI APC care, de regulă, fac controale tematice încrucișate în scopul 

asigurării unor produse care să fie sigure pentru consumul populației. 

Prezentul indicator de calitate, ca și cadru normativ și, implicit, obligație asumată de 

statul român este reglementat într-o serie de acte normative naționale și europene: 

Regulamentul (CE) nr. 543/2008 din 16 iunie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a 

1 Șef  lucrări Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” Iași. 
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Regulamentului (CE) nr. 1234/2007 al Consiliului în ceea ce privește standardele de 

comercializare a cărnii de pasăre,  Normele din 16 august 2006 cu privire la 

comercializarea produselor din carne2, ORDINUL nr.401 din 5 septembrie 2002 al 

ministrului agriculturii, alimentaţiei şi pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare 

veterinare privind condiţiile de sănătate pentru producerea şi comercializareaa cărnii 

proaspete3 

2.Cadrul normativ 

 Regulamentul (CE) NR. 543/2008 din 16 iunie 2008 instituie cadrul normativ general 

în ceea ce privește asigurarea continuității și bunei funcționări a organizării comune a pieței 

și, în special, a standardelor de comercializare. 

 Facem precizarea că Regulamentele Uniunii Europene sunt acte juridice definite în 

articolul 288 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene (TFUE), acestea având  

aplicabilitate generală, fiind obligatorii în toate elementele sale și se aplică direct în toate 

țările Uniunii Europene (UE). Astfel, odată cu aderarea la Uniunea Europeană, țara noastră 

și-a asumat obligația respectării normelor europene cu efect direct în ceea ce privește 

domeniul comercializării produselor din carne de pui. 

 Regulamentul (CE) nr. 1234/2007 a stabilit standarde de comercializare pentru 

carnea de pasăre, a căror aplicare necesită adoptarea de dispoziții referitoare, în special, la 

lista carcaselor, a părților de carcase și a organelor interne de pasăre pentru care 

regulamentul respectiv este aplicabil, clasificarea în funcție de conformație, aspect și 

greutate, modalitățile de prezentare, indicarea denumirii sub care produsele în cauză trebuie 

comercializate, indicarea opțională a metodei de refrigerare și a modului de creștere, 

condițiile de depozitare și de transport a anumitor tipuri de carne de pasăre, precum și 

verificările regulate pentru a garanta aplicarea uniformă, în cadrul Comunității, a 

dispozițiilor respective. 

 Potrivit considerentelor Regulamentului (CE) 543/2008 temperatura de depozitare și 

de manipulare are o importanță primordială pentru menținerea unor standarde de calitate 

ridicate. Prin urmare, este necesară stabilirea unui prag de temperatură pentru conservarea 

păsărilor de curte refrigerate. Potrivit normei europene temperatura cărnii de pasăre trebuie 

 
2Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 10 din 8 ianuarie 2007. 
3Publicat în  MONITORUL OFICIALnr. 32 din 22 ianuarie 2003. 
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să fie stabilă și menținută, în orice punct al produsului, la o temperatură maximă de -12 °C, 

cu unele fluctuații superioare cu o marjă de cel mult 3 °C. Această marjă de eroare este 

permisă întrucât practicile profesioniștilor și echipamentele folosite pot varia, însă chiar și în 

contextul unei varietăți de metode, calitate pe care o va primi consumaturul va fi aceeași. 

Cu toate acestea, România era raliată acestor standarde încă din anul 2002 odată cu 

adoptarea Ordinului nr.401 din 5 septembrie 2002 al ministrului agriculturii, alimentaţiei şi 

pădurilor pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condiţiile de sănătate pentru 

producerea şi comercializareaa cărnii proaspete. Potrivit actului normativ, la art. 66 se 

prevede : a) Carnea proaspătă trebuie să fie răcită imediat după inspecţia post-mortem şi 

menţinută la o temperatură internă constantă de cel mult +7oC pentru carcase şi piese, iar 

pentru organe, de +3oC. 

b) Pot fi acordate de către autoritatea veterinară competentă derogări de la această condiţie

pentru motive tehnice referitoare la maturarea cărnii, de la caz la caz, pentru transportul

cărnii la unităţile de tranşare sau măcelării, situate în imediata vecinătate a abatorului, cu

condiţia ca un astfel de transport să nu ia mai mult de două ore.

c) Carnea proaspătă destinată congelării trebuie să provină direct dintr-un abator autorizat

sau dintr-o unitate de tranşare autorizată.

d) Congelarea cărnii proaspete poate fi realizată numai în spaţiile unităţii în care a fost

obţinută sau tranşată ori într-un depozit frigorific autorizat, amenajat şi dotat în acest scop.

Când sunt destinate congelării, bucăţile la care se referă art. 3 alin. (1) lit. A din norma

sanitară veterinară, porţiunile la care se referă pct. 63 şi organele trebuie să fie congelate

fără întârziere, în afară de cazul în care este necesară maturarea lor din motive de sănătate.

În acest ultim caz acestea trebuie să fie congelate imediat după maturare.

e) Carcasele, semicarcasele, semicarcasele tăiate în cel mult trei bucăţi şi sferturile de

carcasă destinate congelării trebuie să fie congelate fără întârziere, după o perioadă de

stabilizare.

f) Carnea destinată congelării trebuie să fie congelată fără întârziere, după tranşare.

g) Carnea congelată trebuie să atingă o temperatură internă de -12oC sau mai scăzută, iar

apoi nu poate fi depozitată la o temperatură mai mare.
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h) Carnea proaspătă care a suferit un proces de congelare trebuie să aibă inscripţionate

luna şi anul când a fost congelată.

Fiind în acord cu standardele europene, legislația națională trasează foarte clar 

limitele și metodele de congelare a cărnii de pui, astfel încât urmează să ne aplecăm atenția 

asupra aplicabilității practice a principiilor enunțate. 

3.Studiu de caz

Congelarea reprezintă o metodă de conservare a cărnii de pasăre la temperaturi sub -10 

°C, proces ce influenţează calitatea cărnii prin intermediul celor două procese conexe: 

scăderea temperaturii şi schimbarea stării apei din lichidă în solidă. Ambele procese au 

tendinţa de a reduce nivelurile modificărilor fizice şi chimice, putând mări valabilitatea 

cărnii (Barbut, 2002). 

Acest proces concentrează o serie de soluţii, inclusiv săruri şi mici molecule organice 

(Blond şi Le Meste, 2004). Apariţia cristalelor de gheaţă afectează unele structuri, cum ar fi 

membranele celulare şi diverse agregate polimerice (micele). Separarea apei ca gheaţă pură 

congelată concentrează soluţia necongelată. Aceste modificări afectează importanţi parametrii 

descriptivi pentru calitatea cărnii, precum culoarea acesteia (Karel şi Lund, 2003). 

Aspectul vizual al cărnii şi al produselor din carne este primul factor ce influenţează 

decizia de cumpărare a consumatorului. Ca urmare a puternicului impact psihologic, 

culoarea cărnii reprezintă un punct sensibil din perspectiva producătorului, în scopul 

prevenţiei apariţie modificărilor cromatice nedorite fiind efectuate o serie de studii, atât 

pentru clarificarea originii culorii cărnii cât şi pentru a înţelege factorii care pot influenţa 

schimbarea ei în timpul procesării, depozitării sau preparării (Guidi şi Castigliego, 2010). 

Cercetări mai recente au evaluat problemele cauzate de culoare cărnii de pasăre 

supusă congelării şi tratamentului termic, decolorarea ţesutului muscular crud sau fiert fiind 

o consecinţă a întreruperilor şi migrării celulelor sangvine, cauzată de rata de răcire lentă

(Lyon şi Lyon, 2002).În acelaşi timp,depozitarea prin congelare produce întunecarea cărnii

de pui şi dobândirea în timp a unei culori mai roşiatice şi mai gălbuie (Heath şi Owens,

1992), observându-se o scădere a termenului de valabilitate concomitent cu dezvoltarea unui

miros neplăcut în cazul închiderii la culoare (Allen şi colab., 1997).
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Studiul a avut ca obiectiv general evaluarea a trei regimuri de depozitare diferite prin 

temperatură şi timp, asupra a trei regiuni anatomice tranşate, pentru a caracteriza culoarea 

cărnii de pui broiler. Culoarea cărnii a fost exprimată prin coordonatele spectrale tristimul L*, 

a*, b* în spaţiul colorimetric CIEL*a*b*, fiind corectată de ecuaţia DIN99, măsurată prin 

intermediul componentei speculare incluse (SCI), întreg principiul de funcţionare al 

spectrofotometrului aplicând specificaţiile redate în „CIE Colorimetry Second Edition, 

Publication 15.2 (1986)” (CIE 1976). 

În cadrul studiului, determinarea culorii s-a realizat pe eşantioane de carne cu o 

grosime de 15 – 50 mm, acestea fiind secţiuni perpendiculare pe axa longitudinală a 

regiunilor anatomice tranşate (piept, pulpă superioară şi pulpă inferioară) provenite de la puii 

broiler, prelevarea efectuându-se la 24 h postsacrificare, ulterior probele de carne fiind 

supuse la trei regimuri de depozitare diferite prin temperatură şi timp (L1= -14°C, 30 zile; L2= 

-16°C, 60 zile; L3= -18°C, 90 zile) până la efectuarea măsurătorilor colorimetrice. Înaintea

efectuării determinărilor, probele de carne au fost menţinute 24 h la 2 – 4 °C pentru o

decongelare lentă.

Ca metodă, măsurarea propriu-zisă s-a realizat în trei zone diferite pentru fiecare 

eşantion de carne cu spectrofotometrul portabil Minolta CM-2600d. Calibrarea 

cromametrului s-a efectuat înaintea fiecărei serii de măsurători cu dispozitivul de calibrare 

CM–A32 Minolta, principiul calibrării bazându-se pe un „standard negru” şi un „standard 

alb”. Valorile obţinute au fost transformate şi prelucrate cu ajutorul software-ului 

SpectraMagic v.3.30. 

Deoarece culoarea cărnii reprezintă un aspect important în evaluarea aspectului 

oricărui produs alimentar, cercetările din domeniul avicol privind metodele eficiente de 

stocare / depozitare pe termen lung a carcaselor de pui abatorizaţi industrial abordează 

găsirea / optimizarea continuă a unor soluţii privind evitarea consecinţelor negative datorate 

oxidării, ce pot include pierderea culorii şi / sau modificarea acesteia (Fletcher, 2002). 

Indicatorii statistici primari calculaţi pentru cei trei parametrii colorimetrici descriptivi ai 

cărnii de pui depozitată sub formă congelată au înregistrat valori pentru eroarea standard a 

mediei ce s-au înscris în următoarele limite: L* (0.411 – 1.184), a* (0.079 – 0.584) şi b* (0.225 – 

0.992) (tabelul 1,2,3).Calcularea coeficentului de variaţie pentru valorile ce au descris 

luminozitatea şi coordonata culorilor complementare galben – verde (b*) a celor trei 

categorii musculare de la puii loturilor experimentale abatorizate a prezentat o omogenitate 
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mare, respectiv medie (L = V% 2.688 – 10.961]; b* = V% 6.436 - 22.102]), în timp ce 

variaţiile numerice obţinute pentru coordonata culorilor complementare roşu-verde (a*) au 

descris eterogenitatea caracterului la probele de carne decongelate (V% 21.377 – 

106.589]), (tabelul 1,2,3). 

Luminozitatea regiunilor anatomice tranşate studiate a variat într-un interval 

delimitat inferior de 47.27±1.184 unităţi în cazul pulpei inferioare a puilor lotului L3 şi 

superior de 53.35±1.142 unităţi calculată la pulpa superioară recoltată din carcasele aceluiaşi 

lot experimental. Metoda de conservare a determinat obţinerea unor porţiuni anatomice 

tranşate a căror ţesut muscular a fost caracterizat printr-o luminozitate mai mare la probele 

recoltate din carcasele puilor lotului L3 pentru musculatura pieptului şi pulpei superioare, 

respectiv L2 la musculatura pulpei inferioare comparativ cu omoloagele corespondente de la 

celelate loturi experimentale. 

Din perspectiva regiunii musculare s-a observat, că musculatura pieptului deţine, în 

medie, luminozitatea cea mai accentuată (50.42 unit.), urmată în sens descendent valoric de 

pulpa superioară (48.40 unit.) şi cea inferioară (47.91 unit.) în cazul carcaselor puilor lotului 

L1. La probele musculare recoltate din carcasele puilor lotului L2, pulpa superioară este 

caracterizată, în medie, prin luminozitatea cea mai mică (49.11 unit.), fiind urmată de mediile 

atribuite pulpei inferioare (49.36 unit.) şi ale musculaturii pectorale (50 unit.). Musculatura 

prelevată din carcasele lotului experimental L3 indică o luminozitate maximă la musculatura 

pulpei superioare (53.35 unit.), urmată de luminozitatea pieptului (52.35 unit.) şi a pulpei 

inferioare (47.27 unit.). 

Pentru coordonata culorilor complementare roşu-verde (a*), pragul inferior al mediilor 

calculate a fost înregistrat la nivelul pieptului recoltat din carcasele puilor lotului L1 (-1.21 

unit.) iar cel maxim (4.89 unit.) a aparţinut pulpei inferioare din carcasele puilor lotului L3.  

Mediile calculate pentru coordonata culorilor complementare galben – verde (b*) au 

variat într-un interval definit inferior de 10.67 unit., atribuită musculaturii pectorale din 

carcasele puilor lotului L1 iar superior de 16.68 unit., corespondentă musculaturii pulpei 

superioare din carcasele puilor lotului L2 
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Tabelul 1 

Caracterizarea culorii cărnii puilor loturilor experimentale L1, L2, L3 supusă congelării, 
după decongelare timp de 24 h 

Specificare 
Lot 

exp. 

HIBRID “ROSS – 308” (n = 15/ lot experimental) 

V% 
Interpretarea diferenţelor 

T-Test (2-tailed)

PI
EP

T 

L* 

L1 50.42±0.871 5.461 L1-L2 
t = 0.566; p = 

0.585ns. 

L2 50.00±0.693 4.380 L1-L3 
t = -2.418; p = 

0.039* 

L3 52.35±0.511 3.088 L2-L3 
t = -3.958; p = 

0.003** 

a* 

L1 -1.21±0.131 34.171 L1-L2 
t = -2.140; p = 

0.061ns. 

L2 -0.85±0.139 51.622 L1-L3 
t = -0.577; p = 

0.578ns. 

L3 -1.13±0.079 22.188 L2-L3 
t = 1.814; p = 

0.103ns. 

b* 

L1 10.67±0.250 7.416 L1-L2 
t = -2.556; p = 

0.031* 

L2 11.03±0.225 6.436 L1-L3 
t = 0.401; p = 

0.698ns. 

L3 10.55±0.372 11.160 L2-L3 
t = 1.767; p = 

0.111ns. 

L* = luminozitatea; a* = coordonata culorilor complementare roşu – verde; b* = coordonata culorilor 
complementare galben – albastru. 
T- test (2-tailed)– pentru fiecare porţiune tranşată şi parametru colorimetric analizat, comparativ pe loturi
experimentale:
ns.diferenţe nesemnificative (p>0.05);* diferenţe semnificative (p<0.05);** diferenţe distinct semnificative
(p<0.01);
*** diferenţe foarte semnificative (p<0.001).
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Tabelul 2 

Caracterizarea culorii cărnii puilor loturilor experimentale L1, L2, L3 supusă congelării, 
după decongelare timp de 24 h 

Specificare 
Lot 

exp. 

HIBRID “ROSS – 308” (n = 15/ lot experimental) 

V% 
Interpretarea diferenţelor 

T-Test (2-tailed)

PU
L

PĂ
 S

U
PE

R
IO

A
R

Ă
 

L* 

L1 48.40±0.411 2.688 L1-L2 
t = -0.413; p = 

0.689 ns. 

L2 49.11±1.702 10.961 L1-L3 
t = -4.326; p = 

0.002** 

L3 53.35±1.142 6.771 L2-L3 
t = -2.293; p = 

0.048* 

a* 

L1 3.99±0.442 35.031 L1-L2 
t = 1.816; p = 

0.103ns. 

L2 3.31±0.284 27.194 L1-L3 
t = 1.643; p = 

0.135ns. 

L3 2.69±0.584 68.737 L2-L3 
t = 0.763; p = 

0.465ns. 

b* 

L1 11.51±0.563 15.465 L1-L2 
t = -2.341; p = 

0.044* 

L2 14.20±0.992 22.102 L1-L3 
t = -4.955; p = 

0.001*** 

L3 16.68±0.741 14.050 L2-L3 
t = -1.801; p = 

0.105ns. 

L* = luminozitatea; a* = coordonata culorilor complementare roşu – verde; b* = coordonata culorilor 
complementare galben – albastru. 
T- test (2-tailed)– pentru fiecare porţiune tranşată şi parametru colorimetric analizat, comparativ pe loturi
experimentale:
ns.diferenţe nesemnificative (p>0.05);* diferenţe semnificative (p<0.05);** diferenţe distinct semnificative
(p<0.01);
*** diferenţe foarte semnificative (p<0.001).
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Tabelul 3 

Caracterizarea culorii cărnii puilor loturilor experimentale L1, L2, L3 supusă congelării, 
după decongelare timp de 24 h 

Specificare 
Lot 

exp. 

HIBRID “ROSS – 308” (n = 15/ lot experimental) 

V% 
Interpretarea diferenţelor 

T-Test (2-tailed)

PU
L

PĂ
 IN

FE
R

IO
A

R
Ă

 

L* 

L1 47.91±0.732 4.832 L1-L2 
t = -1.096; p = 

0.301ns. 

L2 49.36±1.456 9.325 L1-L3 
t = 0.371; p = 

0.719ns. 

L3 47.27±1.184 7.920 L2-L3 
t = 1.049; p = 

0.321ns. 

a* 

L1 4.20±0.501 37.716 L1-L2 
t = 5.600; p = 

0.000*** 

L2 1.45±0.487 106.589 L1-L3 
t = -1.545; p = 

0.157ns. 

L3 4.89±0.331 21.377 L2-L3 
t = -6.204; p = 

0.000*** 

b* 

L1 14.06±0.530 11.927 L1-L2 
t = -0.941; p = 

0.371ns. 

L2 14.85±0.662 14.095 L1-L3 
t = 2.920; p = 

0.017* 

L3 11.88±0.806 21.451 L2-L3 
t = 2.697; p = 

0.025* 

L* = luminozitatea; a* = coordonata culorilor complementare roşu – verde; b* = coordonata culorilor 
complementare galben – albastru. 
T- test (2-tailed)– pentru fiecare porţiune tranşată şi parametru colorimetric analizat, comparativ pe loturi
experimentale:
ns.diferenţe nesemnificative (p>0.05);* diferenţe semnificative (p<0.05);** diferenţe distinct semnificative
(p<0.01);
*** diferenţe foarte semnificative (p<0.001).
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4.Concluzii

Prin compararea efectului metodelor de depozitare (congelare) asupra calităţii cărnii 

puilor loturilor experimentale, culoarea cărnii supusă congelării a suferit o închidere de 

culoare şi dobândirea în timp a unei culori mai roşiatice in cazul lotului experimental L3 

pentru toate regiunile anatomice studiate. 

Parametrul de luminozitatea determinat (L*) pentru probele analizate, între loturi au 

evidenţiat scăderile cele mai mari de luminozitate la musculatura pectorală comparativ cu 

celelalte regiuni anatomice studiate. 
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DIGITATION OF EDUCATION IN THE PANDEMIC CONTEXT 

DIGITALIZAREA EDUCAȚIEI ÎN CONTEXTUL PANDEMIEI 

Emanuela Tatiana PĂDURARIU1 
David-Alexandru PĂDURARIU2 

Abstract 

In the context of the global epidemic situation, all social groups have tried to 
transpose the safety and prevention measures imposed by the central authorities. Among the 
most affected systems was that of education. As the teacher's activity took place in the 
classroom, the teaching activity being a direct one, from teacher to student, a new approach 
to the teaching activity was needed. Classroom lessons were replaced with online lessons 
through computer platforms, and this was a real challenge for both teachers and students 
and parents. 

Keywords: access to education, Ministry of National Education, digitalization of 
education, alternative ways of teaching. 

1.Introducere

În contextul situației generate la nivel global de criză epidemiologică, toate 

categoriile sociale au încercat să transpună măsurile de siguranță și de prevenție a răspândirii 

impuse de autoritățile centrale. Printre cele mai afectate sisteme a fost cel al educației. Cum 

activitatea profesorului se desfășura în sala de clasă, activitatea de predare fiind una directă, 

de la profesor la elev, a fost nevoie de o nouă abordare a activității de predare. Lecțiile din 

sala de clasă au fost înlocuite cu cele online, prin intermediul platformelor informatice, iar 

acest lucru a fost reala provocare atât a cadrelor didactice, cât și a elevilor și a părinților. 

Abilitatea profesorilor pentru utilizarea platformelor informatice este o necesitate și o 

urgență a sistemului de educație. La nivelul Județului Iași au fost create, încă de la începutul 

suspendării activității didactice directe din sălile de curs, ghiduri de utilizare a diferitelor 

aplicații necesare bunei desfășurări a activității de predare-învățare-educare online, adresate 

atât cadrelor didactice, cât și elevilor. 

1Cadru didactic gr. I, padurariu_emanuela@yahoo.com. 
2 Avocat, Baroul Iași, padurariudavid@yahoo.com. 
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La nivel național a fost adoptat Ordinul nr. 5545 din 10 septembrie 2020 pentru 

aprobarea Metodologiei-Cadru privind desfășurarea activităților didactice prin intermediul 

tehnologiei și al internetului. 

2.Modalități de desfășurare a activității de predare online

Activitatea didacticăprin intermediul tehnologieişi al internetului este definită de 

Ordinul nr. 5545 din 10 septembrie 2020 pentru aprobarea Metodologiei-Cadru ca fiind o 

formă de organizare a procesului didactic ce implică înlocuirea orelor de predare-învăţare-

evaluare, care presupun prezența fizică a preşcolarilor/elevilor în sala de curs, cu activităţi de 

studiu individual şi activităţi didactice în sistem online. Activitatea este organizată de către 

cadrele didactice, acestea asigurând continuitatea procesului didactic prin intermediul 

tehnologiei şi al internetului una cu cealaltă”. 

Mediul educațional virtual este alcătuit din toate mijloacele digitale și de comunicare 

care pot asigura desfășurarea unui proces educațional prin activitățile specifice organizate. 

Din ansamblul acestor mijloace fac parte platforme digitale educaţionale sau destinate creării 

şi partajării resurselor educaţionale deschise, aplicaţii destinate comunicării prin intermediul 

tehnologiei şi al internetului specifice dispozitivelor: desktop, laptop, tabletă, telefon, cu 

ajutorul cărora se poate comunica în sistem de videoconferinţă și resurse informaţionale 

digitale - lecţie, test, tutorial etc. disponibile pe platforme digitale educaţionale, precum şi 

alte resurse de tip text, imagine, modele etc. ce pot fi folosite în procesul educaţional. 

Raportat la modalitățile de asigurare a securității mediului educațional virtual, 

aceasta se realizează conform directivelor UE privind securitatea cibernetică, precum și 

prelucrarea datelor cu caracter personal. 

Unitățile școlare sunt nevoite să urmeze o serie de etape prealabil desfășurării 

activității didactice online. Astfel, se va realiza o evaluare a capacităţii de desfăşurare a 

activității didactice prin intermediul tehnologiei şi al internetului, în vederea stabilirii 

necesarului de resurse informaţionale şi de resurse umane formate. După parcurgerea acestei 

etape, vor fi identificate soluţiile, în colaborare cu alte autorităţi şi instituţii publice, 

organizaţii nonguvernamentale, parteneri economici, pentru asigurarea resurselor 

desfăşurării activităţii în unităţile de învăţământ. 
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Unitatea de învățământ este ținută să asigure resurse pentru a familiariza cadrele didactice cu 

aplicațiile și platformele prin care se vor realiza seminarele online, cursurile online și 

tutorialele video. De asemenea, se vor colecta date statistice cu privire la accesul elevilor la 

mijloacele tehnologice, serviciile de interne, telefonie, radio și TV, la platformele și 

resursele       necesare în scopul proiectării activității-suport pentru activitatea didactică 

online spre a fi implementate soluțiile identificate. 

Se are în vedere 3 forme de comunicare prin intermediul tehnologiei și al 

internetului. Comunicarea sincronă presupune ca activitatea să se desfășoare într-un mediu 

virtual, unde elevii și cadrele didactice. Comunicarea asincronă se desfășoară tot în mediul 

virtual, doar că preșcolarii sau elevii au acces la materialele încărcate de cadrele didactice și 

pot accesa cursurile ulterior încărcării acestora pe platforme. Este o comunicare care permite 

elevului să învețe în momente diferite și este opusă ca modalitate de desfășurare celei 

sincron. Cea de a treia formă de comunicare este cea mixtă, este forma care le îmbină pe 

cele două, oferind elevului posibilitatea să studieze cursurile și materialele online chiar și 

după momentul lecției desfășurate online cu cadrul didactic. 

3. Atribuțiile actorilor implicaţi în organizarea şi desfăşurarea
activităţilor didactice online 

Inspectoratele școlare județene și cel al municipiului București le revine atributul de 

coordonare, prin inspectorii școlari a activității didactice prin intermediul tehnologiei și al 

internetului, realizate la nivelul unităților de învățământ. Aceștia vor evalua în prealabil 

capacitatea unităţilor de învăţământ din subordine de a desfăşura activitatea-suport de 

învăţare prin intermediul tehnologiei şi al internetului, în vederea stabilirii necesarului de 

resurse informaţionale şi de resurse umane formate. 

Este necesar ca după identificarea necesarului de resurse informaționale și umane să 

se stabilească o serie de soluții, în colaborare cu alte autorităţi şi instituţii publice, organizaţii 

nonguvernamentale, parteneri economici, pentru asigurarea premiselor desfăşurării activităţii 

în unităţile de învăţământ din subordine. 

Inspectorilor școlari le revine sarcina de a acorda sprijin cadrelor didactice în 

activitatea de proiectare a activităţilor de învăţare online, de elaborare a unor exemple de fişe 
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de lucru în vederea consolidării învăţării preşcolarilor/elevilor, de stabilire a sarcinilor de 

lucru, a proiectelor/portofoliilor care sprijină activitatea didactică desfășurată online și de a 

prezenta acestora resursele educaționale care pot fi utilizate în activitatea didactică 

desfășurată online. 

Conducerea unităţilor de învăţământ va trebui să informeze preşcolarii/elevii şi 

părinţii acestora asupra modalităţii de organizare a activităţii didactice prin intermediul 

tehnologiei şi al internetului în această perioadă, inclusiv cu privire la drepturile şi obligaţiile 

pe care le au. În eventualitatea în care nu se pot asigura dispozitive sau conexiune la internet 

pentru preșcolari/elevi care nu dispun de aceste mijloace, conducerea unității de învățământ 

va întreprinde demersuri către autorităţile locale pentru asigurarea acestora, conform 

cadrului legal aflat în vigoare. 

Profesorilor diriginți le revine obligația de a coordona activitatea clasei, prin 

cooperare cu celelalte cadre didactice, cu scopul de a asigura continuitatea participării 

elevilor la activitatea de învățare online, oferindu-le, în același timp elevilor și consilierea 

necesară participării acestora la activitățile didactice realizate online. 

Cadrele didactice vor proiecta activitățile didactice online, respectând principiile 

curriculare, elaborând sau adaptând resursele educaționale deschise, sesiunile de învățare pe 

platformele educaționale sa a aplicațiilor și a modalităților de evaluare online. Vor stabili 

împreună cu celelalte cadre didactice un program optim de predare-învățare-evaluare, 

respectând curba de efort a elevilor și evitând supraîncărcarea acestora. 

4.Desfăşurarea activităţii didactice în comunităţi dezavantajate

Secolul XXI este denumit secolul tehnologiei, accesul la internet și dispozitivele 

electronice fiind deja o parte integrantă din viața cotidiană a locuitorilor din marele orașe, 

dar persoanele din mediul rural au devenit defavorizate în acest context. 

Lipsa conexiunii la internet și a posibilităților financiare de achiziționare de 

dispozitive tehnice capabile să asigure buna desfășurare a activității didactice online 

constituie problema reală cu care se confruntă sistemul de educație din România. 

În aceste comunități defavorizate, în care cadrele didactice şi elevii au acces limitat la 

tehnologie sau nu au deloc, inspectoratele şcolare şi conducerea unităţilor de învăţământ, cu 
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sprijinul autorităţilor locale şi al altor parteneri, se văd nevoite să ia măsuri urgente pentru 

asigurarea activităţii de suport pentru învăţarea prin mijloace alternative, altele decât 

tehnologie şi/sau internet. 

Recomandarea venită din partea ministerului este să se proiecteze sarcini de lucru 

individualizate, care să corespundă cerințelor curriculare ale disciplinelor din planul de 

învățământ și adaptate fiecărui elev. Sarcinile de lucru trebuie să fie stabilite doar în baza 

conţinuturilor care au fost predate în clasă şi să fie centrate pe analiză şi aplicare. 

Sarcinile de lucru vor putea fi transmise către elevi utilizând transmisiunile radio sau 

TV locale, serviciile comunitare puse la dispoziția cetățenilor de către autoritățile locale, 

pentru distribuirea materialelor. Dacă subzistă limitarea accesului la mijloacele tehnologice 

și/sau internetului, activitatea cadrelor didactice care își desfășoară activitatea de predare în 

zonele defavorizate se va centra pe dezvoltarea de resurse educaționale specifice recuperării 

accelerate la întoarcerea elevilor în unitățile de învățământ. 

5.Concluzii

Este evident că societatea noastră traversează una dintre cele mai complicate 

perioade din istoria modernă. Activitatea profesorului din sala de clasă s-a transformat în 

activitate online, întâmpinând diferite dificutăți de natură tehnică. Se reorganizează procesul 

de învățare din temelii, iar elevii, părinții, cât și cadrele didactice învață și se adaptează 

împreună la noile cerințe impuse de instalarea pandemiei la nivel global. 
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LEGAL CITY – A NECCESITY IN THE PANDEMIC ER 

ORAȘUL JURIDIC - PROIECT ADAPTAT ACTUALULUI CONTEXT SOCIO-
JURIDIC PANDEMIC 

Maria PĂDURARU1 

Abstract 
This study aims the need for legal education among adolescents and, consequently, 

for projects having an impact on this curriculum, aimed at raising awareness of the need for 

compliance with the rule of law and, consequently, reducing the phenomenon of crime 

among them. 

The team I coordinated has given a valuable teaching material to young people 

understanding. Thus, in a tree-like structure, the following topics were approached: What is 

public administration and how does it work?;Public money in Romania; Criminal law – 

overview; What is corruption?. 

We belive that the-civic formation of the individual is one of the basic components of 

the Romanian education system and is becoming all the more necessary in the present 

society. The education of the population and, in particular, of the new generations, can be 

the pillar of resistance on which to build a fair view of society and the rules of conduct that 

must be respected, ubiquitous and create a rule of law where good faith is among us. 

The Legal City concept outlines those cities that create opportunities for civic and 

legal protection for its citizens, those cities that have the primary aim of encouraging the 

active responsible involvement of the community through various activities of civic and legal 

education. 

Key words: legal city, civic education, crime, corruption, public money, students, 

the new generation, 

1. Introducere

Prezentul articol își propune să prezinte necesitatea educației juridice în rândul 

adolescenților și, implicit abordarea unor proiecte cu impact în această arie curiculară care 

au ca și scop conștientizarea de către aceștia a necesității respectării normei de drept și, 

implicit, a reducerii fenomenului infracțional în rândul acestora. 

Echipa coordonată de mine și-a dedicat într-o premieră pentru orașul Iași, timp care 

l-a alocat realizării unui material didactic pretabil nivelului de înțelegere al acestora. Astfel

1 Mediator, mediere.negociere@gmail.com. 
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s-au abordat, într-o structură tip arbore următoarele tematici: Ce este administrația publică și

cum funcționează aceasta?; Banii publici în România; Dreptul penal – privire de ansamblu;

Ce este corupția?.

Pe de altă parte, programele derulate prin conceptul Legal City – Orașul Juridic au 

implicat și implică în continuare într-o manieră originală prin intermediul opiniilor unor 

specialiști în domeniile care vizează administrația publică probleme specific de drept penal 

cu punctarea statului minorului cu drepturi și obligații specifice cât și a creionării răspunderii 

juridice atât pentru minorii care nu respectă o anumită conduită cât și a celor care le incalcă 

drepturile. Conceptul își propune ca tinerii cărora li se adresează ghidul elaborat să aibă o 

prezentare în oglindă a unei educații juridice pentru viața reală punctand problemele posibile 

de natură legală cu care se poate confrunta această categorie de vârsta. 

În continuarea lucării supuse atenției dumneavostră vom proceda la o prezentare 

sumară a tematicilor abordate în cadrul proiectului Legal City. 

2. Ce este conceptul Legal City – Orașul juridic?

Orașul Juridic este un produs al conceptului Legal City, inițiat de Asociația pentru 

Dialog în Justiție și dezvoltat în parteneriat cu Primăria Municipiului Iași, Baroul Iași, 

Facultatea de Drept din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” Iași, Inspectoratul Școlar 

Județean Iași, Inspectoratul de Poliție Județean Iași, Direcția Generală Anticorupție, Agenția 

Națională Împotriva Traficului de Persoane-Centrul Regional Iași, Agenția Națională 

Antidrog-Centrul de Prevenire, Evaluare și Consiliere Antidrog Iași, și multe alte instituții 

care s-au alăturat pe parcurs. 

Conceptul Legal City conturează acele Orașe creatoare de oportunități de protecție 

civic-juridică pentru cetățenii săi, acele Orașe care au scopul principal de a încuraja 

implicarea activ responsabilă a comunității prin activități diverse de educație civică și 

juridică. Orașul Juridic este mai mult decât un proiect ce se bucură de sprijinul financiar al 

Primăriei Municipiului Iași, prin co-finanțarea pe care instituția i-o acordă pe Legea 

350/2005. Orașul Juridic reprezintă infrastructura societății, este reflexia unei echipe formată 

din specialiști bine pregătiți, pozitivi, încrezători, energici, muncitori, deschiși să 

împărtășească semenilor în mod gratuit toate informațiile pe care le dețin. Buna-credință, 

Responsabilitatea, Demnitatea, Libertatea, Naturalețea, Nonformalismul și dorința 

permanentă de Evoluție ne caracterizează. 
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Asociația inițiază și dezvoltă din 2016 proiecte civice și juridice, 2020 aducând 

Iașului statutul de Oraș Juridic, adică acea calitate înaltă a unui oraș animat de cetățeni 

responsabili, implicați, activi, informați civic și juridic. 

3. Temele abordate în cadrul proiectului

3.1.Ce este administrația publică 

Administrația publică este o activitate complexă organizată la nivel central și local 

pentru satisfacerea interesului comun al locuitorilor unei țări sau a unei unități administrativ-

teritoriale. Cuvântul „administrație” provine din limba latină unde minister era un slujitor al 

unei alte persoane. Prin urmare, scopul administrației publice este de a sluji interesul public 

prin asigurarea bunei funcționări a serviciilor publice și prin executarea unor prestații către 

particulari. 

Administrația publică reprezintă și o structură de autorități publice care desfășoară 

exclusiv o activitate de natură administrativă. În funcție de competența lor autoritățile 

administrației publice sunt organizate într-un sistem format din următoarele componente: 

a) administrația centrală: Președintele României; Guvernul; administrația publică

centrală de specialitate (ministere, organe centrale subordonate Guvernului sau ministerelor, 

autorități administrative autonome); instituții publice centrale subordonate ministerelor sau 

autorităților administrative autonome. 

b) administrația de stat în teritoriu: prefectul; serviciile deconcentrate ale

ministerelor și ale celorlalte organe centrale de specialitate. 

c) administrația locală: administrația locală de bază (consiliul local și primarul);

administrația locală intermediară (consiliul județean și președintele consiliului județean). 

Activitatea administrației publice se realizează în mai multe forme. La fel ca orice 

activitate umană și activitatea administrației presupune existența unor decizii, numite decizii 

administrative având în vedere că sunt adoptate de organele administrației publice. 

Principala formă de activitate o reprezintă actele administrative care sunt 

manifestări exprese de voință prin care se dă naștere, se modifică ori se sting raporturi 

juridice. Caracterul unilateral al manifestării de voință presupune faptul că actul 

administrativ are un regim de drept public fiind expresia voinței exclusive a organului 

administrației publice. 

O altă formă de activitate a administrației publice o reprezintă operațiunile 

administrative. Acesta sunt activități tehnico-materiale realizate de administrația publică în 

vederea elaborării, adoptării sau executării actelor administrative. Unele operațiuni 
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administrative sunt înscrisuri care premerg adoptarea sau emiterea actelor administrative și 

se numesc referate, rapoarte sau avize. Alte operațiuni sunt lucrări materiale în lipsa cărora 

actul administrativ nu s-ar putea adopta/emite sau nu ar putea produce efectele juridice 

urmărite: tehnoredactarea unui proiect, înregistrarea actului, datarea, ștampilarea. Sunt 

considerate operațiuni administrative și măsurile de ordine interioară (adrese, circulare etc.) 

luate în cadrul unei autorități publice pentru buna funcționare a acesteia precum și certificate 

și adeverințele.  

Indiferent de formă operațiunile administrative nu produc efecte juridice prin ele 

însele ci împreună cu actul administrativ pe care l-au pregătit, adoptat sau pus în executare. 

Pentru realizarea sarcinilor administrației publice este necesară existența unui 

personal de specialitate structurat pe linii ierarhice și funcții. Principala categorie de personal 

din cadrul unui organ al administrației publice o reprezintă funcționarii publici. 

Guvernul deține locul principal în organizarea administrației publice centrale 

exercitând, în conformitate cu prevederile art. 102 alin. (1) din Constituție, „conducerea 

generală a administrației publice”. El este alcătuit din prim-ministru, miniștri și alți membri 

stabiliți prin lege organică. 

Administrația publică centrală de specialitate este alcătuită din ministere și din alte 

organe centrale. Organele de specialitate ale administrației publice centrale sunt în 

subordinea Guvernului sau a ministerelor, ori sunt autonome. 

Ministerele au personalitate juridică și sediul în municipiul București. Competența 

materială a ministerelor este specializată, fiind limitată la anumite domenii de activitate, dar 

care se exercită la nivelul întregii țări. Ele sunt organizate într-o structură piramidală 

cuprinzând departamente, direcții generale, direcții, servicii și birouri. Ministerele sunt 

conduse de miniștri care au dreptul de a le reprezenta în raporturile cu celelalte autorități 

publice, cu persoanele fizice din țară sau din străinătate, precum și în justiție. Pentru 

realizarea atribuțiilor lor miniștrii emit ordine și instrucțiuni.  

Prefectul este reprezentantul Guvernului în teritoriu și este numit de Guvern în 

fiecare județ la propunerea ministrului de Interne. El este garantul respectării legii și a ordinii 

publice la nivel local exercită o formă specială de control (tutela administrativă) asupra 

actelor administrative adoptate sau emise de autoritățile administrației publice locale. Pentru 

realizarea atribuțiilor sale prefectul emite ordine, acte administrative de autoritate care pot 

avea caracter normativ sau individual. 

Consiliul local este autoritatea deliberativă a administrației publice locale prin care 

se realizează autonomia locală în comune, orașe și municipii și se rezolvă treburile publice 
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din aceste unități administrativ-teritoriale. El este compus din consilieri locali, aleși prin vot 

universal, egal, direct, secret și liber exprimat, pe circumscripţii electorale, pe baza 

scrutinului de listă de către cetățenii cu drept de vot din unitatea administrativ-teritorială în 

care urmează să-și exercite mandatul. Mandatul consiliului local este de 4 ani. 

Primarul este organ al administrației publice locale cu caracter executiv și în 

exercitarea atribuțiilor sale îndeplinește o funcție de autoritate publică. El este șeful 

administrației publice locale și reprezintă unitatea administrativ-teritorială în relațiile cu alte 

autorități publice, cu persoanele fizice sau juridice române sau străine, precum și în justiție.   

Consiliul județean este autoritate deliberativă a administrației publice locale, 

constituită la nivel județean pentru coordonarea activității consiliilor comunale, orășenești și 

municipale, în vederea realizării serviciilor publice de interes județean. Consiliul județean 

este compus din consilieri aleși prin vot universal, egal, direct, secret şi liber exprimat, pe 

baza scrutinului de listă, de către cetățenii cu drept de vot dintr-un județ. Mandatul 

consiliului județean este de 4 ani. În exercitarea atribuțiilor care îi revin, consiliul județean 

adoptă hotărâri, acte administrative care pot avea caracter normativ sau individual. 

Președintele consiliului județean este organ al administrației publice locale cu 

caracter executiv și reprezintă județul în relațiile cu celelalte autorități publice, cu persoanele 

fizice sau juridice române și străine, precum și în justiție. Este ales pentru un mandat de 4 

ani, prin vot indirect, dintre membrii consiliului județean, cu votul secret al majorității 

consilierilor în funcție. Actele emise de președintele consiliului județean se numesc 

dispoziții și sunt acte administrative care pot avea caracter normativ sau individual. 

3.2 Banii publici în România 

Banii publici sunt sumele cu care persoanele fizice și juridice contribuie obligatoriu 

prin efectul legii la formarea unor resurse comune administrate de stat, instituții sau unități 

administrativ-teritoriale. 

Persoanele fizice și companii au activități lucrative, din care obțin venituri. Din 

aceste venituri, puterea publică, prin lege, preia o parte cu titlu de impozit, taxă ori 

contribuție. Scopul general este asigurarea de servicii publice: drumuri, școli, spitale, 

pașapoarte, poliție, pompieri etc. Astfel, din banii publici se construiesc clădiri, se plătește 

personal, se achiziționează echipamente pentru respectivele servicii publice. 

Persoanele fizice și juridice datorează: 
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Sume de bani datorate în momentul în care se realizează venituri ori se 

fac cheltuieli. Amintim impozitul pe venit (pentru persoane fizice), pe 

profit (pentru companii mari), TVA (pentru consum) și accize (pentru 

consum). 

Sume de bani datorate în momentul utilizării unui serviciu public. Spre 

exemplu: taxa de pașaport, taxa de drum, taxa de parcare. 

Sume de bani datorate pentru a avea calitatea de asigurat în sistemul 

de sănătate (beneficiind de servicii medicale), sistemul public de 

pensii (la vârsta de pensionare se va plăti pensia) și sistemul de 

asigurări de șomaj. Calitatea de asigurat o pot avea numai persoanele 

fizice. Unele persoane au calitatea de asigurat din lege, fără a contribui 

(spre exemplu, copii). 

Impozitul pe profit este aplicat companiilor mari și altor persoane juridice. Acestea 

datorează o parte (16%) din profitul lor (ca diferență între venituri și cheltuielile făcute 

pentru a obține aceste venituri). Profitul se determină pe perioade de timp: trimestru, 

semestru, an. Spre exemplu, o fabrică de papuci are venituri, pe trimestrul I 2017 de 500.000 

de lei și cheltuieli de 50.000 de lei chirie, 200.000 salariați, 150.000 materii prime. Astfel, 

profitul este de 100.000 lei. Impozitul pe venitul microîntreprinderilor este aplicat 

companiilor mici. Acestea datorează o sumă de 1 ori 3% din totalul veniturilor lor (se scad 

doar anumite cheltuieli). Față de exemplul anterior, impozitul s-ar aplica pe suma veniturilor 

fără a scădea cheltuielile deductibile.  

Impozitul pe venit este aplicabil doar persoanelor fizice. La persoanele fizice, sunt 

impozabile o varietate de venituri, din salarii, din activități independente, din activități 

agricole, din cedarea folosinței bunurilor (închirieri), din investiții (dobânzi bancare), din 

pensii, din premii și jocuri de noroc. Astfel, este recomandabil, ca atunci când o persoană 

fizică încheie un contract din care realizează venituri, să verifice dacă acele venituri sunt 

impozabile – prin lectura Codului Fiscal - și apoi  să se adreseze administrațiilor financiare 

pentru a plăti acel impozit. 

TVA-ul sau taxa pe valoare adăugată este un impozit indirect pe consumul de bunuri 

ori servicii. Spre exemplu, merg și cumpăr o pâine. Primesc bon, pe bon este indicat prețul 

produsului, valoarea TVA (TVA colectată) și prețul total. Eu plătesc vânzătorului prețul 

Impozite 

Taxe 

Contribuțiile
sociale 

Persoanele fizice și juridice datorează: 
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total. Vânzătorul va înregistra separat TVA colectată. Acea pâine a fost și ea cumpărată de 

vânzător, care a plătit către furnizorul său TVA cuprins în factura primită (TVA deductibilă). 

La finalul perioadei fiscale, magazinul va scădea din TVA colectată TVA deductibilă și va 

vira diferența la bugetul de stat.  

 

 

Accizele sunt tot impozit indirect pe consumul anumitor bunuri: tutun, alcool, 

combustibili.  Acestea se achită în prețul produsului, fără a fi individualizate. Spre exemplu, 

la benzinărie, prețul afișat include acciza. 

Impozitele locale sunt impozite datorate pentru bunurile aflate în proprietate: 

terenuri, clădiri, autovehicule. Sunt impozite datorate la bugetul unde sunt situate bunurile 

ori unde are proprietarul domiciliul. Sunt impozite mici, care se plătesc an de an. 

Impozitele directe se plătesc ”direct” pe bază de declarație a contribuabilului. În 

unele cazuri, se face reținere la sursă, spre exemplu, plătește angajatorul pentru angajat. 

Impozitele indirecte – TVA și accize se plătesc în prețul final al produsului cumpărat. 

Comerciantul este cel care va identifica aceste sume și le va vira la bugetul de stat. 

 Ce se întâmplă dacă un contribuabil nu își îndeplinește obligațiile de plată a 

impozitelor? Fapta de a nu declara venituri impozabile sau de a le declara incorect constituie 

infracțiune de evaziune fiscală și se pedepsește cu închisoarea de la 2 la 8 ani. Spre exemplu, 

dacă închiriem un apartament este necesar să se încheie un contract scris înregistrat la 

ANAF. Principala instituție care se ocupă cu gestiunea creanțelor fiscale centrale este 

Agenția Națională de Administrate Fiscală – ANAF. ANAF are direcții, administrații în 

fiecare județ, municipiu, oraș. Aceste instituții țin evidența contribuabililor (spre exemplu, 

cunosc ce venituri au realizat aceștia), țin evidența creanțelor (cine ce are de plătit?) și la 

nevoie fac acțiuni de control. 

 

TVA colectat TVA deductibilă 

Pâinea Pâinea 
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Sistemul de drept al unui stat (inclusiv cel al României), ca totalitate de norme 

juridice în vigoare la un anumit moment dat (denumit și sistem juridic național, sau 

autohton), poate fi comparat cu un arbore, care își desface unitatea în mai multe ramuri. 

Aceste ramuri ale dreptului cuprind ansamblul normelor juridice, precum: drept civil, drept 

penal, drept administrativ, drept financiar – fiscal etc., toate fiind întemeiate pe trunchiul 

esențial, reprezentat de dreptul constituțional. 

Astfel, dreptul penal, ca ramură de drept distinctă, autonomă față de alte ramuri ale 

dreptului nostru național, este reglementat, în principal, prin intermediul Codului penal. Fără 

a exista o definiție expresă, oficială, a dreptului penal, se consideră că acesta reprezintă acea 

ramură a dreptului prin care se realizează, în principal, apărarea socială în contra faptelor 

celor mai periculoase, posibil a se comite într-o societate, la un anumit moment dat 

(respectiv, împotriva persoanelor care le comit pe acestea). Astfel, dacă prin intermediul 

domeniului militar de activitate, statul vizează să se protejeze împotriva unor posibile 

agresiuni provenite din exterior, prin intermediul dreptului penal, statul (și prin acesta, 

societatea în sine) urmărește să se apere împotriva agresiunilor interne, împotriva acelor 

persoane periculoase, care, prin faptele deosebit de grave pe care le-ar comite, ar afecta 

profund ordinea de drept, bunul mers al evoluției sociale, atentând la atributele esențiale ale 

statului (precum: unitatea și integritatea teritorială, independența acestuia etc.), sau la 

drepturile și libertățile fundamentale ale persoanelor aflate sub autoritatea sa (fie ei cetățeni 

români, fie străini aflați pe teritoriul României), vătămându-le sau punându-le acestora în 

primejdie (spre exemplu): viața, integritatea corporală, sănătatea, libertatea, patrimoniul ș.a. 

Această apărare socială este realizată de către stat, prin intermediul dreptului penal, 

stabilindu-se / prevăzându-se în lege (legea penală) care fapte sunt atât de periculoase, de 

nedorite, încât sunt interzise cu titlu de infracțiuni, adică de fapte ilicite a căror comitere 

atrage, ca regulă, aplicarea de pedepse – acestea fiind cele mai severe sancțiuni juridice 

posibile, existente într-o societate. Pedeapsa este o specie aparte de sancțiune juridică, 

specifică exclusiv dreptului penal; nu există pedepse civile, pedepse administrative, pedepse 

disciplinare etc. Prin urmare, pentru că pedepsele sunt numai sancțiuni penale (de altfel, 

denumirea de drept penal derivă din baza terminologică a conceptului de pedeapsă, ambele 

decurgând din cuvântul latin poena), este incorect a se preciza, în raport de pedeapsă, că 

aceasta este penală; sintagma pedeapsă penală reprezintă o tautologie, un pleonasm. 

Infracțiuni sunt doar acele fapte neconvenabile societății, interzise prin lege penală, sub 

sancțiunea unei anumite sancţiuni specifice: pedeapsa. Operațiunea prin care legiuitorul 

prevede / descrie un asemenea tip de faptă, drept infracțiune, în legislaţie, poartă denumirea 

3.3. Dreptul penal privit în ansamblul său
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de incriminare. Prin urmare, termenul de incriminare este specific operațiunii de prevedere 

legislativă a unei conduite ca fiind interzisă prin intermediul dreptului penal, sub 

amenințarea unei pedepse; acest concept nu poate fi corect întrebuințat, prin urmare, în 

limbaj juridic de specialitate, pentru a desemna situația unei persoane care este acuzată de 

săvârșirea unei infracțiuni (așa cum se întrebuințează, uneori, noțiune, în vorbirea curentă). 

Pentru a desemna această acuzație se poate vorbi despre învinuirea unei persoane, despre 

acuzarea unei persoane, despre suspectarea unei persoane; atunci când acuzație este formal 

adusă, persoana în cauză urmând a fi judecată pentru infracțiunea respectivă, se poate vorbi 

de inculparea acelei persoane; dacă ea a fost găsită vinovată, de către instanță, se poate 

discuta despre condamnarea acelei persoane... niciodată, însă, despre incriminarea sa. Doar 

faptele pot fi incriminate, de către legiuitor (= prevăzute / descrise ca infracțiuni), iar nu 

persoanele! 

După cum s-a indicat mai înainte, domeniul dreptului penal este reglementat (în 

aspectele sale esențiale), prin Codul penal. În momentul actual, Codul penal al României, ca 

act normativ, este reprezentat de Legea nr. 286/2009(publicată în Monitorul Oficial al 

României, Partea I, nr. 510 din 24 iulie 2009), fiind în vigoare cu începere de la 1 februarie 

2014. 

Alături de Codul penal, dreptul penal, ca ramură a sistemului juridic, mai este 

reglementat și prin alte acte normative, anume: fie tot legi (acte normative emise de către 

Parlament – reprezentând autoritatea legiuitoare a țării, puterea legislativă), fie ordonanțe de 

urgență ale Guvernului (acte normative emise de către Guvern – autoritate care reprezintă o 

parte principală a puterii executive a statului).Prin acestea sunt reglementate domenii 

specifice de activitate, care vizează dreptul penal sau vizează și dreptul penal (alături de alte 

ramuri ale dreptului), particularitățile impunând reglementarea lor separată față de 

prevederile cuprinse în Codul penal. 

Se apreciază că dreptul penal, ca ramură a sistemului juridic, ca domeniu de 

reglementare, reprezintă o entitate unitară (un tot, un întreg), care este construit în jurul a trei 

instituții fundamentale, reprezentând pilonii – piesele de rezistență ale acestuia. Aceste 

instituții fundamentale, într-o succesiune logică (cele din urmă decurgând din cele dintâi), 

sunt reprezentate de: infracțiune, răspunderea penală și sancțiunile de drept penal! Astfel: 

comiterea unei infracțiuni generează / atrage răspunderea penală a persoanei care a săvârșit-

o; angajarea răspunderii penale (ca regulă) se încorporează / ia forma unei anumite sancțiuni 

de drept penal, instituită / aplicată persoanei infractorului (și nimănui altcuiva, căci, spre 

deosebire de alte forme de răspundere juridică, răspunderea penală este strict personală; 
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răspunderea penală, în plus, nu este nici obiectivă, nici colectivă, ci subiectivă și 

individuală). 

În dreptul penal există mai multe categorii de sancţiuni, denumite sancţiuni de drept 

penal, anume: pedepse (principale şi secundare, pentru persoanele fizice şi pentru persoanele 

juridice), măsuri educative (pentru infractorii minori) şi măsuri de siguranţă. Măsurile de 

siguranţă rămân a fi apreciate doar ca sancţiuni de drept penal, iar nu ca sancţiuni penale 

efective, luarea lor putând fi efectuată şi în raport de persoane care nu au comis infracţiuni, 

ci doar fapte prevăzute de legea penală, nejustificate (aşadar, persoane care nu primesc 

calificarea de infractori, ci doar pe aceea de făptuitori, în raport de o faptă incriminată) – 

spre exemplu: un iresponsabil care a comis un omor poate fi internat medical într-o instituţie 

sanitară de specialitate în tratarea afecţiunilor psihice; unui minor nerăspunzător penal care a 

ucis o persoană, cu un pistol găsit la întâmplare, urmează a i se confisca arma, pentru a nu 

mai împuşca şi alte persoane, pe viitor etc. 

Orice faptă incriminată constituie infracţiune atunci când a fost săvârşită în concret şi 

a produs urmarea (rezultatul) specific, propriu acesteia, avut în vedere de legiuitor (acela în 

vederea evitării căreia / căruia acesta a interzis comiterea faptei în cauză). Unele fapte 

incriminate pot constitui însă infracţiuni chiar şi atunci când nu au produs urmarea 

respectivă, fiind doar încercată cauzarea acesteia prin comiterea faptei / acţiunii 

infracţionale, situaţie denumită: tentativă. Spre exemplu, în cazul unui omor, rezultatul firesc 

constă în moartea victimei, dar chiar şi atunci când persoana vătămată nu moare, 

supravieţuind acţiunii de ucidere, cel care a încercat suprimarea vieţii acesteia urmează a fi 

considerat infractor şi tras la răspundere penală pentru o tentativă de omor. 

Pentru a se reţine tentativa unei infracţiuni, sunt necesare mai multe condiţii, printre 

care: infracţiunea trebuie să fie una la care tentativa este posibilă (spre exemplu, tentativa nu 

este posibilă la infracţiunile comise din culpă, căci nu se poate încerca producerea unui 

rezultat care, dacă ar fi apărut, ar fi reprezentat consecinţa unei greşeli, iar nu a unei fapte 

intenţionate); legea trebuie să fi indicat în mod expres că tentativa posibilă a respectivei 

infracţiuni este relevantă penală, deci că se pedepsește (legiuitorul trebuie să fi incriminat şi 

tentativa infracţiunii respective, iar nu doar fapta consumată – adică activitatea infracţională 

corespunzătoare producerii rezultatului normal al activităţii în cauză). Dacă sunt întrunite 

condiţiile pentru ca tentativa să constituie infracţiune şi să atragă răspunderea penală, atunci, 

de regulă, sancţiunea (pedeapsa) aplicabilă infractorului va fi mai puţin severă decât aceea 

care ar fi fost aplicabilă dacă fapta era consumată (de principiu, instanţa va trebui să 
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stabilească o pedeapsă între limitele reduse la jumătate ale pedepsei prevăzute de lege pentru 

infracţiunea în formă consumată; de pildă, un omor – simplu – consumat atrage o pedeapsă 

principală cu închisoarea de la 10 la 20 de ani, aşadar tentativa de omor va conduce la o 

pedeapsă cu închisoarea între 5 și 10 ani). 

Desigur, cele astfel expuse nu reprezintă decât un minim generic de informaţie 

(necesară și utilă) în materia dreptului penal, creionând o viziune de ansamblu asupra acestei 

deosebit de importante ramuri de drept, a cărei cunoaștere constituie o obligație pentru orice 

persoană aflată sub autoritatea statului român (cetățean român sau străin aflat pe teritoriul 

României). Este de evidențiat, în mod deosebit, că necunoașterea sau cunoașterea greșită a 

legii penale nu reprezintă o apărare care să poată înlătura (ca regulă) aprecierea unei fapte 

incriminate comise ca reprezentând infracțiune, respectiv care să poată apăra pe făptuitor de 

răspundere penală și sancționare penală! Prin urmare, orice subiect de drept având capacitate 

penală activă (inclusiv minorii care au împlinit deja 16 ani, respectiv cei care au trecut de 14 

ani, dar nu încă de 16 ani – dacă au discernământ dovedit la data comiterii faptei) trebuie să 

se intereseze de faptele a căror săvârșire este interzisă de legea penală, cu titlu de infracțiuni, 

evitând a le comite pe acestea în desfășurarea activităților cotidiene, în relațiile stabilite cu 

diverse alte persoane. 

3.4. Ce este corupția 

Din punct de vedere etimologic, cuvântul corupţie provine din latinescul coruptio, – 

onis şi din limba franceză (corruption), însemnând comportamentul unui funcţionar care, în 

schimbul banilor sau al altor foloase necuvenite, tranzacționează atributele funcţiei pe care o 

deține. La accepțiunea de mai sus, în concept mai intră depravarea, abdicarea de la cinste sau 

de la datorie. 

La un moment dat în timp, cuvântul corupţie a însemnat decădere şi deteriorare 

morală. Azi, definiţia scurtă este abuzarea puterii publice pentru câştiguri personale.  

Pornind de la sensul comun al termenului corupţie, ca fiind o abatere de la moralitate 

sau de la lege, din perspectivă criminologică corupţia reprezintă un comportament deviant de 

la anumite standarde sociale. Din punct de vedere criminologic, corupţia este o activitate 

ilegală sau imorală prin care un individ, profitând de funcţia publică pe care o ocupă, 

acţionează în vederea obţinerii unor beneficii sau avantaje personale. 
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Corupţia este un fenomen social a cărui existență și înflorire determină scăderea 

nivelului de trai general, deoarece corupția se hrăneşte cu resurse care sunt deturnate din 

fondurile publice sau care nu mai ajung în acest loc. Pentru societate, corupţia reprezintă un 

rău care produce consecinţe negative şi destructive, deoarece ea perturbă grav derularea 

relaţiilor sociale la nivel instituţional şi interpersonal, determinând diminuarea prestigiului 

autorităţilor și instituțiilor publice. Neîncrederea în instituţii sau autorităţi publice generează 

efectul bulgărelui de zăpadă care creşte în volum pe măsură ce se rostogoleşte în societate. 

Dintr-o altă perspectivă, fenomenul corupţiei funcţionează după regula vaselor 

comunicante, astfel că avantajele dobândite prin acte de corupţie de anumite persoane se 

bazează pe dezavantaje sau pierderi pentru altele. 

Corupţia se prezintă deseori ca un cerc vicios, ea manifestându-se, în unele cazuri, ca 

o afacere privată în sânul instituţiilor sau autorităţilor publice. Corupţia se alimentează din ea 

însăşi, deoarece nu pot exista funcţionari corupţi fără ca anumiţi particulari să ceară servicii 

ilegale din partea acestora. Fără sprijinul membrilor societăţii sau în lipsa unei acceptări 

tacite din partea acestora, corupţia nu ar mai putea exista, deoarece ea presupune întotdeauna 

doi factori: corupătorul şi coruptul. 

Există multe definiţii ale corupţiei şi ele sunt în mod constant subiect al schimbării ca 

urmare a percepţiilor schimbătoare asupra fenomenului. De aceea, este mai uşor să 

identificăm corupţia prin caracteristicile sale mai degrabă decât încercând să o definim. 

Compararea diverselor concepte despre corupţie ne arată că acţiunile circumscrise acestui 

fenomen în general includ următoarele elemente:  

- o persoană cu autoritatea (puterea) de a adopta decizii cu relevanţă pentru societate;  

- prevederi legale care reglementează luarea de decizii (legislaţie, principii, criterii, 

proceduri);  

- o persoană sau persoane care doresc o decizie favorabilă lor;  

- schimb reciproc avantajos între persoana care ia decizia şi persoana sau persoanele 

care doresc decizia;  

- norme încălcate de luare a deciziilor, daune cauzate societăţii. 
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Cu alte cuvinte, corupţia înseamnă cumpărarea sau vânzarea de decizii care nu 

respectă justiţia. Justiţia poate lua o formă legală (în cazurile în care se încalcă o normă 

scrisă) sau una morală (în cazurile în care nu există standarde de comportament însă bunul 

simţ sugerează că actul este nejust). Urmând definiţiile de mai sus, deciziile corupte sunt 

doar acelea care se „vând” de către funcţionari publici sau politicieni, în timp ce corupţia 

însăşi poate fi publică sau politică. De fapt, corupţia poate să apară şi în sectorul 

neguvernamental şi este considerată o acţiune ilegală atunci când afectează interesul public. 

Deciziile vândute pot influenţa multe aspecte diferite (asigurarea sau facilitarea 

obţinerii unor servicii, permise sau vize; recrutarea şi promovarea angajaţilor; adoptarea 

unor legi; abolirea unor pedepse; ascunderea unor acte ilegale; remunerarea sau alte beneficii 

materiale; burse; decizii de stat; furnizarea unor informaţii secrete; scutirea de taxe etc.). În 

schimbul acestor decizii, se pot oferi multe forme de recompensă, deci sunt multe forme de 

corupţie şi ele sunt greu de clasificat. Corupţia este un fenomen destul de complex care se 

manifestă sub diferite forme, dintre care putem evidenţia: 

■ darea/luarea de mită - implică două persoane: cea care promite sau dă un bun sau

alt folos şi cea care îl solicită sau primeşte pentru îndeplinirea licită sau ilicită a unui act care 

intră în atribuţiile de serviciu, neavând importanţă cui aparţine iniţiativa actului de corupere. 

■ traficul/cumpărarea de influenţă - reprezintă în general un serviciu

vândut/cumpărat de persoana care face/obţine promisiunea că va interveni pe lângă un 

funcţionar public pentru ca acesta să îndeplinească sau nu un act ce intră în competenţa sa.  

Exemplu: O persoană îi promite unui terț că, întrucât îl cunoaște pe primarul din 

localitate, va obține de la acesta o finanțare din fonduri nerambursabile pentru firma terței 

persoane, chiar dacă aceasta (firma) nu îndeplinește criteriile prevăzute legal în acest sens.   

■ primirea de cadouri - implică primirea unor foloase în timpul exercitării atribuţiilor

pentru favorizarea formării unor legături şi obţinerea unor avantaje din partea funcţionarului. 

Exemplu: O profesoară dă foarte multe teme pentru acasă. Pentru a fi bine pregătiţi, 

elevii trebuie să citească mult şi au de lucru în fiecare după-amiază şi chiar şi la sfârşit de 

săptămână. Mama unei eleve merge la şcoală, vorbeşte cu profesoara și îi oferă acesteia un 

buchet de flori. Nimeni nu ştie despre ce anume au vorbit, dar după această vizită, eleva 

respectivă primeşte cele mai puţine şi mai simple sarcini de lucru. 
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■ şantajul - presupune obţinerea de foloase prin presiuni și amenințări;  

■ favoritismul sau „cumătrismul” - desemnează ajutorul dat celor apropiaţi (prieteni, 

asociaţi etc.), pentru numirea în anumite posturi pe criterii ce ţin de relaţii de prietenie şi nu 

de competenţă.         

Exemplu: La o instituție publică s-a scos la concurs postul de contabil șef. Acest post 

a fost ocupat de o anumită persoană, care nu a obținut nota cea mai mare la testul grilă, dar 

este prietenă cu directorul instituției. 

■ „nepotismul” - formă de favoritism constând în facilitarea angajării în sistem a 

rudelor, în condiţii ilegale.  

Exemplu: S-a numit directorul muzeului regional din oraşul ,,X”. Acesta este nepotul 

preşedintelui consiliului judeţean. 

■ folosirea informaţiilor confidenţiale - se referă la utilizarea pentru sine sau prieteni 

a informaţiilor cunoscute în exercitarea atribuţiilor de serviciu; 

■ fraudarea alegerilor şi intervenţia în alegeri;  

■ comisionul reciproc - se rezumă la formarea unei relații de schimb de favoruri 

efectuate contrar atribuțiilor de serviciu. 

3.4.1 Câteva posibile remedii ale fenomenului corupţiei 

Conținutul și, mai ales, eficacitatea măsurilor de prevenire și combatere a corupției, 

trebuie stabilite, respectiv verificate, prin întreprinderea unor activități menite să contribuie 

la cunoaşterea corespunzătoare a formelor concrete de manifestare a faptelor de corupţie. 

Lipsa unor informații relevante și, pe cât posibil, exhaustive, despre faptele de corupţie 

existente în societate, poate conduce la luarea unor măsuri inadecvate, astfel că, în loc să se 

prevină și limiteze fenomenul corupției, acesta se poate menține sau chiar crește în 

intensitate.Din nefericire, pe cât de sigură este vechimea corupţiei, pe atât de certă este şi 

imposi bilitatea eliminării totale a acesteia din societăţile umane contemporane, astfel că în 

prezent nu se mai vorbeşte despre eradicarea fenomenului corupţiei, ci se discută despre 

reducerea corupţiei în limite rezonabile, care să fie socialmente suportabile, deoarece în 

orice societate au existat şi există funcţionari care urmăresc realizarea unor foloase ilicite de 
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pe urma funcţiei lor, precum şi cetăţeni care să apeleze la „serviciile” unor asemenea 

funcţionari. Câteva posibile remedii pentru prevenirea și combaterea corupției: 

● Eliminarea, din viața politică și din instituțiile sau autoritățile publice, a 

persoanelor corupte, pe o anumită durată. La înfăptuirea unei politici corecte, în care 

persoanele corupte să fie eliminate din viaţa publică, este necesară şi participarea opiniei 

publice, care trebuie să sancţioneze de fiecare dată pe toţi politicienii corupţi, fie prin 

retragerea sprijinului electoral, fie prin sesizarea autorităţilor cu privire la existenţa unor 

fapte de corupţie. Vigilenţa societăţii civile este cu atât mai necesară cu cât, uneori, puterile 

statului pot ajunge la înţelegeri antisociale tacite. 

● Stabilitatea, claritatea, predictibilitatea, aplicarea promptă și egală a legislației. O 

lege stabilă, clară, predictibilă, aplicată prompt și în mod egal reprezintă o condiție sine qua 

non pentru diminuarea corupției. 

● Transparența organizării, funcționării și deciziilor instituțiilor și autorităților 

publice. Accesul foarte facil al cetățenilor la modul cum sunt organizate, la regulile de 

funcționare și la modalitatea în care sunt adoptate actele autorităților și instituțiilor publice 

constituie standardul minim ce poate concura la prevenirea și combaterea corupției 

funcționarilor publici. 

● Simplificarea procedurilor și eliminarea posibilităților de subiectivism sau 

arbitrariu din autoritățile și instituțiile publice. Eliminarea din atribuțiile funcționarilor 

publici a instrumentelor sau posibilităților prin care aceștia ar putea să distorsioneze actul 

sau decizia autorităților sau instituțiilor publice.         

● La momentul actual, un remediu foarte important şi general acceptat pentru 

prevenirea și combaterea corupției îl constituie educația.  

Despre educație Platon spunea că este „arta de a forma bunele deprinderi sau de a 

dezvolta  aptitudinile native pentru virtute ale acelora care dispun de eleˮ. Aristotel, în 

lucrarea sa „Politicaˮ, considera că „educația trebuie să fie un obiect al supravegherii 

publice, iar nu particulareˮ, iar  filosoful german Immanuel Kant, aprecia că educația 

contribuie la valorificarea naturii umane în folosul societății: „Este plăcut să ne gândim că 

natura omenească va fi mai bine dezvoltată prin educație și că se poate ajunge a i se da o 

formă care să-i convină cu deosebire. Aceasta ne descoperă perspectiva fericirii viitoare a 

neamului omenesc”. 
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Preșcolarii, elevii și studenții trebuie să fie educați în spiritul incoruptibilității. Printre 

disciplinele de studiu trebuie să figureze cultura civică și juridică. Oamenii trebuie să știe de 

mici ce înseamnă corupție și ce consecințe produce existența acestui fenomen. 

4.Concluzii 

Educația populației și, în special, a noilor generații poate fi pilonul de rezistență pe 

care să se construiască o viziune corectă asupra societății și a normelor de conduită ce 

trebuiesc respectate, omniprezente și care să creeze un stat de drept unde să predomine buna 

credință. Introducerea în cadrul curriculei școlare și predarea sistematică a noțiunilor juridice 

adaptate vârstei, dublate de o atitudine exemplară și de o instruire permanentă a cadrelor 

didactice, vor duce la crearea unor modele demne de urmat și a unor repere corecte în 

gândirea elevilor. În cadrul acestor ore ar trebui să fie prezentate formele, cauzele şi 

consecinţele nerespectării legilor, metodele de identificare, prevenire şi combatere ale 

fenomenului infracțional, dar şi cui se pot adresa dacă sunt martorii unor fapte penale. De 

asemenea ar putea fi organizate întâlniri cu experți în domeniu, dezbateri și competiții 

școlare în care să fie abordate diverse tematici în spiritul civic al respectării normelor 

juridice. O astfel de programă ar pune bazele formării unor caractere sănătoase, încurajând o 

mai mare implicare a elevilor în lupta pentru menținerea ordinii civice. 

Formarea moral-civică a individului este una dintre componentele de bază ale 

sistemului educativ românesc şi devine cu atât mai necesară în societatea actuală. O luptă 

împotriva celor ce nu se supun legii  fără un cadru de prevenire este asemenea unei lupte cu 

morile de vânt: fără a combate sursa problemei prin abordarea unui nou mod de a gândi a 

viitoarelor generaţii, lupta este ca şi pierdută.  
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THE CHALLENGES OF THE PROFESSION OF MEDIATOR IN THE 
TIME OF COVID 19 VS. COVID 20 

PROVOCĂRILE PROFESIEI DE MEDIATOR ÎN CONTEXTUL CO-VID 19 
VS CO-VID 20 

Liliana ȘTEFAN1 

Abstract 

Mediation is the most elegant way of resolving our conflicts amicably. Discretion, 

speed of procedures, cost reduction, satisfaction of the interests of both parties make us all 

understand that it can be done. 

This concept has evolved in procedural terms, today mediation meetings can be done 

through the divine virtual channels of communication , exclusive online mediation". 

Mediation is becoming a challenge for mediators in the context of the pandemic facing the 

whole of global society, and they must think in metaphorically speaking, geographical terms 

both in terms of communication, competence and legislation. 

I believe that we need national projects in order to educate the society but it is also 

important that every citizen knows how to solve their problems outside the increasingly busy 

and demanding court procedures, especially given the danger of the justiciable in the face of 

the coronavirus pandemic. 

Key words: mediation, conflicts, quick solutions, challenges, pandemic 

1.Introducere

Medierea a evoluat din punct de vedere procedural, astăzi ședințele de mediere se pot 

face prin divese canale virtuale de comunicare ,, mediere exclusivă online”. În aceste 

condiții medierea  devine o provocarea pentru mediatori în contextul pandemiei cu care se 

confruntă întreaga societate globală, ei trebuind să gândească în termeni metaforic vorbind,, 

geografici” atât din punct de vedere al comunicării, competenței și legislației. 

De aceea trebuie să eliminăm barierele din calea dezvoltării noastre, fiind cât mai 

creativi. Provocările prezentului au făcut ca medierea online, chiar dacă nu este acea mediere 

romanțată idilic, să permită disponibilitatea și accesul în cele mai îndepărtate colțuri ale 

lumii, aducând oameni și situații care altfel nu puteau accesa o astfel de procedură, 

beneficiul material fiind unul real, față de toate părțile implicate. 

1 Mediator, stefanliliana@gmail.com. 
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2. Provocările profesiei de mediator în contextul pandemiei 

Mă gândesc de ceva timp ce ar trebui să facem ca viitorul nostru să nu fie afectat de 

ceea ce facem sau nu facem pentru mediere. Fiind puși într-o situație neprevăzută, 

profesioniștii în domeniu nu au avut altă opțiune decât aceea de a se plia pe cadrul trasat de 

războiul pandemic, ducând astfel mediul online mai aproape de justițiabili, oferind soluții 

practice, rapide, satisfăcând pretențiile părților implicate în procesul de mediere 

Consider că avem nevoie de proiecte la nivel de țară prin care să educăm justițiabilul, 

dar în același timp este important ca fiecare cetățean să cunoască cum poate să își rezolve 

problemele în afara instanțelor de judecată tot mai aglomerate și care necesită o degrevare 

serioasă, mai ales dat fiind pericolul ce privește justițiabilul din prisma pandemiei 

coronavirusului. 

Toate acestea conduc la ideea, unanim acceptată, că avem nevoie de schimbări și de 

transformarea din temelie a tot ce înseamnă conceptul de mediere, avem nevoie de susținere. 

E timpul ca Societatea  românească să privească cu deschidere medierea, să înțeleagă 

că există și un alt mod de rezolvarea a conflictelor, iar această cale nu este instanța de 

judecată.  

Trebuie implementat conceptul şi procedura medierii în toate structurile societăţii. De 

aceea, prin viziune, idei noi şi implicare activă trebuie să demarăm proiecte ce se adresează 

tuturor cetăţenilor, mediului de afaceri, organelor judiciare, magistraţilor, informând despre 

această metodă alternativă de soluţionare a disputelor. 

Viitorul constă în stabilirea unei coeziuni între cei care întradevăr doresc să sprijine 

implementarea  şi dezvoltarea conceptului medierii şi  beneficiarii direcţi ai acestei 

proceduri. Suntem într-un continu proces de dezvoltare și schimbare deoarece ne aflăm într-

o perioadă de continuă transformare ce necesită, în primul rând, stabilirea unui cadru online 

sigur de desfășurare a ședințelor de mediere. Se cuvine să punem preţ pe educarea 

justițiabilului, pentru că prin educație putem să informăm corect și să insuflăm adevăratele 

valori după care trebuie să ne ghidăm viața.  

Privind în ansamblu cu o minte deschisă putem lua în considerare faptul că medierea 

nu este o alternativă, ci este o necesitate, ea trebuie privită ca o metodă diferită care oferă 

sprijin unor categorii de oameni diferiți. 

Majoritatea participanților în procedura de mediere au un scop bine determinat, 

finalitatea actului procedural în favoarea sa, iar prin mediere se poate ajunge la echilibrarea 

balanței. 
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De aceea trebuie să ne gândim la o strategie corectă și eficientă de funcționare a 

medierii pe viitor, incluzând și oferta de servicii. Contextul prezentului tot mai nesigur 

accentuează necesitatea dezvoltării domeniului medierii, acesta devenind un instrument 

indispensabil al justiției. 

Trebuie găsite soluții practice prin care medierea să fie eficientă, ca metodă de 

accelerare și rezolvare a conflictelor. Conceptul de mediere este modalitate de a ajuta și 

sistemul juridic tradițional,  mediatorii fiind pregătiți să ajute atât justițiabilul cât și 

instanțele. 

3. Dezvoltarea medierii în România va depinde de factorii de decizie politică și 

practicieni. Propuneri de lege ferenda 

 Ar fi indicat  ca medierea să fie introdusă ca procedură prealabilă a procesului de 

judecată, ținând cont de faptul că liberul acces la justiție presupune parcurgerea anumitor 

proceduri. Astfel procedura prealabilă  ar reprezenta încercarea efectivă de soluționare a 

conflictului prin mediere înaintea procesului de judecată, în condițiile imperative ale art.193- 

Procedura prealabilă din Codul de procedură civilă. 

Un alt pas foarte important este introducerea în fișa de evaluare a judecătorilor și 

procurorilor, la criteriu eficiență și un punct privind numărul de dosare trimise spre mediere, 

precum și numărul de dosare  soluționate din mediere, ținând cont de faptul că evaluarea 

individuală a magistraților are drept scop menținerea și îmbunătățire calității și eficienței 

actului judiciar. Viitorul medierii este ceva mai mult decât un dispozitiv de soluționare a 

conflictelor, este ,,picătura chinezească” care va produce efecte benefice tuturor în timp.  

 

Un vechi proverb japonez spune,, Viziunea fără acţiune este un vis cu ochii 

deschişi. Acţiunea fără viziune este un coşmar.” 

 

Schimbarea pornește, însă, din mijlocul societății și este necesarsă nedorim într-

adevăr cu toții, să aveam cât mai puțini cetățeni care să meargă spre instanțele de judecată 

iar, în schimb, să se orienteze către soluții mai rapide și mai eficiente. 

 

4.Concluzii 

Sintetizând, consider că o intervențeie riguroasă din partea guvernului este cea mai 

bună alternativă,  ținând cont de contextul socio-economic actual privind  administarare 

finanțelor. Guvernul trebuie să se asigure că nici un sector nu va irosi fondurile pe litigi care  
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pot fi evitate prin diligențe minime, diligențe care trebuie, în primul rând, să presupună 

corecta informare a cetățeanului. 

Medierea trebuie să își recapete locul său bine meritat ca  procedură prealabilă la 

instanța de judecată, ea trebuie considerată o metodă primară de rezolvare a conflictelor. 

Adevăratele întrebări  cred că de acum se nasc, știind tot ce știm, depinde de noi cum 

putem utiliza cel mai eficient  medierea, pentru a îmbunătăți în continuare  modul nostru 

viață.   

Sunt încrezătoare și sper să stimulez  o gândire nouă în fiecare cititor, iar aceste ideii 

să fie preluate și transpuse în practică. 
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THE MODERNIZATION OF THE MOLDOVAN JUDICIAL 
AUTHORITY UNDER THE ORGANIC REGULATION 

MODERNIZAREA ACTULUI  JURISDICȚIONAL DIN MOLDOVA SUB IMPERIUL 
REGULAMENTULUI ORGANIC 

David-Alexandru PĂDURARIU1 
Rareș Vasile VORONEANU-POPA2 

Abstract: 

As a starting point in the history of the rule of law in Romania, but also of the history 

of the Romanians themselves, organic regulations are a reference point when we refer to the 

separation of powers in the state, and illustrated a relative, complex and new way for that 

period of organization of the courts.The judicial power is the third element that unites and at 

the same time, it separates functions in a democratic state. The organization and hierarchy 

of legal institutions in Moldova has not been given enough attention so far, given that the 

study of lawyers has focused more on the evolution of legislation and less on the evolution of 

the bodies that implement it.This study aims to deal with the organization and hierarchy of 

institutions Legal from Moldova from the oldest times and until today. 

Key words: Moldova, history, separation of powers in the state, democracy, 

judiciary. 

1. Introducere

Puterea judecătorească este cel de-al treilea element ce unește și în același timp 

separă funcțiile într-un stat democratic. Ideea separării puterilor în stat a fost ilustrată cu 

peste două secole în urmă, Aristotel ilustra în opera sa Politica conceptul conform căruia 

„[t]oate constituțiile au trei părți pentru care bunul legislator trebuie să se gândească, în 

fiecare caz, ce este avantajos. [...] Una dintre ele este deliberarea celor comune, a doua se 

referă la magistraturi (ea stabilește cine să fie suveran și peste ce anume și cum trebuie să se 

realizeze alegerea acestora), iar a treia este funcția judecătorească.”3 

În perioada Evului Mediu, asistăm, însă la o lipsă de aplicabilitate și de consacrare a 

acestui principiu. Primele semne de conturare a principiului separației puterilor în stat sunt 

date de adoptarea primelor constituții moderne, în America și în Franța.  

1 Avocat în cadrul Baroului Iași, padurariudavid@yahoo.com. 
2Doctorand în cadrul Facultății de Medicina din cadrul Universității. "Gr. T. Popa" Iași, 
raresvoroneanu95@gmail.com. 3 
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Convenția de la Akkerman din 1826 și Tratatul ce a urmat păcii de la Adrianopol din 

1829 au conturat apariția unui curent rusesc în principatele române. Comisii de boierii 

români, sub coordonearea autorităților de la Petersburg, au fost chemați să redacteze 

Regulamentele organice, despre care unii istorici români afirmă că ar fi o veritabilă 

constituție, deși aceste regulamente nu cuprind doar norme constituționale, ele fiind primele 

astfel de texte scrise și adoptate în spațiul Moldovei și a Tării Românești până la acea vreme. 

În Moldova, Regulamentul organic intră în vigoare la 1 Ianuarie 1832. Pe lângă 

norme referitoare la orânduirea socială și organizarea vieții politice, este introdus pentru 

prima dată o formă a principiului enunțat de John Locke (în lucrarea sa Two treatises on 

government din anul 1691) și consolidat ca ideologie de Chaerles de Secondat, baronul de 

Montesquieu (în opera sa De l'esprit des lois apărută în anul 1748), cel al separației puterilor 

în stat.  

Acest principiu cunoaște o consacrare implicită, sau cel puțin nu este negat în mod 

expres, în art. 279 al Regulamentului Organic din Moldova, care delimita puterea 

administrativă de cea „giudecătorească”, puteri ce vor fi „cu totul deosăbite” odată cu 

intrarea în vigoare a acestei proclamații. 

Ca punct de plecare în istoria statului de drept din România, dar și a istoriei 

românilor în sine, Regulamentele Organice sunt un punct de referință când ne raportăm la 

separarea puterilor în  stat, și au ilustrat un mod relativ, complex și nou pentru acea perioadă 

de organizare a instanțelor judecătorești. Așa cum prevede și art. 280 din Regulamentul 

Organic din Moldova „Dreptatea va fi ocârmuită: a) De tribunaluri pe la ținuturi [...]. b) De 

divanul giudecătoresc [...]. c) De un tribunal de comerț în orașul Eșii [...]. d) De un tribunal 

de poliție [...]. e) De un tribunal criminalicesc și f) De înnaltul Divan”.  

Organizării și ierarhiei instituțiilor juridice din Moldova nu i s-au acordat o suficientă 

atenție până în prezent, dat fiind faptul că studiul juriștilor s-a axat mai mult pe evoluția 

legislației și mai puțin pe evoluția organismelor care o pun în practică. 

2. Regule obștești

Judecătorii erau aleși din rândul boierilor „pământeni, cunoscuți în iubire de dreptate, 

proprietari de averi nemișcătoare și mai ispitiți în maghistratură”. Aceștia din urmă erau aleși 

pentru o perioadă de trei ani, putând să își prelungească această perioadă încă de două ori.  

În cazul în care unul dintre judecătorii instanțelor erau suspectați de „mită sau hatâr”, 

ei erau judecați de către Înnaltul Divan, iar când asupra unuia dintre membri acestei instanțe 

cădea bănuiala rezonabilă că ar fi comis una dintre faptele de mai sus, el era judecat de 
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Tribunalul criminalicesc reunit cu Divanul giudecătoresc, iar domnul era cel care prezida 

ședințele.  

Art. 289 al Regulamentului organic enumeră cazurile de incompatibilitate ale 

judecătorilor. Acești vor putea fi îndepărtați de la judecarea pricinii dacă vor avea interes 

personal, dacă ar fi rude până la gradul al IV-lea cu una dintre părți sau dacă ei înșiși sunt 

parte la acea pricină.4 

Chiar dacă inițial au fost văzute ca legi fundamentale ale principatelor române, 

Regulamentele organice se transformă în veritabile coduri de procedură când vine vorba de 

„rânduiala giudecătorească”. Astfel sunt detaliate competențele teritoriale, materiale și 

personale ale instanțelor ce aveau să funcționeze în baza acestui regulament.  

Cererea reclamantului urma să fie depusă: 

a) La instanța în a cărei circumscripție își avea domiciliul pârâtul, în cauzele personale

și de „averi mișcătoare”;5

b) La instanța în a cărei circuscripție se află imobilul, în cazul dosarelor ce priveau

daune ivite la roduri și producții, pentru mutarea semnelor de hotar, pentru garduri,

șanțuri sau orice alte îngrădituri;

c) Divanul Judecătoresc era cel competent să judece orice pricină referitoare la averi

nemișcătoare, la devoluțiunii succesorale sau orice altă pricină deosebită care ar avea

ca obiect bunuri aflate în mai multe ținuturi.

Reclamantul era obligat să aibă asupra lui toate documentele și dovezile necesare în

momentul în care depunea cererea de chemare în judecată (jaloba). În caz contrar i se va 

acorda, de către judecători,un termen „după firea și înpregiurările pricinii” pentru a putea 

pune la dispoziția instanței actele necesare. Această excepție este posibilă doar în fața 

primelor două instanțe, în cazul Înnaltului Divan nefiind posibilă acordarea unui astfel de 

termen. 

Sechestrul asigurator nu putea fi încuviințat asupra averilor nemișcătoare și asupra 

veniturilor lor până la finalizarea dosarului. Excepția de la această regulă vine să ofere o 

garanție a dreptului de proprietate, astfel acesta putea fi încuviințat dacă reclamantul face 

dovada că el este adevăratul proprietar al bunului. În cazul în care partea ar suferi un 

prejudiciu prea mare din cauza acestei măsuri de siguranță, va putea fi plătită o cauțiune ori 

4Comisia din 1935 completând și cu incompatibilitate față de afini, dar și cu cazul în care soțul unui judecător ar 
fi parte în dosar. 
5În edițiile din 1835, 1837 și 1846 se modifică cu sintagma „averi mișcătoare și nemișcătoare”. 
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sub forma unui alt bun imobil, ori prin plata unei sume de bani raportată la valoarea bunului 

supus sechestrului. 

Competența personală în cazul pricinilor bisericești și duhovnicești revine 

mitropolitului și episcopilor, cu excepția situațiilor în care o pricină politicească s-ar 

suprapune cu una duhovnicească, caz în care competența revine instanței politicești.  

La nivelul instanțelor erau instaurate două posturi de „legiști (praviliști)”, aceștia 

fiind persoanele însărcinate cu dezlegarea chestiunilor de drept, cu sfătuirea judecătorilor în 

„grelile întâmplări”, scopul fiind acela de a ajuta judecătorii să înțeleagă legea, 

aplicabilitatea și cuprinsul normelor. 

3. Tribunalurile de pe la țînuturi

Tribunalele de pe la țînuturi funcționau în fiecare ținut al Moldovei, precum și în 

orașul „Eșiilor”, fiind compuse din 3 judecători, unul având calitatea de președinte, iar 

ceilalți erau „asesori”.  

Din art. 301 al Regulamentului Organic se poate deduce o competență teritorială, 

nenumită, acordată acestor instanțe de prim rang. Competența materială, în schimb, este 

enunțată în articolul următor, iar valoarea cauzelor ce puteau fi judecate de aceste instanțe 

era plafonată la suma de „cinci sute lei”. Apelul împotriva hotărârilor acestor instanțe era 

permis numai în măsura în care apelantul putea da „siguranție pentru toate cheltuielile și 

pagubile ce s-ar pricinui cielante părți din înnainte urmare a giudecăței”.6 Deși 

Regulamentele Organice au fost descrise de unii istorici ca fiind veritabile constituții, ele 

cuprind însă și norme procedurale, nu doar aspecte ce țin de organizarea instanțelor.  

În cazul în care această instanță era chemată să judece cauze ale căror valoarea 

depășea suma de cinci sute de lei sau „orice pricină criminalicească”, ele deveneau 

adevărateorgane de instrumentare a acelor dosare. Atribuțiile ce reveneau tribunalurilor de 

pe la ținuturi se limitau doar la actele premergătoare trimiterii acestor cauze la instanțele 

ierarhic superioare, precum cercetarea la fața locului, audieri de martori, toate cu scopul „de 

a înlesni pricina spre a putea ea priimi la mai înnalte intanții hotărîrea sa giudecată”.7 

Fiecare cerere de chemare în judecată sau plângere primea număr de înregistrare și 

era trecută în condică. După ce era înregistrată, copie de pe „jalobă” era trimisă împreună 

„cu o chemare iscălită de către prezidentul tribunalului ținutului” pârâtului. Comunicarea lor 

era realizată de un aprod ducător al țidulei, care înmâna personal pârâtului aceste acte, iar în 

cazul în care nu era găsit și nu se putea face comunicarea actelor, aprodului îi revenea 

6Art. 302. Regulamentul Organic din Moldova. 
7Art. 303. Regulamentul Organic din Moldova. 
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obligația de înștiințare a prezidentului instanței și de consemnare în protocol despre motivele 

care au stat la baza imposibilității comunicării. Pârâtul avea stabilit un termen 10 zile să se 

prezinte din momentul în care primea copia de pe jalobă și chemarea prezidentului. Dăcă 

pârâtul își avea domiciliul în alt ținut, comunicarea acestor acte se realiza prin intermediul 

instanței în a cărei circumscripție se afla pârâtul, termenului de 10 zile i se mai adăugau „un 

termin potrivit cu depărtarea locului”. În cazurile în care partea chemată în judecată nu se 

prezenta la acest prim termen, instanța mai acorda un al doilea termen, obligând-o să 

prezintele motivele care au stat la baza neprezentării. 

 Instituția decăderii pârâtului din a solicita administrarea de probe și de a-și formula 

apărări se regăsește și în cuprinsul Regulamentului Organic. Astfel, pârâtul care nu se 

prezenta nici la a doua chemare a prezidentului Tribunalului de ținut și nici nu prezenta în 

scris motivele care stau la baza imposibilității prezenței lui, instanța era obligată să recurgă 

la judecata în lipsă doar pe baza dovezilor depuse de reclamant. Repunerea în termen pentru 

pârât este o instituție vitală astăzi ce asigură „egalitatea de arme” în orice proces, această 

reglementare fiind consacrată și în articolul 307 al Regulamentului Organic. Astfel, pârâtul 

putea să formuleze apărări și să propună probe doar într-un termen de 15 zile, motivand de 

ce „nu a putut avea știință de urmarea giudecății”, termen ce începea să curgă din ziua în 

care a încetat pricina de „neființii sau a boalei”. 

 În cazul pricinilor care erau de competența instanțelor ierarhic superioare, 

tribunalurilor de ținut le revenea obligația de a consemna în condica dosarului motivul 

pentru care pârâtul nu a fost prezent, alături de celelalte acte ce erau înaintate instanței 

superioare în grad.  

 Procedura de judecată a pricinilor nu cunoaște o formă diferită de cea din zilele 

noastre. Completul de judecată încerca să împace părțile și să le ajute să ajungă la un 

consens. În caz contrar, continua cercetarea judecătorească. Se administrau probele cu 

înscrisuri, proba testimonială, martorii fiind chemați să depună mărturie în fața tribunalului, 

declarațiile lor fiind consemnate de condicar în jurnale care trebuiau să fie semnate de 

aceștia, iar în caz că nu știau să semneze, se făcea mențiunea de rigoare.  

 Proba cu cercetarea la fața locului presupunea ca prezidentul instanței să se deplaseze 

la locul cu pricina, pentru a realiza o expertiză a valorii bunului ce forma obiectul cauzei, 

precum și constatarea pagubelor pretinse. În cazul în care prezidentul nu putea să își formeze 

singur o opinie pertinentă, acesta poruncea ca împreună cu el să fie prezenți experți. 

Raportul de expertiză întocmit la fața locului trebuia iscălit de prezident, de condicar, 

precum și de experții care au fost prezenți. 
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 După cercetarea judecătoreacă, completul de judecată era ținut să întocmească un 

raport în care erau cuprinse pe larg toate motivele de fapt, declarațiile martorilor, jurnalul de 

expertiză întocmit în timpul cercetării la fața locului și să comunice acest raport Divanului 

Giudecătoresc. 

 Un caz ușor atipic, dacă e să ne raportăm la procedurile judiciare din prezent, îl 

întâlnim în cauzele „criminalicești”. Aceste tribunaluri de pe la țînuturi deveneau organe 

abilitate în cercetarea penală. Prezidentul instanței ocupa rolul de procuror și avea atribuții în 

a aresta, a cerceta, a administra probe în pricinile de „furi sau hoți în ținutul său”.  

 Tribunalul de ținut avea voie să confiște banii și bunurile celor care erau suspectați 

de comiterea acelor fapte de natură criminalicească și puteau să le returneze păgubiților 

numai în măsura în care aceștia făceau dovada că sunt adevărații proprietari.  

 Instrumentarea dosarului de către prezidentul trinunalului de ținut era finalizată 

printr-un raport care cuprindea pe larg toate cercetările făcute, toate probele administrate, 

trimițând dosarul „în buna pază a jandarmeriei la tribunalul Criminalicesc.” 

 Deși Regulamentele organice au introdus separarea puterilor administrative de cea 

judecătorească, nu au fost suficiente și pentru separarea funcțiilor judiciare. Astfel 

identificăm faptul că în pricinile civile evaluabile până în suma de cinci sute de lei, 

tribunalul de ținut se comporta ca o instanță de prim rag, în pricinile ce depășeau această 

sumă prezidentul era obiligat să administreze probele necesare înaintării cauzei la instanța 

ierarhic superioară, pierzându-și oarecum funcția tipică de judecător, iar în pricinile penale, 

el devenea un veritabil procuror care instrumenta cazul. În cazul în care prezidentul era 

incompatibil sau ar fi fost bolnav, aceste atribuții reveneau celui mai bătrân dintre cei doi 

asesori. 

 Canțelaria (grefa instanței) era alcătuită dintr-un condicareși trei scriitori, cărora le 

reveneau obligația de a consemna în condică toate cererile, chemările, înscrisurile depuse în 

dosare, hotărârile instanței, precum și a tuturor rapoartelor trimise de către acea instanță. De 

asemenea, în cadrul acestor instanțe mai activau și câte trei aprozi. 

 Dreptul român își are sorgintea în dreptul romano-germanic, dar Regulamentul 

organic prevedea și existența unor instanțe sătești care aveau o organizare specifică dreptului 

britanic (common-law). Astfel în fiecare parohie funcționa un „giudeț sătesc” căruia îi 

reveneau spre a fi judecate pricinile „neînsemnătoare ce se întâmplă adeseori între săteni”. 

Giudețul sătesc era alcătuit din preot și trei jurați, câte unul din fiecare pătură socială, astfel 

încât toți locuitorii să fie reprezentați. Acești jurați aveau un mandat de un an și erau aleși de 

către „grămada satului”. Competența materială a acestei instanțe se rezuma la pricini a căror 
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valoare era de la 10 până la 15 lei. Astfel în fiecare duminică sau după fiecare sărbătoare 

religioase, se întrunea această instanță la casa preotului după Sfânta Liturghie. Preotul era cel 

care avea calitatea de mediator între părți, încercând să îi împace. În cazul în care acesta 

reușea să găsească un consens între părți, întocmea o scrisoare de învoială care era semnată 

de părțile litigante. În situația în care activitatea de mediere a preotului eșua, acesta le dădea 

părților o mărturie care lepermitea să sesizeze tribunalul ținutului. 

 

4. Divanul giudecătoresc 

 Conform articolului 320 al Regulamentului Organic din Moldova, Divanul 

giudecătoresc era alcătuit din șapte mădulare. Astfel, componența acestuia cuprindea un 

președinte, adică „cel întâi, vornic al Țării-de-gios”, „al doilea, vornic al Țării-de-gios”, „doi 

vornici de Țara-de-sus”, „de spătarul, de banul și de căminar”.  

 Competența acestei instanțe aparținea acelor cauze politicești evaluabile în bani ce 

depășeau cuantumul de 500 de lei și pe care părțile din litigiu nu au reușit să le pună capat 

înaintea Tribunalurilor de la ținuturi, fiind practic o instanță de apel. Referitor la această 

instanță, regulamentul prevede posibilitatea ca pretențiile să fie susținute atât în forma scrisă, 

cât și oral, cei ce se înfățișau fiind datori de a trata cu respect ședința de judecată, 

supravegherea fiind făcută chiar de către președinte. Cercetare procesului se făcea în ședință 

publică, hotărârea asupra cauzei supuse judecății fiind dată „cu ușile inchise”. Tot „cu ușile 

închise” erau soluționate și acele spețe care puteau aduce atingere moralității, precum și cele 

prin care se putea prejudicia „cinstea fameliilor”, leguitorul oferind astfel o protecție 

suplimentară acestor tipuri de cauze. 

 Pronunțarea soluției se făcea cu voce tare, cu „citarea” ambelor părți, de către 

directorul canțelariei, acestora înmânându-li-se o „copie adeverită de către toți giudecătorii”, 

persoanele având obligația de a semna o dovadă de primire, arătând în același timp dacă sunt 

mulțumite de decizia luată sau doresc să o atace cu apel. 

 Canțelaria Divanului judecătoresc era împărțită în trei ramuri: prima dintre avea ca 

obiect cauzele de „avere nemișcătoare și a trecirii în condică a mezaturilor și a vânzărilor de 

veci de acest fel de avere”, în timp ce a doua dintre ele se ocupa de acele spețe ce cuprindeau 

„averile mișcătoare”, iar, în final, a treia, numită „masă a reghistraturei”, care se concentra 

pe trecerea în condici a actelor acestui tribunal, cu arătarea datei și a numărului lor. 
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5. Tribunalul comerției (neguțătoresc) și îndatorirea sa 

 Referitor la această instanță specializată, rolul ei era acela de a judeca pricinile ce țin 

de comerț, fiind asezată în Iași. Componența acesteia cuprindea cinci mădulari: trei boieri, 

unul dintre aceștia având rolul de a prezida completul, și doi negustori care cunoșteau 

practicile dintre aceștia și mersul sferei economice. În Galați, Focșani și Botoșani erau 

numiți doi negustori sau „târgoveți”, locuitori ai acestora, care aveau rolul de a lua parte la 

judecățile tribunalului ținutului în procesele ce aveau ca obiect neînțelegeri ivite între 

comercianți. 

 Astfel, rolul tribunalului de la Iași era acela de a face dreptate în pricinile născute 

între negustorii ce dețineau magazine, bancheri, și totodată, orice alt conflict existent în 

activitatea de comerț (cumpărarea mărfurilor, operațiunile ce țineau de cambii, transportul 

mărfii, vânzarea vaselor pentru navigație, precum și orice alte acte de vănzare sau cumpărare 

de bunuri). Completul legal constituit conform prevederilor din Regulamentul Organic aveau 

competența de a soluționa toate cererile adresate acestei instanțe de comerț care nu depășeau 

suma de cinci mii de lei.  

 De asemenea, „Tribunalul comerției” judeca și acele cereri accesorii cererilor 

principale, dacă părțile conveneau că doresc a fi „giudecate cu desăvârșire și fără apelație”. 

Hotărârile pronunțate de instanțele din Galați, Focșani și Botoșani puteau fi atacate cu 

„apelație” la tribunalul specializat din Iași, ultima instanță fiind Înaltul Divan.  

6. Tribunalul de poliție îndreptătoare 

 Această instanță judecătorească era alcătuită din doi mădulari și de un președinte și 

avea menirea de a judeca acele fapte comise în Iași ce aduceau atingere liniștii publice, ca de 

exemplu bătăile sau certurile iscate între locuitori, precum și contractele ce erau încheiate 

între meșteri, dulgheri, tâmplari, pietrari și asa mai departe. Nelegiuirile ce ajungeau în fața 

acestui tribunal erau constatate de „ispravnicii administratori”, fapte ce nu puteau fi 

pedepsite cu privarea de libertate pe o perioadă mai mare de cinci zile. În situația în care 

greșelile comise de oameni erau de o gravitate sporită, competența de a cerceta vinovăția 

acesteia revenea tribunalului ținutului.  
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7. Tribunalul de pricini criminalicești 

 Acestă instanță de judecată era alcătuită dintr-un președinte și doi mădulari. Prin 

articolul 346 al regulamentului se instituie obligativitatea ca persoana acuzată să fie apărat 

conform normelor legale de un „advocat”, în pricinile ce urmau a soluționate de acest 

tribunal. Astfel, competența acestuia era formată din „toate facerile de rău sau greșălile” 

comise de indivizi cercetate de către Tribunalele ținuturilor în primă instanță. Tribunalul 

putea fi sesizat de orice persoană care pretindea și putea dovedi că un cetățean a săvârșit o 

abatere de la normele legale. Regulamentul acorda posibilitatea instanței de judecată de a-i 

chema în fața sa pe cei menționati de reclamant și care aveau cunoștință de nelegiuirea 

comisă, cu scopul de a da lămuriri cu privire la cele petrecute sau pentru a indica martorii 

care pot oferi mai multe detalii. Un lucru ce trebuie menționat este acela că, în situația în 

care martorii nu doreau să vină de bună-voie pentru a depune mărturie, aceștia puteau fi 

aduși cu forța, asemănător reglementărilor actuale. 

 Pentru a se putea dovedi cele susținute, armașul sau președintele instanței 

tribunalului ținutului avea îndatorirea de a merge la domiciliul celui acuzat sau chiar în orice 

alt loc, pentru a cerceta înscrisuri sau obiecte ce pot conduce la aflarea adevărului în cauză. 

În legătură cu arestarea celor ce se fac vinovați, proclamația prevedea ca, în situația în care 

nu era urgență, era necesar se consemneze în scris atât motivul privării de libertate, cât și 

dispozițiile legale care prevâd că fapta săvârșita reprezintă o nelegiuire. 

 Un alt principiu de drept pe care îl stipulează Regulamentul Organic stabilește faptul 

că, atunci când lege prevede o pedeapsă pentru ilegalitatea comisă de către o persoană, 

aceasta trebuie aplicată, subliniindu-se că, în caz de recidivă, persoana nu poate fi iertată sub 

nicio formă. Cu toate acestea, se prevedea posibilitatea Domnului de a ușura pedeapsa 

aplicată pentru o nelegiuire comisă de către un individ. Aplicarea de torturi în scopul de a îl 

sili pe cel învinovățit la a face mărturisi cu privire la cauza pentru care este judecat era 

complet interzisă. 

 Pentru a delibera asupra pedepsei ce urma să se pronunțe, judecătorii se retrăgeau 

într-o cameră, președintele completului având îndatorirea de a pronunța sentința oral, în 

ședință publică, menționând articolul de lege în care se încadrează fapta săvârșită. Această 

hotărâre era supusă unui control exercitat de către Înnaltul Divan, trebuind a fi confirmată de 

către Domn. În acest sens, tribunalurile erau datoare a întocmi și comunica un raport 

săptămânal către Înnaltul Divan, raport care cuprindea toate pricinile criminalicești judecate 

la acele instanțe. 
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 Referitor la apărarea celui trimis în fața justiției, așa cum am menționat deja, acesta 

avea dreptul de a fi apărat în cursul procesului de către un avocat. Susținerile făcute de 

învinuit puteau fi depuse atât în scris, cât și transmise oral, fiindu-i recunoscut inclusiv 

dreptul de a apela hotărârea pronunțată în cauză. Referitor la locurile în care individul urma 

să fie privat de libertate, Regulamentul Organic prevedea obligativitatea ca închisorile să 

ofere siguranță și curățenie celui condamnat. 

 „Canțelaria” tribunalului criminalicesc era împărțită în două ramuri. Prima dintre ele, 

numită „masa condicarului” avea îndatorirea de a supraveghea respectarea orânduielilor și a 

întocmirii diverselor acte, cum ar jurnalurile, protocoalele, raporturile întocmite, precum și 

trecerea în condică a tuturor actelor ce emanau de la această instituție. A doua ramură avea 

misiunea de a lua în primire orice cerere adresată tribunalului, precum și întocmirea și 

redactarea unei condici în care erau trecute zilele de pedeaspă a celor condamnați, precum și 

vinovăția acestora.  

8. Înnaltul Divan 

 Această veritabilă instanță supremă era alcătuită dintr-un „prezedent și sașe 

mădulari” care erau numiți în funcție de către domn. Obșteascăi Adunări Obicinuite îi 

revenea datoria de a alege, pentru 5 ani, șapte boieri care îndeplineau condițiile cerute de 

Regulament pentru calitatea de judecător, astfel încât în caz de deces sau boală, să fie 

asigurată continuitatea activității instanței.  

 Înnaltul Divan judecă, ca instanță de apel, toate procesele politicești ale Divanului 

giudecătoresc care au fost apelate, iar ca instanță de fond va judeca pricinile „neguțitorești” 

și pricinile criminalicești ce îi revin în compentență conform dispozițiilor referitoare la 

„Trebunalul comerției” și la cel al pricinilor criminalicești.8 

 Hotârârile nu sunt supuse apelului când hotărârea pronunțată de Înnaltul Divan 

menține decizia unei instanțe inferioare ierarhic unde a fost cercetată pricina. Este 

reglementată o excepție de la această regulă. În cazul în care în pricină avem mai multe 

capete de cerere, iar hotărârea pronunțată de Înnaltul Divan menține doar parțial decizia unei 

instanțe inferioare, partea interesată poate apela restul de hotărâre. În această situație, 

domnul este obligat să înființeze o instanță cu caracter excepțional alcătuită din cei șapte 

membri ai Înnaltului Divan și cei șapte aleși de către Obșteasca Obicinuită Adunare, instanță 

ale cărei hotărâri nu sunt supuse apelului. 

 
8Art. 362. Regulamentul Organic din Moldova. 
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 Regulamentul organic prevede posibilitatea ca hotărârile date de Înnaltul Divan care 

sunt întărite de Domn, să constituie practică obligatorie la nivelul instanțelor inferioare, 

practică ce nu va putea fi modificată nici măcar de însuși Domn prin alt act.  

 În cazul în care era supusă  judecării o pricină care nu se încadra în tiparele legii sau 

nu se putea găsi o modalitate corectă de aplicare a legii în acea cauză, Înnaltul Divan 

înștiința printr-un raport pe Domn, acesta urmând să supună problema ridicată Obicinuitei 

Obștești Adunări. Această adunare va hotărâ modalitatea de aplicare și de înțelegere a legii, 

hotărâre ce va avea caracter obligatoriu. 

 Cancelaria Înnaltului Divan era alcătuită din trei mese: „a) Masa apelațiilor în pricini 

politicești și neguțitorești; b) Masa hotărîrilor și a anaforalilor în pricini criminalicești; c) 

Masa arhivelor.” Această cancelarie era condusă de un director care avea, pe lângă obligația 

de supraveghere și organizare a celor trei mese, și obligația de a alcătui jurnalele, 

protocoalele, decretelor și anaforalelor către domn. 

  

9.Concluzii 

 Fiind considerată prima constituție scrisă, Regulamentul Organic al Moldovei a intrat 

în vigoare la 1 ianuarie 1832. Așa cum am arătat deja, prin adoptarea acestui act, instanțele 

de judecată au cunoscut pentru prima oară o ierarhizare a acestora pe diferite grade de 

jurisdicție, având competențe stabilite în funcție de natura pricinilor sau de cuantumul 

acestora. Modernizarea sistemului judiciar a stat la baza progresului oricărei societăți, justiția 

reprezentând un pilon deosebit de important pentru o bună administare și funcționare a 

oricărui stat. Prerogativa de a sesiza instanța de către orice persoană, indiferent de 

apartenența socială, egalitatea în fața legii, recunoașterea dreptului de a intenta apel ori 

recurs, după caz, împotriva deciziei pronunțate de către „giudecători”, precum și separarea 

puterii administrative de cea judecătorească au reprezentat o veritabilă deschidere către o 

justiție dreaptă, modernă și în acord cu realitățile sociale ale acelor vremuri, punând astfel 

bazele spre ceea ce numim noi astăzi justiție. 
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THE RIGHT TO BE LEFT ALONE IN AN INCREASINGLY 
GLOBALISED WORLD 

DREPTUL DE A FI UITAT ÎNTR-O LUME GLOBALĂ 

Raluca ONUFREICIUC1 

Abstract 

 In a rapid advancing technological era, the perspective of privacy is in a continuous 

expansion too. The role of privacy as a protecting barrier is slowly diminished by the lack of 

clarity on the right to privacy which already proved its ability to generate frequent 

interferences in a more and more digital global context. A new approach from both private 

and public sector is needed in order to reaffirm the respect for privacy as a fundamental 

human right. From a jurisprudential angle, this article analyses how the right to be left alone 

is often interfered with and consequently subject of controversial debates.  

 Keywords: global concerns, jurisprudence, the right to privacy, human rights, UN 
resolutions; 
 

1. Introduction 

The importance of privacy cannot be analyzed without understanding one of its first 

legal definition. The right to be left alone [16, p. 195] was best described in terms of access 

to an individual or their right to have their own domain “separated from the public” [11, p. 

74]. In examining why discussions about privacy have intensified so much in the last 

decades, we must take into consideration that the idea of privacy is directly linked with the 

value of personal autonomy and how it can be protected from intrusion, both of others or 

from a state. However, in other words, the right to have an autonomous sphere of life and the 

right to have it respected, can be defined in many and different terms such as the right to 

freedom or the right to choose if you desire to keep personal information outside of the 

public eye. An universal and clear definition of private sphere would have avoid many 

“contradictions between public interest and the autonomous sphere of a person”[1, p. 310], 

as the European Court of Human Rights (ECtHR) underlined in the case of  Niemietz v. 

Germany, in 1992: 
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The Court does not consider it possible or necessary to attempt an exhaustive 

definition of the notion of “private life”. However, it would be too restrictive to limit the 

notion to an “inner circle” in which the individual may live his own personal life as he 

chooses and to exclude therefore, entirely the outside world not encompassed within that 

circle. Respect for private life must also comprise to a certain degree the right to 

establish and develop relationships with other human beings. 

Or as the Commission commented in the Van Oosterwijck v. Belgium decision which 

admissibility had an influential character in 1976:  

For numerous Anglo-Saxon and French authors, the right to respect for 'private life' 

is the right to privacy, the right to live, as far as one wishes, protected from publicity [...] 

the right to respect for private life does not end there. It comprises also, to a certain 

degree, the right to establish and to develop relationships with other human beings, 

especially in the emotional field for the development and fulfilment of one's own 

personality. 

     On 10th of December 2008 at the 60th anniversary of The Universal Declaration of 

Human Rights, the High Human Rights Commissioner Navi Pillay, in outlining the 

importance of fundamental human rights, described it as “a single short document of 30 

articles that has probably had more impact on mankind than any other document in modern 

history” [13] and stated that: 

Tens of millions of people around the world are still unaware that they have rights 

that they can demand, and that their governments are accountable to them, and to a wide 

ranging body of rights-based national and international law. Despite all our efforts over 

the past 60 years, this anniversary will pass many people by, and it is essential that we 

keep up the momentum, thereby enabling more and more people to stand up and claim 

their rights. (UN High Commissioner for Human Rights, Navi Pillay, 2008). 

     In the last years, the perspective of privacy expanded and encompassed a new social 

dimension that was pointed out in the ECtHR’s jurisprudence and also in the most recent 

United Nations Human Rights Appeal from 2020. UN High Commissioner for Human 

Rights Michelle Bachelet announced the launch of B-Tech project that aims to build an 

“extensive engagement with tech companies” and assure “a growing uptake of human rights 

principles in tech companies’ policy development and practice”. She affirmed that “the 
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application of the United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights 

(UNGPs) in the tech sector will entail an inclusive and dynamic process of dialogue, 

consultation and research to embed respect for human rights in digital technology business 

practices” [14]. We can observe that once again the idea of responsibility of the private 

sector in what regards the adequate respect for fundamental rights is reiterated taking into 

consideration the last two resolutions adopted by United Nations on privacy issues in 2015 

and 2017 [15]. 

2. The right to privacy: global concerns 

Acknowledging the continuous expansion of the Internet and the new perspective to 

privacy and rights, governments and companies took a new approach in order to bring a little 

more clarity on the right to privacy in a digital context and respecting universal human 

rights. For instance Apple underlined that they “cannot collect any personal data from an 

individual’s device” and assured their users that “cannot distinguish and specify the activity 

of any one individual” [10]. This Apple’s privacy initiative was considered by many privacy 

specialists to be just the first step through the adoption of new business standards on privacy. 

In very short time companies such as Google or Facebook followed Apple’s approach, but 

the process of implementation varied taking into consideration that they owned different 

technologies and retained a diversity of personal information from individuals. For example, 

Facebook could “monitor individuals’ connections, communications and personal interests” 

and very briefly, Google could know “which websites people are going to” [6]. In Google v. 

Spain case it was emphasized the idea that “every European citizen has the right to ask 

search engines to remove any links that have private information”. In responding Google’s 

question if search engines had to respect the same rules as other media companies (such as 

newspapers, television or radio), The European Court of Justice decided that […] the laws 

on privacy for media applies to search engines, and the right to privacy outweighs the 

financial interest and the public access to the information. As technology continues to 

evolve, it is critical to protect the right to privacy for citizens. Several human right defenders 

face threats and harassment because of the review of personal information and surveillance 

on groups or individuals. In the private and government sectors, data collection is a 

substantial issue for human rights [4]. 

 From the privacy angle, the first dispute consisted of resolving the issue of whether it 

is legal or not to publish personal information on the Internet in the archive of a newspaper 

and if this could interfere with the concept of “private life” despite the fact that there is no 
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legitimate expectation that “it will not be accessed without consent”. For instance in Rotaru 

v. Romania case, ECtHR reiterated that information relating to an individual’s private life 

stored in a secret register and then arbitrary released came within the scope of Article 8 

paragraph 1 (see also the Halford v. the United Kingdom judgment of 25 June 1997, Reports 

1997-III, pp. 1015-16, §§ 42-46). In that sense, excluding business or professional activities 

from the notion of ”private life” was clearly unjustified taking into consideration that the 

”respect for private life must also comprise to a certain degree the right to establish and 

develop relationships with other human beings”.  

Moreover, the Court noted that “the RIS's letter of 19 December 1990 contained 

various pieces of information about the applicant's life, in particular his studies, his political 

activities and his criminal record, some of which had been gathered more than fifty years 

earlier.” (§43). The final opinion of the Court was that “such information, when 

systematically collected and stored in a file held by agents of the State, falls within the scope 

of “private life” for the purposes of Article 8 § 1 of the Convention.” (§44). In the same 

manner, in M.M. v. the United Kingdom case, the Court emphasized that “both the storing of 

information relating to an individual’s private life and the release of such information come 

within the scope of Article 8 § 1” (§187). Other similar cases on the applicability of Article 8 

to the storage of data are Amann v. Switzerland [GC], no. 27798/95, §§ 65 and 69-70, ECHR 

2000-II; Khelili v. Switzerland, no. 16188/07, § 55, 18 October 2011). In this way, the Court 

intended to raise awareness that personal data which is “systematically collected and stored 

in files held by the authorities” can fall within the scope of private including an individual’s 

distant past (also in Cemalettin Canlı v. Turkey, no. 22427/04, 18 November 2008, § 33). 

Moreover, in assessing whether there has been an interference with the applicant’s right to 

respect for private life, the Court considered that the data regarding the applicant’s caution 

stored in police records constituted both “personal data” and “sensitive personal data” within 

the meaning of the UK’s Data Protection Act (DPA) which was adopted on 16th of July 

1998. In defining what “personal data” was, Section 1 of the DPA provided that it “includes 

data which relate to a living individual who can be identified from those data”. This 

provision was in a very strong correlation with Section 2 of the DPA which underlined that 

“sensitive personal data” stood for “personal data consisting, inter alia, of information as to 

the commission or alleged commission by him of any offence, or any proceedings for any 

offence committed or alleged to have been committed by him, the disposal of such 

proceedings or the sentence of any court in such proceedings”(§ 67). Consequently, even if 
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the administration of the caution occurred twelve years ago, the Court concluded that “data 

contained in the criminal record are, in one sense, public information” which in case of being 

systematic stored and available for arbitrary disclosure long after the event, especially when 

the caution has occurred in private, was part of one’s person private life which not only 

should, but must be respected [5]. 

In what regards the aforementioned case Google v. Spain, even if we could assume 

that the sphere of private life would have been affected, the question of whether the 

interference with privacy could be justified or not is still available. In answering this 

question, firstly we must remember that Article 8 of the European Convention on Human 

Rights (ECHR) provides that:  

2. There shall be no interference by a public authority with the exercise of this right 

except such as is in accordance with the law and is necessary in a democratic society in 

the interests of national security, public safety or the economic wellbeing of the country, 

for the prevention of disorder or crime, for the protection of health or morals, or for the 

protection of the rights and freedoms of others. 

We can easily notice that from the provisions of Article 8 paragraph 2 of the ECHR, it 

can be extracted a potential answer about the fairness of the data processing and compliance 

with “the specified purpose of the publication in the newspaper” [7, p. 222]. In this particular 

case, despite the fact that a specific and legitimate purpose was initially identified ( “the 

distribution of information about the auction to attract as many potential bidders as 

possible”)  it was unclear what would happen with the validity of this purpose after the 

auction had been conducted. In S. and Marper v. the United Kingdom case, the Court 

pointed out that: 

the mere storing of data relating to the private life of an individual amounts to an 

interference within the meaning of Article 8 [of the European Convention on Human 

Rights, which guarantees the right to respect for private and family life, home and 

correspondence]. The subsequent use of the stored information has no bearing on that 

finding [...] However, in determining whether the personal information retained by the 

authorities involves any [... ]private-life [aspect], the Court will have due regard to the 

specific context in which the information at issue has been recorded and retained, the 

nature of the records, the way in which these records are used and processed and the 

results that may be obtained ”(§ 67) 
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In the balancing exercise between the requirements of a democratic societyand the 

legitimate expectations of privacy in this situation., the Court outlined that “search engines 

are entitled to catalogue the publicly accessible Internet and assist in finding any information 

available on it” while “privacy concerns should be dealt with between the person concerned 

and the publisher of the information on the Internet”. (P. and S. v Poland, no 57375/08, 30 

October 2012 § 43).  As a matter of fact, many scholars have affirmed the rules on the 

protection of personal data can highlight “a possible interference with the rights of the 

individual” [7, p. 227]. The idea that “data protection was an individual’s right not to be 

interfered with” was stressed out also by ECtHR. The focus of the Court on individuals’ 

privacy as “protection of their relationship with other human beings” was outlined in Bart 

van der Sloot’s article - Do data protection rules protect the individual and should they? An 

assessment of the proposed General Data Protection Regulation [12, p. 309] and in other 

more philosophical literature on privacy where we can observe an explicit distancing from 

“the individual approach” and an obvious closeness to “study the social dimensions of 

privacy [9]. In this area, Helen Nissenbaum, professor of information science at Cornell 

Tech, was the first to introduce the concept of “contextual integrity” as a different tool to 

emphasize what she outlined as being an exaggerated “focus on individuals’ rights based 

notions of privacy” [8]. 

In one of the most recent ECtHR’s factsheet related to personal data protection, in 

two important cases regarding GPS data surveillance and interception and monitoring of 

personal communications, the ECtHR concluded that there was no violation of Article 8. For 

instance in the first case concerning GPS surveillance before ECtHR, Uzun v. Germany case, 

the applicant, Bernhard Uzun, a suspect of involvement in bomb attacks by a left-wing 

extremist movement complained that “his surveillance via GPS and the use of the data 

obtained thereby in the criminal proceedings against him had violated his right to respect for 

private life” [3]. The court, even though admitted an interference with the applicant’s right to 

respect for his private life, invoked that there was a legitimate aim concerning the protection 

of “national security, public safety and the rights of the victims, and of preventing crime”.  

Moreover, taking into consideration that “the investigation had concerned very serious 

crimes”, the Court pointed out that Mr. Uzun’s surveillance by GPS had been ordered only 

after less intrusive, but inefficient methods of investigation and for a very short period of 

time and thus it could not be affirmed that it was unnecessary in a democratic society. In 

Klass and Others v. Germany,  five German lawyers complained that the “legislation in 
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Germany was empowering the authorities to monitor their correspondence and telephone 

communications without obliging the authorities to inform them subsequently of the 

measures taken against them.” [3]. Deciding that there had been no violation of Article 8 of 

ECHR, the Court reveled that: 

democratic societies nowadays find themselves threatened by highly sophisticated 

forms of espionage and by terrorism, with the result that the State must be able, in order 

effectively to counter such threats, to undertake the secret surveillance of subversive 

elements operating within its jurisdiction, and […] the existence of some legislation granting 

powers of secret surveillance over the mail, post and telecommunications is, under 

exceptional conditions, necessary in a democratic society in the interests of national security 

and/or for the prevention of disorder or crime. (ECtHR Factsheet, 2020) 

    This was not the case in Roman Zakharov v. Russia where the Court underlined that 

the Russian legal provisions governing interception of communications [2] did not 

“provide for adequate and effective guarantees against arbitrariness and the risk of 

abuse which was inherent in any system of secret surveillance, and which was 

particularly high in a system such as in Russia where the secret services and the police 

had direct access, by technical means, to all mobile telephone communications.” 

Consequently, the Court pointed out that were several concern regarding both the 

circumstances and their duration in which Russian public authorities were empowered to 

resort to secret surveillance measures and the procedures for authorizing interception 

and subsequently storing and using the intercepted data. Other similar cases concerning 

secret surveillance measures in the context of criminal proceedings can be depicted from 

Akhlyustin v. Russia, Zubkov and Others v. Russia, Moskalev v.Russia and Konstantin 

Moskalev v. Russia. 

In what regards Romanian’s jurisprudence, for instance in Haralambie v Romania, 

the Court reiterated the utmost importance of assuring and effective procedure to obtain free 

access to personal files held by the public authorities underlining the idea of obligation and 

public duty. The Romanian law which established an administrative procedure for access to 

the “Securitate files”, was multiple times amended due to lack of celerity, aspect which was 

confirmed by the late invitation for consultation, after six years from Mr. 

Haralambie’s request. Thus, the lack of an effective and accessible procedure to permit 

obtaining access to one’s personal files within a reasonable time equaled, in the 

unanimously opinion of the Court, with an evident violation of Article 8.  
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3.Conclusions

Instead of conclusions, it is essential to underline that the value of privacy can 

become more and more powerless as in many circumstances it is directly dependent to the 

level of private responsibility tech companies are willing to guarantee for. The role of 

regulator , but also of public partner of international and national authorities becomes more 

and more important in order to maintain an adequate balance and tilt it towards a more 

reliable and accountable data world. 
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AN OVERWIEW OF FRAUDULENT GAMBLING IN ROMANIA AND 
REPUBLIC OF MOLDOVA 

 
O PRIVIRE JURIDICĂ DE ANSAMBLU ASUPRA JOCURILOR DE NOROC 

FRAUDULOASE ÎN ROMÂNIA ȘI REPUBLICA MOLDOVA 
 

Daniela HUDELCU1 

Abstract 

This paper focuses on a theoretical-descriptive research of the legal provisions in the 

normative acts in force on fraudulent gambling, both in Romania and in the Republic of 

Moldova. The current context caused by the pandemic, with the restrictions related to this 

situation, determines the revelation and awareness of the decision makers, gambling 

regulators to reconsider, redefine and reassess the applicability of the rules outlining 

measures to remove, reduce and eradicate fraudulent gambling. The field of gambling – 

such a sensitive field in the global economy of the world, it interferes to a large extent in 

terms of the effects it produces with activities in the social sphere, psyhology, taxation and 

criminal law. Gambling and fraudulent gambling in special is a subject of study that attracts 

an interests in a continuous analysis, never exhausted, focusing on the relevance, 

importance and necessity on the elements taken into account in the national laws of the two 

countries and in the case law of the Court of Justice of the European Union. Last but not 

least, the article aims to analyze the extent to which the legal provisions in force internally 

they are sufficient to eliminate the phenomenon of fraudulent gambling.          . 

 Keywords: fraudulent phenomenon, gambling, fraudulent gambling, gambling, 

risk of fraud. 

1. Introducere 

Prin prezenta lucrare ne-am propus să realizăm o analiză a reglementărilor legale 

asupra jocurilor de noroc frauduloase în România și Republica Moldova, având în vedere 

jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene și în considerarea faptului că în ambele 

țări din punct de vedere al exploatării activității de jocuri de noroc, această activitate 

constituie monopol de stat, mai puțin pentru întreținerea cazinourilor în Republica Moldova. 

Administrarea monopolului de stat în România se face de către Oficiul Național pentru 

Jocuri de Noroc și în Republica Moldova de către Loteria Națională a Moldovei.  

Prin acest studiu, urmărim să prezentăm în detaliu, atât problemele cu care se 

confruntă statele, organizatorii de jocuri de noroc și jucătorii, cât și instrumentele europene 
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care concură la eradicarea fraudării jocurilor de noroc desfășurate în mediul tradițional (săli 

de jocuri) și la distanță (în mediul online). De asemenea, vom avea în vedere argumentele 

instituite prin decizii ale Curții de Justiție ale Uniunii Europene, ale Curții Constituționale a 

României și a Cărții verzi privind jocurile de noroc online pe piața internă. 

 

2. Cadrul legal aplicabil 

În România, activitatea de jocuri de noroc se desfășoară sub imperiul dispozițiilor 

prevăzute în OUG nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, 

aprobată cu modificări prin Legea nr. 246/2010[20], cu modificările și completările 

ulterioare, iar în Republica Moldova, potrivit Legii nr. 291/2016 privind organizarea și 

desfășurarea jocurilor de noroc [19], cu modificările și completările ulterioare. 

Potrivit art. 9 din OUG nr. 77/2009, prin jocuri de noroc frauduloase se înțelege: 

„acele jocuri de noroc prin care mijloacele de joc aprobate le sunt modificate construcția, 

datele sau parametrii inițiali, astfel încât să fie adusă atingere elementelor de șansă sau 

metodelor de selecție.”, ceea ce în accepțiunea sintagmei „mijloc de joc”, potrivit art. 5 alin. 

(1) din același act normativ este „orice ansamblu de elemente, inclusiv sistemul informatic 

compus din software, harware și mijloace de comunicații, care servește sau permite 

organizarea, desfășurarea ori participarea la jocuri de noroc, dacă generează independent 

elemente aleatorii care stau la baza jocurilor de noroc sau dacă destinația sa este stabilită de 

producător.”   

Conform art. 48 alin. (2) lit. d) din Legea nr. 291/2016, activității de monitorizare din 

cadrul activității de supraveghere și control, pe planul jocurilor de noroc organizate prin 

intermediul rețelelor de comunicații electronice îi este atribuită acea prerogativă de a 

respecta și acest obiectiv fundamental, respectiv asigurarea „unui grad sporit de protecţie a 

drepturilor jucătorilor împotriva practicilor neloiale, abuzive şi frauduloase.”  

Din punct de vedere al sancțiunilor aplicate pentru nerespectarea desfășurării 

jocurilor de noroc astfel cum au fost licențiate și autorizate de către autoritatea competentă: 

a) În România, potrivit art. 25 lit. c) și j) din OUG nr. 77/2009, constituie infracțiune și se 

pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 2 ani sau cu amendă fapta oricărei persoane care: 

(c) pentru jocurile de noroc tradiționale „folosește sau deține în vederea folosirii într-o 

sală de jocuri orice dispozitiv prin a cărui utilizare sunt alterate elementele de șansă și 

metodele de selecție prin care se modifică rezultatul jocului, suma sau frecvanța plății 

într-un joc de noroc”; (j) pentru jocurile de  noroc online: „influențează sau alterează 

rezultatele unui joc de noroc la distanță [...] indiferent dacă are calitatea de organizator, 
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participant ori dacă deține controlul direct sau indirect asupra activității de jocuri de 

noroc în cauză.”  

b) În Republica Moldova, neexistând o definiție expresă a jocurilor de noroc frauduloase și 

implicit, o dispoziție clară în acest sens, actul normativ prevede la art. 6 alin. (4) lit. b) 

din Legea nr. 291/2016 că, activitățile din domeniul jocurilor de noroc ce nu corespund 

legii sunt interzise „ale căror rezultate pot fi influențate prin dexteritatea organizatorului 

de joc, mînuitorului mijloacelor de joc.” Din punct de vedere al obligațiilor 

organizatorului, art. 12 alin. (2) lit. c) instituie obligația „să asigure condiții de 

participare identice pentru toți jucătorii și să prevină influența externă asupra 

rezultatului jocului de noroc.” Art. 16 alin. (4) impune oricărui organizator de jocuri de 

noroc „să asigure imposibilitatea accesului neautorizat, precum și a altor interferențe 

străine (neautorizate) în funcționarea mijlocului de joc.” Din ansamblul reglementărilor 

prezentate, se conchide la art. 54 alin. (2) lit. c) din aceeași lege, faptul că, răspunderea 

oricărei persoane fizice sau juridice constă în „organizarea jocurilor de noroc conform 

regulilor care nu corespund cerințelor prezentei legi sau altor acte normative.” ceea ce 

rezultă că din integralitatea normelor reglementate, actul normativ se pliază noțiunii de 

„jocuri de noroc frauduloase”. 

Văzând similitutidinea prevederilor legale din ambele țări, conduita reglementatorilor 

este unanimă, fapt care determină aprofundarea subiectului în sensul evidențierii eradicării 

fenomenului semnalat, în ansamblu, fără nicio diferențiere între cele două țări.                    

 

3. Elementele generatoare ale fenomenului jocurilor de noroc frauduloase și 

măsuri de înlăturare a cauzelor care au provocat apariția fenomenului 

Modalitățile de fraudare în acest sector de activitate este diversifică, în funcție de 

activitatea desfășurată: jocuri tradiționale sau jocuri în mediul online. Din experiența altor 

state, predomină ansamblul de acte fizice, intelectuale și morale făcute în scopul de a obține 

un anumit rezultat în mediul online. În acest sens, au fost identificate[18] următoarele tipuri 

de fraude: 

a) Abuzul de bonusuri: organizatorul acordă bonusuri: pentru înscriere, de recomandare, 

pentru jucătorii frecvenți, pentru a atrage un jucător înapoi pe site; iar jucătorul poate 

comite abuzuri de  bonusuri, înscriindu-se cu mai multe conturi pe același site; 

b) Coluziunea: prin înțelegea unui jucător cu un alt jucător sau cu mai mulți jucători în 

defavoarea deținătorului site-ului pentru a atrage un anumit rezultat, precum și 

utilizarea mai multor conturi de joc pentru a câștiga mai mulți bani; 
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c) Chip Dumping: este o formă mascată de coluziune, în care un jucător care a câștigat

mulți bani, pentru o parte din bani, atrage alți jucători pentru ca aceștia să piardă în

favoarea sa;

d) Abuzul de rambursare, numită și „fraudă prietenoasă”: se realizează când un jucător

refuză efectuarea unei taxe în contul site-ului de joc;

e) Frauda cardului de credit sau de debit (asociată cu „furtul de identitate”): se

realizează cu cardurile furate, participând la jocurile de noroc online, ca apoi să își

retragă drepturile sub forma criptomonedelor, de exemplu, bitcoin.

Ceea ce determină un organizator să își creeze o suspiciune de fraudare a jocului de

noroceste utilizarea de o persoană sau de mai multe persoane a unui nume, număr de telefon, 

o adresă poștală, detaliile de identificare ale computerului, contului bancar. Pentru acțiunile

neobișnuite în cadrul desfășurării jocului de noroc sau în interiorul contului de joc se

declanșează o alertă de securitate.

În vederea respectării legilor și a reglementărilor legale instituite prin actele 

normative arătate mai sus, precum și diversitatea tipologiilor fraudării jocurilor de noroc, 

organizatorii de jocuri de noroc sunt obligați să respecte proceduri stricte de identificare și 

securitate în ceea ce privesc depozitele, jocurile de noroc și retragerile de numerar. Aceștia 

folosesc, potrivit termenilor și condițiilor din Regulamentul de joc, aprobat de autoritatea 

competentă, o serie de procese electronice și manuale pentru a stabili și examina conturile 

clienților în care sunt incluse informații asociate conturilor, inclusiv metode de joc, prieteni 

și asociați. 

Un element central al stopării unei suspiciuni de fraudare îl reprezintă suspendarea 

contului de joc pentru acel jucător, în vederea protejării fondurilor acumulate în cont, până 

când se elucidează problema care a condus la suspendare. Modalitatea de clarificare, 

lămurire, deslușire a problemei se realizează prin obținerea de informații de la însuși jucător, 

alți jucători, bancă, procesator de plăți, o altă unitate de fonduri financiare sau de la mai 

multe organizații (publice sau private) care pot furniza informații.  

În virtutea rolului crucial pe care îl au dispozițiile cuprinse în actele normative, 

pentru înlăturarea fenomenului fraudulos în domeniul jocurilor de noroc, considerăm că un 

rol important îl are „stabilirea procedurilor de audit intern, utilizarea unui auditor extern 

pentru sarcini specifice de control intern, revizuirea conducerii superioare a anumitor 

documente de afaceri cheie, responsabilitate sporită pentru registrele de verificare 

organizațională, control îmbunătățit pentru încasările de numerar primite și instruire privind 

conștientizarea fraudelor.”[6] fiind în asentimentul autorilor. 
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În vederea suprimării acestor fenomene frauduloase, cu titlu de exemplu, menționăm 

că, Germania se bazează pe statutele de antifraudă pentru fiecare domeniu de activitate, Italia 

face aplicabilitatea dispozițiilor Codului penal italian pentru orice manipulare în vederea 

fraudării[4] și Canada a inclus o prevedere care stipulează: „Fiecare persoană care, cu 

intenția de a înșela o persoană, înșeală în timp ce joacă un joc sau deține miza pentru un joc 

sau pariază este vinovată de: a) o infracțiune care poate fi pusă sub acuzare și poate fi închisă 

pentru o perioadă de cel mult doi ani; saub) o infracțiune care se pedepsește prin condamnare 

sumară.”[11] Complementar la acestea, o perspectivă completă este exprimată în literatura 

de specialitate, care menționează că „teoria controlului fraudei nu necesită iraționalitate.”[1] 

și este necesară „cooperarea internațională, având în vedere portabilitatea și intangibilitatea 

piețelor de jocuri de noroc care au alimentat un comportament nefast.”[5] 

4. Jocurile de noroc frauduloase - față în față cu forța juridică a deciziilor

Pentru a clarifica chestiunea supusă studiului este necesară aducerea în discuție a 

Hotărârii Curții de Justiție a Uniunii Europene din data de 24 martie 1994, în cauza C-

275/92, Gerhart Schindler, Joerg Schindler v. Anglia și Țara Galilor[16] privind 

interpretarea articolelor 30, 36, 56 și 59 din Tratatul CEE, în care, Curtea a confirmat 

existența preocupărilor statelor, prin acțiuni conștiente spre scopuri bine determinate 

împotriva fraudelor din domeniul jocurilor de noroc, menționând: „Tendința generală a 

statelor membre este de a restricționa sau chiar de a interzice practica jocurilor de noroc și de 

a împiedica aceasta să fie o sursă de profit privat.” 

Ceea ce ne interesează în mod deosebit în contextul subiectului sunt mecanismele de 

reglementare și propunerile de combatere a mijloacelor de producere a fraudelor în domeniul 

jocurilor de noroc pe fondul creșterii rapide a pieței pe acest segment și a impactului 

transfrontalier al dezvoltării serviciilor de jocuri de noroc online. Fără a realiza o expunere 

exhaustivă a fenomenului, datorită diversității modelelor de reglementare la nivel global, 

pentru cele două țări, trebuie să aducem în atenție Cartea Verde privind jocurile de noroc 

online în piața internă SEC(2011) 321 final[8] care recunoaște că, una dintre măsurile de 

restricționare a site-urilor împotriva riscurilor de fraudă, adoptate de statele membre, 

reprezintă o consecință directă a lipsei „contactului direct dintre consumator și operatorul de 

jocuri de noroc online dă naștere unor riscuri diferite și mai mari de fraudă comisă de 

operatori în detrimentul consumatorilor, în comparație cu piața de jocuri de noroc 

tradițională.” La fundamentul acestei decizii a stat Hotărârea Curții de Justiție a Uniunii 

Europene din 8 septembrie 2009, în cauza C-42/07, Liga Portuguesa de Futebol 
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Profissional, Bwin International Ltd, fostă Baw International Ltd v. Portugalia[17], care așa 

cum se consemna într-o opinie[7] achiesăm în totalitate la cele reținute, întrucât piața de 

jocuri de noroc este o piață vulnerabilă în continuă „mișcare intelectuală”, fie din partea 

jucătorilor, fie din partea organizatorilor de jocuri de noroc sau chiar din partea unor terțe 

persoane cu diverse interese pentru obținerea de venituri financiare pe căi frauduloase. 

Datorită acestor considerente, Curtea Constituțională a României, prin Decizia nr. 

205/2003[13] a reținut că ,,domeniul jocurilor de noroc ridică serioase probleme pe planul 

ordinii și al moralei publice, ceea ce justifică, prin prisma și în deplină concordanță cu 

aceasta, adoptarea unor măsuri restrictive.”, iar prin Decizia nr. 973/22.11.2012[15], a 

reţinut că „piaţa jocurilor de noroc este una restrictivă”, constatând faţă de această 

împrejurare faptul că, „statul poate adopta condiţiile pe care le consideră necesare tocmai 

pentru a salvagarda imperativul interesului public, precum şi pentru a asigura un control 

eficient al acestei activităţi, în scopul evitării comportamentelor care intră în sfera 

penalului.” Nu mai puțin importantă este și Decizia instanței de control constituțional nr. 

1344/2011[14], prin care se precizează o orientare extinsă și un cadru de deschidere pentru 

România și a deținătorului administratorului monopolului de stat, în sensul că „prin 

Hotărârea din 3 iunie 2010, pronunţată în Cauza C-258/08, Ladbrokes Betting amp; Gaming 

Ltd, Ladbrokes International Ltd contra Stichting de Naţionale Sporttotalisator, CJUE şi-a 

reconfirmat jurisprudenţa potrivit căreia, în domeniul reglementării jocurilor de noroc, 

statele membre dispun de o marjă foarte largă de acţiune. […] Instanţa europeană a decis că 

obiectivul principal urmărit de reglementarea naţională trebuie să fie lupta împotriva 

criminalităţii, mai precis protecţia consumatorilor de jocuri de noroc împotriva fraudelor 

săvârşite de operatori. Curtea a precizat că o legislaţie naţională destinată să limiteze 

activitatea operatorilor de jocuri de noroc, în scopul limitării dependenţei de jocurile de 

noroc şi pentru a preveni frauda, este în principiu compatibilă cu dreptul comunitar.” 

 

5. Concluzii 

Putem așadar constata că, așa cum se desprinde din întregul context înfățișat, jocurile 

de noroc frauduloase reprezintă un pericol social în sfera socială, a psihologiei, a economiei 

și implicit a fiscalității și a dreptului penal, iar normele imperative nerespectate pentru 

eradicarea fenomenului edictate de către legiuitor au menirea de a disciplina subiecții cărora 

li se adresează, în sensul conștientizării gradului de  pericol  social  pe care faptele de acest 

gen îl au față de întreaga societate, iar nu numai față de o persoană sau un grup izolat de 

persoane, aspect care nu le conferă posibilitatea de a nu le respecta. Cu alte cuvinte, obligația 
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la conformare a oricărei persoane fizice și juridice în domeniul jocurilor de noroc, potrivit 

pârghiilor statale, conduce în cazul nerespectării acestora la suportarea sancțiunilor, ca formă 

a răspunderii juridice.[12] Nu se poate susține că încălcarea unei norme juridice imperative, 

mai ales într-un domeniu atât de sensibil, nu prezintă pericol social.  

Dimpotrivă, susținem că „normele sociale sunt create de oameni (notă: și pentru 

oameni) și stabilesc conduita oamenilor în cele mai diverse domenii ale vieții sociale, 

varietatea lor fiind condiționată, pe de o parte, de varietatea relațiilor sociale pe care le 

reglementează [...], iar pe de altă parte de modul prin care voința și interesele exprimate în 

ele sunt aduse la îndeplinire, cu alte cuvinte, consecințele nerespectării lor (existența unor 

sancțiuni).”[3]. Astfel, necesitatea de a acorda o atenție sporită inexistenței fenomenelor de 

acest gen [2], constrângerea statală apare ca fiind inevitabilă, în limitele rezonabile 

apreciative potrivit propriilor scări de valori, astfel că, unica soluție a tuturor factorilor 

implicați este conformarea și abținerea de la crearea unor jocuri de noroc frauduloase. Pentru 

elocvența acestei afirmații, considerăm că, legislația română răspunde constrângerii de 

înlăturare a fenomenului, dar nu în suficientă măsură, astfel încât să determine participantul 

la renunțarea unui asemenea comportament. În acest sens, se impune majorarea pedepsei cu 

închisoarea și a amenzii, nu atât de mult cum este prevăzut în Codul Statelor Unite ale 

Americii[10], dar suficient de mare, ca să se încadreze în cerințele de adecvare, de 

proporționalitate și necesitate a măsurii. 

În raport de pedepsele reglementate în Republica Moldova cu referire la acest 

fenomen, deși fenomenul este o realitate prezentă care se manifestă în toate domeniile vieții 

societății, având implicații economice vaste, tindem să ne raliem opiniei exprimate al unui 

autor[12], dar pentru întregirea prevederii legale, propun de lege ferenda, completarea art. 

2422 din Codul Penal al Republicii Moldova[9], cu toate tipurile de activități de jocuri de 

noroc autorizate de către autoritatea competentă, precum și la articolul 2603 - Perturbarea 

funcţionării sistemului informatic, alin. (1), în sensul: „Perturbarea funcţionării unui sistem 

informatic prin introducerea, transmiterea, modificarea, ştergerea sau deteriorarea datelor 

informatice sau prin restricţionarea accesului la aceste date, precum și prin orice metode sau 

mijloace care perturbă buna funcționare a sistemului informatic, dacă aceste acţiuni au 

cauzat daune în proporţii mari...”. 
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Abstract: 

This article aims to analyze the evolution of defense and security strategies of 

Romania under the legal perspective of the documents and the improvements made in the 

period 2006-2020. The need to update the legal regulatory framework for national security 

was a recurring but difficult interest in reaching a form accepted by most decision-makers. 

To all this is added the political perspective and the manifestation of political agents in 

relation to this concept of national security and defense.We will notice that there are no 

concerns and debates on the agenda of political parties in the area of projects or national 

defense and security strategies.It is to be highlighted that such elements are not raised in the 

electoral programs either.Our analysis aims to present a broader framework and an 

overview of national security and defense projects, as well as how they are part of the 

legislative and political framework.The study was an analysis of the strategic documents and 

the stenograms of the Chambers meetings held within the Romanian Parliament. 

Keywords:  strategy, security, national defense, political parties 

1. Preliminarii. Fundamentele normative ale strategiilor de securitate și de

apărare națională 

Conceptul de strategie de apărare națională este indisolubil legată de noțiunea, mai 

largă, de securitate națională, relevând un raport de mijloc-scop. Perspectiva unei definiții 

cuprinzătoare asupra noțiunii de securitate națională continuă să reprezinte o provocare în 

ceea ce privește studiile de securitate, adesea justificată de evoluția complexității vectorilor 

de risc. Având în vedere această ipoteză, legiuitorul a definit securitatea națională prin 

prisma art. 1 din Legea nr. 51/1991 privind securitatea națională a României[9] ca fiind 

„starea de legalitate, de echilibru și de stabilitate socială, economică și politică necesară 

1Avocat în cadrul Baroului Iași, doctorand al Facultății de Drept din cadrul Universității „Alexandru Ioan Cuza” 
din Iași, email: ioandumitruapachitei@gmail.com. 
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existenței și dezvoltării statului național român ca stat suveran, unitar, independent și 

indivizibil, menținerii ordinii de drept, precum și a climatului de exercitare neîngrădită a 

drepturilor, libertăților și îndatoririlor fundamentale ale cetățenilor, potrivit principiilor și 

normelor democratice statornicite prin Constituție”. Oportunitatea cantonării noțiunii de 

Securitate națională printr-o definiție legală este discutabilă, aducând deopotrivă avantaje, 

cât și dezavantaje. În primul rând, o definiție legală creează premisele unei raportări coerente 

a legislației, pe de altă parte riscă fie să devină rigidă, astfel îngreunând eforturile doctrinei 

de a menține o adaptare a sensului noțiunii, fie să devină într-atât de vagă încât să piardă din 

utilitatea practică. 

Faptul că ideea de securitate națională își găsește reperele prin legea fundamentală a 

conferit ocazia Curții Constituționale a României să traseze o serie de repere privitor la 

aceasta, reținând că „securitatea naţională se realizează în cadrul ordinii democratice prin 

exercitarea deplină a drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, asumarea conştientă a 

responsabilităţilor, perfecţionarea capacităţii de decizie şi de acţiune a statului, precum şi 

afirmarea României ca membru activ al comunităţii internaţionale”[10].  

Într-o manieră indisolubilă securitatea este corespondentă noțiunii de amenințare 

care s-a considerat că poate privi pe de o parte calitatea vieții locuitorilor unui stat, iar pe de 

altă parte disponibilitatea de decizie a decidenților politici [6]. În acest raport, strategia de 

securitate națională reprezintă planul de utilizare a instrumentelor de care dispune statul, în 

vederea combaterii amenințărilor ce îl privesc, având ca scop asigurarea securității.Strategia 

de securitate naţională a României cuprinde: definirea intereselor şi obiectivelor proprii de 

securitate, evaluarea mediului internaţional de securitate, identificarea factorilor de risc din 

mediul intern şi internaţional, direcţiile de acţiune şi principalele mijloace pentru asigurarea 

securităţii naţionale a României. Strategia are un orizont de evaluare pe termen mediu de 4 

ani şi o perspectivă pe termen lung cuprinzând estimarea resurselor ce vor fi alocate de 

România pentru realizarea obiectivelor sale de securitate şi apărare. 

 Legislația națională oferea o definiție a strategiei de securitate națională a 

României, ca fiind documentul de bază care fundamentează planificarea apărării la nivel 

naţional, prin dispozițiile art. 4 din OG nr. 52/1998 privind planificarea apărării naționale a 

României [11], enumerând și elementele componente ale acesteia, ulterior abrogării 

ordonanței amintite și înlocuirii acesteia de către Legea nr. 473/2004 privind planificarea 

apărării [13], astfel de prevederi nu au fost reluate, mai mult decât atât s-a evitat orice 

referire la acest act, avându-se în vedere doar Strategia națională de apărare. Aceste 

modificări legislative considerăm că sunt justificate prin aceea că legea amintită a intrat în 
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vigoare la un an după modificarea Constituției, care la rândul ei face referire prin dispozițiile 

art. 65 alin. (2) lit. f) doar la strategia națională de apărare a țării. Actul normativ care mai 

face trimitere la o strategie de securitate națională este Legea nr. 415/2002 privind 

organizarea și funcționarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării [14], care în cuprinsul art. 

4 lit. a) pct. 1 menționează că CSAT are printre atribuții promovarea „strategiei de securitate 

națională a României și a strategiei naționale de apărare a țării”[15]. Mai mult decât atât, nici 

Legea nr. 51/1991 privind securitatea națională a României nu face referire la Strategia de 

securitate națională. 

Față de inconsecvențele legislative privitoare la strategia de securitate națională 

trebuie amintite reformele propuse în legătură cu proiectul de revizuire a Constituției. Proiect 

care deși a fost declarat neconstituțional prin Decizia CCR nr. 799 din 17 iunie 2011[16] 

aducea, privitor la tema tratată, două modificări de substanță. În primul rând, proiectul 

presupunea modificarea art. 87 alin. (1) din Legea fundamentală, în sensul înlocuirii 

sintagmelor „apărare națională” și „asigurarea ordinii publice” cu cea de „securitate 

națională”. În al doilea rând, presupunea adăugarea unui nou alineat la prevederile 

constituționale de la art. 119: „(2) În condiţiile legii, Consiliul Suprem de Apărare a Ţării 

transmite Parlamentului, în vederea aprobării, strategia de securitate naţională”. O astfel de 

modificare ar fi fost oportună și ar fi concretizat importanța elaborării unei astfel de strategii-

cadru. Cu aceeași ocazie, Curtea constituțională a oferit și o definiție strategiei de securitate 

națională, aceasta reprezintând „un factor integrator de sinteză, ce se concretizează printr-un 

ansamblu de decizii, planuri, măsuri şi acţiuni menite să prevină şi să contracareze eficient 

riscurile şi ameninţările ce pun în pericol valorile şi interesele naţionale, precum şi valorile 

care dau identitate şi unitate construcţiei europene”.În fapt, definiția oferită de Curtea 

Constituțională este preluată din Strategia de securitate națională a României din anul 2006. 

Strategiile de securitate națională adoptate de către România până în prezent au fost 

marcate de ambiguități sub aspect terminologic, creându-se frecvent o confuzie între 

strategia de securitate națională și strategia națională de apărare. Acest fapt apare cu evidență 

din cuprinsul Strategiei naționale de apărare a țării pentru perioada 2015-2019, act care în 

preambul stabilea faptul că „Prin obiectivele și conținutul său, Strategia se referă la apărarea 

țării și securitatea națională în ansamblu. (…) Strategia reflectă necesitatea promovării unui 

concept de securitate naţională extinsă”. Pe aceste considerente literatura de specialitate a 

afirmat că strategia amintită este în fapt o strategie de securitate națională, aspect care 

contravine logicii existente în actele normative ce le reglementează [4, p. 41], în deosebi 

prevederilor art. 4 lit. a) pct. 1 din Legea nr. 415/2002 la care am făcut și anterior referire. 
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În mod oarecum evident asistăm la o simbioză a celor două tipuri de acte, în sensul în 

care avem doar o strategie națională de apărare a țării care se substituie și strategiei privind 

securitatea națională, deși aceasta din urmă ar trebui se fie documentul cadru care să 

reglementeze scopul ce trebuie îndeplinit, în timp ce apărarea națională să reprezinte 

mijlocul prin care se realizează[4, p. 41]. 

2.Evoluția strategiilor de securitate și apărare națională a României 

În prezenta secțiune vom aborda strategiile adoptate începând cu anul 2006 având la 

bază două considerente, în primul rând, dat fiind faptul că abordează o structură mai 

nuanțată în raport cu evenimentele perioadei respective, în concret faptul că România 

devenise membru cu drepturi depline în NATO și se pregătea de aderarea în Uniunea 

Europeană, iar în al doilea rând, avem în vedere că în anul 2006 a fost adoptat ultimul 

document denumit expres „Strategie de securitate”. 

Ultima Strategie de securitate națională a României [17] (denumită în continuare 

Strategia 2006) a fost adoptată de CSAT prin Hotărârea nr. 62 din 17 aprilie 2006 și 

cuprindea o abordare structurată, pornind de la valori și interese, riscuri și amenințări și 

continuând cu prezentarea priorităților naționale în raport de amenințările și obiectivele 

europene și internaționale, în final regrupând un număr de douăsprezece capitole. 

Strategia 2006 debutează prin a defini securitatea națională și valorile și interesele 

naționale pe care urmărește să le apere, de altfel s-a și arătat că aceste concepte au fost 

pentru prima oară integrate în structura unei strategii de securitate națională [2, p. 57]; 

ulterior, acestea au fost preluate în Strategia Națională de Apărare a Țării din anul 2008 [18] 

(denumită în contiunare Strategia 2008). Structura strategiei vizează ancorarea acesteia în 

direcția evoluției mediului de securitate, privit ca un complex de factori puternic influențați 

de amenințările globale, aspect ce antamează structura strategiei, puternic axată pe 

amenințările și oportunitățile internaționale. Mediul de securitate este înțeles ca având 

următoarele direcții „accelerarea proceselor de globalizare şi de integrare regională, 

concomitent cu persistenţa unor acţiuni având ca finalitate fragmentarea statală; convergenţa 

rezonabilă a eforturilor consacrate structurării unei noi arhitecturi de securitate, stabile şi 

predictibile, însoţită de accentuarea tendinţelor anarhice în unele regiuni; revigorarea 

eforturilor statelor vizând prezervarea influenţei lor în dinamica relaţiilor internaţionale, în 

paralel cu multiplicarea formelor şi creşterea ponderii intervenţiei actorilor nestatali în 

dinamica relaţiilor internaţionale” [19, p. 7]. Se observă o extindere a cadrului de raportare, 

în încercarea de a sublinia rolul unei apărări colective care pe de o parte să se raporteze pe 
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același palier cu amenințările internaționale, iar pe de altă parte se subliniază faptul că 

strategiile de apărare trebuie să exceadă mijloacele militare.În acest sens a fost abordată și 

Strategia Națională de Apărare a Țării din 2008. 

Privitor la riscurile și amenițările abordate, Strategia 2006 face referire la terorismul 

internațional, proliferarea armelor de distrugere în masă, conflictele regionale, criminalitatea 

transnațională organizată, guvernarea ineficientă, fenomene grave precum și vulnerabilități și 

disfuncționalități ce pot accentua stările de pericol.Abordarea în prim plan a acestui risc este 

mai mult o influență a atacurilor teroriste din 11 septembrie 2001 decât o amenințare cu care 

România să fi interacționat în mod direct, aspect prin care s-a urmărit o solidaritate față de 

temerea internațională legată de acest fenomen al atentatelor teroriste. Față de această 

enumerare generoasă s-a subliniat faptul că este necesară o abordare mai flexibilă care să 

răspundă și pericolelor reprezentate de încălzirea globală, respectiv securitatea energetică [2, 

p. 61]. Identificarea riscurilor și amenințărilor amintite a continuat printr-o abordare 

structurată în Strategia 2008, document ce stabilește principalele obiective strategice de 

apărare: consolidarea profilului României în cadrul NATO; dezvoltarea contribuţiei 

României la Politica europeană de securitate şi apărare, în calitate de membru al Uniunii 

Europene; angajarea în lupta împotriva terorismului şi combaterea proliferării armelor de 

distrugere în masă; creşterea contribuţiei la asigurarea securităţii şi stabilităţii regionale; 

transformarea capacităţii de apărare a României [20, p. 3]. De asemenea, Strategia 2008 

fixează și direcțiile de acțiune în domeniul apărării, respectiv resursele pentru apărare.  

Dacă Strategia 2008 era puternic marcată de direcțiile stabilite de Strategia națională 

de securitate din anul 2006, Strategia națională de apărare care a fost adoptată în anul 2010 

[21] (denumită în continuare Strategia 2010) devenise mult mai nuanțată, aspect justificat și 

de implicațiile avute de integrarea României în Uniunea Europeană, fapt concretizat într-o 

mai mare responsabilizare față de obiectivul declarat al asigurării securității regionale.  

Strategia 2010 vine cu un nou concept, acela al matricei de securitate, reprezentat ca 

fiind compus din „relația securitate – prosperitate – identitate, conceptul multidimensional 

de securitate, echilibrul între stat și individ ca beneficiari ai securității naționale, conducerea 

politică și control democratic în gestionarea integrată a securității, gestionarea integrată a 

securității și ideea de comunitate de securitate” [21, p. 5]. Abordarea pluridirecțională a 

strategiei îi conferă o abordare mai nuanțată asupra implicațiilor privitoare la dimensiunile și 

direcțiile securității naționale, repere care în strategiile precedente erau prezentate deficitar. 

Față de Strategia 2008, cea adoptată în anul 2010 abordează o serie de obiective noi, 

dintre care enumerăm: promovarea drepturilor românilor de pretutindeni; respectarea 
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drepturilor persoanelor aparținând minorităților naționale; dezvoltarea capacităților naționale 

de gestionare a crizelor interne și internaționale; dezvoltarea capacităților naționale de 

gestionare a urgențelor civile, în special cele legate de calamități naționale sau pandemii; 

dezvoltarea unei economii competitive, durabile și inclusive, în conformitate cu Strategia 

Europa 2020 a UE; asigurarea securității energetice; asigurarea securității cibernetice [21, p. 

8]. Față de ultimele două obiective enumerate s-au adus critici în legătură cu lipsa acestora 

din strategiile precedente, însă luarea acestora în considerare a reprezentat un progres. În 

sensul celor menționate aducem în vedere faptul că la trei ani de la adoptarea Strategiei 

2010, CSAT adoptă Hotărârea nr. 16/2013, urmată de Hotărârea de Guvern nr. 271/2013 

privind Strategia de securitate cibernetică a României [22]. 

Astfel cum aminteam, elaborarea Strategiei de securitate cibernetică a determinat o 

diminuare a prevalenței domeniului în cuprinsul Strategiei naționale de apărare a țării din 

anul 2015 (denumită în continuare Strategia 2015), aceasta din urmă abordând o structură ce 

caracterizează mai curând o Strategie națională de securitate. În fapt, în preambului acestui 

act normativ chiar se afirmă faptul că „prin obiectivele și conținutul său, Strategia se referă 

la apărarea națională și securitatea națională în ansamblu (...) Strategia definește interesele și 

obiectivele naționale de securitate” [23, p. 5-6].  

Noutatea adusă de Strategia 2015 privește definirea expresă a noțiunilor de 

amenințări, riscuri și vulnerabilități. Amenințările sunt considerate ca fiind acei vectori ce 

pot periclita interesele și obiectivele de securitate, pe de altă parte riscurile sunt considerate 

ca fiind acele evenimente probabile, dar prin a căror realizare pot periclita securitate 

națională. În fine, vulnerabilitățile sunt înțelese ca fiind acele puncte deficitare și care pot 

conduce la amenințări sau riscuri. 

De asemenea, Strategia 2015 stabilește și principalele direcții de acțiune ce vizează 

apărarea securității naționale: dimensiunea de apărare, dimensiunea de ordine publică, 

dimensiunea de informații, contrainformații și de securitate, dimensiunea economică și 

energetică, dimensiunea diplomatică, dimensiunea de management al situațiilor de criză și 

dimensiunea educațională, de sănătate, socială și demografică. Aceste repere par să sugereze 

faptul că s-a dorit nu doar o redimensionare a ideei de securitate națională, dar mai curând o 

reajustare a Strategiei de apărare. Pentru aceste considerente în literatura de specialitate s-a 

menționat pe bună dreptate faptul că „prin conținutul său, acest document pare a fi o 

strategie de securitate națională prin amalgamarea repetată a noțiunilor de apărare și 

securitate națională” [2, p. 63].  
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În final, Strategia națională de apărare a țării pentru perioada 2020-2024 (denumită în 

continuare Strategia 2020) păstrează în linii mari aceeași construcție pe care o avea Strategia 

2015. Chiar în partea introductivă se menționează că „va opera cu acelaşi 

concept de securitate naţională extinsă introdus şi definit în precedentul document. Pe lângă 

apărarea armată - înţeleasă în dublă calitate, de apărare naţională şi apărare colectivă, 

Strategia vizează şi alte dimensiuni precum politica externă, ordinea publică, activitatea de 

informaţii, contrainformaţii şi de securitate, managementul crizelor, domeniile educaţie, 

cultură, sănătate, economic, demografie, financiar, mediu, securitatea energetică sau cea 

cibernetică, securitatea infrastructurilor critice și a patrimoniului istoric şi cultural”. Acest 

fapt ne determină să considerăm că încă Strategia 2020 deși terminologic privește apărarea 

națională, aceasta păstrează valențele unei Strategii de securitate națională. 

Particularitățile de ordin politic nuanțate în cuprinsul Strategiei 2020 privesc pe de o 

parte extinderea colaborării strategice cu Statele Unite ale Americii, iar pe de altă parte 

semnalarea expresă a necesității întăririi securității față de „comportamentul agresiv al 

Federației Ruse” [24, p. 6]. 

O nouă abordare a Strategiei 2020 ptivește enumerarea infrastructurilor critice, dar 

fără a face trimitere la dispozițiile normei-cadru, O.U.G. nr. 98/2010 privind identificarea, 

desemnarea și protecția infrastructurilor critice [12], care la art. 3 lit. a) care definește 

infrastructura critică după două coordonate „atât un element, un sistem sau o componentă a 

acestuia, aflat pe teritoriul național, care este esențial pentru menținerea funcțiilor vitale ale 

societății, a sănătății, siguranței, securității, bunăstării sociale ori economice a persoanelor și 

a cărui perturbare sau distrugere ar avea un impact semnificativ la nivel național ca urmare a 

incapacității de a menține respectivele funcții, cât și proiectul unui obiectiv strategic de 

interes național a cărui construcție este imperios necesară pentru salvgardarea interesului 

național”. 

Un alt aspect de noutate adus de Strategia 2020 îl reprezintă capitolul 3, punctul 3.1. 

intitulat „Tendințe majore cu potențial de afectare și influențare a mediului de securitate, 

în perspectiva anului 2024”[24, p. 17-19]. Această secțiune reprezintă o anticipație asupra 

evoluției riscurilor și amenințărilor la adresa securității naționale, abordând atât aspecte 

ce țin de apărarea națională, dimensiunea cibernetică, dimensiunea sanitară și 

dimensiunea 
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ecologică a securității naționale. Din această perspectivă, Strategia 2020 se apropie mai mult 

de ceea ce reprezintă o strategie de securitate. 

Considerațiile finale ale Strategiei 2020 privesc unele puncte comune cu Strategia 

2015, din perspectiva necesității readaptării cadrului legal în materia securității naționale, 

afirmându-se că deși au exista inițiative acestea au rămas fără o concretizare normativă. Un 

aspect de noutate inserat în cuprinusul actualei strategii vizează obiectivul de evaluare 

anuală a gradului de implementare a acesteia, dar fără a indica instituția responsabilă de 

întocmirea acestui raport, cu toate acestea considerăm că autoritatea competentă să realizeze 

o asemenea evaluare rămâne Administrația Prezidențială.

Necesitatea actualizării cadrului legal de reglementare în materia securității naționale 

a reprezentat un interes recurent, dar dificil sub aspectul ajungerii la o formă acceptată de 

majoritatea decidenților. 

3.Apărarea și securitatea națională sub semnul dezbaterilor partidelor politice

Partidele politice reprezintă o garanţie a exprimării nevoilor și dorinţelor cetățenilor, 

dar și o garanţie a exercitării democraţiei. Există instituţii care au ca obiectiv pricipal 

coagularea energiilor cu o viziune comună, care ar trebui, în principiu, să facă parte dintr-o 

familie ideologică, pentru că nu ne aflăm chiar la începutul vieţii democratice.  

Strategiile de apărare națională ale României au reprezentat dintotdeauna documente 

ce au fost date spre aprobarea politicului, prin instituția Parlamentului, care a reafirmat 

pilonii de bază ai politicii externe și ai politicii de securitate a României, prin Parteneriatul 

Strategic cu SUA și apartenența la Uniunea Europeană și la NATO. 

Având ca punct de plecare aceste parteneriate strategice este necesar să observăm 

dinamica politică în raport cu acestea și să vedem evoluția opțiunilor politice în relația cu 

obiectivele strategice de apărare națională. 

Aderarea României la NATO a reprezentat un obiectiv constant al politicii noastre 

externe începând din anul 1990.În cadrul Şedinţei comune a Camerei Deputaţilor şi 

Senatului din 26 februarie 2004 Adrian Năstase din poziția de prim-ministru al Guvernului 

României afirma despre existența consensului politic în astfel de momente importante 

strategice: „Tocmai de aceea această reuşită are meritele sale, fiind un bun exemplu care 

demonstrează forţa consensului politic pe marile teme de politică externă, de interes 

naţional, în primul rând integrarea europeană şi euroatlantică; demonstrează în acelaşi timp 

meritele menţinerii acestor mari obiective strategice ale României în afara controverselor şi 

disputei.”[7] Acest consens politic a existat în cele din urmă prin unanimitatea rezultată prin 
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vot: 454 de voturi pentru, fără abțineri, fără voturi împotrivă precum și fără dezbateri 

parlamentare. 

Un an mai târziu în Sedința comună a Camerei Deputaților și Senatului din 17 mai 

2005, Călin Popescu-Tăriceanu, prim-ministru al Guvernului României afirma faptul că: 

,,ratificarea Tratatului de Aderare la Uniunea Europeană este un angajament pe care şi-l 

asumă România faţă de partenerii săi europeni şi faţă de sine însăşi! Din acest motiv, votul 

nostru de astăzi trebuie să se plaseze dincolo de orice dispute politice, dincolo de 

animozităţi, de interese de grup sau politice” [8]. Analizând stenogramele Parlamentului 

României, consensul politic a existat și de data aceasta prin unanimitatea de voturi existente. 

Raportându-ne la strategiile de apărare națională trebuie menționat faptul că atât în 

anul 2015 cât și în anul 2020, deși contextul politic parlamentar, componenta majorității 

politice, nu era în favoarea administrației prezindențiale, ambele proiecte de țară, privind 

securitatea și apărarea națională au trecut cu un sprijin masiv printr-un vot unanim. În acest 

sens remarcăm prezența unei solidarități transparente atunci când vine vorba despre interese 

ce converg dincolo de latura sau culoarea politică. 

 În actualitate anul 2020 a reunit în Plenul Parlamentului membrii acestuia care au 

aprobat raportul Comisiilor de apărare ale parlamentului cu privire la Strategia Națională de 

Apărare a Ţării pentru perioada 2020 - 2024, însă de data aceasta au fost 311 de voturi 

pentru, 4 împotrivă şi 38 de abţineri. Abținerile au fost din partea parlamentarilor din 

partidul Uniunea Salvați România care s-au abţinut de la vot, semnalând faptul că 

documentul nu prevede corupția la nivel de prioritate a statului român. 

Documentul menționat prezintă câteva teme care intră, îndeobşte, în spaţiul 

controversei şi debaterii publice şi politice. Corupţia și Combaterea acesteia apare în două 

locuri în Sistemul Național de Apărare, întâi în intro-ul asumat de preşedinte, în prim plan şi 

în spaţiul de contextualizare, unde s-a menționat: „Pe lângă aceste deziderate, (integrarea în 

NATO şi UE – n.n.) românii şi-au afirmat, în numeroase ocazii, ataşamentul pentru apărarea 

statului de drept şi a democraţiei, independenţa justiţiei, lupta împotriva corupţiei, 

ataşamentul faţă de implicarea în spaţiul public, indiciu al dezvoltării unei culturi politice 

participative.”  

În anul 2015 în Parlamentul României pentru aprobarea Strategiei Naţionale de 

Apărare a Ţării pentru perioada 2015 – 2019 s-au obținut 282 de voturi pentru, o 

abţinere, un vot împotrivă, fiind o strategie care a afirmat pluralismul politic. Acest 

document a subliniat următoarele necesităţi: elaborarea şi adoptarea cu prioritate a unei mari 

strategii naţionale de apărare, extinsă şi pe perioada 2020 - 2025, aşa cum prevăd programele 

112

https://www.presidency.ro/files/userfiles/Strategia_Nationala_de_Aparare_a_Tarii_1.pdf
https://www.presidency.ro/files/userfiles/Strategia_Nationala_de_Aparare_a_Tarii_1.pdf


NATO, abordarea consensuală, integrată a celor trei politici implicate - externe, apărare, 

securitate naţională - şi, nu în ultimul rând, analiza exigentă a apărării, care să definească 

unde ne situăm, care sunt obiectivele principale și spre ce tinde România, cum şi cu ce efort 

financiar, pentru a putea stabili ulterior soluţiile şi modalităţile pentru atingerea obiectivelor 

asumate. 

Istoricul acestor documente stratgice de importanță națională ne demonstrează faptul 

că ele au fost aprobate și asumate fără existența unor mari dezbateri politice, controverse, 

dialoguri accentuate pe unele teme, dezbateri publice.  

Făcând o analiză asupra programelor de guvernare ale partidelor politice, 

observăm astfel că nu apare pe nicăieri securitatea naţională.Un lucru esențial pe care 

aleșii din Parlament, dar și cetățenii nu doresc să îl înțeleagă constă în faptul că în occident 

securitatea reprezintă o valoare primordială și în egală măsură un interes național. În 

contextul actual, din lipsă de profesionalism, securitatea națională este extrem de 

marginalizată, fiind de cele mai multe ori pe plan secund. Am analizat în ultimele săptămâni 

programele partidelor politice. Nicăieri nu apare securitatea națională, iar informațiile 

prezentate despre politica externă sunt tratate superficial. Observăm astfel că ideea de 

securitate și politică de securitate ajung să fie complet ignorate, chiar dacă ne aflăm într-un 

moment în care deficitul de securitate națională crește, iar lumea este un loc din ce în ce mai 

periculos. Amenințările la adresa României sunt mult mai bine conturate decât în trecut, mult 

mai puternice și amplificate de vulnerabilitățile interne pe care le vedem cu toții. Lista 

vulnerabilităților este deschisă de slaba guvernare pe care România o prezintă, iar la polul 

opus deși șituația este precară reacția cetățenilor este din ce în ce mai firavă. 

Toate partidele politice ar trebui să reconsidere necesitatea existenței unei strategii 

puternice despre securitate şi apărare, şi mai sugerăm că, indiferent de domeniu, mesajele ar 

trebui să genereze întotdeauna ideea de încredere, optimism şi dorinţa de a face că lucrurile 

să se întâmple, iar complementar obiectivele propuse să fie concrete, măsurabile şi 

verificabile în timp, iar acestea trebuie să facă diferenţa dintre trecut şi ceea ce se propune în 

viitor. 

Din analizele despre partidele politice importante din România, observăm că aceștia 

au ratat constant şansa de a demonstra că problemele de apărare şi securitate ale României,  

nu se regăsesc în categoria ,,şi altele”.Se regăsesc în schimb în agenda partidelor politice 

securitatea socială - majoritatea formaţiunilor politice propunând căi pentru perfecţionarea şi 

ajustarea sistemului de asigurări sociale la standardele europene şi garantarea accesului liber 

şi gratuit al populaţiei la toate etapele de acordare a asistenţei sociale; – securitatea 
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economică: economie de piaţă socială, cu prevederi legale pentru protejarea muncitorilor, 

consumatorilor şi întreprinzătorilor mici, pentru un sistem extensiv şi complex de protecţie 

socială pentru a contracara efectele sărăciei şi pentru a proteja pe cei care nu pot să lucreze 

într-un sistem de piaţă liberă – şomerii şi pensionarii [5]. 

Constatăm astfel că sistemul factorilor cu impact asupra conceperii şi 

organizării apărării naţionale trebuie să se implice mai mult în dezbatere în zona 

politică. Apreciem că acest sistem include factorii economic, sociodemografic, politic, 

militar şi de mediu, implicit şi pe cei materiali şi imateriali [1, p. 68]. Factorul politic 

numește ansamblul organizării politice interne a statului şi al relaţiilor internaţionale al 

acestuia. Pe plan intern, regăsim o organizare politică a societăţii, prin prezența unor partide 

politice care, prin intermediul instituţiilor statele existente, odată cu cucerirea puterii politice 

prin alegeri libere şi democratice, îşi pun în practică măsurile de guvernare [3, p. 375-389]. 

Știm cu toții că într-un stat de drept, există o separare a puterilor sale: puterea 

legislativă, puterea executivă, puterea judecătorească. De asemenea, într-un astfel de stat 

presa, în calitatea sa de a patra putere, se manifestă constant, permanent şi eficace de o 

manieră liberă, întotdeauna în numele binelui comun şi al adevărului. Subliniem faptul că 

există şi state de tip autoritar în care separarea acestor puteri există doar la nivel formal, caz 

în care vorbim despre o conducere autoritară sau chiar dictatorială a statului.  

Din cele prezentate reiese şi motivul pentru care problema apărării naţionale se pune 

diferit în fiecare tip de stat. Într-un stat de drept, apărarea naţională este de competenţa 

tuturor puterilor din stat, Parlamentul având puterea de a emite şi de a amenda legi 

referitoare la apărarea şi securitatea naţională de la organizarea Ministerului Apărării 

Naţionale la legea privind participarea armatei la misiuni internaţionale sub mandat ONU, de 

exemplu. Guvernul ţării pune în practică aceste legi şi se asigură că conceperea, organizarea, 

planificarea și conducerea apărării naţionale este în strictă conformitate cu prevederile 

acestora. În principiu, fiecare partid sau coaliţie care vine la guvernare ar trebui să aibe un 

program dedicat apărării şi securităţii naţionale, iar ulterior la rândul său, Justiţia să observe 

şi să se asigure de respectarea prevederilor tuturor legilor privind apărarea naţională. 

 

4.Concluzii 

Evoluția strategiilor de securitate si aparare națională sunt caracterizate deopotrivă de 

evolutie constantă și de un cadru legislativ perfectibil. Prezentul studiu subliniază necesitatea 

reactualizării cadrului normativ aplicabil în materie, astfel încât acesta să concorde cu noile 

perspective asupra securității regăsite atât prin prisma dreptului comparat, cât și prin prisma 
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strategiilor adoptate la nivelul Uniunii Europene. De asemenea, am identificat o serie de 

inadvertențe la nivelul modului de conceptualizare a strategiei naționale de apărare a țării, 

aceasta identificându-se mai curând cu strategia de securitate națională, aspect care apare ca 

fiind contrar perspectivelor doctrinare care înțeleg prin apărarea națională o componentă a 

securității naționale. 

Elaborarea strategiilor de securitate și apărare națională presupune un demers 

interdisciplinar, sens în care o abordare juridico-politică a temei apare ca fiind oportună si de 

natură să satisfacă criteriul complexității analizei prezentei teme. Pornind de la acest 

deziderat am observat că vectorul politic interferează abrupt cu cel execuțional-juridic. 

Dintr-o perspectivă comparativă am constatat că România este un caz de excepție al 

implicării forului legislativ în etapa de adoptare a strategiilor analizate, optica majoritară 

fiind adepta unor competențe exclusive de natură executivă. Acest aspect am constatat că a 

influențat termenele de adoptare si chiar unele viziuni exprimate în cuprinsul strategiilor  

propuse. 

Securitatea națională reprezintă o condiție „sine qua non” a funcționării oricărui stat 

ce se dorește a fi independent, autonom. Deși în Occident acest aspect constituie un subiect 

de interes major, un element esențial al guvernărilor naționale, în România, securitatea 

națională este, în momentul actual, devalorizată și nu se regăsește nici măcar în categoria „și 

altele”, fapt constat din analizele despre partidele politice importante din țară.  

O etapă importantă pentru dezvoltarea acestui aspect face referire la anul 2015, când, 

în Parlamentul României pentru aprobarea Strategiei Naţionale de Apărare a Ţării pentru 

perioada 2015 – 2019, voturile au reflectat necesitatea stringentă de elaborare şi adoptare cu 

prioritate a unei mari strategii naţionale de apărare, extinsă şi pe perioada 2020 - 2025, aşa 

cum prevăd programele NATO, precum și a unei analize exigente a apărării, care să 

precizeze clar poziția și obiectivele, perspectivele de viitor ale României. 

Este extrem de important ca toate partidele politice să găsească un punct comun, să 

ajungă la un consens, astfel încât, prin eforturi și inițiative cumulate, securitatea națională să 

devină o preocupare esențială, o prioritate a puterilor de conducere. În fond, această apărarea 

țării nu trebuie să depindă de culoarea politică sau de interese individuale, ci, dimpotrivă, să 

se cumuleze dincolo de granițele oricărei ideologii, pentru binele comun al tuturor 

românilor. 
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SOCIAL SECURITY IN THE ITALIAN LABOR MARKET. 
THEORETICAL AND EMPIRICAL FRAMEWORK 

INECHITĂȚI SOCIALE PE PIAȚA MUNCII DIN ITALIA. 
CADRU TEORETIC ȘI EMPIRIC 

Alexandra-Georgiana POENARU1 

Abstract 

Migration is a phenomenon that has a considerable length of time in scientific 

knowledge, but there are many aspects that have been less developed and therefore deserve 

special attention from researchers. Starting from these considerations, we can say that the 

Romanian literature lacks studies on the way Romanian migrants are treated on the labor 

market, working conditions, legal rights, signed contracts and their observance/non-

compliance, i.e. individual experience on the Italian labor market. 

When referring to the case of Romanian immigrants working legally in Italy, 

situations of differentiated treatment can be encountered on the labor market. We cannot say 

that in most cases Romanians are discriminated against, but through this doctoral project 

we aim to investigate the main reasons for the idea of discrimination in the context of a 

democratic framework that guarantees values such as human dignity, equal opportunities 

and freedom. 

The study will focus mainly on qualitative research based on interviews with 

Romanians and specialists from the two countries. We are considering carrying out a 

content analysis of the Romanian and Italian press, to which will be added the analysis of 

the contents of the two countries legislation. 

Key words: migration, labor market, immigrants, discrimination, social inequities 

1.Introducere

Proiectul doctoral cu titlul „Discriminare și inechități sociale pe piața muncii. Cazul 

migranților români din Italia” în sens larg abordează fenomenul migrației iar în sens restrâns, 

face trimitere la ideea de discrimnare și inechități sociale pe piața muncii  în cazul românilor 

din Italia, așa cum sugerează și titlul. Pentru a legitima acest demers, aducem în atenție 

faptul că în ciuda numeroaselor avantaje ale fenomenului migrației, imigranții înșiși rămân 

printre cei mai vulnerabili membri ai societății. Conform International Migration Raport 

1Doctorand  la Facultatea de Filosofie şi Științe Social Politice, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 
poenarualexandrageorgiana@yahoo.com  
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(2015, p. 2), ei sunt adesea primii care își pierd locul de muncă în cazul unei recesiuni 

economice și de cele mai multe ori  lucrează pentru salarii mai mici, mai multe ore decât 

programul normal de lucru  și în condiții mai puțin bune decât lucrătorii naționali. De 

asemenea, literatura de specialitate atestă faptul că migranților le sunt încălcate drepturile, 

sunt supuși abuzurilor și discriminării. Nu putem afirma că în majoritatea situațiilor românii 

care lucrează în Italia sunt discriminați însă se pot evidenția o serie de cazuri în care 

românilor le-au fost încălcate anumite drepturi în contextul în care la nivel european sunt 

promovate o serie de valori între care demnitatea umană, respectarea drepturilor omului, 

egalitate etc.  

Concret, dacă aruncăm o privire în presa scrisă din Italia putem identifica cu ușurință 

o serie de articole care au în prim plan aspecte ce țin de abuzuri pe piața muncii în cazul

imigranților. De exemplu, într-un articol publicat de La Repubblica.it aflăm că autoritățile

italiene au eliberat un număr de 66 de sclavi între care 32 erau români. În acest articol este

prezentată mărturia unei românce care împreună cu soțul și fetița de doi ani trăiau într-o

colibă improvizată în apropierea serelor în care lucrau, în orașul Vittoria din regiunea Sicilia.

Lucrătorii erau plătiți cu trei euro pe zi dintre care doi euro li se oprea pentru chirie. Dintr-un

alt articol aflăm că poliția a arestat patru angajatori din domeniul agricol întrucât aceștia au

fost acuzați de exploatarea unor lucrători agricoli, printre care și români. Neregulile

constatate vizau aspecte precum: exploatarea forței de muncă, locuințe ilegale, încălcări ale

normelor de siguranță, utilizarea de îngrășăminte toxice pentru oameni etc. Pornind de la

aceste aspecte putem considera că problematica nerespectării drepturilor pe piața muncii a

imigranților români este prezentă în societate și constituie un important subiect de cercetare.

2. Comunitatea românească din Italia

Românii reprezintă una dintre cele mai numeroase comunități de imigranți din Italia, 

prin urmare, s-au bucurat de o atenție deosebită în rândul cercetătorilor. Din punct de vedere 

statistic, conform Istituto Nazionale di Statistica, în anul 2018 au fost înregistrați 1.190.091 

de români pe teritoriul Italiei dintre care 505.961 bărbați și 684.130 femei. Prin urmare, de-a 

lungul timpului cunoașterea științifică a fost îmbogățită cu diverse lucrări, studii, monografii 

ce scot în evidență acest fapt, fie că vorbim despre remitențe (Moretti, 2013; Bartolini, 

Castagnone, 2015), opinia publică cu privire la imigranți (Bonifazi, 2016), prezența pe piața 

muncii (Venturini, Villosio2002) fie că vorbim despre discriminarea cetățenilor străini pe 

piața muncii și nerespectarea drepturilor legale ale acestora (Ferrero, Perocco, 2011). 
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În studiul Migration in Italy is Backing the Old Age Welfare, Daniela del Boca și 

Alessandra Venturini (2014) realizează o analiză privind domeniile în care activează 

românii. Este susținută ideea conform căreia proporția imigranților români (bărbați) angajați 

în construcții este de 42%, mai mare, comparativ cu celelalte comunități de migranți (27%) 

și de peste trei ori mai mare comparativ cu cetățenii italieni (12,3%). În plus, migranții 

români sunt angajați și în sectorul de producție (22%, 29,5% migranți și 24% localnici). Mai 

puțin semnificativă este prezența migranților români în domeniile comerț și transport (7,4% 

și, respectiv, 8,2%). Femeile din România pe piața muncii din Italia sunt concentrate cu un 

procent de 52,2% în domeniul servicilor sociale și personale în timp ce 14% muncesc în 

hoteluri și restaurante.  

Este important de menționat că imigranții, chiar dacă lucrează în aceste sectoare, în 

țara de origine probabil au o altă calificare care nu corespunde neapărat cu activitatea pe care 

o realizeză în țara de destinație.

Astfel, în raportul intitulat Racism and related discriminatory practices in 

employment in Italy, Laura Di Pasquale atrage atenția asupra prezenței discriminării pe piața 

muncii în cazul imigranților pornind de la o cercetare efectuată de Universitatea din Veneția. 

Este prezentată următoarea situație care contribuie la discriminare: „dacă lucrătorii 

imigranțiîn țara de origine au o anumită calificare, atunci când ajung în Italia, aceștia nu sunt 

angajați cu aceeași calificare iar aceasta este o formă de discriminare” (2013, p.14). Acest 

cadru poate fi justificat de afirmația - străinii sunt utili pentru a fi angajați în locurile de 

muncă pe care italienii nu le doresc - ce a fost susținută de 61.4% dintre respondenții unui 

studiu realizat de ISTAT în 2013 (Idem). 

3. Literatura de specialitate

O lucrare reprezentativă pentru demersul nostru este Razzismo al lavoro. Il sistema 

della discriminazione sul lavoro, la cornice giuridica e gli strumenti di tutela (2011). Autorii  

Marco Ferrero și Fabio Perocco avansează ideea conform căreia,  în Italia, discriminarea 

imigranților se realizează dintr-o dublă perspectivă și anume: „sistemul de afaceri, care este 

caracterizat prin faptul că angajează imigranți în mod regulat, dar în cele mai proaste locuri 

de muncă, subîncadrarea acestora și penalizarea lor în carieră și  sistemul companiilor mici 

care angajează imigranți într-un mod neregulat și în care se amplifică practicile de 

exploatare”(2011, p.66).Conform autorilor există câteva direcții de evoluție a problematicii 

discriminării străinilor pe piața muncii, între care segmentarea rasială a pieței muncii și 

segregarea muncii femeilor imigrante.  
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Cei mai mulți lucrători imigranți sunt angajați în segmentele inferioare ale pieței 

muncii  cu precădere în activitățile slab calificate, obositoare, riscante și insalubre, cu un 

nivel al salariului mai scăzut. Cel mai frecvent, imigranții lucrează în industrie, agricultură, 

construcții, firme de curățenie și vizează totodată, activitățile domestice. Femeile sunt 

angajate în munca casnică, în companii de curățenie, însoțitoare în spitale sau chelnerițe. 

Literatura sociologică românească privind fenomenul migrației este bogată; în 

lucrarea Lumile sociale ale migrației româneștiîn străinătate (2010), Dumitru Sandu 

analizează fenomenul migrației din perspectiva modelelor de gândire, de acțiune și de 

afirmare identitarăpe care le concentrează în conceptul de lumi sociale ale migranţilor 

derivat din conceptul de lumi sociale dezvoltat de A. Schutz în On Fenomenology and Social 

Relations (1970, p. 245) dar și a efectelor asupra celor rămași sau întorși acasă. Principalele 

concepte dezvoltate în lucrare se referă la decizii de emigrare, fluxuri de migrație, 

transnaționalism, remitențe, mentalitatea foștilor migranți etc. În finalul lucrării autorul 

prezintă o cercetare complexă realizată în 2006, denumită Locuirea temporară în străinătate.  

Datele au fost culese atât din țară cât și din străinătate (Italia, Spania, Serbia), prin 

sondaj la nivel național, prin cercetări microregionale, prin cercetări calitative la nivelul a 

șase comunități din țară și în patru comunități din străinătate. Pentru Dumitru Sandu lumile 

sociale ale migraţiei rezidă tipologic într-o serie de situaţii: români la lucru în străinătate vs. 

români reîntorși în Romania (situaţia de migraţie); imigranţi orientaţi spre România sau spre 

ţara de adopţie sau spre ambele (orientare identitară); migraţie recentă vs. migraţie veche 

(valul migratoriu); migranţi înalt calificaţi vs. migranţi slab sau mediu calificaţi (nivel de 

calificare).    

4. Metodologia cercetării 

Cele mai multe studii dedicate migraţiei sunt concentrate pe dimensiunea economică 

a fenomenului (de la veniturile obţinute până la remitenţe). Alte studii sunt focalizate pe 

“lumile sociale ale migraţiei”, fenomenul copiilor “home alone”, migrația creierelor, efectele 

asupra celor rămași/întorși acasă, mentalitatea foștilor migranți etc. Există puţine referinţe la 

problemele specifice ale integrării pe piaţa muncii a imigranţilor.  

Ideea de bază a proiectului Discriminare și inechități sociale pe piața muncii. Cazul 

migranților români din Italia pornește de la constatarea faptului că pe lângă aspectele 

pozitive ale migrației externe, există si o serie de efecte perverse care conduc la încălcări ale 

drepturilor românilor, la discriminare și inechități sociale pe piața muncii în Italia. Prin 

realizarea acestei cercetări încercăm să atragem atenția asupra unei abordări neloiale pe piața 

muncii suferite de imigranții români. Realizarea unei cercetări sociologice care să se 
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concentreze în jurul experiențelor migranților români pe piața muncii din Italia cu toate 

elementele ce pot fi asociate acestei idei: integrarea socială  în spațiul italian,  piața muncii, 

exploatarea la locul de muncă, condițiile de muncă, modul de încheiere a contractelor, 

încălcarea unor drepturi, discriminarea, încadrarea pe piața secundară/inferioară a muncii, 

litigii cu angajatorii etc.  

Eșantionul pentru acest demers științific este alcătuit pe de o parte, din aproximativ 

50 de imigranți români care sunt încadrați pe piața muncii din Italia cu un contract legal, în 

mod special cei care lucrează în zona Florența, din diverse domenii de activitate. Pe de altă 

parte, avem în vedere în jur de 15 specialiști din Italia și România care ne pot oferi 

informații concrete cu privire la piața muncii, în ce măsură drepturile românilor sunt/nu sunt 

respectate pe piața muncii, cum sunt ajutați imigranții să se integreze pe piața muncii, unde 

pot apela dacă au o problemă etc. Prin specialiști ne referim la: avocați, angajați în instituții 

privind protecția socială, sindicaliști, preoți, membri ai unor ONG-uri, reprezentanți din 

mass-media, medici, psihologi, oameni politici etc.  

Metodele și tehnicile utilizate sunt: 

-documentarea privind principalele concepte utilizate în studiu: migrație,

discriminare, inechități, piața muncii, rasism, exploatare, teoria capitalurilor, dimensiunea 

legislativă a procesului migrator, experiențele românești în practica cercetării migrației, 

situația românilor pe piața muncii europene etc.  

-interviuri de profunzime realizate cu imigranții români din Italia pentru pentru a se

evidenția experiența personală pe piața muncii dar și interviuri realizate cu specialiști din 

ambele țări. 

-studiul documentelor sociale/analiza de conținut presei românești generaliste, a

presei românești din exil, a presei italiene pentru a evidenţia situaţiile de inechitate și 

discriminare pe piaţa forţei de muncă dar și modul (uneori stereotip) în care este percepută 

minoritatea migrantă română din Peninsulă. La aceasta se va adăuga analiza de conţinut a 

legislaţiilor celor două ţări  în ceea ce privește drepturile pe piaţa muncii ale celor care au 

venit în Italia fie individual fie ca urmare a unor contracte. 

Principalele obiective și ipoteze sunt grupate în raport dimensiunile esențiale ale 

acestui studiu și anume: piața duală a muncii, conceptul de capital social/simbolic și 

discriminarea.  

Câteva dintre obiectivele propuse sunt următoarele: 

• identificarea situațiilor concrete care conduc la nerespectarea drepturilor legale ale

migranților români pe piața muncii din Italia;
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• menționarea principalelor efecte ale situaţiilor de inechitate și discriminare pe piaţa 

muncii italiene în rândul imigranților români; 

• stabilirea elementelor care conduc la crearea unui capital simbolic pozitiv/negativ pe 

piața muncii în condiţiile unei ostilităţi crescute a surselor mediatice sau a mediului politic 

actual contra prezenţei românești în Peninsulă; 

• evaluarea situațiilor de raportare a abuzurilor de către imigranții români la 

autoritățile competente; 

• identificarea opiniei experților italieni cu privire la litigiile de pe piața muncii etc.  

 

Ipoteze: 

• imigranţii români acceptă ocupații din segmentul inferior fiind mulţumiţi de venituri 

superioare comparativ cu România însă la un nivel foarte  scăzut după standarde occidentale; 
• capitalul social de tip bonding este preponderent la intrarea pe piaţa muncii în timp 

ce capitalul de tip bridging devine dominant pentru rămînerea cu succes pe respectiva piaţă; 

• eventualele abuzuri/accidente  la locul de muncă sunt reglate mai degrabă informal 

decât formal; 

• pierderea locului de muncă şi diverse angajamente sociale îi descurajează pe 

imigranții români să denunțe situațiile de abuz din partea angajatorilor către autoritățile 

competente. 

5. Concluzie 

Prin realizarea acestui demers avem în vedere investigarea fenomenului migrației, a 

conceptelor de discrimnare și inechitate socială (precum și alți termeni asociați) corelate cu 

piața muncii. Eșantionul este constituit din români care lucrează legal în Italia, în special cei 

din zona Florența dar și din români care s-au întors în țara de origine; eșantionarea este de tip 

bulgăre de zăpadă. Avem în vedere realizarea unor interviuri de profunzime pentru a 

evidența experiențele individuale ale românilor din eșantion pe piața muncii, situațiile 

concrete care conduc la tratarea diferențiată, motivele pentru care  acceptă acest tratament 

precum și evaluarea situațiilor de raportare a abuzurilor autorităților competente. 
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THE PRINCIPLE OF MUTUAL RECOGNITION TO MISDEMEANOR 
 

PRINCIPIU RECUNOAȘTERII RECIPROCE A SANCȚIUNILOR 
CONTRAVENȚIONALE 

 
David-Alexandru PĂDURARIU1 

 

Abstract 

 The principle of mutual recognition finds its applicability in the case of financial 

sanctions imposed by judicial or administrative authorities in order to facilitate the application 

of these sanctions in a Member State other than the State in which the sanctions were imposed. 

The seat of the matter is the Framework Decision2005/214/JAI, which respects the fundamental 

rights and observes the principles recognized by Article 6 of the Treaty and reflected in the 

Charter of Fundamental Rights of the European Union. Nothing in the Framework Decision 

shall be construed as prohibiting the refusal to enforce a decision where there are grounds for 

believing, on the basis of objective evidence, that the financial penalty is intended to punish a 

person on grounds of sex, race, religion. , ethnic origin, citizenship, language, political 

opinions or sexual orientation, or that the person's situation may be prejudiced for one of these 

reasons.. 

 Keywords: contravention law, Council of Europe, right to a fair trial, European 

Union, recognition of financial sanctions. 
 

1. Introducere 

 Consiliul european a aprobat  în anul 1999 principiul recunoașterii reciproce a 

sancțiunilor financiare, principiu considerat „piatra de temeliea cooperării judiciare atât în 

materie civilă, cât și în materie penală în cadrul Uniunii”. Principiul recunoașterii reciproce își 

găsește aplicabilitatea în rândul sancțiunilor financiare impuse de autoritățile judiciare sau 

administrative, având ca scop principal facilitarea aplicării acestor sancțiuni și în alt stat 

membru decât statul în care au fost impuse sancțiunile. 

 Sediul materiei acestui principiu este compus din Decizia-cadru 2005/214/JAI a 

Consiliului din 24 februarie 2005 privind aplicarea principiului recunoașterii reciproce a 

sancțiunilor financiare, cu modificările și completările ulterioare, transpusă și în sistemul de 
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drept național în cuprinsul Legii nr. 302/2004 privind cooperarea judiciară internațională în 

materie penală. 

Acest principiu se aplică tuturor infracțiunilor care au ca pedeapsă și sancțiuni 

financiare, iar verificarea dublei incriminări a fost eliminată în cazul a 39 de infracțiuni 

prevăzute expres în cuprinsul deciziei-cadru (de exemplu, delicte informatice, terorismul, 

falsificarea mijloacelor de plată, violul, furtul, infracțiunile rutiere). Sancțiunile urmeză a fi 

impuse de către autoritățile administrative sau judiciare din statele membre, iar decizia trebuie 

să aibă caracter definitiv, fără a exista vreo cale de contestație. 

Decizia-cadru 2005/214/JAI a Consiliului din 24 februarie 2005 privind aplicarea 

principiului recunoașterii reciproce a sancțiunilor financiare prevede, în considerentele sale, că 

aceasta vizează și sancțiunile financiare aplicate pentru infracțiunile rutiere, dar nu este nicio 

mențiune expresă că ar exclude contravențiile din domeniul reglementat. 

2. Aplicabilitate

Prin „decizie” se înțelege o sentință, încheiere, rezoluție, proces-verbal, ordonanță etc., 

care impune plata unei sancțiuni financiare de către o persoană fizică sau juridică, atunci când 

decizia a fost luată de o instanță judecătorească din statul emitent pentru o faptă penală în 

temeiul legii statului emitent, o autoritate a statului emitent, alta decât o instanță judecătorească, 

pentru o faptă penală în temeiul legii statului emitent, cu condiția ca persoana în cauză să fi avut 

posibilitatea judecării cauzei sale de către o instanță judecătorească cu competență specială în 

materie penală, o autoritate a statului emitent, alta decât o instanță judecătorească, pentru acte 

incriminate de dreptul intern al statului emitent, constituind încălcări ale normelor de drept, cu 

condiția ca persoana în cauză să fi avut posibilitatea judecării cauzei sale de către o instanță 

judecătorească cu competență specială în materie penală. 

Un exemplu de astfel de recunoaștere, regăsim în practica Judecătoriei Turda, care 

printr-o sentință penală a recunoscut sanctiunea pecuniară – amenda contravențională - aplicata 

intimatului M.G. prin hotararea BNS2-V-19 xxxxx/3 pronuntata de 

BEZIRKSHAUPTMANNSCHAFT Baden (Austria) pentru savarsirea unei contravenții prev de 

art 98 ABS 1 KFG iVm ART 58 Abs 1 Zif 2 lit e KDV. Intimatul M.G. se afla în trazit în 

Austria și a comis o contravenție rutieră, reglementată de Decizia-cadru, iar sancțiunea 

financiară a fost aplicată de autoritatea competentă din Austria. Aflându-ne în situația în care 
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intimatul nu a achitat suma de 95 de euro statului Austriac, Judecătoria Turda a fost investită cu 

recunoașterea procesului verbal, a recunoscut în baza Legii nr. 302 din 2004 privind cooperarea 

judiciară internațională în materie penală și a dispus schimbarea sumei de 95 euro, în lei, la 

cursul BNR de la data pronunțării, stabilind suma de  451,84 lei, care va fi executată de Statul 

Român. 

 Prin urmare, în orice situație în care un cetățean român aflat pe teritoriul unui stat 

membru al Uniunii Europene și va comite o contravenție rutieră, este imperios ca aceștia să 

cunoască faptul că vor putea fi sancționați și în România. Având în vedere acest aspect, la 

cererea instutuțiilor cu atribuții în sfera aplicării sancțiunilor contravenționale ale fiecărui stat 

membru, sancțiunea pecuniară aplicată și neachitată de cetățeanul care nu este rezident fiscal al 

statului pe  a cărui teritoriu a fost comisă contravenția, va putea fi sesizată instanța de judecată 

din România să pronunțe o cerere de recunoaștere. Această procedură este una mai mult 

formală, instanța va constata dacă sunt întrunite condițiile prevăzute în Decizia-cadru și Legea 

nr. 302 din 2004 privind cooperarea judiciară internațională în materie penală și va recunoaște 

spre executare sancțiunile penale financiare. 

 Această Decizie-cadru are ca scop executarea sancțiunilor financiare în materie penală 

care au fost aplicate cetățenilor statelor Uniunii Europene care nu sunt rezidenți fiscali în statul 

membru care a constatat și sancționat fapta. Este de o importanță colosală mențiunea că o 

sancțiune financiară penală nu se referă strict la amenzile penale dispuse de către instanță, ci și 

orice amendă contravențională aplicată de o autoritate administrativă. 

 Pentru a combate interpretarea rigidă a noțiunii de „sancțiune financiară penală”, putem 

avea în vedere și jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene. Marea Cameră în cauza C-

60/12 Marian Balaz a decis că noțiunea „instanță judecătorească cu competență specială în 

materie penală” constituie o noțiune autonomă dreptului Uniunii și trebuie interpretată în sensul 

că în sfera acestei noțiuni orice instanță judecătorească ce aplică o procedură care întrunește 

caracteristicile esențiale ale unei proceduri penale.  

 Curtea de Justiție a Uniunii Europene a fost investită să se pronunțe în această cauză 

având în vedere că o instanță din Cehia a recunoscut o sancțiune financiară de 220 euro aplicată 

de către o autoritate administrativă din Austria cetățeanului ceh Balaz pentru o contravenție 

prevăzută de Codul rutier, respectiv nerespectarea indicatorului „Accesul interzis vehiculelor cu 

masa mai mare de 3,5 tone”. 
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 Motivarea investirii C.J.U.E. a fost că decizia autorității administrative austriece nu ar 

putea fi executată, cât timp aceasta nu era susceptibilă să facă obiectul unei căi de atac la o 

instanță judecătorească cu competență specială în materie penală, reglementarea austriacă 

neprevăzând o cale de atac împotriva unei decizii în materia contravențiilor rutiere care să fie 

exercitată la o instanță judecătorească cu competență specială în materie penală. 

 Sistemul juridic austriac face distincție între faptele care constituie încălcări ale 

„normelor contravenționale” și faptele care încalcă „normele de drept penal”. În ambele cazuri, 

persoanele care sunt învinuite de săvârșirea unor fapte au acces la o instanță judecătorească. 

Contravențiile, care includ multe fapte privind încălcarea normelor de circulație, sunt examinate 

în primă instanță de Bezirkshauptmannschaft (autoritatea administrativă a districtului Kufstein). 

După epuizarea tuturor căilor de atac în fața acestei autorități administrative, deciziile 

pronunțate de Bezirkshauptmannschaft pot fi atacate în fața Unabhängiger Verwaltungssenat 

(cameră administrativă independentă), prin urmare, această ultimă autoritate administrativă 

îndeplinește criteriile impuse prin Decizi-cadru și se încadrează în sfera noțiunii de „instanță 

judecătorească cu competență specială în materie penală”. 

 Curtea a apreciat ca fiind temeinică și fondată recunoașterea de către instanța cehă a 

sancțiunii contravenționale aplicate de autoritatea administrativă austriacă, fiind dezbătută 

numai procedura prevăzută de legislația din Austria referitor la exercitarea căii de atac 

împotriva unei decizii în materia contravențiilor și dacă aceasta se înscrie în exigențele deciziei-

cadru sau nu. 

3. Procedura recunoașterii 

 Deciziile date în statele membre ale Uniunii Europene vor fi comunicate Ministerului 

Justiției din România, care, prin direcția de specialitate, o va transmite judecătoriei în a cărei 

circumscripție își are domiciliul ori sediul social persoana față de care s-a aplicat sancțiunea, în 

vederea punerii în executare. În cazul în care suma de bani pe care aceasta trebuie să o plătească 

cetățeanul român este mai mică de 70 de euro sau echivalentul în lei al acestei sume, direcția de 

specialitate din cadrul Ministerului Justițieiva restitui motivat documentele transmise de statul 

emitent. 

 În cazul hotărârilor date de autoritățile judiciare sau administrative române, certificatul 

se completează de autoritatea care a aplicat sancțiunea financiară și se transmite, în limbile 
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română și străină, împreună cu hotărârea prin care a fost aplicată respectiva sancțiune, 

autorității competente din statul de executare. 

 Hotărârea de sancționare pecuniară împreună cu certificatul întocmit de autoritatea 

română este comunicat direct autorității de executare competente din statul membru în care 

persoana fizică sau juridică are bunuri ori o sursă de venit sau în care își are reședința legală 

obișnuită sau, în cazul persoanelor juridice, își are sediul social. 

 Hotărârea sau o copie certificată a acesteia împreună cu certificatul prevăzut în Decizia-

cadru se transmit direct autorității competente din statul de executare prin orice mijloc care 

permite o înregistrare scrisă, în condiții care să permită statului de executare stabilirea 

autenticității. Originalul hotărârii sau o copie certificată de pe aceasta împreună cu certificatul 

în original se transmit statului de executare, la cererea acestuia. Toate comunicările oficiale se 

efectuează direct între respectivele autorități competente, fără a se permite comunicarea 

simultană către mai multe state de executare. Dacă autoritatea competentă din statul de 

executare nu este cunoscută autorității judiciare române emitente, aceasta din urmă va face toate 

investigațiile necesare, inclusiv prin intermediul punctelor de contact ale Rețelei Judiciare 

Europene, pentru a obține informațiile necesare de la statul de executare. 

 Autoritatea judiciară emitentă română aduce imediat la cunoștința autorității competente 

din statul de executare orice hotărâre sau măsură în urma căreia hotărârea încetează să mai fie 

executorie sau este retrasă din statul de executare din orice alt motiv. 

 Autoritățile judiciare române de executare pot refuza să recunoască și să execute o 

hotărâre dacă nu a fost prezentat certificatul prevăzut în Decizia-cadru, dacă certificatul 

respectiv este incomplet sau este în mod vădit necorespunzător cu hotărârea. De asemenea, 

instanțele din România pot refuza recunoașterea și executarea hotărârii dacă împotriva 

persoanei condamnate și pentru aceleași fapte s-a pronunțat o hotărâre în România sau în orice 

alt stat decât statul emitent și, în cel din urmă caz, hotărârea a fost executată. Instanța română 

poate refuza recunoașterea și dacă executarea hotărârii este prescrisă conform legii române, iar 

hotărârea se referă la fapte care intră în competența instanțelor române, există imunitate 

conform legii române, ceea ce face imposibilă executarea hotărârii, hotărârea a fost pronunțată 

referitor la o persoană fizică care, conform legii române, dată fiind vârsta acesteia, nu ar fi 

trebuit să răspundă penal pentru faptele cu privire la care s-a pronunțat hotărârea; 
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Dacă se stabilește că hotărârea se referă la fapte care nu au fost comise pe teritoriul 

statului emitent, instanța română de executare poate decide să reducă suma pedepsei executate 

la suma maximă prevăzută pentru fapte similare de legea română, atunci când faptele intră în 

competența instanțelor române.Autoritatea judiciară română de executare schimbă, dacă este 

cazul, pedeapsa în moneda statului de executare, la cursul valutar de la data pronunțării 

pedepsei. 

Sumele de bani încasate de statul de executare se vor face la bugetul statului unde a fost 

făcută recunoașterea și se realizează executarea, cu excepția cazului în care există un acord între 

statul unde se face recunoașterea și statul emitent. Acest aspect este relevant în situația în care 

un cetățean este obligat să plătească o despăgubire impusă în aceeași decizie în beneficiul 

victimelor, atunci când victima nu se poate constitui parte civilă la proceduri și instanța 

judecătorească acționează în temeiul competenței sale penale.Cheltuielile ocazionate de 

procedura de recuperare a sumei rămân în sarcina statului de executare. 

Autoritățile statului executant sunt singurele competente să stabilească cu privire la 

modalitatea de executare și asupra tuturor măsurilor legate de aceasta, inclusiv cauzele de 

încetare a executării. Statele membre au agreat că o sancțiune financiară impusă împotriva unei 

persoane juridice este executată, chiar dacă statul executant nu recunoaște principiul răspunderii 

penale a persoanelor juridice. 

4. Concluzii

Raportându-ne la argumentele prezentate mai sus, putem concluziona că cetățenilor 

români le pot fi aplicate sancțiuni financiare, dispuse de către o autoritate administrativă stăină, 

printr-o hotărâre pronunțată de instanța de judecată din România, dacă aceasta are valoarea de 

cel puțin 70 euro sau echivalentul în lei, fără a fi necesară verificarea condiției dublei 

încriminări. Decizia-cadru 2005/214/JAI transpusă în legislația română prin Legea nr. 302/2004 

creează un cadru normativ care satisface necesitatea sancționării eficiente a comportamentului 

ilicit în toate statele membre ale Uniunii Europene. 
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EUROPEAN LABOR MARKET LEGISLATION. 
COLLECTIVE REDUNDANCIES DURING THE PANDEMIC 

TENDINȚE EUROPENE PE PIAȚA MUNCII 
ASPECTE PRIVIND CONCEDIERILE COLECTIVE ÎN LUMINA 

CONTEXTULUI PANDEMIC 

LUCA Maria Andreea1 
PĂDURARIU David-Alexandru2 

Abstract 

We are living in an era of the unknow that affects our employment constracts in a 

significant way. The economic context is severely affected by the coronavirus epidemi, so 

this study is meant to help us understand the legal procedure in cases of collective 

redundancy.   

Romania's integration into the European Union brought, among other things, a 

major change of legislative vision, the regulation of labor relations no longer taking place at 

national level, but at supranational level. The complexity of social relations in labor law as 

well as their dynamics involves a very complex debate. We believe that the institution of 

collective redundancies can raise various issues, especially due to the fact that the collective 

redundancy procedure does not only affect an employee viewed individually, but a 

community, viewed as a whole in this very sesitive context that we all face. 

The main subject in our paper is going to be the presentation in detail of the 

Directive 98/59 / EEC integrating in the developments that will follow the most important 

clarifications given by the complex and various jurisprudence of the European Court of 

Justice in the matter. 

Key words: collective redundancies, employer, case law, European directives, 

legal proceedings. 

1. Introducere

Aderarea României la Uniunea Europeană a însemnat, putem afirma fără teama de a 

greși, cel mai important moment pe care dreptul muncii român l-a cunoscut. Acest pas a adus 

cu sine numeroase instituții noi, menite să protejeze salariații într-o economie de piață, 

instrumente străine de legislația românească, deși trecusem deja la o astfel de economie.  

1 Avocat, Baroul Iași, luca.mariaandreea@yahoo.com. 
2 Avocat, Baroul Iași, padurariudavid@yahoo.com. 
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Integrarea României în Uniunea Europeană a adus, printre altele, o schimbare majoră 

de viziune legislativă, reglementarea relațiilor de muncă nemaifăcându-se la nivel național, 

ci la nivel supranațional. Prin intermediul tratatului de aderare, România s-a obligat fie să 

aplice direct normele adoptate la nivel european, fie să transpună aceste norme prin acte de 

transpunere în dreptul național. 

Complexitatea relațiilor sociale  de dreptul muncii precum și dinamica acestora este 

mult comportă discuții ample și complexe. Considerăm că instituția concedierilor colective 

poate ridica diverse probleme, mai ales din pricina faptului ca procedura concedierilor 

colective nu afectează doar un salariat privit individual, ci o colectivitate, privită în 

ansamblul său. Date fiind aceste considerente, lucrarea noastră își propune să trateze 

problema concedierilor colective din două puncte de vedere: un punct de vedere european 

concretizat în Directiva 98/59/CE a Consiliului din 20 iulie 1998 privind apropierea 

legislațiilor statelor membre cu privire la concedierile colective având în vedere acest 

context supranațional în care ne regăsim. 

În lucrarea noastră vom prezenta pe larg textul Directivei 98/59/CEE integrând în 

dezvoltările ce vor urma cele mai importante clarificări date de bogata jurisprudență a  Curții 

Europene de Justiție în materie.  

2. Aspecte legislative generale în context comunitar

Problemele comune cu care se confruntau statele din cadrul Comunităților Europene 

(astăzi Uniunea Europeană) au dus către o armonizare legislativă a dreptului muncii pentru 

rezolvarea eficientă a problemelor din acest domeniu. 

Vom rezuma cadrul juridic adoptat de legiuitorul comunitar din perspectiva dreptului 

muncii în general, oprindu-ne cu precădere asupra prevederilor cu incidență în domeniul 

protecției salariaților. Astfel,dreptul comunitar al muncii a cunoscut o evoluție laborioasă 

pornind de la necesitatea obținerii unui echilibru între dimensiunea economică și cea socială 

în cadrul comunității. Astfel, începând cu anii ’60-’70 s-au pus bazele principiilor generale 

de dreptul muncii, aplicabile atât în plan comunitar cât și în plan național. 

Cele mai importante instrumente comunitare cu impact major în domeniul ce face 

obiectul cercetării noastre sunt: Tratatul de la Paris constituind CECO/CECA, Tratatele de la 

Roma instituind CEE și EURATOM inclusiv anexele și protocoalele care li s-au adăugat, 
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Tratatul de la Maastricht (1992), Tratatul de la Amsterdam (1997), Tratatul de la Nisa 

(2001), Tratatul de la Lisabona (2007). 

Toate aceste instrumente reflectă preocuparea pentru domeniul social prin dispozițiile 

ce le conțin. Temeiul juridic al politicii sociale comunitare este reprezentat de prevederile 

cuprinse în Titlul VIII, Cap. 1, art. 117-122 din Tratatul instituind Comunitatea Economică 

Europeană (TCEE). În acest sens, art. 117-119 din Tratat statuează asupra unor măsuri 

pentru ameliorarea condițiilor de viață și de muncă, pentru armonizarea politicii forței de 

muncă și pentru egalitate de șanse între bărbați și femei, în vreme ce art. 122 face referire la 

formarea profesională. 

În jurisprudența3 Curții de Justiție a Uniunii Europene regăsim importanța art. 1194 

din TCEE prin prisma numeroaselor decizii referitoare la interpretarea și aplicarea acestui 

articol. Curtea statuează asupra faptului că instanțele naționale au obligația de asigura 

protecția drepturilor conferite de art. 119 justițiabililor, cu precădere în situații 

discriminatorii existente în legislațiile naționale ori în contractele colective de muncă.  

În cauza Voss5 din 6 decembrie 2009 a fost formulată o cerere de pronunțare a unei 

hotărâri preliminare cu privire la interpretarea art. 141 (fostul art. 119 TCEE) din Tratatul 

instituind Comunitatea Europeană.  Această cerere a fost formulată în cadrul unui litigiu 

privind remunerarea orelor suplimentare efectuate de persoanele angajate cu normă parțială. 

Curtea a declarat următoarele: “ Art. 141 TCE trebuie interpretat în sensul că se opune unei 

reglementări naționale în materie de remunerare a funcționarilor prin care funcționarii cu 

fracțiune de normă sunt remunerați la un nivel mai scăzut decât funcționarii cu normă 

întreagă în ceea ce privește orele suplimentare”. 

Relevante din punctul de vedere al obiectului prezentului studiu sunt și dispozițiile 

Tratatului de la Maastricht și cele ale Tratatului de la Amsterdam. Astfel, prin Tratatul de la 

Maastricht sunt redefinite dispozițiile art. 117-122 din TCEE care prevăd o delimitare a 

competențelor după cum urmează: în ceea ce privește condițiile de viață și de muncă, 

3 Cu titlu exemplificativ menționăm  Hotărârea Curții din 25 mai 1971, Cauza C-80/70  Gabrielle Defrenne c. 
Statul Belgian; Hotărârea Curții din 8 aprilie 1976, Cauza C-43/751 Gabrielle Defrenne c. Socie te anonyme 
belge de navigation ae rienne Sabena, http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A61975CJ0043. 
4Art.119 TCEE prevede că fiecare stat membru asigură aplicarea principiului conform căruia femeile şi bărbaţii 
ar trebui să primească remunerație egală pentru muncă egală, întrucât termenul remunerație ar trebui considerat 
ca însemnând salariul minim sau de bază obișnuit și orice altă plată fie în numerar fie în natură, pe care 
lucrătorul le primește direct sau indirect de la angajatorul său pentru încadrarea în muncă. 
5  C. Gîlcă, Dreptul Muncii:practică relevantă a Curții de Justiție a Comunităților Europene de la integrarea 
României, Ed. Monitrorul Oficial, București, 2009, p. 384-394. 

134



informarea și consultarea muncitorilor, participarea acestora la gestiune, egalitatea de șanse, 

integrarea personalului exclus de pe piața muncii, deciziile se vor lua cu o majoritate 

calificată numai în măsura în care negocierile nu duc la rezultate unanime. Pe de altă parte, 

în materia sistemului securității sociale, a accesului la muncă a resortisanților din terțe țări, 

deciziile comunitare vor fi luate potrivit regulii unanimității, în vreme ce dreptul sindical, 

dreptul la grevă precum și dreptul la remunerarea muncii rămân în competența exclusivă a 

statelor membre. Tratatul de la Amsterdam conține un capitol referitor la politica de ocupare 

a forței de muncă, promovând ideea pregătirii forței de muncă în măsură să se adapteze rapid 

și permanent la piața muncii și la schimbările economice din spațiul comunitar. 

 Preocuparea Comunității pentru domeniul social este transpusă în ideea de Spațiu 

Social European, un concept ce reprezintă una dintre anexele politicii europene. Pentru 

materializarea acestei idei este necesară îndeplinirea a patru condiții:  

- existența instituțiilor comunitare cu competențe pe plan social; 

- libera circulație a persoanelor, existența cetățeniei comunitare;  

- politică socială europeană6. 

 Considerăm oportun a da o definiție termenului de lucrător întrucât în dreptul 

comunitar al muncii este des întâlnit. În acest sens, Curtea de Justiție a Comunităților 

Europene a încercat definirea termenului fără a limita însă domeniul de aplicare a 

principiului liberei circulații a persoanelor, respectiv a forței de muncă. Lucrătorul este 

definit în cauza Unger7 ca fiind persoana care prestează o activitate economică remunerată și 

care se desfășoară în cadrul unui raport sau relație de muncă. Curtea tranșează problematica, 

statuând că noțiunea de lucrător este “specifică dreptului comunitar iar nu dreptului 

intern,căci, dacă acest termen ar fi avut originea în dreptul intern, atunci fiecare stat ar fi 

avut posibilitatea de a modifica înțelesul noțiunii de lucrător migrant, eliminând astfel 

anumite categorii de persoane de la beneficiul protecției acordate de Tratat”. 

 

 
6  C. Gîlcă, Drept comunitar al Muncii. Transpunerea în dreptul muncii român. Ed. Rosetti Internațional, 
București 2012, p. 21. 
7  CJCE, Hotărârea din 19 martie 1964, C-75/63, Cauza Unger,  http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/EN/SUM/?uri=CELEX:61963CJ0075 
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3. Perspectivă europeană statuată prin dispozițiile Directivei 98/59/CE a

Consiliului din 20 iulie 1998 privind apropierea legislațiilor statelor membre cu privire 

la concedierile colective 

Primul articol al Directivei 98/59/CEE definește noțiunea de concediere colectivă. 

Astfel, prin concedieri colective se înțelege concedierile efectuate de un angajator dintr-unul 

sau mai multe motive, fără legătură cu persoana lucrătorului în cazul în care, conform 

opțiunii statelor membre, numărul concedierilor este:  

(i) fie, pentru o perioadă de 30 de zile:

- de cel putin 10 în unitățile care încadrează în mod normal mai mult de 20 și mai puțin de

100 de lucrători;

- de cel puțin 10 % din numărul lucrătorilor în unitățile care încadrează în mod normal cel

puțin 100, dar nu mai mult de 300 de lucrători;

- de cel puțin 30 în unitățile care încadrează în mod normal cel puțin 300 de lucrători;

(ii) fie, într-o perioadă de 90 de zile, de cel puțin 20, indiferent de numărul lucrătorilor

angajați în mod normal în unitățile respective;

Concret, pentru a fi în prezența unei concedieri colective, trebuie îndeplinite unele 

criterii cantitative și calitative, precum și anumite perioade de timp, noțiuni abstracte am 

spune noi la o primă lecturare a Directivei, însă interpretarea lor intră în competența 

funcțională a Curții de Justiție a Uniunii Europene.  Referitor la criteriul cantitativ, Curtea a 

stabilit modalitatea de calcul efectivă a pragului  de lucrători afectați de măsura concedierii 

se raportează la numărul lucrătorilor din unitate , în sensul pe care îl vom defini în cele ce 

urmează, iar nu în raport de numărul total al lucrătorilor aceluiași angajator8. Pe de altă 

parte, în ceea ce privește criteriul calitativ, legiuitorul comunitar nu a oferit decât o apreciere 

generală, anume concedierile trebuie să fie fără legătură cu persoana lucrătorului. Prin 

acesta se putea limita domeniul de aplicare al Directivei, aducându-se atingeri grave 

obiectivului ei, astfel încât Curtea a intervenit asigurând prin interpretare o arie largă de 

aplicabilitate oferind protecție: 

8  Hotărârea din 11 noiembrie 2015, cauza Christian Pujante Rivera v Gestora Clubs Dir SL and Fondo de 
Garantía Salarial, C- 422/14 - 
http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62014CC0422(01)&lang1=en&type=TXT&ancre= 
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- în cazul concedierilor colective rezultând  din închiderea activității unei

întreprinderi sau unități așa cum aceasta a fost decisă în mod unilateral de

angajator9;

- în toate cazurile de concediere pe motive structurale, tehnologice sau ciclice10,

- în urma încetării activității instituției angajatoare în urma unei hotărâri

judecătorești11.

Noțiunea de unitate este considerată a fi o noțiune de drept comunitar, nefiind 

definită nici de Directivă, nici de legislațiile statelor membre. Curtea a interpretat noțiunea în 

cauza Rockfon12  ca desemnând, în funcție de situație, unitatea în care lucrătorii vizați de 

concediere sunt încadrați pentru îndeplinirea atribuțiilor lor. Apreciem definiția ca fiind una 

extensivă, motivul fiind limitarea, în măsura posibilului, cazurilor de concedieri colective 

care nu ar intra sub incidența Directivei 98/59 datorită unor interpretări restrictive la nivel 

național. Cu toate acestea, caracterul general al definiției a făcut obiectul altor cauze ale 

CJUE în care s-a cerut lămurirea noțiunii.  

În cauza Athinaïki Chartopoïïa AE împotriva L. Panagiotidis și alții13 , Curtea a 

stabilit că „Directiva 98/59 privind apropierea legislațiilor statelor membre cu privire la 

concedierile colective, și în special articolul 1 alineatul (1) litera (a),trebuie interpretată în 

sensul că o unitate de producție separată a unei societăți, care dispune de un echipament și de 

un personal specializat distincte, a cărei funcționare nu este influențată de cea a celorlalte 

unități și care are un director de producție responsabil de buna desfășurare a activității și de 

supravegherea a tot ceea ce este legat de funcționarea instalațiilor unității, precum și de 

rezolvarea problemelor tehnice corespunde noțiunii unitate în sensul vizat de această 

directivă. Este lipsit de relevanță sub acest aspect faptul că deciziile cu privire la cheltuielile 

de funcționare ale fiecărei unități, la achiziționarea materialelor și la calcularea costurilor de 

producție sunt adoptate la sediul societății, unde funcționează un serviciu contabil comun”. 

9  Hotărârea din 7 septembrie 2006, cauzele conexate C-187/05 până la C-190/05, http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A62010CJ0235 
10  Hotărârea dindin 12 octombrie 2004, cauza  C-55/02, Comisia Comunităților Europene c. Republicii 
Portugheze - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1512989136765&uri=CELEX:C2002/097/13 
11   Hotărârea din 3 martie 201, cauzele conexate C-235/10 și 239/10 - http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:62010CJ0235&qid=1512989263973&from=EN . 
12  CJUE, Hotărârea din 7 decembrie 1995, Rockfon, c-449/93 - eur-lex.europa.eu/legal-
content/RO/TXT/?uri=CELEX%3A62005CJ0270  
13  Hotărârea Curții din 15 februarie 2007, Athinaïki Chartopoïïa AE, C-270/05 - 
https://lege5.ro/Gratuit/gmzdkmrzhe/hotarare-nr-c-270-05-2007-athinaiki-chartopoiia 
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 De asemenea, Curtea de Justiție a stabilit că  articolul 1 alineatul (1) litera (a) din 

Directivă trebuie interpretat în sensul că interzice reglementările naționale care exclud, chiar 

si pentru o perioadă limitată, o categorie determinată de lucrători de la calcularea numărului 

de lucrători încadrați prevăzut de această dispoziție14. Potrivit art. 1 alin. (1) lit. b)  

reprezentanții lucrătorilor reprezintă reprezentanții lucrătorilor prevăzuți de legislațiile sau 

practicile statelor membre. În ceea ce privește domeniul de aplicare al Directivei, necesitatea 

sistematizării aquis-ului comunitar a condus la adoptarea Directivei 98/59/CE a Consiliului 

referitoare la apropierea legislației statelor membre în domeniul concedierilor colective15.  

Până în anul 1998, sediul materiei s-a aflat în Directiva 75/129/CEE din 17 februarie 1975 

privind armonizarea legislațiilor statelor membre în domeniul concedierilor colective, 

modificată prin Directiva 92/56/CEE. Sunt directive ce au avut o influență considerabilă 

asupra legislațiilor statelor comunitare, în contextul unor restructurări economice masive 

care au avut loc începând cu mijlocul deceniului 7 al secolului trecut16. 

Directiva nu oferă o protecție totală lucrătorilor și nici nu vizează implementarea 

unui mecanism de compensare financiară generală la nivelul comunității în cazul 

concedierilor colective. Acordarea unei indemnizații lucrătorilor în cazul pierderii locului de 

muncă precum și cuantumul acesteia nu fac obiectul Directivei17.  Cu toate acestea, 

legislațiile statelor comunitare trebuiau puse în concordanță, oferind o protecție comparabilă 

lucrătorilor în diferitele state membre18. Altfel spus, Directiva urmărește stabilirea unei 

protecții minime în ceea ce privește informarea și consultarea lucrătorilor în caz de 

concedieri colective, statele membre fiind în măsură să adopte prevederi naționale mai 

favorabile lucrătorilor. 

Protecția oferită de Directiva 98/59/CE se aplică tuturor lucrătorilor, cu excepțiile 

prevăzute de art. 2 și anume contractelor pe perioadă determinată sau pentru sarcini 

specifice, cu excepția cazurilor în care aceste concedieri au loc înainte de data expirării sau 

realizării acestor contracte, lucrătorilor din administrația publică și echipajelor navelor 

maritime. 

 
14  Hotărârea Curții din 18 ianuarie 2007, Confédération générale du travail, C-385/05 – http://www. 
curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-385/05. 
15  JO L 225 din 12 august 1998 - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=OJ:L:1998:225:TOC 
16  A. Popescu, Dreptul internațional și european al muncii, Ediția 2, Ed. C.H. Beck, București, 2008, p. 426. 
17 Hotărârea din 10 decembrie 2009, Cauza C-323/08, Ovidio Rodriguez Mayor și alții - http://eur-
lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:62008CJ0323&qid=1512990536079&from=EN 
18  Hotărârea Curții din 8 iunie 1994, Cauza 383/92, Comisia Comunității Europene/ Regatul Unit al Marii 
Britanii - http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1512990586051&uri=CELEX:61992CC0382 
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Norma europeană prevede în art.1 alin (2) excepții de la domeniul de aplicare al 

acesteia: 

(a) concedierilor colective efectuate în cadrul contractelor de muncă încheiate pe 

perioade de timp limitate sau pentru sarcini specifice, cu excepția cazurilor în 

care aceste concedieri au loc înainte de data expirării sau realizării acestor 

contracte; 

(b) lucrătorilor din administrația publică sau din instituțiile de drept public (sau, în 

statele membre în care acest concept nu este cunoscut, de organisme echivalente); 

(c) echipajelor navelor maritime. 

Curtea apreciază că nu intră în sfera de aplicare a Directivei încetarea contractelor de 

muncă ale mai multor lucrători al căror angajator este o persoană fizică, în urma decesului 

angajatorului persoană fizică19. 

Într-o altă speță a CJUE s-a pus în discuție faptul că excluderea  din categoria 

beneficiarilor directivei, impusă de legislația belgiană, a reparatorilor de nave, a lucrătorilor 

portuari și a lucrătorilor din industria de construcții, ar încălca prevederile art. 1 din 

Directiva 75/129 care stabilește câmpul de aplicare al acesteia20. Comisia admite faptul că 

lucrătorii din aceste categorii ar putea constitui excepții de la protecția acordată de Directivă 

potrivit art. 1 alin.2 lit a) pentru că aceștia ar fi angajați cu ziua ori deoarece contractul lor de 

muncă ar fi încheiat pe o perioadă determinată sau pentru o muncă specifică însă se impune 

totuși  condiția ca beneficiul Directivei să le fie acordat  atunci când concedierile colective  

survin înainte  de termenul pentru care a fost încheiat contractul lor de muncă. Mai adaugă 

Comisia că lucrătorii din “nucleul fix”  al întreprinderilor de construcții sunt, chiar prin 

definișia lor, angajați pe o perioadă nedeterminată și, astfel, susceptibili de a intra în sfera de 

aplicare a Directivei. Constatăm că excepția prevăzută de art.1 alin (2) lit. e) din Directiva 

75/129/CEE pentru lucrătorii angajați pentru o perioadă determinate sau pentru o lucrare 

 
19  Hotărârea Curții din 10 decembrie 2009, Cauza C-323/08, Ovidio Rodriguez Mayor și alții c. Herencia 
yacente de Rafael de las Heras Davila și alții 
http://curia.europa.eu/juris/celex.jsf?celex=62008CC0323&lang1=en&lang2=RO&type=TXT&ancre=.  
20  Hotărârea Curții din 28 martie 1985, Cauza 215/83, Comisia Comunității Europene/Regatul Belgiei, 
http://curia.europa.eu/juris/showPdf.jsf;jsessionid=9ea7d2dc30d6e7e1aea4c1f24f97905dcbd6454bf15e.e34Kaxi
Lc3qMb40Rch0SaxyLbh50?text=&docid=92933&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst&dir=&occ=first&part
=1&cid=108815.  
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bine definite nu ar putea fi invocată în cazul în care aceste concedieri intervin înainte de 

termen sau înainte de terminarea lucrării pentru care au fost angajați21. 

Procedura concedierilor colective presupune urmarea riguroasă a trei pași: informarea 

și consultarea reprezentanților lucrătorilor, informarea autorităților competente și emiterea 

deciziilor de concediere. 

 CJUE statuează că dreptul la informare și la consultare prevăzut de Directiva 

98/59/CE aparține reprezentanților lucrătorilor, iar nu lucrătorilor priviți individual22. În 

aceeași speță, Curtea mai statuează, la punctul 40 că natura colectivă a dreptului la informare 

și la consultare mai rezultă și din interpretarea teleologică a Directivei 98/59. În măsura în 

care informarea și consultarea prevăzute de această directivă urmăresc în special să permită, 

pe de o parte, formularea de propuneri constructive privind, cel puțin, posibilitățile de a evita 

sau de a reduce concedierile colective și de a le atenua consecințele, precum și, pe de altă 

parte, prezentarea unor eventuale observații autorității publice competente, reprezentanții 

lucrătorilor sunt cei mai în măsură să atingă scopul prevăzut de directiva în cauză. Mai mult, 

mai stabilește Curtea în aceeași cauză, că dreptul la informare și la consultare prevăzut de 

Directiva 98/59, în special la articolul 2 din aceasta, este conceput în favoarea lucrătorilor 

considerați ca o colectivitate și are, așadar, o natură colectivă. 

Cât privește procedura propriu zisă, Directiva stabilește prin art. 3 că angajatorii 

notifică în scris autoritatea publică competentă cu privire la orice concediere colectivă 

preconizată. Potrivit tezei a II-a din norma comunitară, aceasta permite derogări naționale, în 

ipoteza unor concedieri colective preconizate ce rezultă în urma unei hotărâri judecătorești 

prin care s-a dispus încetarea activității angajatorului, statele având posibilitatea de a stabili 

ca obligația de a notifica în scris autoritatea publică competentă să se facă numai la 

solicitarea acesteia. 

4. Efortul legislativ al integrării 

În ceea ce privește forța juridică a normei europene în planul național, dispozițiile 

finale ale acesteia prevăd că Directiva  nu aduce atingere dreptului statelor membre de a 

aplica sau de a adopta acte cu putere de lege sau acte administrative mai favorabile 

lucrătorilor ori de a promova sau permite aplicarea unor convenții colective mai favorabile 

 
21Idem. 
22  Hotărârea Curții din 16 iulie 2009, Cauza C-12/08, Mono Car, 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=72480&pageIndex=0&doclang=RO&mode=l
st&dir=&occ=first&part=1&cid=139483.  
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lucrătorilor. Cu toate acestea, Curtea de Justiție, în mod constant a statuat că  este necesar a 

se asigura un efect util al prevederilor Directivei în planul național. Cu toate acestea, mai 

subliniază Curtea, o directivă nu poate, prin ea însăși, crea obligații în sarcina unui particular 

și, ca atare, nu poate fi invocată ca atare împotriva sa. De aici reiese că nici măcar o 

prevedere clară, precisă și necondiționată a unei directive europene  care conferă drepturi sau 

impune obligații particularilor  nu poate fi aplicată ca atare într-un litigiu în care sunt 

implicați exclusiv particulari23. 

Potrivit principiului interpretării conforme, CJUE stabilește că în cazul în care 

obligațiile care decurg din Directiva 98/59 nu sunt prevăzute în sarcina niciunei persoane, 

instanța națională este obligată să interpreteze dreptul național, în măsura posibilului, în 

lumina textului și a obiectivelor Directivei 98/59, astfel încât obligațiile prevăzute la 

articolele 2 și 3 din aceasta să fie respectate și îndeplinite24. 

Considerăm, față de cele expuse mai sus precum și față de jurisprudența constantă a 

Curții Europene de Justiție,  că Directiva 98/59/CE a Consiliului din 20 iulie 1998 privind 

apropierea legislațiilor statelor membre cu privire la concedierile colective se bucură de un 

efect direct vertical și exclude un asemenea efect la nivel orizontal. Avem în vedere și 

excepțiile de la aplicarea Directivei prevăzute de art. 2 lit. b) care prevede că aceasta nu este 

aplicabilă lucrătorilor  din instituțiile publice, în consecință, Directiva nu poate fi opusă 

statului, în calitate de angajator în caz de litigiu. Totuși, suntem de părere că, prevederile 

Directivei ar putea fi opuse statului atunci când acesta acționează ca angajator de drept 

privat,  beneficiind astfel de efect direct vertical în plan național.Pentru România, de la 

semnarea Acordului de asociere din 1993 și până la momentul aderării, la 1 ianuarie 2007, a 

urmat un proces complex de arm onizare a legislației cu aquis-ul comunitar25 în vederea 

integrării României în Uniunea Europeană.26 

23  Hotărârea Curții din 5 octombrie 2004, cauza C-397/01-C403/01, Pfeiffer și alții, 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=49550&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst
&dir=&occ=first&part=1&cid=930422.  
24  Hotărârea Curții din 3 martie 2011, cauzele conexate C-235/10-C-239/10, David Claes și alții, 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=84210&pageIndex=0&doclang=RO&mode=l
st&dir=&occ=first&part=1&cid=930966.  
25  Termenul acquis comunitar desemnează totalitatea drepturilor și a obligațiilor comune care decurg din 
statutul de stat membru al Uniunii Europene. 
26  A. Popescu, Unele clarificări conceptuale referitoare la aspecte juridice ale procesului de integrare a 
României în Uniunea Europeană în materie socială, în R.R.D.M. nr. 3/2006. 
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Prin Legea nr. 157/200527 de ratificare a Tratatului de aderare a României la Uniunea 

Europeană ne-am asumat obligația de a îndeplini un obiectiv major, acela de a ne comporta 

ca niște adevărați membri ai Uniunii prin implementarea politicilor si ideilor la care am 

aderat. În ceea ce privește dreptul social, opinăm că procesul de transpunere a aquis-ului 

comunitar a fost finalizat  în mare parte prin adoptarea Legii nr. 53/2003, republicată28. Cu 

toate acestea, nu trebuie pierdut nicicum din vedere faptul că procesul de armonizare a 

legislației naționale este unul continuu, care evoluează odată cu relațiile sociale  precum și 

cu adâncirea integrării europene propriu-zise. 

Practic, procesul de armonizare a legislației naționale cu legislația comunitară 

presupune mai multe etape: preluarea acesteia de către legiuitorul național, asimilarea și 

integrarea sa organică în sistemul nostru de drept. Cu alte cuvinte,  normele europene trebuie 

transpuse corespunzător și adecvat în tot sistemul nostru de drept, raportat la situațiile 

concrete de fapt la care acestea se referă. Pentru o explicație și mai exactă, subliniem că 

noua legislație, transpusă în acord cu standardele europene, trebuie respectată din convingere 

iar nu pentru că este impusă de procesul de aderare la Uniunea Europeană. 

Dinamica relațiilor sociale precum și expansiunea continuă a aquis-ului comunitar 

presupune un efort mărit din partea legiuitorului român care trebuie să urmărească toate 

schimbările ce intervin și să găsească noi soluții legislative, adaptate după noile realități 

europene. Noile cerințe legislative și organizatorice pe care România s-a obligat să le 

îndeplinească în vederea integrării în Uniunea Europeană au însemnat un efort imens, țara 

noastră înregistrând progrese lente dar sigure, mare parte din aquis-ul comunitar fiind 

transpus în legislația națională până la momentul integrării. Guvernul României a redactat 

anual, începând cu anul 2001 și până în anul 2006, rapoarte în care erau înregistrate 

progresele în raport de fiecare capitol de negociere.  

Concedierile colective au făcu obiectul rapoartelor Guvernului din anii 2001, 

respectiv 200229. Astfel, raportul Guvernului din 2001 arăta că normele existente în această 

materie stabilesc condițiile de acces ale salariaților disponibilizați la măsurile de protecție 

socială precum și excepțiile de la acestea și statuează asupra  procedeelor de informare și 

consultare a salariaților înainte de concedierile colective. Este necesară astfel aprobarea 

programelor de restructurare  de către autoritățile competente: Comitetul de direcție al 

 
27  Publicată în M. Of. al României, partea I, nr. 465/2005. 
28  Republicată în M. Of. Al României, partea I, nr. 345/2011. 
29  C. Gîlcă, op. cit., p. 51-53. 
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Autorității pentru Privatizare și Administrarea Participanților Statului, ministerul de resort 

sau autoritatea  centrală coordonatoare și consiliile locale ori județene după care se comunică 

măsura concedierii colective către agențiile județene de ocupare a forței de muncă. 

În raportul din 2002, Guvernul României a înregistrat un progres deosebit de 

important și anume, elaborarea proiectului privind noul Cod al muncii, în acord cu 

exigențele europene precum și cu necesitatea armonizării legislației naționale cu aquis-ului 

comunitar. Proiectul noului Cod al Muncii a fost aprobat de către Guvern pe 30  mai 2002 și 

trimis Parlamentului spre aprobare. 

Cu o sferă de aplicare considerabil mai mare, noul Cod asigură protecția salariaților 

care își desfășoară activitatea  pe teritoriul României, indiferent de cetățenie și indiferent 

dacă lucrează în sectorul public sau privat precum și cetățenilor care lucrează în afara 

granițelor țării, în baza unor contracte încheiate cu un angajator român. 

Cu privire la concedierile colective, proiectul Codului muncii conține prevederi care 

obligă angajatorul să notifice și să consulte reprezentanții salariaților, precum și să comunice 

în scris inspectoratului teritorial de muncă decizia de concediere colectivă, data la care vor 

avea loc concedierile, precum și începerea procedurilor menționate. În ceea ce privește forța 

juridică a normei europene în planul național, dispozițiile finale ale acesteia prevăd că 

Directiva  nu aduce atingere dreptului statelor membre de a aplica sau de a adopta acte cu 

putere de lege sau acte administrative mai favorabile lucrătorilor ori de a promova sau 

permite aplicarea unor convenții colective mai favorabile lucrătorilor. 

Cu toate acestea, Curtea de Justiție, în mod constant a statuat că  este necesar a se 

asigura un efect util al prevederilor Directivei în planul național. Cu toate acestea, mai 

subliniază Curtea, o directivă nu poate, prin ea însăși, crea obligații în sarcina unui particular 

și, ca atare, nu poate fi invocată ca atare împotriva sa. De aici reiese că nici măcar o 

prevedere clară, precisă și necondiționată a unei directive europene  care conferă drepturi sau 

impune obligații particularilor  nu poate fi aplicată ca atare într-un litigiu în care sunt 

implicați exclusiv particulari30. 

Potrivit principiului interpretării conforme, CJUE stabilește că în cazul în care 

obligațiile care decurg din Directiva 98/59 nu sunt prevăzute în sarcina niciunei persoane, 

30  Hotărârea Curții din 5 octombrie 2004, cauza C-397/01-C403/01, Pfeiffer și alții, 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=49550&pageIndex=0&doclang=EN&mode=lst
&dir=&occ=first&part=1&cid=930422.  
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instanța națională este obligată să interpreteze dreptul național, în măsura posibilului, în 

lumina textului și a obiectivelor Directivei 98/59, astfel încât obligațiile prevăzute la 

articolele 2 și 3 din aceasta să fie respectate și îndeplinite31. 

Considerăm, față de cele expuse mai sus precum și față de jurisprudența constantă a 

Curții Europene de Justiție,  că Directiva 98/59/CE a Consiliului din 20 iulie 1998 privind 

apropierea legislațiilor statelor membre cu privire la concedierile colective se bucură de un 

efect direct vertical și exclude un asemenea efect la nivel orizontal. Avem în vedere și 

excepțiile de la aplicarea Directivei prevăzute de art. 2 lit. b) care prevede că aceasta nu este 

aplicabilă lucrătorilor  din instituțiile publice, în consecință, Directiva nu poate fi opusă 

statului, în calitate de angajator în caz de litigiu. Totuși, suntem de părere că, prevederile 

Directivei ar putea fi opuse statului atunci când acesta acționează ca angajator de drept 

privat,  beneficiind astfel de efect direct vertical în plan național. 

5. Concluzii

Înainte de aprofundarea studiului în ceea ce privește concedierile colective, întrebarea 

care se ridica și al cărei răspuns am încercat să îl dăm în dezvoltările noastre a fost aceea 

dacă Directiva 98/59/CEE privind apropierea legislațiilor statelor membre cu privire la 

concedierile colective este o sursă de inspirație pentru legiuitorul roman sau este o 

transpunere directă în ordinea juridică internă  a normelor comunitare mai alex în contextul 

pandemic în care ne aflăm. 

În urma consultării diferitelor surse legislative, jurisprudențiale și doctrinare, am 

ajuns la concluzia că Directiva europeană a constituit doar o sursă de inspirație pentru OUG 

nr. 98/1999 și nu este o transpunere directă în ordinea juridică internă. Argumentul ce stă la 

baza opiniei noastre vizează faptul că OUG nr. 98/1999 nu precizează faptul că realizează o 

transpunere în ordinea internă a Directivei. De asemenea, reglementarea concedierilor 

colective prin intermediul Codului muncii s-a bazat pe dispozițiile Directivei 98/59/CEE, 

însă, având în vedere că atât noțiunea de concedieri colective cât și procedura acestora 

instituite de Codul muncii diferă de cele reglementate de OUG nr. 98/1999, dispozițiile 

acestui din urmă act au un caracter special, derogatoriu de la dispozițiile cu caracter general 

cuprinse în Codul muncii. 

31  Hotărârea Curții din 3 martie 2011, cauzele conexate C-235/10-C-239/10, David Claes și alții, 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=84210&pageIndex=0&doclang=RO&mode=l
st&dir=&occ=first&part=1&cid=930966.  
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Considerăm ca reglementarea actuală a concedierilor colective este în acord cu 

Directiva 98/59/CEE privind apropierea legislațiilor statelor membre cu privire la 

concedierile colective însă, de lege ferenda, legiuitorul român ar trebui să preia și dispozițiile 

referitoare la posibilitatea părților de a fi asistate de experți pe parcursul desfășurării 

procedurilor de concediere, chiar dacă implicarea inspectoratului teritorial de muncă și a 

agenției naționale de ocupare a forței de muncă este oricum destul de mare în noua 

reglementare. 
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THE TAX LIABILITY OF THE STATE IN THE FORM OF THE 
PAYMENT OF PENALTIES 

RĂSPUNDEREA FISCALĂ A STATULUI SUB FORMA PLĂȚII DE DOBÂNZI 

Maria-Andreea LUCA1 

Abstract 

 The values and general principles of the law appear to be the basic pillars of a rule 

of law, whether we are talking about civil law, criminal law, commercial law or 

fiscal/taxation matters. Compliance with the laws and general principles of the law is should 

never depend on the status of one of the parties in legal relations. What happens when the 

state itself through its organs violates these rules and principles that underpin society? This 

article is meant to aswer some questions  concerning the enforcement of administrative tax 

acts. In order to identify the solution, we will proceed with the analysis of the problem in the 

light of the relevant case-law of the CJEU.  

Key words: . taxpayer, Court of Justice of the European Union, unjust enrichment, 
tax liability, interest 

1. Introducere

 Valorile și principiile generale ale dreptului apar a fi pilonii de bază a unui stat de 

drept, indiferent că vorbim despre materie civilă, penală, comercială, ori fiscală. Respectarea 

legilor și principiilor generale ale dreptului nu este și nici nu trebuie să fie condiționată de 

statutul pe care una dintre părți îl are în raporturile juridice. Astfel cetățenii statului de drept 

sunt supuși legii, fiind ținuți să o respecte întocmai, în caz contrar fiind ținuți să suporte 

anumite consecințe. Însă ce se întâmplă când chiar statul prin organele sale încalcă aceste 

reguli și principii ce stau la baza societății? 
 Prin lucrarea supusă atenției dumneavoastră, îmi propun să tratez aspecte de ordin teoretic și 

practic ce pot fi incidente pe tărâm fiscal și, în același timp, să scot la iveală anumite nereguli cu care 

fiecare dintre noi, în calitate de contribuabili am putea să ne confruntăm la un moment dat. Instituția 

dreptului fiscal este și trebuie să rămână de interes pentru orice persoană, fie că are sa nu studii 

juridice, iar asta pentru că în fond, cu toții avem calitatea de contribuabil, indiferent sub ce formă.  

 Pe parcursul lucrării se poate observa o îmbinare a teoriei cu practica judiciară, în ideea de a 

aduce la lumină soluțiile pe care instanțele de judecată în domeniul dreptului fiscal și al 

contenciosului fiscal, soluții uneori neunitare prin raportare la instanțele judecătorești din România, 

1 Avocat, Baroul Iași luca.mariaandreea@yahoo.com. 
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aspecte ce pe alocuri se combină cu opinii proprii formate pe parcursul documentării teoretice pe 

marginea temei alese dar și pe baza practicii analizate. 

 Ceea ce am dorit a supune atenției dumneavoastră sunt în esență neregulile ce privesc 

executarea actelor administrativ fiscale. Considerăm problematica de o actualitate constantă, întrucât 

fiecare, avem la rândul nostru, calitatea de contribuabil, și fiind de bună credință avem așteptarea ca 

în schimb, să primim măcar aceeași bună credință pe care o manifestăm pe principiul echității fiscale. 

Și, punând așa problema, ne întrebăm care este perspectiva statului atunci când este debitorul unei 

obligații fiscale. Este supus acelorași drepturi și obligații precum contribuabilii persoane fizice sau 

juridice ? 

 Aspectele scoase la iveală au urmărit tranșarea unor situații specifice, bine delimitate, pentru 

ca la final să putem trage o concluzie pertintentă în înceracarea găsirii soluției juste ce se impune. 

Întrebarea pe care o adresăm în această primă parte introductivă este: este posibilă răspunderea 

fiscală a  statului sub forma plății de dobânzi asupra sumelor achitate de  contribuabil în baza unor 

decizii de impunere anulate ulterior? În cazul în care statul nu ar putea fi pasibil de plata dobânzilor, 

am putea aprecia că ne aflăm în ipoteza unei îmbogățiri fără justă cauză? 

       În vederea identificării soluției vom proceda la analiza problematicii prin  prin prisma 

legislației naționale, respectiv  a  jurisprudenței relevante a  CJUE. 

2. Aspecte naționale și europene

 Cu privire la cele învederate în rândurile anterioare, vom face o analiză graduală, 

pentru a aduce răspunsurile cele mai pertinente și practice în ceea ce privește chestiunile 

supuse atenției. În acest sens aducem în lumină  răspunsul la cea de-a doua întrebare, cea 

referitoare la îmbogățirea fără just temei, și anume concluziile instanței supreme care  a 

apreciat că în materie fiscală, îmbogăţirea fără justă cauză presupune efectuarea din partea 

contribuabilului a unei plăţi nedatorate la bugetul local, plată efectuată în lipsa unui titlu, 

reclamantul situație care exclude exercitarea actio in rem verso, contribuabilul având 

deschisă calea acţiunii în contencios administrativ. (Decizia nr. 4437 din 18 octombrie 2018, 

pronunțată de Secția a II-a civilă a Înaltei Curți de Casație și Justiție)2 

Pornind de la ipoteza în care contribuabilul are de recuperat sume de bani de la stat 

în baza unui temei nelegal apare întrebarea dacă contribuabilului i se cuvin, pe lângă 

rambursarea sumei datorate și dobânzi de întârziere aferente acestor sume. 

Din punctul nostru de vedere, în ceea ce privește această chestiune,  Curtea de 

2https://www.scj.ro/1093/Detalii 
jurisprudenta?customQuery%5B0%5D.Key=id&customQuery%5B0%5D.Value=152569 
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Justiție a Uniunii Europene a statuat  clar și concis în cauza C-431/12, având ca obiect o 

cerere de decizie preliminară formulată în temeiul articolului 267 TFUE de Înalta Curte de 

Casație și Justiție3. 

 Prin intermediul întrebării formulate, instanța de trimitere solicită, în esență, să se 

stabilească dacă articolul 183 din Directiva TVA trebuie interpretat în sensul că se opune ca 

o persoană impozabilă care a solicitat rambursarea excedentului de TVA achitat în amonte

din TVA-ul pe care îl datorează să nu poată obține din partea administrației fiscale a unui

stat membru dobânzi de întârziere aferente rambursării efectuate tardiv de această

administrație pentru o perioadă în care erau în vigoare acte administrative care excludeau

rambursarea și care au fost anulate ulterior printr-o decizie judecătorească.

 Trebuie amintit, în această privință, că, deși articolul 183 din Directiva TVA nu 

prevede nici obligația de a plăti dobânzi de întârziere la excedentul de TVA care urmează a fi 

rambursat, nici data de la care asemenea dobânzi ar fi datorate, această împrejurare nu 

permite prin ea însăși să se concluzioneze că acest articol trebuie interpretat în sensul că 

modalitățile stabilite de statele membre în privința rambursării excedentului de TVA sunt 

scutite de orice control în raport cu dreptul Uniunii (Hotărârea Enel Maritsa Iztok 3, citată 

anterior). Astfel, deși punerea în aplicare a dreptului la rambursarea excedentului de TVA 

prevăzută la articolul 183 din Directiva TVA ține, în principiu, de autonomia procedurală a 

statelor membre, nu este mai puțin adevărat că această autonomie este încadrată de 

principiile echivalenței și efectivității (Hotărârea Enel Maritsa Iztok 3). 

 Din jurisprudență rezultă, pe de altă parte, că anumite norme specifice pe care statele 

membre trebuie să le respecte atunci când pun în aplicare dreptul la rambursarea 

excedentului de TVA decurg din articolul 183 din Directiva TVA, interpretat în lumina 

contextului și a principiilor generale care guvernează materia TVA-ului. Astfel, dreptul 

persoanelor impozabile de a deduce din TVA-ul pe care îl datorează pe cel care a fost deja 

aplicat bunurilor achiziționate și serviciilor primite în amonte de acestea constituie un 

principiu fundamental al sistemului comun al TVA-ului instituit prin legislația Uniunii. Acest 

drept face parte integrantă din mecanismul TVA-ului și, în principiu, nu poate fi limitat. 

Acesta se exercită imediat pentru totalitatea taxelor aplicate operațiunilor efectuate în 

amonte (Hotărârea Enel Maritsa Iztok 3). 

 Acestea sunt considerațiile în lumina cărora Curtea a statuat deja că modalitățile de 

rambursare a excedentului de TVA nu pot aduce atingere principiului neutralității sistemului 

3http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=CE9D40C7E7635EAC11111B969B7E46B0?text
=&docid=143544&pageIndex=0&doclang=RO&mode=lst&dir=&occ=first&part=1&cid=5259779 
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fiscal al TVA-ului făcând ca persoana impozabilă să suporte, în tot sau în parte, sarcina 

acestei taxe, ceea ce implică în special ca rambursarea să fie efectuată într-un termen 

rezonabil (Hotărârea Enel Maritsa Iztok 3). 

 Pentru aceleași motive, atunci când rambursarea în favoarea persoanei impozabile a 

excedentului de TVA intervine după trecerea unui termen rezonabil, principiul neutralității 

sistemului fiscal al TVA-ului impune ca pierderile financiare astfel generate, în detrimentul 

persoanei impozabile, prin indisponibilizarea sumelor de bani în cauză să fie compensate 

prin plata unor dobânzi de întârziere 

 Pe de altă parte, trebuie să se constate că, din punctul de vedere al persoanei 

impozabile, motivul pentru care rambursarea excedentului de TVA a intervenit cu întârziere 

este lipsit de importanță. În acest context, nu există vreo diferență pertinentă între o 

rambursare târzie intervenită din cauza unei soluționări administrative cu depășirea 

termenelor prevăzute și cea intervenită din cauza unor acte administrative care au exclus în 

mod nelegal rambursarea și care au fost anulate ulterior printr-o decizie judecătorească. 

 Având în vedere aceste considerații, trebuie să se răspundă la întrebarea adresată că 

articolul 183 din Directiva TVA trebuie interpretat în sensul că se opune ca o persoană 

impozabilă care a solicitat rambursarea excedentului de TVA achitat în amonte din TVA-ul 

pe care îl datorează să nu poată obține din partea administrației fiscale a unui stat membru 

dobânzi de întârziere aferente rambursării efectuate tardiv de această administrație pentru o 

perioadă în care erau în vigoare acte administrative care excludeau rambursarea și care au 

fost anulate ulterior printr-o decizie judecătorească. 

 Pentru motivele expuse pe larg în rândurile anterioare Curtea de Justiție a Uniunii 

Europene a statuat că articolul 183 din Directiva 2006/112/CE a Consiliului din 28 

noiembrie 2006 privind sistemul comun al taxei pe valoarea adăugată trebuie interpretat în 

sensul că se opune ca o persoană impozabilă care a solicitat rambursarea excedentului de 

taxă pe valoarea adăugată achitată în amonte din taxa pe valoarea adăugată pe care o 

datorează să nu poată obține din partea administrației fiscale a unui stat membru dobânzi de 

întârziere aferente rambursării efectuate tardiv de această administrație pentru o perioadă în 

care erau în vigoare acte administrative care excludeau rambursarea și care au fost anulate 

ulterior printr-o decizie judecătorească. Un exemplu mai popular, este situația restituirii 

taxelor pentru înmatricularea autovehiculelor, respectiv O.U.G. nr. 8/2014 4 ce 

4 Publicată în MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI nr. 151 din 28 februarie 2014. 
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reglementează, printre altele, problematica sumelor datorate în legătură cu cauzele 

referitoare la taxa de poluare. 

Astfel, după ce ani de-a rândul statul a negat argumentele aduse de contribuabili cu 

privire la încălcarea dreptului european prin instituirea unor sume exorbitante cu titlu de taxă 

de poluare, în cele din urmă tot statul a ajuns să se confrunte cu sume la fel de exorbitante de 

achitat cu titlu de restituire de sume și dobânzi accesorii în urma soluțiilor date în favoarea 

contribuabililor de către CJUE, fiind nevoit să adopte o reglementare care să determine 

suspendarea de drept a executării pentru orice fel de sume de acest tip. Asta pentru a preveni 

executarea silită a acestor sume – obligații fiscale principale și accesorii, daune și cheltuieli 

de judecată (alin. 4 al art. XV din OUG nr. 8/2014 raportat la alin. 6 al aceluiași articol). 

Cu toate acestea, Curtea a statuat deja că “un regim de taxare care prevede că 

autovehiculele rulate care au fost supuse unor asemenea taxe incompatibile cu dreptul 

Uniunii vor fi scutite de o nouă taxă, în speță timbrul de mediu, este incompatibil cu 

articolul 110 TFUE” (a se vedea în acest sens Hotărârea din 14 aprilie 2015, Manea, C76/14, 

EU:C:2015:216, punctele 47-51 www.curia.europa.eu). 

“Astfel, potrivit unei jurisprudențe constante a Curții, valoarea taxei percepute cu 

ocazia înmatriculării unui autovehicul se încorporează în valoarea acestui autovehicul. 

Atunci când un autovehicul înmatriculat cu plata unei taxe întrun stat membru este ulterior 

vândut ca autovehicul rulat în acest stat membru, valoarea sa de piață include valoarea 

reziduală a acestei taxe. Dacă valoarea taxei aplicate la data înmatriculării unui 

autovehicul rulat importat de același tip, având aceleași caracteristici și aceeași uzură 

depășește valoarea reziduală menționată, se încalcă articolul 110 TFUE” (Hotărârea din 19 

decembrie 2013, X, C437/12, EU:C:2013:857, punctele 30 și 31, precum și jurisprudența 

citată). 

“ În aceste condiții, o taxă incompatibilă cu dreptul Uniunii, precum cele menționate 

la punctul 35 din prezenta hotărâre, trebuie să fie restituită cu dobândă (a se vedea în acest 

sens Hotărârea din 18 aprilie 2013, Irimie, C565/11, EU:C:2013:250, punctele 20 și 21, 

precum și Hotărârea din 15 octombrie 2014, Nicula, C331/13, EU:C:2014:2285, punctele 

27 și 28), iar valoarea sa trebuie, în consecință, considerată ca nemaifiind încorporată în 

valoarea de piață a autovehiculelor cărora li se aplică această taxă. Întrucât valoarea 

reziduală a taxei menționate în valoarea acestor vehicule este egală cu zero, ea este, prin 

urmare, în mod necesar inferioară noii taxe, în speță timbrul de mediu, aplicată unui 
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autovehicul rulat importat de același tip, având aceleași caracteristici și aceeași uzură” (a 

se vedea în acest sens Hotărârea din 14 aprilie 2015, Manea, C76/14, EU:C:2015:216, 

punctul 50)5. 

În cele din urmă, după nenumărate litigii câștigate de către contribuabilii români, în 

care statul a fost obligat să restituie taxa auto, procedura de restituire a taxei de poluare pe 

cale administrativă şi judecătorească a fost stabilită prin Ordinul comun al Ministerului 

Mediului, Apelor şi Pădurilor şi al Agenției Naționale de Administrare Fiscală al nr. 

682/1154 din 7 aprilie 2016 care a fost dat în baza art. 7, 8 şi 9 din OUG  nr. 9/2013, iar 

restituirea se făcea în termenul stabilit de art. 12 alin. (2) al acestui act normativ, adică în 5 

ani calendaristici, în tranșe anuale reprezentând 20% din valoarea creanţei. 

Curtea de Justiţie a Uniunii Europene (CJUE) a statuat în mai multe cauze, cum ar fi, 

cauza Tatu vs România (C-402/2009), cauza Campean, Ciocoiu vs România (C-97/2013, C-

214/2013) că : „Articolul 110 TFUE trebuie interpretat în sensul că se opune unui regim de 

impozitare precum cel instituit, apoi circumscris de reglementarea naţională în discuţie în 

litigiile principale, prin care un stat membru aplică autovehiculelor o taxă pe poluare care 

este astfel stabilită încât descurajează punerea în circulaţie, în acest stat membru, a unor 

vehicule de ocazie cumpărate din alte state membre, fără însă a descuraja cumpărarea unor 

vehicule de ocazie având aceeaşi vechime şi aceeaşi uzură de pe piaţa naţională.” 

Ultima decizie a Curţii Justiţie a Uniunii Europene datează din 09 iunie 2016 în 

cauza Budişan vs România (C586/14) evocată supra, iar curtea declară că : 

“Articolul 110 TFUE trebuie interpretat în sensul că : 

- nu se opune ca un stat membru să instituie o taxă pe autovehicule care se aplică

autovehiculelor rulate importate cu ocazia primei lor înmatriculări în acest stat membru

și autovehiculelor deja înmatriculate în statul membru respectiv cu ocazia primei

transcrieri în același stat a dreptului de proprietate asupra acestora din urmă;

- se opune ca statul membru respectiv să scutească de această taxă autovehiculele deja

înmatriculate pentru care a fost plătită, dar nu a fost restituită o taxă în vigoare anterior

declarată incompatibilă cu dreptul Uniunii.”

5Cauza C586/14 Vasile Budișan c. AJFP Cluj 
http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?text=&docid=179781&pageIndex=0&doclang=ro&mode=lst
&dir=&occ=first&part=1&cid=864142 . 
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3. Aspecte de drept național
 În lipsa unui titlu sau în ipoteza unui titlu anulat ulterior  emiterii deciziei de impunere, apare 

întrebarea dacă devin incidente prevederile legale referitoare la îmbogățirea fără justă cauză. În 

esență instituția juridică a îmbogățirii fără just temei presupune întrunirea cumulativă a trei condiții: 

îmbogățirea și însărăciera corelative să fie lipsite de o cauză justă, adică de un temei juridic care să le 

justifice (în speță titlul executoriu reprezentat de decizia de impunere), îmbogățirea să nu fie 

imputabilă îmbogățitului și în fine, însărăcitul să nu aibă și să nu fi avut o altă acțiune în justiție 

pentru obligarea îmbogățitului la restituire. 

Cât privește prima condiție, apreciem că aceasta este pe deplin incidentă în ipoteza în care 

contribuabilul (însărăcitul) a achitat către bugetul local o crență constatată printr-un titlu anulat 

ulterior. Constatarea nulității titlului pe cale judecătorească presupune să considerăm că acel titlu nu 

a existat practic niciodată, efectele nulității producându-se atât pentru viitor cât și pentru trecut. 

Nulitatea titlului executoriu atrage după sine mai multe consecințe: desființarea titlului cu efect 

retroctiv, obligarea părții potrivnice  la restituirea în integralitate a ceea ce s-a plătit și, în egală 

măsură, desființarea tuturor actelor subsecvente actului constatat a fi nul. Desigur că obligația de 

restituire a ceea ce s-a plătit în temeiul titlului anulat este purtătoare de dobânzi și penalități potrivit 

legii, fiind o obligație pecuniară civilă în sens larg ce devine exigibilă odată cu data rămânerii 

definitive a hotărârii prin care s-a constatat nulitatea titlului. 

Cât privește ce-a de-a doua condiție, apare ca evindentă lipsa întrunirii exigențelor acesteia, 

căci culpa îmbogățitului – debitor fiscal este complet incidentă. Emiterea unui titlu ce este anulat 

ulterior presupune per se lipsa unor condiții de fond și de formă, lipsă cauzată de neglijența 

emitentului (statul rin organele sale fiscale). 

Nu în ultimul rând condiția ca însărăcitul să nu aibă și nici să nu fi putut avea deschisă calea 

unei alte acțiuni în justiție, alta decât acțiunea de actio in rem verso iarăși nu este întrunită, căci pe 

tărâm fiscal contribuabilul va avea la îndemână întotdeauna posibilitatea să se adreseze instanței de 

contencios administrativ, putând solicita restituirea a ceea ce a plătit în temeiul titlului anulat pe 

calea contestației actului administrativ fiscal. 

4. Concluzii

Cu toate că literatura juridică pune la dispoziția ficărei persoane interesate o serie largă de 

studii cu privire la diferitele problematici ce apar în practică, apreciez că pe tărâm fiscal lucrurile nu 

stau tocmai clar. De aceea contribuabilii de multe ori se regăsesc în situația de a plăti sume mari de 

bani către bugetele locale sau către bugetul de stat, fără a avea reprezentarea clară a validității titlului 

în baza căruia fac aceste plăți. Legislația greu accesibilă contribuabilului fără studii juridice face ca 

în practică să apară dese nereguli și chiar nedreptăți, fiind nevoiți să plătească sume considerabile de 

bani fără a putea proceda la o analiză din punct de vedere legal a titlului executoriu. 
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Cu toate acestea, așa cum nimeni nu poate invoca necunoașterea legii, contribuabilul va 

putea beneficia de protecția oferită de legislația fiscală coroborată cu jurisprudența europeană care îi 

va permite să stopeze eventualele nendreptăți și chiar să poată obliga statul, pe lângă restituire și la 

plata dobânzii legale. Astfel vor fi mereu aplicabile principiile generale ale dreptului fiscal, principiul 

legalității, principiul priorității dreptului european față de dreptul național, principiul egalității în 

materie fiscală și (fără a prezenta o enumerare limitativă) principiul liberului acces la justiție în 

materie fiscală. Așa ne vom afla în prezența unui just echilibru, cu toate că în multe cazuri în 

raporturile dintre autoritățile fiscale și contribuabil, acesta din urmă este considerat partea slabă, 

lucrurile nu stau tocmai așa, principiile statului de drept primând întotdeauna în vederea asigurării 

securității juridice. 
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THE RECOVERY OF STATE TAX CLAIMS 

PROCEDURI DE RECUPERARE A CREANȚELOR FISCALE STATALE 

Maria-Andreea LUCA1 

Abstract 

 When it comes to the claims that the state has toward its own citizens, we expect it to 

be an example of good faith. In practice, however, things may be different in that the State 

fails to fulfill the obligation once it becomes certain in terms of its liquid and enforceable 

title. The current regulatory framework regulates the possibility for the debtor of the public 

institution to have grace periods, which can considerably delay the procedure for recovering 

the taxpayer's claims against the State. 

 During the course of the study, we will analyze the issues in the light of the 

inapplicability of these grace periods, as set out in the provisions of the OG 22/2002. In 

particular, we consider that national legislation violates the relevant European provisions 

and, in particular, the binding case law of the European Court of Human Rights. 

 Key words: execution, receivables, taxpayer, public institutions, good faith, CEDO. 

1.Introducere

 Atunci când ne gândim la creanțele pe care statul le are față de proprii cetățeni, avem 

așteptarea ca acesta să fie un exemplu de bună credință. În practică însă, lucrurile pot sta 

diferit, în sensul că statul să nu procedeze la îndeplinirea obligației de îndată ce aceasta 

devine certă lichidă și exigibilă, fiind constatată într-un titlu executoriu. Cadrul normativ 

actual reglementează posibilitatea ca debitorul instituție publică să beneficieze de termene de 

grație , termene ce pot tergiversa în mod considerabil procedura de recuperare a creanțelor 

pe care contribuabilul le are împotriva statului. Pe parcursul studiului, vom analiza 

problematica prin prisma inaplicabilității acestor termene de grație, stabilite prin dispozițiile 

OG 22/2002. În concret, apreciem că legislația națională încalcă prevederile europene în 

materie și, mai ales jurisprudența obligatorie a Curții Europene a Drepturilor Omului. 

1 Avocat, Baroul Iași, luca.mariaandreea@yahoo.com. 
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2.Cadrul normativ general

 În primul rând, aducem în lumină cadrul normativ general procedural civil, potrivit cu care 

dispozițiile hotărârilor judecătorești sunt obligatorii potrivit  art. 435 al. 1 din Codul de Procedură 

Civilă „Hotărârea judecătorească este obligatorie [...].”      

   În egală măsură, aceste prevederi legale se coroborează cu dispozițiile art. 622 din Codul 

de Procedură Civilă, care prevăd că „Obligaţia stabilită prin hotărârea unei instanţe [...] se aduce la 

îndeplinire de bunăvoie”.  Astfel, în situația în care debitorul nu se conformează dispozițiilor 

stabilite prin hotărâre judecătorească prin îndeplinirea obligațiilor de bunăvoie, acestea pot fi 

executate silit prin mijlocirea executorului judecătoresc.   Cu toate acestea, procedura executării silite 

a creanțelor împotriva instituțiilor publice în temeiul unor titluri executorii este reglementată de o 

normă specială și derogatorie de la dreptul comun, respectiv OG nr. 22/2002  . 

 Astfel, odată ce contribuabilul obține o hotărâre judecătorească definitivă prin care instanța 

de judecată i-a recunoscut drepturile de creanță împotriva statului, se pune inevitabil problema 

ducerii la îndeplinire a titlului executoriu căci finalitatea concretă urmărită nu este doar obținerea 

hotărârii definitive ci satisfacerea efectivă a creanței și implicit stingerea obligațiilor statului față de 

contribuabil prin plată2. Cu toate că, din punctul meu de vedere, statul ar trebui să fie un exemplu  în 

ceea ce privește executarea obligațiilor pe care le are față de proprii cetățeni, practica și realitatea au 

demonstrat că există dificultăți extrem de mari în ceea ce privește aducerea la îndeplinire a 

hotărârilor judecătorești   care instituie obligații în sarcina statului, motivele fiind de ordin 

organizatoric, economic sau chiar politic, atitudine total contrară bunei credințe, astfel încât singura 

variantă pe care contribuabilul o are la îndemână este executarea silită. 

 Primul pas, este deci, identificarea mijloacelor concrete de executare a hotărârilor 

judecătorești a unei puteri a statului (justiția) împotriva unei alte puteri a statului (justiția), lucru cel 

puțin ciudat, când în mod normal nu ar trebui să existe un asemenea antagonism între ele, aceasta din 

urmă urmând a duce la îndeplinire de bunăvoie hotărârile judecătorești, scopul final al ambelor puteri 

ale statului fiind înfăptuirea justiției3. 

 Ce măsuri are la îndemnă contribuabilul? În primul rând trebuie să se adreseze administrației 

pentru a include creanța sa în bugetul autorității publice (căci potrivit art. 4 alin. (3) din legea 

finanțelor publice, legea nu permite efectuarea de plăți care nu au fost aprobate și pentru care nu 

există prevedere bugetară), iar numai în cazul unui eventual refuz acesta are deschisă calea unei 

acțiuni în contencios administrativ împotriva debitorului pentru înscrierea din oficiu a acestei sume în 

buget, după care, în cazul neexecutării de bunăvoie, se poate proceda la executarea silită a sumelor 

respective asupra veniturilor debitorului autoritate publică. 

2A se vedea în acest sens Daniel Dascălu – Tratat de contencios fiscal, Ed. Hamangiu, București, 2014, pg.898. 
3Idem, pg. 899. 
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3.Reglementări speciale în materia executării silite a creanțelor împotriva statului

 Cadrul legal pe care se bazează procedura executării silite a creanțelor împotriva statului este

reprezentat de O.G. 22/20024 privind executarea obligațiilor de plată ale instituțiilor publice, stabilite 

prin titluri executorii, care stabilește reguli specifice ce trebuie respectate, precum stabilirea unor 

termene prohibitive, obiectul executării silite dar și anumite facilități acordate debitorului autoritate 

publică precum acordarea unor termene de grație sau chiar eșalonări judiciare ale obligațiilor de plată 

stabilite prin titluri executorii. Cu toate acestea, executarea silită debutează totuși potrivit 

prevederilor dreptului comun, cu o somație trimisă de către executorul judecătoresc (art. 666-667 C. 

proc. civ.) sub sancțiunea nulității  executării, după care dacă debitul datorat nu se află înscris în 

bugetul aferent perioadei respective, se naște obligația debitorului organ fiscal de a întreprinde toate 

eforturile necesare achitării creanței potrivit art. 4 din O.G. 22/2002. 

 Pe caz concret, această somație produce și alte două efecte juridice speciale: 

1. debitorul fiscal are obligația de a răspunde executorului pentru a-l informa despre

imposibilitatea de plată cauzată de inexistența alocărilor bugetare, pentru a preveni continuarea 

executării silite; 

2. dacă debitorul fiscal se află în această imposibilitate, de la primirea somației începe

să curgă termenul de grație de 6 luni pe care statul însuși și-l acordă în temeiul art. 2 din OG pentru 

a putea duce la îndeplinire obligațiile instituite prin titlul executoriu. 

 Este important de menționat că în cazul incidenței termenului de 6 luni5, creditorul 

nu va putea face niciun act de executare , fiind un termen prohibitiv absolut. Cu toate 

acestea, potrivit art. 5 din OG 22/2002 părțile pot conveni modificarea acestui termen 

putându-l prelungi sau, după caz, micșora. În continuare, creditorul poate proceda la inițierea 

executării silite prin poprire asupra conturilor debitorului public la Trezorerie, somația 

nefiind necesară în acest caz potrivt art. 668 pct. 1 C. proc. civ. 

 Trezoreria va înștiința debitorul despre executarea silită prin comunicarea adresei de 

înființare a popririi primite de la executorul judecătoresc într-o zi de la primirea ei conform 

O.M.F.P. nr. 2336/20116. În atare condiții, în lipsa unor prevederi legale exprese,

considerăm că termenul legal de grație de 6 luni în cazul invocării de către organul fiscal ar

fi firesc să curgă la o zi de la data primirii adresei de înființare a popririi de către Trezorerie.

La expirarea acestui termen dacă el devine incident, creditorul poate proceda la reluarea

procedurii de executare silită în condițiile dreptului comun și/sau a altor dispoziții legale în

materie (art. 3 din O.G. 22/2002). Problema care se pune este dacă ulterior expirării

4 Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 81 din 1 februarie 2. 
5 Termen procedural, supus exigențelor art. 181 alin. (1) pct. 3 C. proc. civ. 
6 Publicat în MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI nr. 523  din 25 iulie 2011. 
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termenului de grație (sau anterior în cazul în care acesta nu este incident) se poate proceda la 

executarea silită prin poprirea conturilor instituției publice deschise la trezorerie. 

 Fără a intra în detalii prin interpretarea modificărilor pe care ordonanța le-a avut de-a 

lungul vremii, apreciez că după expirarea termenului de grație (dacă acesta este incident) 

legea permite executarea silită prin poprire asupra disponibilităților bănești ale debitorului 

public existente în contul de treorerie, indiferent dacă acesta a procedat sau nu la înscrierea 

sumei respective în buget, întrucât nefiind vorba de executarea de bunăvoie, inderdicția 

prevăzută la art. 1 și 2 din O.G. nr. 22/2002 nu este aplicabilă7. Rațiunea care conduce la 

această concluzie este aceea că fondurile existente în conturile trezoreriei, nu sunt afectate 

unor destinții speciale, astfel încât debitorul nu poate opune imposibilitatea de plată a sumei 

datorate pe acest motiv. 

 În altă ordine de idei, o altă discuție privește obiectul executării silite și anume 

executarea silită prin poprire a sumelor de bani reprezentând venituri ale bugetului general 

consolidat, neachitate încă de către debitori organelor fiscale, pe care artl 136 C.proc.fisc. le 

interzice a fi supuse executării silite prin poprire. 

 Consider abordarea reglementată de Codul de procedură fiscală a fi ușor abuzivă din 

prisma diferenței dintre veniturile fiscale și restul veniturilor bugetare. Textul art. 136 prin 

raportare la art. 4 din O.G. 22/2002 încalcă art. 44 alin. (2) din Constituție, fiind de 

neconceput în ordinea de drept ca statul să declare insesizabile pe calea unui act normativ, 

orice venituri ale sale private, întrucât proprietatea privată este ocrotită în mod egal în 

România indiferent de titular. Ca și cum măsurile de protecție pe care statul însuși le-a 

legiferat în favoarea sa nu ar fi fost suficiente , O.G. 22/2002 prevede și o altă cale 

procedurală specială ce permite debitorului public să beneficieze de încă un termen 

suplimentar de grație sau o eșalonare la plată a sumei datorate potrivit titlului executoriu. În 

tăcerea legii, apreciez că această cale nu poate fi urmată decât după expirarea termenului 

legal de gație de 6 luni, iar în consecință, în cazul în care acest termen nu este incident 

întrucât debitorul nu a invocat imposibilitatea de plată din lipsă de fonduri, nici calea 

suplimentară a obținerii unui nou termen de grație sau o eșlonare nu ar putea fi ulterior 

incidentă. 

 În legătură cu posibilitatea obținerii unui nou termen de grație, legea este lacunară, 

nestabilind durata prelungrii termenului suplimentar sau eșalonarea plății, fiind chestiuni 

7 Daniel Dascălu – Tratat de contencios fiscal, Ed. Hamangiu, București, 2014, pg.909. 
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lăsate la aprecierea instanței. Cu toate acestea, pentru a evita un comportament abuziv din 

parte statului contra contribuabililor săi, cred că instanța de judecată nu ar putea acorda un 

termen suplimentar mai mare de 6 luni. 

 În ceea ce privește fundamenul acestei cereri, legea nu este foarte strictă, impunând 

doar cerințe existenței unor motive temeince privind realizarea atribuțiilor prevăzute de 

lege, care împiedică organul fiscal să își îndeplinească obligația sa de plată, ceea ce s-ar 

putea interpreta în sensul că organul fiscal trebuie să motiveze atât în drept cât mai ales în 

fapt. Cu alte cuvinte, circumstanțele ce stau la baza formulării acestei cereri (având în vedere 

caracterul său excepțional) trebuie să fie, la rândul lor excepționale și, în plus, probate în 

mod concret, iar nu prin afirmații de genul că se află într-o situație dificilă, inclusiv prin 

evidențierea eforturilor pe care le-ar fi întreprins deja în perioada de grație legală în vederea 

obținerii fondurilor necesare pentru ducerea la îndeplinire a obligației stabilite în titlul 

executoriu. 

4.Inaplicabilitatea dispozițiilor OG 22/2002

 Mai concret, termenul de 6 luni de la care se poate solicita executarea  creanței 

prevăzut de acest act normativ afecteză exigibilitatea acesteia și contravine atât dispozițiilor 

legale interne cât și tratatelor internaționale la care România este parte și care se aplică cu 

prioritate, după cum vom dezvolta în rândurile următoare. 

 Dispozițiile cuprinse în O.G. nr. 22/2002 referitoare la termenul de grație de 6 luni de care 

poate beneficia debitorul bugetar afectează, în egală măsură, dreptul creditorului persoana fizică sau 

juridică de drept privat la un proces echitabil, în fapt efectul aplicării acestui termen fiind de natură a 

bloca în mod nejustificat efectele unei hotărâri judecătorești În plus, de regulă creanțele 

contribuabililor nu ating un cuantum excesiv prin raportare la veniturile obținute de instituția 

publică, astfel că în opinia mea sub nicio formă, aceste creanțe nu sunt  de natură a excede 

bugetul anume alocat pentru astfel de cheltuieli. În atare condiții, apare ca evident că 

dispozițiile art. 2 din O.G. 22/2002 nu pot fi invocate ca temei în eventualitatea unui refuz 

din partea instituției. Cu alte cuvinte, pentru  fi incident termenul de grație de 6 luni 

considerăm că este necesar a se dovedi dincolo de orice dubiu rezonabil faptul că instituția 

publică creditoare nu dispune de resurse financiare suficiente. 

 Instituțiile publice ce pot avea calitatea de debitor, au de cele mai multe activități 

economice care, de-a lungul timpului se dovedesc a fi stabile și credibile, astfel încât acesta 

este un motiv în plus pentru a  nu se prevala de dispozițiile O.G. 22/2002 pentru a se 
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sustrage de la executarea obligației de plată a debitului datorat către creditorul contribuabil 

de bună credință. 

 În susținerea argumentelor invocate, avem în vedere și aspectele de echitate, egalitate 

în drepturi și celeritate a procedurilor de recuperare a creanțelor pe care le implică situația 

ipotetică a instituției publice debitoare, mai ales când titlul executoriu a cărui executare se 

solicită este reprezentat de o hotărâre judecătorească definitivă, căci, în caz contrar întreaga 

procedură ar fi tergiversată în mod injust. 

 Curtea Europeana a Drepturilor Omului a statuat că autoritățile statale sunt cele care 

trebuie să efectueze toate demersurile și diligențele necesare punerii în executare a 

hotărârilor judecătorești și că nu este oportun să se solicite, unei persoane care deține o 

creanță împotriva statului, ca după finalizarea procedurii judiciare să angajeze o noua 

procedura pentru a obține suma ce i-a fost acordată, ajungându-se, practic, la o tergiversare 

inutilă a îndestulării creditorului pe seama statului debitor (cauzele Metaxas contra Greciei, 

Sacaleanu contra Romaniei, Orha contra Romaniei). 

 Similar, Curtea Europeana a Drepturilor Omului, în cauza Sandor vs. Romania, a 

apreciat ca dispozitțile art. 2 din Ordonanța Guvernului nr. 22/2002, cu modificările și 

completările ulterioare, care instituie termenul de 6 luni în favoarea debitorului instituție 

publică, pentru a-și îndeplini obligația de plată – termen în care debitorul nu poate fi supus 

executării silite, chiar condiționat de probarea lipsei fondurilor alocate pentru executarea 

obligației de plată – constituie o încălcare a dreptului creditorului la un proces echitabil, 

contrară prevederilor art. 6 alin. 1 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului. Atât timp 

cât creanța solicitată nu comportă niciun fel de dubiu, fiind dovedită și admisă printr-o 

hotărâre judecătorească cu autoritate de lucru judecat, considerăm că nu ar putea fi invocate 

impedimente și că executarea obligației trebuie să aibă loc de îndată.  

 Un eventual refuz de a achita de îndată debitul solicitat, va constitui fără dubiu o  

atingere  adusă dreptului  prevăzut  de art. 1 Protocolul I , căci statul  nu poate să refuze, să 

omită  sau să întârzie  într-un mod nerezonabil  executarea unor hotărâri, lipsa fondurilor  

nefiind un motiv nejustificat pentru întârziere. 

 Nu în ultimul rând, subliniem faptul că este evidentă existența unui conflict între 

dispozițiile art.2 din Ordonanța Guvernului nr. 22/2002 și prevederile art. 6 din Convenția 

Europeană a drepturilor Omului, iar potrivit dispozițiilor art. 11 și art. 20 alin. 2 din 

Constituția României, având în vedere și forța supralegislativă a tratatelor internaționale în 

159



materia drepturilor omului în dreptul intern, normele în discuție urmează a fi înlăturate de la 

aplicare. În acest context, cităm cu titlu de exemplu  din  paragrafele 103 și 104 ale Hotărțrii 

date   în cauza   Dumitru Popescu c. Româiei  ( publicată  în Monitorul  Oficial  nr. 

830/05.12.2007): „Statutul  conferit Convenției în dreptul  intern  permite  instanțelor 

naționale să înlăture – din oficiu  sau la cerere părților – prevederile dreptului intern  pe 

care le  considera incompatibile  cu convenția  și protocoalele  sale adiționale”; „Acest 

aspect implica obligația pentru judecătorul  național de a asigura efectul deplin al normelor 

acesteia, asigurându-le preeminența față de orice altă prevedere contrară din legislația  

națională, fără să fie nevoie  să aștepte  abrogarea acesteia  de  către legiuitor”. 

5.Concluzii

 Conchizând, în lumina celor expuse, apreciem că o modificare legislativă în spiritul 

jurisprudenței CEDO ar fi salutară. Spiritul bunei credințe și al echității este cel care trebuie 

să domine într-un stat de drept iar instituțiile publice trebuie să fie exemplul cetățeanului mai 

ales când vine vorba despre îndeplinirea obligațiilor pecuniare. 

 Cu toate acestea, nu trebuie să pierdem din vedere că în ciuda legislației lacunare, 

prevederile europene au totuși întâietate, fiind aplicabile cu prioritate. De asemenea și 

jurisprudența CEDO are caracter obligatoriu, astfel încât considerăm în mod rezonabil că 

este vorba doar de o chestiune de timp până când legislația românească se va alinia cu cea 

europeană în materia obligațiilor pe care statul le are față de proprii cetățeni. 
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Abstract: 

The importance of education remains a topic of interest throughout the world, 

regardless of political, social, economic, technological, etc. the great challenge facing each 

individual country is to ensure the right to education, while adapting it to new realities. 

Also, learning must not be limited to formal education alone, and governments must provide 

for mechanisms to ensure the learning of society's members throughout the life cycle. 

Moreover, the mere provision of educational services is not sufficient to guarantee the 

development of the community and a system must be designed to ensure quality education in 

relation to the current trends and needs of the beneficiaries, both direct and indirect. The 

existence of international and European regulatory frameworks for the provision of 

educational services ensures that there are minimum requirements guaranteeing equal 

access to education, and national autonomy offers the possibility of differentiating services 

offered and promotes the creation of a competitive and innovative educational environment. 

National regulations highlight the responsibility of authorities for ensuring equitable 

education across the same country, and the commitment of educational establishments is 

reflected in the internal management approach. This work aims to capture the impact of 

international education legislation but also to highlight that, to the detriment of its existence, 

there are difficulties in ensuring the universal right to education, the objective of developing 

mechanisms to ensure high quality education services and in line with current realities must 

be among the priorities of each country. Education is a key pillar in implementing a 

sustainable way of life and plays an important role in the development of each Community. 

Keywords: educational system, quality, digitalization, good governance, European 

standards. 
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Indiferent de schimbările economice, sociale și politice, educația rămâne frecvent un 

domeniu de interes pentru cetățeni și factorii decizionali. Importanța acordată acestui 

domeniu constituie un motiv care a condus la existența a numeroase dezbateri teoretice, dar 

și la o vastă doctrină. O administrație publică orientată către un management total al calității 

și către cetățean are în vedere furnizarea de servicii publice în mod profesional și cu 

modernizarea structurilor instituționale.2 

Administrația publică are în responsabilitate modul în care sunt furnizate serviciile 

publice, implicit și îmbunătățirea acestora. Din perspectiva lui Rhodes3, buna guvernanță 

presupune o guvernare birocratică care se bazează pe cultura politică democratică și pe 

organizațiile administrative eficiente. Rezultatele acestui proces se traduc în politici publice 

care reflectă voința comunității deservite. Astfel, buna guvernanță este proiectată prin suma 

politicilor publice orientare spre dezvoltarea umană sustenabilă.4 În ceea ce privește sistemul 

educațional, așa cum afirma în secolul al XVII-lea umanistul olandez Erasmus5, „Viitorul 

unei națiuni este hotărât de modul în care acesta își pregătește tineretul”. Din acest citat 

deducem că îmbunătățirea educației trebuie să ocupe un loc prioritar în planurile și strategiile 

administrației publice. Impactul educației și al calității actului educațional se resimte pe 

termen lung și influențează parcursul unei comunități. Prin prisma acestor idei, o bună 

guvernanță ar presupune furnizarea de servicii educaționale adaptate atât noilor contexte (din 

punct de vedere economic, social, tehnologic etc.), cât și nevoilor și cerințelor beneficiarilor. 

În ceea ce privește cazul României, reformele educaționale, în mod special cele privind 

sistemul universitar, au prins contur mai ales după căderea regimului comunist. În prezent, 

acestea continuă în concordanță cu evoluțiile tehnologice permanente, noile cerințe și nevoi 

ale beneficiarilor și aspectele socio-economice și politice care se află într-o continuă 

schimbare.  

Necesitatea adaptării sistemului de învățământ la standardele europene a influențat 

reformele educației românești. Această necesitate poate fi privită atât din perspectiva 

obligativității, în baza responsabilității formale pe care o are România față de convențiile și 

tratatele europene, cât și din perspectiva utilității. Sistemul educațional românesc s-a 

2 Lucica Matei, Corina Lazăr, Economie teoretică și aplicată, Volumul XVIII, 2011, pp. 65-98, accesat pe 
http://www.store.ectap.ro/articole/581_ro.pdf la data de 09.08.2020. 
3 Rhodes A.W., The New Governance: Governing without Government, Political studies, vol. XLIV, 1998, 
pp.652-667. 
4Idem.  
5 Petre T. Frangopol, Mediocritate și excelență. O radiogramă a științei și învățământului din România, Editura 
Albatros, București, 2002, p.8.   

1. Delimitări conceptuale
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confruntat cu probleme a căror soluționare a putut fi posibilă prin conformarea la cerințele și 

standardele europene. 

2. Politicile educaționale 

Din perspectiva lui Thomas Dye6, politicile publice reprezintă totalitatea a tot ce 

alege să facă sau să nu facă un guvern. În acest sens, politicile publice reprezintă instrumente 

de guvernare prin intermediul cărora se stabilește o comunicare cu membrii societății. 

Intervenția statului în activitatea economică și socială, cu scopul trasării unor direcții de 

acțiune, este posibilă prin prisma politicilor publice, acestea având menirea de a oferi 

rezolvare unor probleme de interes general.7 Analizând aceste considerente, deducem faptul 

că politicile educaționale însumează totalitatea deciziilor care sunt luate de cei aflați la 

putere în vederea trasării parcursului pe care trebuie să îl urmeze domeniul educațional. 

Aceste decizii se oglindesc în rezultatele obținute de beneficiari, direcți și indirecți, în urma 

implementării lor. Această idee este susținută și prin punctul de vedere a lui William 

Jenkins8, acesta susținând că politicile publice formează un ansamblu de decizii 

interdependente, cu condiția de a fi luate de către un actor politic sau de un grup format din 

astfel de actori. În elaborarea politicilor publice este esențială identificarea obiectivelor, 

determinarea mijloacelor și instrumentelor prin care se prezumă că urmează a fi duse la 

îndeplinire și luarea deciziilor care să permită aplicabilitatea acestora, aceste etape fiind 

succedate de fazele de implementare, monitorizare și evaluare.9 Îmbunătățirea educației prin 

prisma politicilor educaționale este o metodă adesea utilizată, putând fi concepute politici 

publice a căror rezultate să fie vizibile într-un interval de timp relativ scurt, însă se poate 

apela la acestea și pentru soluționarea unor probleme complexe, a căror rezolvare necesită 

timp îndelungat, însă evaluarea constantă a rezultatelor preconizate va facilita implementarea 

politicii respective. În funcție de contextele în care au fost adoptate, politicile educaționale 

au cunoscut în timp diverse perspective, însă rămân un subiect de reformă în rândul statelor 

europene pentru a putea contribui constant la creșterea economică și a calității vieții sociale.  

 Pentru a putea fi posibile rezultatele preconizate în elaborarea politicilor publice este 

necesară o bună administrare a procesului educațional. Astfel, activitățile care fac parte din 

proces trebuie să fie în concordanță cu nevoile beneficiarilor, iar leadershipul organizational 
 

6 Dye, Th.R., Understanding Public Policy, Prentice-Hall, 1998. 
7 Popescu, L.G., Note de curs Politici Publice, Școala Națională de Studii Politice și Administrative, București, 
2019. 
8 Howlett Michael, Ramesh M., Studiul politicilor publice. Cicluri şi subsisteme ale politicilor, Editura Epigraf, 
Chișinău, 2004. 
9Idem. 

163



să garanteze creșterea gradului de implicare a personalului, coordonarea activităților în 

direcțiile stabilite și o bună gestionare a procesului cu scopul îmbunătățirii acestuia, 

evaluările fiind necesare în mod periodic. Aceste idei sunt puse în evidență prin intermediul 

Figurii 2.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.1. Modelul unui sistem de management al calității bazat pe proces.10 

Dacă aplicăm acest model proceselor din sistemul de învățământ, informațiile 

necesare trebuie să fie preluate atât din rândul celor direct implicați (precum elevii, studenții, 

personalul didactic, personalul managerial etc.), cât și din partea beneficiarilor indirecți 

(angajatori, părinți etc.). De asemenea, nu trebuie ignorate informațiile care pot fi extrase din 

modelele de bună practică, fie modele naționale sau internaționale.11. Îmbunătățirea calității 

învățământului superior este un proces complex, aspect care cauzează dificultăți în 

implementarea acțiunilor de schimbare. Chiar dacă apar anumite impedimente, îmbunătățirea 

 
10 Popescu Claudia, Popescu Mihai, Matei Mihaela, Mihai Petruta, Popa Luiza, Aspecte privind sistemul de 
management al calității în învățământul superior, ATEE, Universitatea Polithenică București, 2004, disponibil 
online la adresa: 
http://elth.pub.ro/~mm/atee2004/documente/PDF%209,10/ATEE%202004%20Claudia%20POPESCU.pdf 
accesat pe 23.07.2020. 

11 Mihăilă Mădălina Georgiana, Lucrare de licență - Calitatea în procesele de reformă administrativă din 
România, Facultatea de Administrație Publică, Școala Națională de Studii Politice și Administrative, București, 
iulie 2020. 
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permanentă a procesului este necesară pentru creșterea performanței, contribuind 

concomitent și la dezvoltarea societății.12 

3. Dreptul universal la educație

Dreptul la educație este prevăzut în „Declarația Universală a Drepturilor 

Omului”13, art. 26 menționând dreptul oricărei persoane la învățământ. În acest sens, se 

prevede obligativitatea asigurării unui învățământ gratuit, cel puțin în ceea ce privește 

etapele incipiente ale educației, care ar trebui să se încadreze ca etape obligatorii (învățământ 

elementar și general). De asemenea, această declarație menționează că învățământul trebuie 

să urmărească o dezvoltare complexă a personalității umane și să pună accentul pe 

respectarea drepturilor și libertăților fundamentale ale omului. Elementele fundamentale ce 

trebuie promovate sunt: înțelegerea, toleranța, spiritul de prietenie între popoare, indiferent 

de grupurile rasiale sau religioase, dar să vizeze și susținerea activității Organizației 

Națiunilor Unite în ceea ce privește menținerea păcii. De altfel, alin. 3 al aceluiași articol 

prevede posibilitatea părinților de a alege prioritar modul în care să fie educați copii lor 

minori.14 Conform „Cartei drepturilor fundamentale a UE”15, dreptul la educație este 

prevăzut la art. 14, fiind menționat la alin. (1) faptul că orice persoană are acest drept, 

precum și accesul la formare profesională și formare continuă16. De asemenea, este pus în 

evidență faptul că educația nu se încheie odată cu finalizarea studiilor, ci aceasta trebuie să 

se desfășoare pe tot parcursul vieții, orientarea către o permanentă învățare asigurând o 

formare calitativă și complexă.  Alin. (2) al aceluiași act normativ prevede posibilitatea de a 

urma în mod gratuit învățământul obligatoriu, însă aceasta este o situație ideală care nu se 

regăsește asemenea în practică.  

Comparând prevederile dintre aceste două acte normative în ceea ce privește dreptul 

părinților de a alege modul de educare a copiilor, apreciez că „Declarația Universală a 

Drepturilor Omului” lasă loc de interpretare în ceea ce privește alegerea tipului de educație 

de către părinți, iar „Carta drepturilor fundamentale a UE” menționează specific „dreptul 

părinților de a asigura educația și instruirea copiilor lor, în raport cu convingerile religioase, 

filozofice și pedagogice, acestea fiind respectate în concordanță cu legile interne care 

12Idem. 
13 United Nations, Universal Declaration of Human Rights, n.d., disponibilă online la adresa: 
https://www.un.org/en/universal-declaration-human-rights/, accesată pe 01.09.2020. 
14Idem. 
15 European Union Agency for Fundamental Rights, Carta drepturilor fundamentale a UE, n.d., disponibilă 
online la adresa: https://fra.europa.eu/ro/eu-charter/article/14-dreptul-la-educatie, accesat pe 10.08.2020. 
16Idem.  
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reglementează exercitarea acestora”17.  Dreptul la educație al copiilor ar trebui să fie același, 

indiferent de convingerile părinților care nu se încadrează convingerilor obiective 

menționate anterior. Orice alt tip de convingere personală nu ar trebui să ofere posibilitatea 

părinților de a alege tipul de educație pe care să o urmeze copiii lor.  

Așadar, dreptul la educație este unul fundamental și este poziționat în centrul 

misiunii UNESCO18 în baza consacrării lui din 1948 în „Declarația Universală a 

Drepturilor Omului”, dar și în alte acte normative internaționale care vizează drepturile 

omului. Realitatea însă prezintă o situație îndepărtată de idealismul actelor normative, fiind 

încă prezentă situația în care milioane de copii și de adulți sunt privați de oportunități 

educaționale, cauzele fiind adesea de natură socială, culturală și economică. Astfel, 

UNESCO militează pentru egalitatea de șanse și accesul universal la educație prin stabilirea 

de obligații legale internaționale. Cadrul juridic internațional are o importanță deosebită, 

asigurând „un punct de pornire egal” pentru toți membrii statelor din comunitatea 

internațională în ceea ce privește punerea în aplicare a dreptului la educație. De asemenea, 

UNESCO oferă sprijin internațional în ceea ce privește dezvoltarea de către guverne a 

cadrelor juridice și politice naționale, astfel încât să conducă la un învățământ adaptat 

nevoilor actuale ale beneficiarilor care să fie durabil și de calitate.19 

Chiar dacă dreptul la educație ar trebui să fie același în baza prevederilor menționate 

anterior, se pune problema calității actului educațional. În acest sens, problema calității 

învățământului se regăsește în mod constant pe agenda de lucru a guvernelor din întreaga 

lume și există diverse interpretări asupra conceptului și asupra metodelor ideale de a crește 

calitatea. La nivel global există programul de acțiune care se regăsește sub titulatura de 

„Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă”.20 Acesta este un program de dezvoltare durabilă 

și are caracter universal, fiind adoptat de 193 de state membre în Organizația Națiunilor 

Unite (ONU). Acest document semnalizează necesitatea identificării de soluții la nivel 

global pentru problemele cu care se confruntă toate statele, iar în acest sens au fost elaborate 

17 obiective. Cel de-al patrulea obiectiv subliniază garantarea unei educații de calitate și 

 
17Ibidem.  
18 United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization. 
19United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, Right to education, n.d., disponibil online la 
adresa: https://en.unesco.org/themes/right-to-education, accesat pe 14.08.2020.  
20 Mihăilă Mădălina Georgiana, Lucrare de licență - Calitatea în procesele de reformă administrativă din 
România, Facultatea de Administrație Publică, Școala Națională de Studii Politice și Administrative, București, 
iulie 2020. 
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promovarea oportunităților de învățare pe parcursul întregii vieți, fiind o teză care stă la baza 

acțiunilor de creștere a calității și a managementului calității în educație.21 

Platon22 aprecia că „scopul educației se traduce în a oferi corpului și sufletului 

perfecțiunea de care sunt capabile prin naștere”, iar astfel subliniază în lucrările sale rolul pe 

care îl are educația asupra utilizării corecte a puterii politice și dezvoltării economice și 

sociale. În acest sens, politicile educaționale s-au raportat de-a lungul timpului la teoria 

întemeiată de Comenius23, potrivit căreia învățământul trebuie să fie destinat tuturor, 

introducând noțiunea de egalitate a oportunităților, în detrimentul diferențelor de rasă, clasă 

socială, gen etc. Serviciile educaționale de bază trebuie să cuprindă noțiuni generale din 

diverse arii de interes, iar influențele politice asupra curriculumului trebuie să reprezinte în 

continuare o pârghie de decizie a celor aflați la putere astfel încât parcursul educațional a 

indivizilor să fie posibil cu adaptarea sistemului la noile tendințe. „Astfel, educația este 

privită ca un proces de realizare a sinelui, un instrument de determinare a succesului de 

lungă durată a indivizilor, având concomitent și o influență pozitivă asupra societății prin 

formarea implicită a cetățenilor. În plus, John Dewey afirma că rezultatele unei educații 

ideale trebuie să se reflecte în proiectarea unei societăți ideale”.24 

Prin prisma acestor considerente, putem remarca că educației îi este acordată o 

importanță deosebită la nivel internațional, dat fiind faptul că are un impact major în 

formarea indivizilor, dar implicit și în formarea comunităților. Sistemul educațional și 

puterea politică sunt interdependente, rezultatele politicilor educaționale reflectând calitatea 

actului de guvernare, iar educația proiectează în sine rezultatul deciziilor politice. Pentru a 

asigura o educație de calitate, statele trebuie să fie constant preocupate de îmbunătățirea 

sistemului și adaptarea acestuia la cerințele sociale, economice, politice, dar și la progresul 

tehnologic înregistrat. „Prin intermediul educației, societatea poate evolua, fapt pentru care 

aceasta reprezintă un scop strategic al unei națiuni. Aceste politici educaționale se reflectă 

 
21Mihăilă Mădălina-Georgiana, Dezvoltarea durabilă: politici publice sub influența legislației europene. Agenda 
2030, publicat în volumul Dezvoltarea economico-socială durabilă a Euroregiunilor și a zonelor Transfrontaliere, 
pp. 329-342, Ed. Performantica, Iași, 2019. 
22 Carmen Crețu, Carmen Duse, Ovidiu Gavrilovici, Vasile Isan, Nicolae Seghedin, Politici educaționale în 
spațiul universitar, Ediție online, UEFISCDI, București, 2011, disponibilă online la adresa 
http://old.uefiscdi.ro/Upload/d7b55dd0-a877-46ed-8ec3-f9a3b7602e61.pdf accesat pe 15.03.2020, la Mihăilă 
Mădălina Georgiana, Lucrare de licență - Calitatea în procesele de reformă administrativă din România, 
Facultatea de Administrație Publică, Școala Națională de Studii Politice și Administrative, București, iulie 2020. 
23Idem. 
24Ibidem. 
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prin intermediul legilor, actelor administrative, planurilor și programelor educaționale 

elaborate, fie ele la nivel global, european, național etc.”25 

4. Calitatea educației la nivel european și național 

Indiferent de tipul de învățământ, preuniversitar, universitar etc, calitatea acestuia va 

depinde întotdeauna de factori precum finanțările limitate, resursele disponibile (umane, 

materiale etc), fenomenul internaționalizării învățământului, ideologiile politice ale 

decidenților politici etc. În sine, calitatea actului educațional este privită în mod subiectiv în 

funcție de nevoile beneficiarilor și contextul în care se desfășoară, fapt pentru care nu poate 

fi definită în mod unitar. Cu siguranță însă, calitatea educației reflectă capacitatea guvernelor 

de a pregăti adecvat membrii societății.  

 „În analiza Băncii Mondiale asupra bunei guvernanțe26 observăm că cei 6 indicatori 

utilizați sunt: voce și responsabilitate (ascultarea perspectivei cetățenilor și implicarea 

acestora în procesul de guvernare); stabilitate politică și absența violenței; eficacitatea 

guvernamentală; calitatea reglementărilor; respectarea statului de drept; controlul corupției. 

Această analiză se realizează prin prelucrarea datelor primite de la un număr mare de 

respondenți (cetățeni, întreprinderi, experți etc), de unde reiese importanța feedback-ului 

beneficiarilor în procesul de îmbunătățire a sectorului public. Printre indicatorii utilizați 

întâlnim și calitatea reglemenărilor, aspect din care rezultă că pentru o bună funcționare a 

instituțiilor și serviciilor publice este fundamentală o bază legală bine consolidată, eficientă 

și concludentă. Astfel, la baza oricărei reforme trebuie să existe o decizie de îmbunătățire 

care se transpune în reglementări calitative, în concordanță cu contextul socio-economic și 

politic.”27 

Unul dintre instrumentele cele mai eficiente privind asigurarea calității 

învățământului constă în implementarea sistemelor de acreditare, având o evoluție diversă în 

raport cu dezvoltarea fiecărui stat în parte. Acest fenomen a luat amploare în jurul anilor '80 

și a avut o evoluție rapidă în anii '90. Europa de Est a fost marcată de influențele sovietice, 

iar în țări precum România, dezvoltarea sistemelor de monitorizare a calității educației a fost 

posibilă după eradicarea regimului comunist, la un secol distanță față de țările occidentale. 

 
25Ibidem. 
26World Bank, Worlwide Governance Indicators, (n.d.), disponibil online la adresa:  
http://info.worldbank.org/governance/wgi/ accesat la data 28.04.2020,  la Mihăilă Mădălina Georgiana, Lucrare 
de licență - Calitatea în procesele de reformă administrativă din România, Facultatea de Administrație Publică, 
Școala Națională de Studii Politice și Administrative, București, iulie 2020. 
27Idem. 
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Anii '90 au surprins pentru Europa de Vest o perioadă de reformă educațională prin prisma 

dezvoltării unor sisteme de management al calității învățământului, cu scopul creșterii 

eficienței și eficacității sistemului educațional. Două dintre cele mai utilizate tehnici sunt 

reprezentate de banchmarking28și implementarea managementului calității totale. Preluate 

din sectorul privat, aceste metode au fost adaptate nevoilor învățământului public.29 

Managementul total al calității presupune focusarea organizațiilor asupra dezvoltării 

leadershipului, acțiunilor strategice, lucrului în echipă, implementării de analize riguroase și 

instrumentelor de autoevaluare. Acest model se pliază nevoilor educaționale prin necesitatea 

de adaptare la transformările și evoluțiile informaționale și tehnologice care au loc în mod 

frecvent. Dezvoltarea abilităților și aptitudinilor necesare pentru o utilizare adecvată a 

resurselor informaționale și tehnologice depinde de nivelul de educație, prezumând că o 

educație calitativă ar asigura o pregătire corespunzătoare în acest sens. Așa cum menționam 

la punctul precedent al acestui articol, accesul la o educație de calitate trebuie să fie un drept 

garantat al locuitorilor din întreaga lume, iar această idee este esențială în ceea ce privește 

aplicarea unui management total al calității în educație. Acest model vizează rezolvarea 

problemelor referitoare la accesul la un sistem educațional echitabil și de calitate.30 

Fiind de interes atât pentru instituțiile de învățământ, cât și pentru decidenți, 

asigurarea unui învățământ de calitate trebuie să presupună identificarea problemelor reale și 

a soluțiilor adecvate, capacitatea respectării normelor și îndeplinirea în mod eficient și 

performant a cerințelor de actualitate, dar și a celor preconizate (vizând durabilitatea 

procesului). Procesul de asigurare a unei educații de calitate prevede o complexitate amplă, 

ceea ce conduce la necesitatea implicării concomitente a organismelor naționale și 

internaționale.31 „Accentul pus pe calitate, prin implementarea acestui model, poate conduce 

fie la o reală îmbunătățire a proceselor de predare și învățare, fie la generarea unui cadru 

birocratic ineficient din cauza complexității sistemului și din cauza variabilelor existente în 

 
28 Instrument introdus în învățământul superior din SUA în anii '80, poate fi explicat ca o metodă de preluare a 
bunelor practici. Presupune o evaluare comparativă între două organizații similare pentru a determina puncte de 
referință pentru sine, iar indicatorii de performanță sunt esențiali în realizarea evaluării. (Nair Chenicheri Sid, 
Webster Leonard, Mertova Patricie, Leadership and Management of Quality in Higher Education, Chandos 
Publishing, Oxford/Cambridge/New Delhi, 2010, p.p.3-6). 
29Idem. 
30 Sallis Edward, Total Quality Management in Education, Third edition, Kogan Page, London, 2002, p.11. 
31 Popescu Claudia, Popescu Mihai, Matei Mihaela, Mihai Petruta, Popa Luiza, Aspecte privind sistemul de 
management al calității în învățământul superior, ATEE, Universitatea Polithenică București, 2004, disponibil 
online la adresa: 
http://elth.pub.ro/~mm/atee2004/documente/PDF%209,10/ATEE%202004%20Claudia%20POPESCU.pdf 
accesat pe 23.08.2020. 

169

http://elth.pub.ro/%7Emm/atee2004/documente/PDF%209,10/ATEE%202004%20Claudia%20POPESCU.pdf


învățământ. De-a lungul timpului, dezvoltarea calității învățământului a reprezentat o 

prioritate în mai multe state, iar importanța conferită subiectului și dezbaterile asupra 

acestuia îl fac să fie unul de actualitate și la timpul prezent.”32 

Adaptarea unui sistem educațional în conformitate cu ideile consacrate 

managementului total al calității presupune o decizie strategică a celor aflați la conducere 

care ar genera stabilirea obiectivelor referitoare la calitate, determinarea activităților 

necesare transpunerii lor în concret, proiectarea metodelor de evaluare și, în cele din urmă, 

conturarea unor decizii privitoare la oportunitățile de evoluție. Abordând acest model în 

domeniul educațional, se asigură o preocupare constantă a organizației în privința 

îmbunătățirii sistemului și, concomitent, se conturează dinamismul sistemului, buna 

organizare, transparența și se pune accentul asupra obținerii succesului. Succesul este 

conferit de reușita fiecărei etape în parte, iar din această perspectivă, managementul 

organizațional trebuie proiectat încât să garanteze o evoluție continuă a performanțelor 

educaționale. De asemenea, oferă posibilitatea satisfacerii așteptărilor, dorințelor și nevoilor 

beneficiarilor (elevi, cadre didactice, angajatori, părinți, etc).33 

Așadar, a dezvolta un sistem educațional calitativ, putem spune că presupune 

depistarea și analiza situațiilor defectuoase și identificarea unor soluții posibile care să 

permită îmbunătățirea sistemului. În acest sens, normele generate la nivel internațional, 

european sau național au menirea de a configura un sistem performant, orientat către 

evoluție. Implicit, respectarea normelor presupune atingerea unor obiective minime și a unor 

cerințe care să asigure un acces echitabil la educație.  

„În ceea ce privește soluțiile care pot fi utilizate în consolidarea calității 

învățământului superior, menționam mai sus că pe lângă managementul total al calității, 

benchmarking-ul este un alt instrument adesea utilizat.. Benchmarking-ul este un instrument 

introdus în învățământul superior din SUA în anii '80 și poate fi explicat ca o metodă de 

preluare a bunelor practici. Presupune o evaluare comparativă între două organizații similare 

pentru a determina puncte de referință pentru sine, iar indicatorii de performanță sunt 

 
32 Chenicheri Sid Nair, Leonard Webster, Patricie Mertova, Op. cit., p.4, la Mihăilă Mădălina Georgiana, 
Lucrare de licență - Calitatea în procesele de reformă administrativă din România, Facultatea de Administrație 
Publică, Școala Națională de Studii Politice și Administrative, București, iulie 2020. 
33 Popescu Claudia, Popescu Mihai, Matei Mihaela, Mihai Petruta, Popa Luiza, Op. cit. 
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esențiali în realizarea evaluării.”34 În procesul de selecție a organizației referențiale pentru a 

realiza comparația trebuie avut în vedere faptul că similitudinea nu ar conduce la o analiză 

de impact, iar recurgerea la un referențial semnificativ înalt va conduce la eșecul 

procesului.35 Așa cum definește Asociația Americană pentru Calitate (American Society for 

Quality)36, benchmarking-ul sprijină organizațiile în procesul de identificare a punctelor 

slabe și facilitează generarea de soluții pentru remedierea acestora. Rezultatele acestui 

proces pot fi de tip incremental (au loc în mod continuu) sau de tip reformator (schimbări în 

ceea ce privește modul de funcționare al procesului).37 Așadar, pe plan educațional, 

benchmarking-ul poate fi utilizat pentru a spori competitivitatea, inovația, creșterea 

standardelor și pentru a genera progres, dar și pentru a încuraja schimbul de bune practici 

între instituții. 

5. Dreptul la educație în contextul pandemiei de SARS-COV-2

Așa cum menționam la punctele precedente, a avea un sistem calitativ de educație 

presupune și adaptarea la împrejurări și la nevoile beneficiarilor. Anul 2020 a reprezentat o 

promovare pentru sistemele educaționale, prin prisma declanșării pandemiei de SARS-COV-

2 care a pus în evidență lipsurile din mediile educaționale, dar și capacitatea de adaptare a 

instituțiilor de învățământ.  

La nivel global, potrivit unui comunicat publicat de UNICEF și Salvați Copiii38, 

numărul copiilor care trăiesc în sărăcie a crescut cu un procent de 15%, ceea ce înseamnă o 

creștere cu aproximativ 150 de milioane de copii, rezultând un total de aproximativ 1,2 

miliarde de copii aflați într-o situație nefavorabilă. Această categorie se confruntă cu lipsuri 

în ceea ce privește accesul la educație, sănătate, locuință, alimentație corespunzătoare, apă 

sau salubritate. Datele care au generat acest raport au fost colectate din peste 70 de țări. 

Situația este îngrijorătoare, iar UNICEF subliniază faptul că nu se prevede o ameliorare, ci, 

34 Chenicheri Sid Nair, Leonard Webster, Patricie Mertova, Op. cit.,  p.3-6, la Mihăilă Mădălina Georgiana, 
Lucrare de licență - Calitatea în procesele de reformă administrativă din România, Facultatea de Administrație 
Publică, Școala Națională de Studii Politice și Administrative, București, iulie 2020. 
35 Popescu, L.G., Note de curs Politici Publice, Școala Națională de Studii Politice și Administrative, București, 
2019. 
36 American Society for Quality, (n.d.), disponibil online la adresa: https://asq.org/quality-
resources/benchmarking accesat la data de 28.04.2020, la Mihăilă Mădălina Georgiana, Lucrare de licență - 
Calitatea în procesele de reformă administrativă din România, Facultatea de Administrație Publică, Școala 
Națională de Studii Politice și Administrative, București, iulie 2020. 
37Idem. 
38 Fondul Internațional pentru Urgențe ale Copiilor al Națiunilor Unite (UNICEF), 150 million additional 
children plunged intro poverty due to COVID-19, UNICEF, Save the Children say, 16.09.2020, disponibil online 
la adresa: https://www.unicef.org/press-releases/150-million-additional-children-plunged-poverty-due-covid-19-
unicef-save-children, accesat pe 16.09.2020 
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mai degrabă, va urma o agravare a situației în viitor. Astfel, măsurile de distanțare și izolare 

necesare din cauza pandemiei de SARS-COV-2 au accentuat situația copiilor defavorizați și 

au încetinit procesul îmbunătățirii situației în care se aflau, ducând chiar la înrăutățirea 

acesteia. În anumite cazuri, s-au confruntat cu lipsuri chiar și familii care anterior nu au 

întâlnit astfel de probleme. Dat fiind faptul că lipsa educației poate avea efecte semnificative 

asupra viitorului copiilor, organizații internaționale precum UNICEF și Salvați Copiii își 

declară îngrijorarea față de această situație, dar în același timp își asumă și responsabilitatea 

de a continua demersurile de monitorizare și de identificare a soluțiilor care să împiedice 

efectele negative asupra unei întregi generații de copii.  Printre aceste efecte putem menționa 

predispunerea la începerea timpurie a inserției pe piața muncii, menținerea unui nivel de trai 

scăzut pentru anii următori, limitarea dreptului la educație (chiar totală în unele situații), 

căsătoria timpurie etc.39 

În ceea ce privește cazul României, acest context a pus în evidență incapacitatea de 

adaptare a anumitor instituții de învățământ, fundamentată de inexistența în timp a 

investițiilor privind tehnologizarea, resursele adecvate, formarea cadrelor didactice și a 

personalului. Această situație a condus la limitarea dreptului la educație și printre copiii din 

România.40 Chiar dacă autoritățile (precum Ministerul Educației și Cercetării) și instituțiile 

implicate în procesul educațional, asemenea celor menționate mai sus,  au încercat să traseze 

directive în ceea ce privește asigurarea unui învățământ echitabil și calitativ chiar și pe timp 

de pandemie, din păcate însă, acest aspect nu a fost posibil, mai ales în contextul pre-

existenței unui decalaj semnificativ în ceea ce privește oportunitățile, dotările, pregătirea 

personalului etc din mediul urban, comparativ cu cel rural.  

Necesitatea transpunerii învățământului românesc în mediul online a condus la 

accentuarea diferențelor în raport cu accesul la educație. Familiile aflate într-o situație 

precară s-au confruntat cu deficiența de a conferi posibilitatea copiilor de a beneficia de 

tehnologia necesară pentru un învățământ online. Chiar dacă Comisia Europeană41 publica la 

finele anului 2019 un raport conform căruia digitalizarea era în top 10 tendințe de reformare 

39Idem. 
40 Fondul Internațional pentru Urgențe ale Copiilor al Națiunilor Unite (UNICEF), Pandemia de COVID-19 
aduce la suprafață o altă urgență națională, 24.04.2020, disponibil online la adresa: 
https://www.unicef.org/romania/ro/povești/pandemia-de-covid-19-aduce-la-suprafață-o-altă-urgență-națională, 
accesat pe 27.08.2020 

41 Comisia Europeană, 10 tendințe cu privire la transformarea educației așa cum o cunoaștem, 09.01.2020, 
disponibil online la adresa: https://epale.ec.europa.eu/ro/resource-centre/content/10-tendinte-cu-privire-la-
transformarea-educatiei-asa-cum-o-cunoastem, accesat pe 29.08.2020 
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a educației și există chiar și un Plan de acțiune pentru educația digitală (2018-2020)42, iar 

introducerea tehnologiei astfel încât să faciliteze procesul educațional este o idee promovată 

în spațiul european, pandemia a pus în evidență o scăzută dezvoltare a competențelor 

digitale, atât a cadrelor didactice, cât și a principalilor beneficiari a actului educațional.  

6. Concluzii și considerații finale

Asigurarea dreptului la educație, iar în mod special la o educație de calitate,  ar trebui 

să reprezinte o prioritate a fiecărui stat, dat fiind faptul că educația este fundamentală în 

procesul de dezvoltare a unei societăți, iar reformarea sistemului educațional reprezintă un 

scop strategic al unei națiuni. Autoritățile și instituțiile care furnizează serviciile de educație 

trebuie să aibă în vedere necesitatea unor servicii care să reflecte o bună pregătire a tinerilor, 

fiind responsabili de asigurarea dreptului la o educație calitativă. În contextul unor 

permanente schimbări sociale, economice, tehnologice etc, reformarea educației în raport cu 

acestea este necesară și esențială pentru a putea fi considerată a fi calitativă.  

Din păcate, însă, educația nu este asigurată în mod echitabil la nivel global, în 

detrimentul reglementărilor care există în acest sens. Organizațiile internaționale au trasat 

direcții comune de acțiune, însă particularitățile din fiecare stat în parte au împiedicat 

implementarea acestora în același mod. Un factor comun fiecărui stat în parte îl reprezintă 

situația financiară în care se află elevii/studenții, în sensul că o situație precară poate 

conduce la limitarea accesului la educație.  

În ceea ce privește cazul României, serviciile educaționale nu sunt identice pe întreg 

teritoriul țării, iar acest aspect a fost foarte bine pus în evidență odată cu instaurarea 

pandemiei de SARS-COV-2, moment care a marcat o trecere bruscă a educației în mediul 

online și a subliniat lipsurile existente în educația românească. O diferență considerabilă se 

observă între instituțiile de învățământ din mediul urban, comparativ cu cele din mediul 

rural, cele din urmă fiind private de dotarea cu resursele necesare și adecvate desfășurării 

unei educații calitative, cu impact pozitiv pe termen lung. Astfel, dreptul la educație depinde 

de voința autorităților mai ales din perspectivă economică, iar oportunitățile celor aflați în 

sistem depind, de asemenea, de deciziile fiecărei comunități locale în parte.  

42 Comisia Europeană, Planul de acțiune pentru educația digitală (2018-2020), (n.d.), disponibil online la 
adresa; https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/digital-education-action-plan_ro, accesat pe 
29.08.2020 
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Așadar, chiar dacă educația este un element esențial al unui stat, acest aspect nu se 

reflectă în deciziile tuturor statelor, mai ales dacă ne raportăm la rezultatele pe termen lung, 

nivelul de pregătire al celor din sistem, resursele alocate, abordările manageriale etc. 

Calitatea educației este un aspect pe care ar trebui să se pună un mai mare accent, mai ales 

prin implementarea unor metode adecvate de management și de evaluare, care să conducă la 

identificarea problemelor și soluțiilor, aspect ce ar genera reformare, inovare și 

perfecționare.  
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Abstract 

Globalization leads to a decrease in the costs of cross-border trade for food farms. 

This was primarily due to the information and communication technology revolution and - in 

the case of agricultural products - the reduction of government distortions in agricultural 

production, consumption and trade. Both have boosted economic growth and reduced 

poverty globally, especially in Europe. World food prices will also depend on increased 

agricultural productivity and increased demand for livestock and horticultural products. The 

21st century has seen the frequent emergence of natural and human disasters, including 

droughts and pandemics. Together their impacts can be exacerbated, leading to severe 

economic crises and food shortages, especially in developing countries. Understanding how 

agricultural risks interact in identifying appropriate policies to address them together and 

separately is important for maintaining the global food supply. Here we assess the impact of 

disasters such as the Covid-19 pandemic in the context of agricultural products. The poorest 

countries with the least responsibility for climate change are also the hardest hit, but they 

also need funding to help them make the transition to a sustainable economy. This requires a 

degree of cooperation to which countries around the world seem reluctant for the time 

being. 

Keywords: Globalization; Agri-food sector; Covid-19 pandemic. 

1 doctorand, Facultatea de Zootehnie, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de 
la Brad” Iași, Romania. 
2 doctorand, Facultatea de Zootehnie, Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la 
Brad” Iași, Romania. 
3 doctorand, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 
România 
4 doctorand, Facultatea de Economie și Administrarea Afacerilor, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, 
România 

177



1. Introducere

Globalizarea are o istorie lungă, începând cu Drumurile Mătăsii (secolul I î.Hr. - 

secolul V d.Hr.). Primul Drum al Mătăsii a marcat introducerea comerțului pe distanțe lungi, 

când produsele chinezești au sosit pentru prima dată la Roma. Perioada actuală a fost numită 

globalizare 4.0, în care piețele sunt dominate de China și SUA. Principalele caracteristici 

sunt comerțul electronic și serviciile digitale. Cu toate acestea, aspectele negative ale 

globalizării devin din ce în ce mai frecvente, dintre care defrișările și poluarea sunt două 

dintre principalele preocupări de mediu [3].Pe lângă barierele guvernamentale în calea 

comerțului, există bariere naturale în calea comerțului cauzate de costurile de transport, 

informare și comunicare. Produsele agricole sunt mărfuri relativ voluminoase, ceea ce le 

face costisitoare pentru transport pe distanțe mari, mai ales dacă sunt perisabile. Unele dintre 

ele sunt dorite în formă proaspătă, o dorință care poate fi satisfăcută doar în sezon. Prin 

urmare, prețurile la alimente pot varia substanțial în timp și spațiu din aceste motive.Criza 

Covid-19 care a izbucnit la începutul anului 2020 a surprins pe mulți oameni, atât pentru că 

puțini se așteptau inițial la o astfel de situație, dar și pentru că puțini ar fi putut anticipa că 

astfel de răspunsuri politice drastice ar fi necesare sau chiar posibile [6]. La momentul 

redactării acestui articol, diverse blocaje din întreaga lume au avut deja implicații 

semnificative nu numai pentru creșterea economică, ci și pentru lanțurile de aprovizionare 

globale, cooperarea internațională, politica guvernamentală, agricultura și mediu [1]. În 

această lucrare discutăm câteva dintre lecțiile pe care le putem învăța deja din pandemia 

Covid-19 și ce sugerează acestea despre modul în care am putea dori să redirecționăm o 

parte din viitoarele noastre cercetări în agricultură sau sectorul alimentar. Organizația 

Mondială a Comerțului (OMC) și-a publicat perspectivele comerciale anuale în aprilie 2020, 

nu mult după izbucnirea virusului Covid-19. Directorul general Azevêdo a spus că „cifrele 

sunt urâte”. În perspectivele sale economice globale actualizate, FMI estimează că PIB-ul 

mondial ar putea scădea cu 4,9% în 2020. Se estimează că pandemia va duce la o reducere a 

comerțului mondial între 13 și 32%, un declin care îl depășește pe cel cauzat de criza 

financiară mondială din 2008-2009. Pentru a realiza o așa-numită redresare în formă de V și 

pe fundalul unui război comercial din ce în ce mai intens între două mari puteri mondiale, 

Statele Unite și China, este important ca guvernele post-pandemice să nu revină la alte runde 

de protecționism, dar cu soluții noi care sporesc perspectivele unui comerț benefic. 
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2. Urmările globalizării în sectorul agroalimentar 

Creșterea economică globală proiectată în 2020 ar fi semnificativ mai mică dacă 

guvernele din întreaga lume nu și-ar crește în mod inconștient nivelul datoriei ca mijloc de 

finanțare a măsurilor de securitate socială. Drept urmare, în economiile avansate, 

împrumuturile administrației publice au crescut la 10,6% din PIB. Conform versiunii de 

primăvară 2020 a prognozei economice a UE, se preconizează că deficitul public agregat al 

UE va crește de la 0,6% din PIB în 2019 la 8,5% în 2020, cu un număr similar pentru restul 

lumii. Banii împrumutați acum, la un moment dat, trebuie rambursați. Într-adevăr, poate fi, 

de asemenea, posibil ca cei care împrumută banii să nu fie cei care îi plătesc [2].  

Liberalizarea investițiilor străine directe (ISD) a fost ca o completare a liberalizării 

comerțului. Până în prezent, țările în curs de dezvoltare sunt doar jucători minori ca gazde 

ale ISD în sectorul alimentelor procesate, băuturilor și tutunului, totuși în 2017, participarea 

lor a fost mai mică de 3 miliarde de dolari, comparativ cu o intrare de 46 de miliarde de 

dolari în țările dezvoltate. Fluxurile de ISD în sectorul agricol primar au fost chiar mai mici, 

astfel încât ISD a reprezentat mai puțin de 0,3 % din formarea de capital în agricultura din 

țările în curs de dezvoltare, comparativ cu 13 % pentru economia globală. 

Revoluția TIC va continua să reducă costurile comerciale, inclusiv pentru 

supermarketuri, pe măsură ce caută la nivel global furnizorii de produse cu cel mai mic cost 

cu atributele dorite de clienții lor. O astfel de căutare de către supermarketuri va crește și ca 

răspuns la guvernele care vor reduce barierele rămase în calea ISD în comerțul cu amănuntul 

și serviciile logistice associate [10]. Acest lucru va compensa mai mult sau mai puțin 

impactul oricăror noi taxe pe carbon sau echivalentul acestora asupra costurilor de transport. 

Consecințele unei revoluții continue a supermarketurilor se vor răspândi chiar de-a lungul 

lanțului valoric alimentar. Una este că procesatorii din prima etapă, producătorii de alimente 

și băuturi și distribuitorii vor deveni mai concentrați, astfel încât să se potrivească mai bine 

cu puterea de negociere a supermarketurilor [7]. Chiar și așa, supermarketurile își vor 

exploata capacitatea de a-și dezvolta propriile mărci și chiar propria prelucrare și distribuție. 

La rândul lor, aceste evoluții vor modifica dramatic modul în care fermierii furnizează acele 

piețe, cu accentul pe livrarea în timp util a produselor de calitate uniformă, ducând la 

fermieri mai eficienți (posibil mai mari) care să-i deplaseze pe cei mai puțin eficienți și, prin 

urmare, să crească creșterea productivității agricole. În măsura în care produsele din 

supermarketurile mari provin și de la fermieri din alte țări, standardele lor private vor fi 

stabilite cu atenție la costurile pe care le impun furnizorilor străini și, prin urmare, ar putea fi 

mai puțin restrictive pentru comerț decât ar fi fără acea caracteristică a globalizării [14]. 
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Accentul se pune pe livrarea în timp util a produselor de calitate uniformă, ceea ce duce la 

fermieri mai eficienți (posibil mai mari) care îi dislocă pe cei mai puțin eficienți și, astfel, 

crește creșterea productivității agricole.  

Motivele pentru care unele țări și-au reformat politicile agricole și comerciale care 

denaturează prețurile mai mult decât altele în ultimele decenii oferă indicii cu privire la ce să 

ne așteptăm în deceniile următoare. Motivele sunt variate. Unele țări s-au reformat unilateral, 

aparent devenind convinși că este în interesul lor național să o facă. China este cel mai 

dramatic și semnificativ exemplu din ultimele trei decenii în țările în curs de dezvoltare [5].  

Este posibil ca alte țări în curs de dezvoltare să fi făcut parțial acest lucru pentru a asigura 

împrumuturi mai mari și mai bune de la instituțiile financiare internaționale și apoi, după ce 

au făcut acest prim pas, au continuat procesul, chiar dacă oarecum intermitent. India este un 

exemplu, dar există numeroase alte exemple în Africa și America Latină. Unele țări și-au 

redus subvențiile agricole și barierele de import cel puțin parțial ca răspuns la Acordul 

general privind tarifele și comerțul, acordul multilateral al Agriculturii din cadrul Rundei 

Uruguay și la oportunitățile de a forma sau extinde acorduri de integrare regională. UE este 

cel mai important exemplu de angajare în reducerea protecției fermelor, ajutată de dorința sa 

de acorduri comerciale preferențiale altfel costisitoare, inclusiv extinderea sa către est. 

Reformele UE sugerează un continuu proces de creșterea protecției producătorilor 

agricoli, care poate fi încetinit și chiar inversată dacă este însoțit de re-instrumentare departe 

de sprijinirea prețurilor prin măsuri cuplate sau forme mai directe de sprijin pentru veniturile 

agricole –dar cele mai bogate țări din Europa de Vest (Norvegia și Elveția), alături de 

Japonia, continuă să reziste presiunii externe pentru a întreprinde o reformă majoră. 

Exemplul strict al Australiei arată că achizițiile unice pot aduce reforme mai rapide și chiar 

complete. În SUA, în schimb, majoritatea reducerilor de subvenții din anii 1990 s-au dovedit 

a fi de scurtă durată și de atunci au fost inversate, un set de analiști văzând puține semne ale 

schimbării în viitorul previzibil.  

Investițiile în cercetare și dezvoltare în agricultură au întâmpinat o evoluție lentă. Cu 

toate acestea, a existat o încetinire considerabilă a acestor investiții în ultimele două decenii, 

iar acest lucru poate contribui deja la o încetinire a creșterii productivității agricole. Dacă 

această încetinire a investițiilor a fost ca răspuns la prețurile scăzute ale produselor 

alimentare pe piețele internaționale la mijlocul anilor 1980, atunci creșterea prețurilor 

respective în ultimii ani, împreună cu nevoia nou percepută de cercetare adaptativă ca 

răspuns la schimbările climatice și la creșterea deficitului de apă, poate spori creșterea 

productivității fermelor în următoarele patru decenii [3]. Progresele în biotehnologie vor 
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contribui la creșterea randamentelor potențiale în studiile de teren și, astfel, la randamentele 

realizabile în cele mai bune ferme, dar se poate câștiga mult prin reducerea decalajului dintre 

aceste randamente realizabile și randamentele medii la fermă, în special în țările în curs de 

dezvoltare. 

3. Implicațiile pandemiei Covid-19 asupra sectorul agroalimentar 

Epidemiile majore și pandemiile pot apărea spontan și au un grad ridicat de 

incertitudine, ceea ce prezintă numeroase provocări urgente. Prima provocare este de a 

identifica cauzele din spatele pandemiei și de a găsi modalități de monitorizare și prevenire a 

acesteia. Al doilea obstacol îl reprezintă executarea soluției. Dezvoltarea protocoalelor 

pentru monitorizarea, urmărirea, izolarea și tratarea persoanelor infecțioase și crearea și 

distribuirea vaccinurilor, odată disponibile, necesită mult timp [12]. Între timp, oprirea sau 

oprirea răspândirii implică introducerea unor proceduri de izolare socială, inclusiv închiderea 

restaurantelor, barurilor și teatrelor, care pot provoca perturbări ale consumului, procesării și 

transportului alimentelor. 

Majoritatea țărilor au încercat să evite răspândirea COVID-19 prin limitarea 

activităților comerciale și a circulației cu interdicții de călătorie, blocaje și alte interdicții 

asupra companiilor. Numeroase cercetări arată că țările care au acționat mai devreme și au 

introdus politici mai drastice au reușit să scurteze durata restricțiilor și să reducă la minimum 

daunele economice.  

Deși pandemia COVID-19 continuă, a dat deja câteva lecții generalizabile despre 

modul în care pandemiile pot avea impact asupra sectorului agroalimentar. De exemplu, 

constrângerile legate de călătoriile între regiuni și politicile privind distanțarea socială 

afectează performanța lanțului de aprovizionare cu alimente, prin șocuri de aprovizionarepe 

termen scurt, dar și cerere în industriile agricole și alimentare. Distanțarea socială a 

contribuit la panica de cumpărare, depozitare și creșterea consumului de alimente esențiale, 

cum ar fi ouă și făină. Galanakis (2020) indică faptul că pandemia poate crește, de asemenea, 

cererea de alimente care se presupune că întăresc sistemul imunitar. În același timp, au 

existat îmbunătățiri majore în ceea ce privește disponibilitatea. Unele regiuni se confruntă cu 

o reducere a forței de muncă a migranților agricoli, care poate avea un efect asupra recoltării 

și poate reduce cererea de fructe și legume. 

Tranziția de la achiziționarea de alimente de la restaurante și alte instituții la 

domiciliu necesită adaptarea de către procesatorii de produse alimentare și comercianții cu 

amănuntul. Fermierii au fost obligați să se adapteze la condițiile de muncă și la schimbările 

pieței. Restaurantele, producătorii și alte verigi ale lanțului de aprovizionare cu alimente care 

181



au fost reticente sau nu au putut să se adapteze la cereri sau să îndeplinească criteriile de 

distanțare socială ar putea suferi pierderi majore. Pe de altă parte, sistemele de distribuție a 

alimentelor au fost extinse astfel încât unele domenii ale industriei alimentare să beneficieze 

de aceste reforme. Concentrația crescută în industria alimentară este un rezultat potențial al 

pandemiei COVID-19 [11]. În același timp, șomajul în rândul angajaților din industria 

alimentară a crescut semnificativ. Situația în care sunt mulți angajați din întreaga lume arată 

că este minimă capacitatea lor de a beneficia de sistemele de compensare implementate ca 

răspuns la COVID-19. Hobbs (2020) a constatat că prețurile alimentelor din Canada nu au 

crescut mult ca urmare a COVID-19 și a politicilor ulterioare. Insecuritatea alimentară în 

S.U.A. a crescut, parțial din cauza dificultăților privind Programul național de prânz 

școlarîn urma închiderii școlilor. Disponibilitatea legumelor, fructelor și uleiului în India a 

scăzut cu 10%, dar are un efect redus asupra prețurilor. Cu cât originea mărfii este mai 

îndepărtată de la consumator, cu atât este mai mică accesibilitatea. În general, dovezile arată 

că lanțurile de aprovizionare private au reușit să răspundă la cea mai mare parte a impactului 

COVID-19 [13]. Scăderea cererii care rezultă din scăderea activității economice va afecta 

probabil sectorul agricol. În plus față de aprovizionare, pandemiile, spre deosebire de 

dezastrele naturale, pot avea un efect asupra cererii de alimente, punând presiune 

suplimentară pe lanțul de aprovizionare cu alimente. 

Pandemia cauzează îmbunătățiri drastice ale practicilor de producție alimentară 

pentru a proteja împotriva răspândirii virusului și a potențialelor boli. Tehnologia (ex. TIC) 

și utilizarea datelor în timp real vor minimiza perturbările din lanțul de aprovizionare cu 

alimente, eliminând întârzierile și îmbunătățind durata de valabilitate. Utilizarea TIC pentru 

distribuția alimentelor a crescut și s-a îmbunătățit și este probabil să crească în viitor, în 

special odată cu creșterea serviciilor de livrare, care vor rămâne un element cheie al lanțului 

de aprovizionare cu alimente. Preocuparea pentru viitoarele potențiale pandemii ar putea 

duce la o automatizare sporită a recoltării, prelucrării și distribuției, ducând la un lanț de 

aprovizionare mai scurt și mai diversificat și la o piață extinsă a produselor de origine 

animală și vegetală. Inovația și progresul tehnic impus de dezastre vor crește sustenabilitatea 

producției de alimente, creând beneficii și pentru mediu.  

Realizarea unui echilibru comercial și de producție internă în sistemele alimentare 

este o provocare continuă determinată de eficiența economică, alegerile consumatorilor și 

preferințele sociale și politice [14]. Condițiile care creează frică sau incertitudine crescute cu 

privire la disponibilitatea alimentelor declanșează noi dezbateri cu privire la modul cel mai 

bun de a atinge obiectivele societății și a satisface nevoile alimentare. În special fermele 
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familiale vor suferi pierderi din cauza pandemiei COVID-19 [13]. Mai important, este 

îngrijorător faptul că se reduce capacitatea capitalului de a circula ușor către fermieri și de a 

sprijini întreprinderile de-a lungul lanțului de aprovizionare. 

Din perioada pandemiei sunt lecții esențiale de învățat pentru politica privind 

schimbările climatice și durabilitatea agricolă. Cheltuielile inițiale minime pentru măsurile 

de atenuare implică schimbări costisitoare, care duc la pierderi substanțiale de vieți și 

bunăstare economică [9]. Rezolvarea problemelor regionale ale foamei ar putea face obiectul 

îngrijorărilor cu privire la răspândirea infecției din timpul pandemiilor. Serviciile de ajutor 

de urgență sunt esențiale pentru atenuarea implicațiilor economice și asupra sănătății 

publice. 

Închiderea frontierelor comerciale face mai dificilă pentru orice națiune să 

amortizeze șocurile unei pandemii. Intensitatea aprovizionării cu alimente în timpul acestei 

pandemii indică faptul că, pe fondul politicilor de izolare, lanțurile globale de aprovizionare 

continuă să funcționeze. Chiar dacă se preconizează o creșterea cererii pe termen scurt, dar și 

creșterea provocărilor pentru asigurarea siguranței angajaților, se așteaptă ca disponibilitatea 

alimentelor să fie stabilă în următoarele 8 luni. Cu toate acestea, este posibil ca deficitele de 

aprovizionare cu anumite alimente și creșterea prețurilor pentru anumite categorii de 

alimente să continue. Acest lucru nu poate fi determinat de natura fără precedent a acestei 

tragedii globale [6]. Ceea ce știm este că amploarea pandemiei COVID-19 necesită ca 

aceasta să fie studiată în detaliu în ceea ce privește variabilele care au un impact asupra 

securității alimentare și cât de favorabile sunt intervențiile politice [8]. 

Epidemia Covid-19 ar trebui să ne facă să reconsiderăm principiile globalizării în 

legătură cu lanțurile de aprovizionare. Ea subliniază că globalizarea a avut loc într-o lume a 

monopolurilor globale și fără o reglementare suficientă pentru a submina sectoare vitale 

precum sectorul alimentar. 

4.Concluzii 

Guvernele s-ar putea angaja într-un program mai ambițios de sprijin pentru investiții 

în cercetare și dezvoltare agricolă, astfel încât să încetinească sau să inverseze declinul de la 

începutul anilor 1990 în astfel de investiții. Decalajele dintre investițiile în cercetare și 

dezvoltare și creșterea productivității agricole sunt foarte lungi, dar cu siguranță rezultatele 

ar arăta în următoarele patru decenii.  

În cele din urmă, agricultura modernă este o dovadă a puterii științei. Apariția 

îngrășămintelor, reproducerea modernă, gestionarea terenurilor și irigarea au asigurat o 

creștere a populației umane și o speranță de viață mai lungă, cu o proporție mai mică din 
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populația ocupată în agricultură. Pandemiile, însă, arată slăbiciunea umană și punctele slabe 

ale conștientizării noastre. În timp ce aceste fenomene arată limitele științei, ele reflectă, de 

asemenea, necesitatea unui studiu mai științific și importanța aderării la datele experților. 

Știința trebuie să contribuie la construirea unor strategii de guvernare a riscurilor pentru a 

răspunde mai bine la astfel de crize, inclusiv organizații, reguli și abilități care echilibrează 

obligațiile centrale și regionale pentru a obține rezultate pozitive social. 

Am văzut că o criză globală perturbă cu ușurință lanțurile internaționale de 

aprovizionare, care, printre alte efecte, au dus deja la reduceri atât ale fluxurilor comerciale, 

cât și ale oamenilor din lume.  

Există dorința de a finanța un stimul verde post-criză, dar există probleme cu niveluri 

ridicate de datorie publică și ceea ce determină ceea ce este cu adevărat o investiție mai 

ecologică sau mai brunetă care merită să facă parte din stimul. Mai mult, nu este clar dacă 

este posibil să se creeze stimulente în așa fel încât să se reducă inegalitatea, lucru care nu a 

fost luat în considerare în urma crizei financiare din 2008. 

Ca o notă finală, mai personală, considerăm că una dintre principalele lecții ale crizei 

Covid-19 este aceea că oferă societății posibilitatea de a promova o tranziție verde mai rapid 

decât s-ar fi putut întâmpla în alte circumstanțe. 
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Abstract: 

The establishment of the emergency state in Romania and in other States have led to 

the implementation of some laws dating back to 1990-2000, and these laws had several 

legislative loopholes, which had to be completed and harmonized in relation to 

constitutional provisions. In this respect, there have been numerous referrals to the 

Constitutional Court on the Government Emergency Ordinance no. 1/1999 on the state of 

siege regime and the state of emergency regime. This Article is intended, in the first part, to 

analyze some aspects concerning the establishment of the state of emergency, with regard to 

the Decrees of the President of Romania, which set up and extended the state of emergency. 

We will consider the way in which the exercise of some people's rights can be restricted, in 

accordance with constitutional provisions, and by the end of this Article we will analyze 

military orders issued during the emergency state on Romanian territory. 

Key words: establishing the state of emergency, the military ordinance, the 

Constitutional Court 

1. Aspecte introductive 

 Starea de urgență, este definită de către Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 

1/1999 privind regimul stării de asediul și regimul stării de urgență2, ca o „situație de criză 

ce impune măsuri excepționale care se instituie în cazuri determinate de apariția unor 

pericole grave la adresa apărării naționale, a democrației constituționale ori pentru 

prevenirea, limitarea sau înlăturarea urmărilor unor dezastre. În art. 3 din aceeași ordonanță, 

se definește starea de urgență ca fiind un ansamblu de măsuri cu caracter excepțional și de 

natură politică, economică și de ordine publică, care au aplicabilitate pe întreg teritoriul 

statului sau doar într-o parte dintre unitățile administrativ-teritoriale de pe teritoriul țării.  
 

1 Student - Facultatea de Drept, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” Iași, robert.damaschin@yahoo.com 

2 Publicată în M. Of., nr. 22 din 21 ianuarie 1999. 
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 Apreciez ca fiind necesară nuanțarea terminologică și practică cu privire la 

diferențele dintre starea de urgență și starea de alertă. Spre deosebire de starea de urgență, 

starea de alertă, în conformitate cu Legea nr. 55/2020 privind unele măsuri pentru prevenirea 

și combaterea efectelor pandemiei de Covid-19,3 reprezintă „răspunsul la o situație de 

urgență, de amploare și intensitate deosebite, care este determinată de către unul sau mai 

multe tipuri de risc, constând într-un ansamblu de măsuri cu caracter temporar, proporționale 

cu nivelul de gravitate manifestat sau prognozat al acesteia și necesare pentru prevenirea și 

înlăturarea amenințărilor iminente la adresa vieții, sănătății, persoanelor, mediului 

înconjurător, valorilor materiale și culturale importante ori a proprietății.  

 Decretarea stării de urgență și a stării de alertă pe teritoriul României, au adus în 

atenția spațiului public și a teoreticienilor, o serie de aspecte  de ordin juridic ce au creat 

anumite controverse. Dat fiind faptul că atât la nivel european, cât și la nivel național, aceste 

situații excepționale au reprezentat un element de noutate, în majoritatea legislațiilor au 

existat unele situații care au trebuit urgent reglementate și aspecte care au trebuit să fie 

corectate. Pentru cele mai multe state, intrarea în vigoare a unor norme ce limitau libertățile 

fundamentale ale cetățenilor, au stârnit diferite dezbateri. Fiind vorba de limitarea unora 

dintre libertăților fundamentale, măsuri care au eminamente caracter excepțional, s-a ridicat 

problema mijloacelor legale prin care acestea trebuie restrânse. În România, una dintre 

principalele teme de dezbatere aflate în spațiul public în perioada stării de urgență, a fost 

aceea a actelor normative prin care se poate dispune limitarea drepturilor fundamentale. De 

asemenea, multe dintre dispozițiile actelor normative ce aveau aplicabilitate în aceste situații 

cu caracter excepțional nu erau adaptate nevoilor și cerințelor de ordin economic, social și 

politic. Or în acest sens, multe dintre dispozițiile normative au constituit obiectul unor 

excepții de neconstituționalitate. Apreciez că aspectele sus-expuse, precum vidurile 

legislative, lipsa unor norme clar-determinate cărora să li se dea aplicabilitate în astfel de 

situații, au determinat necesitatea creării unor perspective pe termen lung de către orice stat, 

fiind astfel necesară armonizarea legislațiilor în astfel de situații, pentru stabilirea unor reguli 

asemănătoare pentru statele europene, dar care să aibă în vedere și situațiile concrete din 

anumite state, fiind necesară punerea în comun a forțelor europene, în vederea prevenirii și 

combaterii situațiilor de natură excepțională. Prezenta lucrare, își propune să abordeze într-o 

manieră nu exhaustivă, dar cuprinzătoare, principalele aspecte care stau la baza instituirii 

 
3 Publicată în  M. Of., 396 din 15 mai 2020.  

187



stării de urgență și stării de alertă. Or în acest sens, într-o primă parte vom avea în vedere 

elemente de ordin material și de ordin procedural privind natura juridică, implicațiile 

puterilor statului în acest proces, precum și alte implicații de ordin practic incidente acestora. 

Pentru a putea realiza acest studiu, va trebuie să avem în vedere pe de-o parte, atât Guvernul 

și sfera de competențe ale acestuia în situații excepționale, cât și Președintele și Parlamentul, 

pe de altă parte. Aceste delimitări, vor fi necesare în vederea înțelegerii în ansamblu a 

procedurii de decretare a stării de urgență și de instituire a stării de alertă.  

2. Starea de urgență și procedura instituirii acesteia 

Unul dintre principalele elemente care trebuie avute în vedere la  momentul 

drecretării stării de urgență, sunt condițiile pe care trebuie să se fundamenteze acest proces. 

În acest sens, în cadrul ordinii constituționale, măsurile excepționale, își au sediul materiei în 

Constituția României4, respectiv art. 93. Astfel, articolul 93 din Constituție prevede faptul că 

Președintele României, are competența de a institui starea de urgență. Starea de urgență 

poate fi instituită pe tot teritoriul țării sau doar în unele dintre unitățile administrativ-

teritoriale. Pe de altă parte, în acest proces întâlnim, în calitate de decidenție, pe de o parte pe 

conducătorul statului, respectiv Președintele României, și pe de cealaltă parte Parlamentul. 

Cu privire la atribuțiile Parlamentului în cadrul procedurii de instituire a stării de urgență, 

acesta trebuie, conform art. 93 alin. (1) teza a II-a din Constituție, să încuviințeze măsurile 

adoptate de către Președinte, într-un termen de maximum 5 zile de la momentul luării acestei 

decizii. Astfel, doctrina5 a apreciat că Președintele își exercită atribuțiile în aceste situații 

extraordinare, dar cu respectarea cadrului legal, prestabilit și trasat de către Parlament și sub 

coordonarea acestuia. Totuși, una dintre întrebările frecvente a fost cu privire la posibilitatea 

Parlamentului de a modifica cadrul stării de urgență. În acest sens, deși decizia Președintelui 

nu este una de natură discreționară, fiind supusă încuviințării Parlamentului, acesta din urmă 

nu poate interveni în structura Decretului. Astfel că, în acest context, Parlamentul are doar 

un rol de control asupra Președintelui, în cazul în care puterea ar putea fi folosită într-o 

manieră discreționară, dar nu poate modifica dispozițiile decretului prezidențial. În situația 

decretării stării de urgență, se poate întâlni contextull în care Parlamentul nu se afle în 

sesiune parlamentară. În această situație, Constituția prevede, în art. 93 alin. (2) că se 

convoacă, de drept, în maximum 48 de ore de la momentul instituirii stării de urgență, adică 

de la momentul publicării în Monitorul Oficial a Decretului prin care a fost instituită starea 

 
4 Publicată în M. Of. nr. 767 din 31 octombrie 2003. 
5 C. Ionescu, C.A. Dumitrescu, Constituția României - Comentarii și explicații, Ed. C.H. Beck, București, 2017, 
pp. 972-973. 
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de urgență. Din acel moment, chiar înafara sesiunii ordinare, Parlamentul funcționează pe 

întreaga durată a stării de urgență. Cu privire la Decretul de instituire a stării de urgență, 

acesta se semnează de către Președintele României și se contrasemnează de către Primul-

ministru6. De asemenea, această obligație a contrasemnării Decretului prezidențial de 

instituirea a stării de urgență, de către Primul-ministru, este prevăzută în dispozițiile art. 100 

alin. (2) din Constituție.  

Pentru a intra în vigoare, Decretul prezidențial, trebuie să fie publicat în Monitorul 

Oficial. Per a contrario, nepublicarea Decretului în Monitorul Oficial, atrage sancțiunea 

inexistenței decretului. Aceste aspecte sunt relatate de către dispozițiile art. 100 alin. (1) din 

Constituție. Ulterior publicării în Monitorul Oficial, așa cum a statuat doctrina, decretul de 

instituire a stării de urgență trebuie adus la cunoștința publicului, în mod neîntârziat, prin 

utilizarea tuturor mijloacelor de comunicare în masă7 

  Principalul act normativ care reglementează starea de urgență este este reprezentat de 

O.U.G. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență. Actul normativ 

prevede și o serie interdicții care trebuie avute în vedere în momentul instituirii stării de 

urgență. Astfel, art. 3^2 stipulează faptul că sunt interzise pe timpul stării de urgență 

limitarea unora dintre drepturile fundamentale, precum limitarea dreptului la viață, cu 

excepția cazurilor când decesul este rezultatul unor acte licite de război, tortura și pedepsele 

ori tratamentele inumane sau degradante, condamnarea pentru infracțiuni neprevăzute ca 

atare, potrivit dreptului național sau internațional, precum și interzicerea restrângerii 

accesului liber la justiție. Cu privire la durata pentru care se poate institui starea de urgență, 

legea prevede că termenul maxim este de 30 de zile. 

De asemenea, raportat la dinamica situației, Președintele poate aprecia că se impune 

prelungirea stării de urgență, iar ca urmare solicită încuviințarea Parlamentului cu privire la 

această chestiune. În situația în care constată ca fiind necesară, Președintele poate extinde 

sau restrânge aria asupra căreia are aplicabilitate starea de urgență, după aceleași proceduri 

sus-expuse. Decretul de instituire a stării de urgență va trebui să cuprindă motivul care 

fundamentează această decizie, zona asupra căreia se instituie starea de urgență (tot 

teritoriul, anumite unități administrativ-teritoriale), drepturile și libertățile care sunt 

restrânse, precum și autoritățile care au atribuții în aceste situații și alte prevederi considerate 

 
6 V. Vedinaș, Drept Administrativ, Ediția a V-a, Ed. Universul Juridic, București, 2009, p. 307. 
7 D.C. Mâță, Drept Administrativ. Volumul I, Ed. Universul Juridic, București, 2016. 
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ca fiind necesare8. În situațiile excepționale, legea conferă mai multe atribuții unor structuri, 

în sensul coordonării și luării unor decizii cât mai centrate, pentru a nu fi dispersată 

responsabilitatea și pentru a se putea identifica cele mai optime mecanisme de rezolvare a 

respectivei situații. Astfel, în situația instituirii stării de urgență. O.U.G. 1/1999 prevede că 

Ministerului Administrației și Internelor9  îi revine responsabilitatea aplicării măsurilor 

dispuse prin decret, de către Președintele României. Cu referire la aceste aspecte, același act 

normativ prevede și posibilitatea militarizării Poliției Comunitare, precum și sprijinirea 

Ministerului Afacerilor Interne de către Ministerul Apărării Naționale, la cererea celui dintâi, 

cu aprobarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării10, în limitele și condițiile stabilite de 

către acesta. 

3. Starea  de urgență pe teritoriul României 

Ca urmare a unor contexte extraordinare, cu care nu multe dintre statele Uniunii 

Europene s-au confruntat de-a lungul existenței istorice a acestora, odată cu apariția 

pandemiei virusului SARS-COV-2 care are drept conscință apariția bolii COVID-19, statele 

au fost nevoite să instituie o serie de măsuri în vederea prevenirii, combaterii și limitării 

consecințelor pandemiei. Astfel, în decretul de instituire a stării de urgență, în preambulul 

acestuia se prezintă contextul general care a stat la baza luării acestei decizii, respectiv 

evoluția contextului epidemiologic de la nivel internațional, determinată de răspândirea 

noului tip de coronavirus, de tip SARS-Cov-2 în peste 150 de țări, fiind infectate la acel 

moment aproximativ 160.000 de persoane și atingându-se, tot atunci, un număr de peste 

5800 de decese, fundamentându-se această decizie și pe declararea oficială  a pandemiei de 

către Organizația Mondială a Sănătății, în data de 11.03.2020.11 Actul prin care a fost 

instituită starea de urgență este reprezentant de Decretul Președintelui României nr. 195 din 

16 martie 2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 212 din 16 martie 2020.  

Starea de urgență, decretată pe 16 martie 2020, a fost instituită pentru o perioadă de 

30 de zile. Decretul prevedea o serie de măsuri, cu caracter excepțional, dar cu aplicare 

diferită. Într-o primă fază, au fost instituite măsuri de primă urgență cu aplicabilitate directă 

 
8 M.E. Mihăilescu, Drept Administrativ. Partea Generală, Ed. Hamangiu, București, 2016, p. 169. 
9 Actualmente poartă denumirea de Ministerul Afacerilor Interne. 
10 Consiliul Suprem de Apărare a Țării este organizat și funcționează în baza Legii nr/ 415/2002, publicată în M. 
Of., nr. 494 din 10 iulie 2002. 
11Administrația Prezidențială, Decret semnat de Președintele României, domnul Klaus Iohannis, privind 
instituirea stării de urgență pe teritoriul României, 16 martie 2020, disponibil online la adresa 
https://www.presidency.ro/ro/media/decrete-si-acte-oficiale/decret-semnat-de-presedintele-romaniei-domnul-
klaus-iohannis-privind-instituirea-starii-de-urgenta-pe-teritoriul-romaniei, accesat pe 22 august 2020. 
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și imediată (prevăzute în Anexa nr. 1 a Decretului) și în subsidiar, măsuri cu aplicare 

graduală, în funcție de viitoare dinamică pe care o va avea contextul epidemiologic 

(prevăzute în Anexa nr. 2 a Decretului). Cu privire la aceste din urmă măsuri, respectiv cele 

cu aplicare graduală, se împart în două categorii. Prima categorie este reprezentată de 

măsurile cu aplicare graduală prevăzute la punctele 1-7 din Anexa nr. 2 a Decretului de 

instituire a stării de urgență și se dispun de Ministrul Afacerilor Interne sau de înlocuitorul 

său legal, dar cu acordul primului-ministru.  Acestea se dispun prin intermediul 

Ordonanțelor militare. A doua categorie de măsuri cu aplicare graduală este reprezentată de 

punctul 8 din Anexa nr. 2 a Decretului de instituire a stării de urgență. Acestea, ca și cele din 

prima categorie, pot fi puse în aplicare după evaluarea realizată de către Comitetul Național 

pentru situații de Urgență,  prin ordin al Secretarului de Stat, Șef al Departamentului pentru 

Situații de Urgență sau persoana care îl înlocuiește pe acesta, în mod legal, cu acordul prim-

ministrului.  Dispunerea acestora se face prin ordin al secretarului de stat.  Totodată, pentru 

aceste măsuri cu aplicabilitate graduală, sunt clar determinați  factorii ce trebuie avuți în 

vedere la evaluarea realizată  de către Comitetul Național pentru Situații de Urgență. 

Decretul nr. 195/2020 prevede mai multe tipuri de măsuri și domenii pentru care sunt 

aplicabile reguli specifice. După cum făceam vorbire anterior, măsurile de primă urgență și 

cu aplicare directă vizează următoarele domenii: Domeniul ordine publică, Domeniul 

economic, Domeniul sănătății, Domeniul muncii și protecției sociale, Domeniul justiției, 

Domeniul afaceri externe, precum și un capitol (capitolul VII) dedicat altor măsuri specifice.  

Măsurile cu aplicare graduală erau prevăzute în Anexa nr. 2, și vizau: măsuri de 

izolare și carantinare a persoanelor provenite din zone de risc; închiderea graduală a 

punctelor de trecere a frontierei de stat, limitarea sau după caz, interzicerea circulației 

rutiere, fluviale, feroviare, maritime sau de tip aerian în anumite zone, precum și a 

metroului; închiderea pe perioadă limitată a unor unități din domeniu Horeca; luarea unor 

măsuri în vederea asigurării pazei și protecției instituționale a stațiilor de alimentare cu apă, 

energie, gaze etc; rechiziționarea și identificarea de stocuri, capacități de producție și 

distribuție, echipamente de protecție, dezinfectanți, medicamente; limitarea activităților 

spitalelor publice la internarea și rezolvarea cauzelor urgențe (realizându-se o clasificare a 

acestora în urgențe de ordin I, II și pacienți infectați cu virusul SARS-CoV-2).  

Conform procedurii constituționale, așa cum deja am expuse, decretul nr. 195 din 16 

martie 2020, trebuia supus încuviințării Parlamentului, în cel mult 5 zile de la instituirea 
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acestuia, conform art. 93 din Constituție. Hotărârea nr. 3/202012 a Parlamentului României 

reprezintă actul prin care s-a încuviințat măsura stării de urgență adoptată de către 

Președintele României pe întreg teritoriul țării. În raport cu dispozițiile art. 93 din Constituția 

României și cu prevederile art. 13 pct. 16, art. 73 și art. 74 din Regulamentul activităților 

comune ale Camerei Deputaților și Senatului, coroborate cu dispozițiile O.U.G. 1/1999, s-a 

hotărât, în data de 19 martie 2020,  încuviințarea măsurilor din Decretul Prezidențial. 

Ulterior acestor momente, starea de urgență de pe teritoriul României, a fost prelungită cu 

încă 30 de zile, de către Președinte, prin Decretul nr. 240 din data de 14 aprilie 202013 și 

încuviințat prin Hotărârea Parlamentului României nr. 4/2020 pentru încuviințarea măsurii 

adoptate de Președintele României privind prelungirea stării de urgență pe întreg teritoriul 

României14. Un  alt aspect pe care îl vom analiza în această secțiune face referire la încetarea 

stării de urgență. Astfel, în mod evident, Ordonanța de Urgență 1/1999 prevede că starea de 

urgență încetează la data prevăzută în decretul de instituire a acesteia sau în cazul în care, 

conform procedurii legale, Parlamentul nu încuviințează decretul de instituire sau, după caz,  

de prelungire a stării de urgență. De asemenea, există posibilitatea ca pe parcursul stării de 

urgență să fie înlăturate cauzele care au stat la baza instituirii stării de urgență, iar în prezența 

unei atari situații, Președintele României, prin decret  dispune încetarea aplicării măsurilor 

excepționale, dar cu respectarea obținerii încuviințării prealabile din partea Parlamentului.  

4. Restrângerea exercițiului unor drepturi pe perioada stării de urgență 

Prin  Hotărâre Parlamentului nr. 4/2020 pentru încuviințarea măsurii adoptate de 

Președintelui României, s-a statuat faptul că restrângerea exercițiului unora dintre drepturile 

cetățenești se poate realiza numai prin acte normative cu putere de lege și să fie 

fundamentate exclusiv în vederea combaterii pandemiei și cu respectarea exigențelor 

constituționale. Cu privire la acest din urmă articol, în spațiul juridic apăruseră diverse opinii 

divergente referitoare la modalitățile juridice prin care s-ar putea restrânge drepturile 

cetățenești. În acest sens, unii autori15 au considerat că articolele din cuprinsul hotărârii de 

prelungirea a stării de urgență reglementează ce era deja reglementat și de domeniul 

evidenței, făcând parte din categoria „stating the obvious”.  
 

12 Publicată în M. Of., nr. 224 din 19 martie 2020. 
13 Publicat în M. Of., nr. 311 din 14 aprilie 2020.  
14 Publicată în M. Of., nr. 320 din 16 aprilie 2020. 

15 B. Dima, Care este natura juridică a decretelor Președintelui României emise pentru instituirea și 
prelungirea stării de urgență?, 17 aprilie 2020, disponibil online la adresa 
https://drept.unibuc.ro/dyn_doc/Final%20V4%2016.04.2020%20Bogdan%20Dima.pdf, accesat pe 22 august 
2020.  
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Referitor la restrângerea exercițiului drepturilor și libertăților, într-o primă etapă, este 

necesar să analizăm dispozițiile de natură constituțională, care reglementează în mod expres 

această posibilitate. Dispozițiile art. 53 din Constituția României poartă denumirea 

marginală de „restrângerea exercițiului unor drepturi sau al unor libertăți” și prevede că 

aceste limitări  se pot realiza doar prin lege și numai în condițiile în care se impun, după caz, 

în câteva situații clar determinate pentru: apărarea securității naționale, apărarea ordinii, 

apărarea sănătății sau apărarea moralei publice, a drepturilor și libertăților cetățenești, 

desfășurarea instrucției penale, prevenirea consecințelor unor calamități, ale unui dezastru 

sau ale unui sinistru deosebit de grav. Literatura juridică16 a divizat aceste situații în care pot 

fi limitate drepturile în trei categorii, respectiv amenințări la adresa statului, a doua categorie 

fiind cea referitoare la instrucția penală, iar în fine, cea de-a treia categorii fiind constituită 

de evenimente naturale sau de o gravitate și intensitate deosebită.  

Totodată, această restrângere are la bază proporționalitatea și nediscriminarea, 

raportate la situația care a determinat această restrângere. Or, din interpretarea acestui 

articol, este de domeniul evidenței caracterul eminamente excepțional al restrângerii 

drepturilor fundamentale în situații concrete, în speță, în cazul instituirii stării de urgență pe 

întreg teritoriul României. Un aspect relevant în această materie, statuat de doctrină este 

faptul că legiuitorul realizează doar o restrângere a exercitării dreptului propriu-zis, el 

păstrându-și în continuare existența17. Inerent acestei discuții apar unele aspecte care trebuie 

lămurite, de exemplu care sunt drepturile a căror exercițiu pot fi restrânse în baza art. 53 din 

Constituție. În acest sens, în baza unei decizii pronunțate de către Curtea Constituțională, 

respectiv Decizia 1189/200818 s-a statuat că sub incidența acestui articol intră doar drepturile 

și libertățile fundamentale, adică cele care sunt prevăzut în mod expres de către 

Constituție19.  

Interpretarea unei alte decizii a Curții Constituționale care lămurește interpretarea 

sintagmei „restrângerea prin lege”, Decizia 80/2014, indică faptul că restrângerea se poate 

realiza doar prin intermediul legii, ca act juridic adoptat de Parlament. Doctrina20 a apreciat 

 
16 C. Ionescu, C.A. Dumitrescu, Op. cit., pp. 628-629. 
17 M. Balan, Drept Constituțional și Instituții Politice, Ed. Hamangiu, București, 2015, p. 364. 
18 Publicată în M. Of., nr. 787 din 25 noiembrie 2008. 
19 În acest sens, a se vedea  C.L. Popescu, Restrângerea exercițiului drepturilor și libertăților fundamentale prin 
decretele instituind sau prelungind starea de urgență sau de asediu și prin ordonanțele militare, 17 aprilie 2020, 
disponibil online la adresa 
https://drept.unibuc.ro/dyn_img/aubd/Restrangerea%20exercițiului%20drepturilor.pdf, accesat pe 23 august 
2020. 
20Idem. 
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că în interpretarea normelor constituționale este necesar a se face o corelare cu dispozițiile 

art. 115 alin. (6) care face referire la instituția delegării legislative. Acest alineat indică faptul 

că Ordonanțele de Urgență ale Guvernului nu pot fi emise în domeniul legilor 

constituționale, nu pot afecta regimul instituțiilor fundamentale ale statului, drepturilor, 

libertăților și îndatoririlor prevăzute de către Constituție, drepturile electorale. Astfel, este 

evident faptul că prin intermediul unei Ordonanțe de Urgență adoptată de către Guvern nu se 

poate realiza restrângerea. Același autor consideră că, având în vedere jurisprudența Curții 

Constituționale, este constituțională restrângerea exercițiului unor drepturi prin intermediul 

legii, dar și prin intermediul unei ordonanțe simple adoptate de către Guvern, dar nu și prin 

intermediul unei  ordonanțe de urgență, dar aceasta se poate realiza doar înafara unei situații 

excepționale21.  

În situația în care ne aflăm în prezența unei situații excepționale, cum este în cazul 

obiectului de studiu al articolului, starea de urgență, restrângerea se poate realiza doar prin 

intermediul unei legi organice, nu printr-o lege ordinară sau prin intermediul unei ordonanțe 

simple. În susținerea acestei teze, autorul22 indică dispozițiile constituționale ale art. 73 alin. 

(3) lit. g) și art. 115 alin. (6) din Constituție.  

 

 

5. Ordonanțele militare din perspectiva ordonanței de urgență  

a guvernului nr. 1/1999 

Pentru a putea realiza o analiză in concreto a dispozițiilor ordonanțelor militare și 

pentru a înțelege  maniera în care aceste dispoziții au avut aplicabilitate, va trebui să 

e

xplicăm modul în care funcționează ordonanțele militare. Ordonanța de Urgență  a 

Guvernului nr. 1/1999 privind regimul stării de asediu și regimul stării de urgență, aprobată 

prin Legea nr. 453/200423, prevede în art. 7 faptul că odată cu instituirea stării de urgență o 

parte dintre atribuțiile administrației publice centrale de specialitate și ale administrației 

publice locale, trec în competența autorităților militare și a altor autorități publice.  

Acest transfer de competență se realizează însă în conformitate cu dispozițiile 

decretului de instituire a stării de urgență. În acest sens, Decretul nr. 195/ 16 martie 2020  al 

 
21Ibidem. 
22 Ibidem.  
23 Publicată în M. Of., nr. 1052 din 12 noiembrie 2004. 
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Președintelui Românie prevedea în mod expres faptul că măsurile de primă urgență cu 

aplicare graduală prevăzute în anexa nr. 2 a decretului, respectiv punctele de la 1-7 se pun în 

aplicare de către Ministrul Afacerilor Interne, cu acordul Prim-ministrului, prin intermediul 

unei ordonanțe militare. Or, înțelegem din acest text că ordonanțele militare sunt mijlocul 

prin care se pun în aplicare o serie de constrângeri de natură socială prevăzute de decretul de 

instituire a stării de urgență. În acest sens, trebuie să coroborăm aceste afirmații cu 

dispozițiile constituționale. Decretul de instituire a stării de urgență are la bază OUG 1/1999 

privind starea de urgență. Înțelegem în acest sens că, OUG 1/1999 prevede o serie de 

restrângeri clar delimitate, care pot fi conținute în decretul de instituire a stării de urgență. 

Deci ordonanțele militare nu au prin ele însele forța juridică a unor legi, ci ele sunt niște acte 

administrative care se emit în baza OUG 1/1999 și în baza Decretului de instituire a stării de 

urgență24. 

Art. 21^1 prevede obligativitatea ordonanțelor militare: „în exercitarea atribuțiilor ce 

le revin pe durata stării de asediu sau a stării de urgență, autoritățile prevăzute la art. 7 alin. 

(1) pot emite ordonanțe militare, respectiv ordine, care sunt obligatorii, în conformitate cu 

legea”. Ordonanța de urgență, prevede, de asemenea câteva elemente cu privire la 

ordonanțele militare. Capitolul IV, art. 23, prevede în mod expres faptul că ordonanțele 

militare se emit numai în limitele stabilite prin decretul de instituire a stării de urgență. Cu 

privire la competența de emitere a ordonanțelor militare, este necesar să realizăm o nuanțare 

de natură legală. Astfel, putem întâlni două situații când competențele sunt diferite, după 

cum urmează.  

În situația în care starea de urgență este instituită pe întreg teritoriul țării, așa cum am 

indicat și până acum, ordonanțele militare se emit de către Ministrul Afacerilor Interne sau, 

după caz, de către înlocuitorul legal al acestuia. Putem întâlni însă și situația în care starea de 

urgență este instituită doar pe teritoriul unei unități administrativ teritorial sau doar pe o 

parte dintre unitățile administrativ teritoriale. Competența, în această situație, aparține unor 

ofițeri împuterniciți în acest sens de către Ministrul Afacerilor Interne sau, după caz, de către 

înlocuitorul acestuia. 

Conținutul ordonanțelor de urgență este, de asemenea, reglementat de dispozițiile art. 

24 din O.U.G 1/1999. În mod indispensabil, orice ordonanță militară trebuie să cuprindă 

 
24 În același sens, a se vedea B. Dima, Cât de militară este ordonanța militară, 25.03.2020, disponibil online la 
adresa https://drept.unibuc.ro/dyn_doc/FinalV2%2025.03.2020.pdf, accesat la 24 august 2020. 
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titlul și numărul acesteia, autoritatea care a emis respectiva ordonanță, baza legală a emiterii, 

perioada pentru care dispozițiile au aplicare, regulile și măsurile speciale care se dispun în 

zona în care s-a instituit starea de asediu sau starea de urgență, precum și sancțiunile care se 

vor aplica în cazul în care aceste dispoziții vor fi încălcate, precum și autoritățile care au fost 

abilitate în sensul asigurării respectării și aplicării dispozițiilor ordonanțelor militare, și în 

cele din urmă, ordonanțele trebuie să cuprindă data, ștampila și semnătura autorității care a 

emis-o. Sancțiunile prevăzute de către art. 28 din O.U.G. 1/1999 în cazul nerespectării 

dispozițiilor ordonanțelor de urgență sunt:  de natură disciplinară, de natură civilă, de natură 

contravențională ori, după caz, de natură penală.  Pe teritoriul României, în timpul stării de 

urgență, au fost emise un număr de 12  Ordonanțe Militare, după cum urmează: 

1. Ordonanța militară numărul 1 din data de 17 martie 2020, privind unele măsuri de

primă urgență care privesc aglomerările de persoane și circulația transfrontalieră a

unor bunuri, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Numărul 219 din

data de 18 martie 2020.

2. Ordonanța militară numărul 2 din data de 21 martie 2020, privind măsuri de

prevenire a răspândirii COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României,

Partea I, Numărul 232  din data de 21 martie 2020.

3. Ordonanța militară numărul 3 din data de 24 martie 2020, privind măsuri de

prevenire a răspândirii COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României,

Partea I, Numărul 242  din data de 24 martie 2020.

4. Ordonanța militară numărul 4 din data de 29 martie 2020, privind măsuri de

prevenire a răspândirii COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României,

Partea I, Numărul 257  din data de 29 martie 2020.

5. Ordonanța militară numărul 5 din data de 30 martie 2020, privind măsuri de

prevenire a răspândirii COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României,

Partea I, Numărul 262  din data de 31 martie 2020.

6. Ordonanța militară numărul 6 din data de 30 martie 2020, privind instituirea măsurii

de carantinare asupra Municipiului Suceava, a unor comune din zona limitrofă,

precum și a unei zone de protecție asupra unor unități administrativ-teritoriale din

Județul Suceava, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, Numărul 262

din data de 31 martie 2020.
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7. Ordonanța militară numărul 7 din data de 04 aprilie 2020, privind măsuri de 

prevenire a răspândirii COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, Numărul 284  din data de 04 aprilie 2020. 

8. Ordonanța militară numărul 8 din data de 09 aprilie 2020, privind măsuri de 

prevenire a răspândirii COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, Numărul 301  din data de 10 aprilie 2020. 

9. Ordonanța militară numărul 9 din data de 16 aprilie 2020, privind măsuri de 

prevenire a răspândirii COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, Numărul 321  din data de 16 aprilie 2020. 

10. Ordonanța militară numărul 10 din data de 27 aprilie 2020, privind măsuri de 

prevenire a răspândirii COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, 

Partea I, Numărul 340  din data de 27 martie 2020. 

11. Ordonanța militară numărul 11 din data de 11 mai 2020, privind măsuri de prevenire 

a răspândirii COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 

Numărul 377  din data de 11 mai 2020. 

12. Ordonanța militară numărul 12 din data de 13 mai 2020, privind măsuri de prevenire 

a răspândirii COVID-19, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, 

Numărul 387  din data de 13 mai 2020. 

 În aceeași ideea a sancțiunilor care erau prevăzute de O.U.G 1/1999, Curtea 

Constituțională a României, sesizată de către Avocatul Poporului, prin Decizia nr. 

152/202025 referitoare la excepția de neconstituționalitate a dispozițiilor art. 9, art. 14 lit. c1) 

și f) și ale art. 28 din cadrul Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 1/1999 privind regimul 

stării de asediu și regimul stării de urgență a ordonanței de urgență, în ansamblul său, 

precum și  O.U.G. nr. 34/2020 pentru modificarea și completarea O.U.G. 1/1999, a admis 

excepția de neconstituționalitate a art. 28 din O.U.G. 1/1999.  

Astfel, art. 28 din O.U.G. prevedea faptul că nerespectarea dispozițiilor art. 9 

constituie contravenție, iar ca urmare a încălcării acestor dispoziții se aplica amenda 

începând cu 2000 lei, putând ajunge până la 20000 lei, pentru persoanele fizice. Pentru 

persoanele juridice, amenda era cuprinsă între 10000 lei, până la suma de 70000 lei. De 

asemenea, art. 28 prevedea  faptul că pe lângă sancțiunea contravențională aplicată se poate 

dispune, raportat la natura și gravitatea faptei, alte sancțiuni, dacă au fost prevăzute de 

 
25 Publicată în M. Of., nr. 387 din 13 mai 2020 
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ordonanțele militare, precum: confiscarea bunurilor folosite sau rezultate din contravenție, 

interzicerea accesului prin aplicarea sigiliului de către organele abilitate în acest sens sau 

suspendarea temporară a activității, desființarea unor lucrări ori, după caz, refacerea unor 

amenajări.  

Curtea Constituțională, analizând aceste aspecte a reținut în Decizia 152/2020 faptul 

că prevederile încalcă principiile legalității și proporționalității care guvernează dreptul 

contravențional, iar aceste dispoziții nu îndeplinesc nicidecum cerințele clarității, preciziei și 

previzibilității, fiind în acest mod în totalitate incompatibile cu princiăiul respectării 

Constituție, dar și cu principiul restrângerii proporționale a drepturilor și libertăților 

fundamentale, prevăzute de către dispozițiile Constituție României în art. 53 alin. (2).   De 

asemenea, Curtea a mai reținut că aceste aspecte sus-menționate ar intra în contradicție cu 

principiul dreptului la un proces echitabil, prevăzut în mod expres de către dispozițiile art. 21 

alin. (3) din Constituție, fiind coroborat cu jurisprudența Curții Europene a Drepturilor 

Omului care a reținut că „nerespectarea garanțiilor fundamentale, care protejează presupușii 

autori ai unor fapte ilicite în fața posibilelor abuzuri ale autorităților desemnate să îi 

urmărească și să îi sancționeze, reprezintă un aspect ce trebuie examinat în temeiul art. 6 din 

Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale”26. 

Ca o consecință a Deciziei Curții Constituționale, în raport cu art. 147, dispozițiile 

legale care au fost declarate de către Curtea Constituțională a României ca fiind 

neconstituționale, își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea Deciziei, însă 

numai dacă Parlamentul sau, după caz Guvernul, nu reglementează în conformitate cu 

Constituția aceste aspecte. În consecință, aceste aspecte n-au fost reglementate, iar amenzile 

din perioada stării de urgență, date în baza dispozițiilor care au format obiectul excepției de 

neconstituționalitate, puteau fi contestate în instanță, iar ca urmare sancțiunile să fie 

înlăturate.  

6. Considerații finale

În contextul pandemiei de Covid-19, care a determinat numeroase schimbări în 

majoritatea domeniilor sociale, precum și în viața personală, actualmente, României se află 

sub incidența stării de alertă. Aceasta este baza legală care reglementează anumite restricții 

26 În acest sens, în Decizia Curții Constituționale se face trimitere la Hotărârea din data de 4 octombrie 2007, 
pronunțate în Cauza Anghel împotriva României, paragraful nr. 68). 
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și obligații în sarcina cetățenilor precum obligativitatea purtării măștilor în spațiile publice, 

menținerea unei anumite distanțări sociale, precum și măsuri cu privire la diferite industrii și 

ramuri sociale.  

Starea de alertă, a fost instituită pe teritoriul României prin Hotărârea de Guvern nr. 

394/202027 privind declararea stării de alertă și măsurile care se aplică pe durata acesteia 

pentru prevenirea și combaterea efectelor epidemiei de Covid-19, fiind prelungită prin 

Hotărârea de Guvern nr. 476/202028 privind prelungirea stării de alertă pe teritoriul 

României și măsurile care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea 

efectelor epidemiei de Covid-19. Ulterior acestei prelungiri, prin Hotărârea de Guvern nr. 

553/202029 s-a prelungit, pentru alte 30 de zile, starea de alertă pe teritoriul României, fiind 

și de această dată prelungită prin Hotărârea de Guvern nr. 668/202030 privind prelungirea 

stării de alertă pe teritoriul României începând cu data de 16 august 2020, precum și 

stabilirea măsurilor care se aplică pe durata acesteia pentru prevenirea și combaterea 

efectelor pandemiei de Covid-19.  

Până în acest moment, pe teritoriul României, starea de alertă a fost instituită pentru 

30 de zile, și prelungită de trei ori. Va trebui să înțelegem necesitatea respectării unor astfel 

de reguli, astfel încât binele social să primeze, iar dreptul la ocrotirea sănătății publice să fie 

responsabilitatea fiecărui cetățean.  
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THE ENVIRONMENT AS SOCIO-LEGAL VALUE 
MEDIUL PRIVIT CA VALOARE SOCIO-JURIDICĂ 

Carmen Mariana DIACONU1 

Abstract 

The environment is understood as a whole and brings together in this concept soil, 

subsoil, water, airspace, generally populated by humans, flowers and animals. The term 

environment is relatively new in its first use being most often synonymous with the concept of 

ownership, defining the ownership of a movable or immovable property in all respects. 

The concept of the environment, belongs to the contemporary era and has developed 

in close connection with the philosophy of sustainability and respect for the right to life of 

all components of the food chain whose end point is man. 

This case is meant to show how necessary to introduce environmental education in 

schools in order to learn not both the legal rules of Regulation and the criminal or criminal 

sanctions that we expose ourselves to, but above all the practice of fair conduct of respect 

and love for the environment. 

Key words: environment, education, minor sanctions, criminal sanctions, 

environmental protection. 

1. Introducere

Prezentul studiu își propune să facă o trecere în revistă a conceptului de mediu privită 

dintr-o dublă perspectivă obligație și drept tratată din ansamblul normelor de drept intern și 

internațional care marchează o abordare modernă derivată din protecția ab initio a unui drept 

de proprietate care a devenit plurivalent prin politicile statale naționale și europene privind 

dezvoltarea durabilă care au determinat reevaluarea mediului ca și valoare socio-juridică și 

economică.Prin mediu se ințelege întregul spațiul enviromental și reunește în acest concept 

solul, subsolul, apele, spațiul aerian, în general populat de către oameni, flori și animale. 

Termenul de mediu este relativ nou în primul său mod de utilizare fiind sinonim cel mai 

adesea cu conceptul de proprietate, proprietatea definind deținerea, sub toate aspectele, a 

unui bun mobil sau imobil.  

1 Conf. Univ. Dr. Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad” din Iași, 
mariadiaconu@uaiasi.ro/avocatcarmendiaconu@gmail.com 
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Faptul că cele două termene, într-o primă etapă au fost sinonime, are legătura cu 

modul în care, în istoria umanității au evoluat relațiile sociale. Conceptul de stat și de ordine 

statală fiind suprapus cu ideea de apropiere, de stăpânire a unei suprafețe de pământ.  

Conceptul de mediu, aparține epocii contemporane și s-a dezvoltat în strânsă legătură 

cu filozofia durabilității și a respectării dreptului la viață a tuturor componentelor lanțului 

trofic a cărui punct terminal este omul.  

În Uniunea Europeană la acest moment, politicile guvernamentale cu privire la mediu 

vizează dezvoltarea durabilă nu doar pentru prezent ci și pentru generațiile viitoare. Astfel, 

reglementările juridice în materie de mediu, la nivel național și european au un caracter 

uman fiind dezvoltate tehnologii de exploatare a tuturor resurselor în strânsă legătură a 

normelor juridice de mediu. De exemplu, documentația care stă la baza eliberării unei 

autorizații de construire, din perspectiva normelor de mediu vizează obligarea atât a 

proprietarului viitoarei construcții cât și a organizatorului de șantier să respecte normele de 

mediu prin încheierea unui contract cu serviciile de salubris pentru ca toate deșeurile 

rezultate din edificarea construcției să fie adunate și depozitate corespunzător, sit-ul 

construcției să fie protejat cu plase pentru ca praful rezultat să nu genereze prezența unor 

elemente toxice care depășesc cotele standard.  

În anumite situații pot fi chiar obligați de către emitentul autorizației respectiv 

primarul localității unde se construiește edificiul să creeze o peluză verde prin folosirea unor 

ghivece cu arbuști. Totodată proiectele de dezvoltare imobiliară, pentru a respecta normele 

de mediu trebuie să asigure un spațiu verde corespunzător care devine o prelungire a 

mediului ambiental a locuinței cu valențe sociale. Este foarte important de știut faptul că 

mediul, în actuala concepție, nu este o valoare rece, sterilă, ci este un bun de interes public, 

al nostru, al tuturor, fără de care noi nu putem exista și pe care trebuie să-l întreținem și 

protejăm. În scopul protejării mediului ca și valoare socio-juridică, legiuitorul a conceput 

politici publice care implică adoptarea și, implicit, aplicarea unor norme juridice care 

trasează o răspundere juridică de mediu pentru toți autorii persoane fizice sau juridice 

constând, în funcție de pericolul social al conduitei ilicite, în sancțiuni penale sau 

contravenționale2. 

Se impune, din punctul nostru de vedere, introducerea în școli a unei educații de 

mediu, în scopul de a învăța, nu atât normele juridice de reglementare respectiv sancțiunile 

contravenționale sau penale la care ne expunem ci mai ales însușirea unei conduite corecte 

2 Regimul general al răspunderii de mediu este creionat prin prisma dispozițiilor art. 95 din OUG nr. 195/2005 
care a reprezentat o transpunere a Directivei 2004/35/CE. 
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de respect și iubire a mediului înconjurător. Nu trebuie să uităm că întreg spațiul înconjurător 

care înglobează mediul, în mediile urbane, are o funcție socială extraordinară fiind 

ansamblul ambiental care asigură dezvoltarea armonioasă a copiilor, a tinerilor, activități 

sociale pentru vârstnici, cât și sportive de recreere recomandate de organizația națională a 

sănătății pentru menținerea sănătății populației indiferent de vârstă. Dreptul la un mediu 

sănătos este consacrat în Constituția revizuită din anul 2003, prin prisma dispozițiilor art. 35, 

fiind plasată în mod strategic între dreptul la ocrotirea sănătății art. 34 și dreptul la vot art. 36 

ceea ce implică, dintr-un anumit punct de vedere, intenția constituantului de a corela dreptul 

oricărei persoane la un mediu sănătos și echilibrat ecologic și cu îndatorirea sa de protejare și 

ameliorare a acestuia. 

Filozofia juridică a dreptului la mediu are conotații de o dorință de predictibilitate a 

unor politici statale pe termen lung legat de durabilitate și dezvoltare socială care incuba ca 

și concepte păstrarea conținutului dreptului prin filozofia prezervării și mentenanței 

resurselor, inclusiv a celor umane. Chiar și din perspectiva unei rentabilități economice, 

mentenanța prin asigurarea unui mediu sănătos prezumă existența unei populații sănătoase și 

a prezervării unor resurse economice care pot fi dirijate în mod constructiv în educație sau 

investiții generatoare de locuri de muncă și de profit.  

Un model interesant nu doar economic rămâne Buthan-ul în care un indicator de 

rentabilitate conectat la PIB este legat de pragul de fericire, globală a populației din statul 

respectiv. Pare ușor utopic acest indicator, dar conceptul în sine prezumă o prezervare a 

resurselor în sensul folosirii lor pe alte direcții decât cum ar fi în prezent un sistem sanitar în 

colaps printr-un număr al pacienților invers proporțional cu resursele de care dispune 

sistemul, umane și materiale.   

Pandemia Co-vid19 a determinat o reevaluare a modelului comportamental al 

individului are și-a redescoperit noi valori mai puțin legate de aspectele materiale ale vieții și 

care a determinat o reevaluare a timpului alocat în procurarea unor resurse financiare pentru 

dobândirea unor bunuri sau servicii voluptorii care nu aduc fericirea pe termen lung. Pe de 

altă parte, pe fondul războiului endemic, mediul a redevenit o prioritate, mentenanța lui fiind 

legată de ocrotirea dreptului la sănătatea individului. 

Spațierea socială și alte reguli de asigurare a sănătății, ca și telemunca, vor determina 

o regândire a politicilor publice legate de mediu și, implicit, de alocare a unor resurse pentru

educația de mediu în spații tip outdoor care amintesc de multe ori de sistemul școlar de la

începuturile sale.
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2. Cadrul normativ în materie -context contravențional și penal

Ca și  ansamblu normativ intern care trasează reglementarea mediului3, a 

accidentului ecologic4, ariei naturale protejate5, autorizației integrate de mediu6, avizul de 

mediu7, avizul de mediu Natura 20008, bilanțul de mediu9 , biodiversitatea10, 

biotehnologia11, biotehnologia modernă12ca și drept comun în materie rămâne Ordonanţa de 

Urgenţă de Guvern nr.195 din 2005 privind protecţia mediului. 

Din dorința legiuitorului de a institui o protecție efectivă a mediului prin instituirea 

unui ansamblu de obligații în sarcina autorităților, cât și a cetățenilor și a persoanelor juridice 

de a asigura un sistem integrat de management al deșeurilor s-a adoptat la 15 noiembrie 2011 

Legea nr. 211 privind regimul deșeurilor13. Regăsim în acest ansamblu normativ ca și 

termeni uzuali auditul de deșeuri ca fiind “o evaluare sistematică, documentată, periodică şi 

obiectivă a performanţei sistemului de management şi a proceselor de gestiune a deşeurilor 

cu scopul de a facilita controlul managementului deşeurilor şi al valorificării deşeurilor 

generate, precum şi de a evalua respectarea politicii de mediu, inclusiv realizarea 

3art. 1 alin. (2) - Mediul reprezintă ansamblul de condiţii şi elemente naturale ale Terrei: aerul, apa, solul, 
subsolul, aspectele caracteristice ale peisajului, toate straturile atmosferice, toate materiile organice şi 
anorganice, precum şi fiinţele vii, sistemele naturale în interacţiune, cuprinzând elementele enumerate anterior, 
inclusiv unele valori materiale şi spirituale, calitatea vieţii şi condiţiile care pot influenţa bunăstarea şi sănătatea 
omului; 
4 evenimentul produs ca urmare a unor neprevăzute deversări/emisii de substanţe sau preparate 
periculoase/poluante, sub formă lichidă, solidă, gazoasă ori sub formă de vapori sau de energie, rezultate din 
desfăşurarea unor activităţi antropice necontrolate/ bruşte, prin care se deteriorează ori se distrug ecosistemele 
naturale şi antropice; 
5 zonă terestră, acvatică şi/sau subterană, cu perimetru legal stabilit şi având un regim special de ocrotire şi 
conservare, în care există specii de plante şi animale sălbatice, elemente şi formaţiuni biogeografice, peisagistice, 
geologice, paleontologice, speologice sau de altă natură, cu valoare ecologică, ştiinţifică sau culturală deosebită; 
6 - autorizaţie de mediu - actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, prin care 
sunt stabilite condiţiile şi/sau parametrii de funcţionare al unei activităţi existente sau al unei activităţi noi cu 
posibil impact semnificativ asupra mediului, obligatoriu la punerea în funcţiune; 
7 actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care confirmă integrarea 
aspectelor privind protecţia mediului în planul sau programul supus adoptării; 
8 actul administrativ emis de autoritatea competentă pentru protecţia mediului, care conţine concluziile evaluării 
adecvate şi prin care se stabilesc condiţiile de realizare a planului sau proiectului din punctul de vedere al 
impactului asupra ariilor naturale protejate de interes comunitar, incluse sau care urmează să fie incluse în 
reţeaua ecologică Natura 2000; 
9 - lucrare elaborată de persoane fizice sau juridice care au acest drept, potrivit legii, în scopul obţinerii 
autorizaţiei de mediu, care conţine elementele analizei tehnice prin care se obţin informaţii asupra cauzelor şi 
consecinţelor efectelor negative cumulate, anterioare, prezente şi anticipate ale activităţii, în vederea cuantificării 
impactului de mediu efectiv de pe un amplasament; în cazul în care se identifică un impact semnificativ, bilanţul 
se completează cu un studiu de evaluare a riscului; 
10 variabilitatea organismelor din cadrul ecosistemelor terestre, marine, acvatice continentale şi complexelor 
ecologice; aceasta include diversitatea intraspecifică, interspecifică şi diversitatea ecosistemelor; 
11 - aplicaţie tehnologică în care se utilizează sisteme biologice, organisme vii, componentele sau derivatele 
acestora, pentru realizarea ori modificarea de produse sau procedee cu folosinţă specifică; 
12 aplicarea in vitro a tehnicilor de recombinare a acidului nucleic şi a tehnicilor de fuziune celulară, altele decât 
cele specifice selecţiei şi ameliorării tradiţionale, care înlătură barierele fiziologice naturale de reproducere sau 
de recombinare genetică; 
13 publicată în  Monitorul Oficial nr. 220 din 28 martie 2014 
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obiectivelor, performanţa întreprinderii referitoare la prevenirea şi reducerea producerii de 

deşeuri din propria activitate şi performanţa întreprinderii referitoare la reducerea 

nocivităţii deşeurilor”, concept corelat cu definirea autorităților competente ca fiind “- 

autorităţile publice pentru protecţia mediului, respectiv autoritatea publică centrală pentru 

protecţia mediului, Agenţia Naţională pentru Protecţia Mediului, agenţiile pentru protecţia 

mediului, Administraţia Rezervaţiei Biosferei "Delta Dunării", precum şi alte autorităţi care 

potrivit competenţelor legale asigură reglementarea şi controlul activităţilor în domeniul 

gestionării deşeurilor”.  

Din dorința de a institui tehnologii și metode de echilibrare a mediului prin crearea 

unui ciclu natural se instituie ca și concept și, implicit procedură aferentă definiția 

legalăbiodeşeurilorca fiind “deşeuri biodegradabile provenite din grădini şi parcuri, 

deşeurile alimentare sau cele provenite din bucătăriile gospodăriilor private, 

restaurantelor, firmelor de catering ori din unităţi comerciale de vânzare cu amănuntul şi 

deşeuri similare provenite din unităţile de prelucrare a produselor alimentare”.  

Astfel, în prezent, avem un număr relativ mare de producători autorizați de compost 

prin prisma Programului privind gestionarea deșeurilor – Componența compost derulat prin 

Administrația Fondului pentru Mediu. Beneficiarii finanțării prin acest proiect sunt cu 

predilecție unitățile administrativ teritoriale, scopul fiind îmbunătățirea calității mediului în 

comunitățile administrate de acestea datorită compostării individuale în gospodăriile private 

a biodeșeurilor, aspect posibil prin reducerea cantității de deșeuri transportate și transportate 

la rampele de deșeuri care ar genera gaza cu efect de seră Programul în sine încurajează la 

nivel individual conversia lor în fertilizator organic, rezultat din biodeșeurile exisente în 

propria gospodărie individuală, prin prisma asigurării unui număr de echipamente denumite 

echipamente de compostare individuală . 

Programul în sine impune și asigurarea  unui program axat pe educația de mediu la 

nivelul învățământului preuniversitar derulat prin ONG-uri, în colaborare cu UAT-urile, cea 

mai cunoscută din acest punct de vedere fiind Asociația Română a Compostului care 

promovează Programul privind gestionarea deșeurilor ce implică și o componentă care 

vizează educația și conștientizarea publicului privind gestionarea deșeurilor, fondurile fiind 

asigurate din veniturile Fondului pentru Mediu. 

Ca și panaceu de consacrare a răspunderii juridice de mediu, actul normativ de 

referință rămâne ansamblul de norme juridice cuprinse în Ordonanța de Urgență a 

Guvernului nr. 68 din 28 iunie 2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea 
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şi repararea prejudiciului asupra mediului14. Rămâne de referință în acest context definiția 

legală a prejudiciului asupra speciilor şi habitatelor naturale protejate constând în „orice 

prejudiciu care are efecte semnificative negative asupra atingerii sau menţinerii unei stări 

favorabile de conservare a unor astfel de habitate sau specii; caracterul semnificativ al 

acestor efecte se evaluează în raport cu starea iniţială, ţinând cont de criteriile prevăzute în 

anexa nr. 1; prejudiciile aduse speciilor şi habitatelor naturale protejate nu includ efectele 

negative identificate anterior, care rezultă din acţiunile unui operator care a fost autorizat 

în mod expres de autorităţile competente potrivit prevederilor art. 28 alin. (2) şi (6)-(9), 

precum şi art. 38 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2007 privind regimul 

ariilor naturale protejate, conservarea habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice, 

aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 49/2011”. 

Fiind un act normativ exhaustiv, s-a acordat în egală măsură atenție definirii 

prejudiciului asupra apelor ca fiind “orice prejudiciu care are efecte negative 

grave:(i)asupra stării ecologice, chimice sau cantitative sau asupra potenţialului ecologic al 

apelor în cauză, astfel cum au fost definite de Legea nr. 107/1996, cu modificările şi 

completările ulterioare, cu excepţia efectelor negative pentru care se aplică art. 27 din legea 

respectivă; sau 

(ii)asupra stării ecologice a apelor marine în cauză, astfel cum au fost definite de

Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 71/2010 privind stabilirea strategiei pentru mediul

marin, aprobată cu modificări prin Legea nr. 6/2011, cu modificările ulterioare, în măsura

în care aspectele speciale privind starea ecologică a mediului marin nu fac deja obiectul

Legii nr. 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.”, definirii legale a

prejudiciului asupra soluluica fiind  „orice contaminare a solului, care reprezintă un risc

semnificativ pentru sănătatea umană, care este afectată negativ ca rezultat al introducerii

directe sau indirecte a unor substanţe, preparate, organisme sau microorganisme în sol sau

în subsol”.

Consacrarea elementelor specifice răspunderii de mediu este dată la nivel 

internațional de Directiva 2004/35/CE, ea sine qua non  având și o componență patrimonială 

care are drept scop nu o îmbogățire fără justă cauză ci ne este destinată readucerii mediului 

prejudiciat prin actul poluatorului la starea anterioară. Fără doar și poate, ca orice tip de 

răspundere, prezumă o formă de vinovăție și, implicit o asumare a consecințelor 

nerespectării unei conduite trasată unui anumit subiect de drept (în cazul nostru persoanei 

14 publicată în Monitorul Oficial, Partea I nr. 446 din 29 iunie 2007. 
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fizice – cetățeni și persoanei juridice – societăți comerciale, etc) prin normele juridice de 

mediu. Spre deosebire de alte tipuri de răspundere patrimonială, în cazul răspunderii juridice 

de mediu sumele de bani primite drept despăgubire au drept scop implementarea măsurilor 

pentru ca mediul să redevină sănătos și ecologic.  

De exemplu, pe plan internațional există ca și reglementare convenția internațională 

pentru prevenirea poluării de către nave (convenția MARPOL adoptată la 2 noiembrie 1973). 

Această convenție obligă statele sub autoritatea asupra cărora se află nava respectivă, în 

general statul de pavilion, de a respecta normele de mediu. Un caz celebru în acest sens este 

cazul Erica, un petrolier care a naufragiat la 12 decembrie 1999 în largul coastelor Bretone, 

în zona economică exclusivă a Franței, poluând aproximativ 400 km de coastă. Au fost 

afectate comunitățile de pescari care fie în mod direct, fie prin asociații guvernamentale au 

depus plângeri împotriva proprietarului navei care a fost condamnat de Tribunalul 

Corecțional pentru infracțiunea de poluare involuntară, menținută prin decizia Curții de 

Casație Franceză, în sensul constatării jurisdicției franceze în materie de represiune a 

poluării maritime prin hidrocarburi și lipsa de imunitate civilă a proprietarului de fapt al 

navei în sensul angajării răspunderii sale pentru daunele de poluare astfel produse.  

Alte reglementări interne cu impact protectiv asupra de mediului ca valoare socio-

juridică menționăm dispozițiile juridice cuprinse în: 

a) Ordonanta urgenta 57/2007 privind regimul ariilor naturale protejate, conservarea

habitatelor naturale, a florei şi faunei sălbatice15

b) Ordonanta urgenta 34/2002 privind prevenirea, reducerea si controlul integrat al

poluarii16

c) Ordonanta urgenta 15/2009 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă

a Guvernului nr. 68/2007 privind răspunderea de mediu cu referire la prevenirea şi

repararea prejudiciului asupra mediului17

d) Ordonanta urgenta 200/2000 privind clasificarea, etichetarea si ambalarea

substantelor si preparatelor chimice periculoase18.

În prezent, dreptul la un mediu sănătos se înscrie  printre cele mai recent recunoscute

și garantate fundamentale ale omului, deosebit de complexe în privința semnificației lor și 

dificil de asigurat, în sens material sau procedural.19 El presupune, în viziunea doctrinei 

15 Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 442 din 29 iunie 2007; 
16 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 223 din 03 aprilie 2002. 
17 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 149 din 10 martie 2009. 
18 Publicat în Monitorul Oficial, Partea I nr. 593 din 22 noiembrie 2000. 
19M. Dutu, Introducere in dreptul penal al Mediului, Editura Hamangiu, Bucuresti, 2013, pp.43 
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juridice, trei drepturi garanții aferente așa numitele democrații ecologice ce presupun : 

accesul la informația de mediu (dreptul de la informare), participarea publicului la procesul 

de luare a deciziilor privind mediul (dreptul la participare) și accesul la justiție în 

probleme de mediu (dreptul la justiție).20 

3.Concluzii

Conchidem faptul că prezentul articol și-a propus să prezinte într-o manieră de 

sinteză un domeniu de pionierat și, implicit, de viitor, în contextul crizei globale pandemice 

prin care trecem, care va determina ca educația privind mediul abordată dintr-o dublă 

perspectivă – ca drept și obligație va deveni obligatorie în curicula școlară. 

Atragem atenția în acest context asupra educației de mediu, stimulată prin programe 

derulate prin Agenția Fondului de Mediu care au o dublă componență de reglementare și 

implementare a sistemului integrat de management a deșeurilor, al trasării unei răspunderi 

specifice de mediu pentru poluatorul obligat să readucă mediul la starea inițială, coroborat cu 

programe educaționale care ca și beneficiari nu au limită de vârstă. 
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CONSIDERATIONS AND IMPLICATIONS ON LAW 102 OF 2020 FOR 
AMENDING AND SUPPLEMENTING LAW 31 OF 1990 ON 

COMPANIES 

CONSIDERAȚII ȘI IMPLICAȚII PRIVIND LEGEA 102 DIN 20201 PENTRU 
MODIFICAREA ȘI COMPLETAREA LEGII 31 DIN 19902 PRIVIND SOCIETĂȚILE 

Marius Cosmin MACOVEI3 

Abstract 
The entrepreneurial environment is one of the bases, if not the engine of the world 

economy, in general, and of the European Union and Romania, in particular. 
Entrepreneurship has the effect of stimulating economic growth and contributes to the 
development of the society in which we live. With the evolution of the entrepreneurial 
environment, the quality of life increases in direct proportion to it. 

For Romania, entrepreneurship is a solution for economic development that is in 
great need.According to data provided by the Global Entrepreneurship Monitor and the 
European Commission, Romania is doing quite well in terms of entrepreneurial initiatives, 
27% of citizens say they want to start on their own. 

Entering the current entrepreneurial environment in Romania is a formalistic, 
bureaucratic, discouraging process for those who want to set up companies. Even staying 
active in this environment can be difficult, either due to unnecessary legal obstacles or the 
long road to emancipation. " on market. 

Keywords: company, sole partner, commercial law, registered office, European 
Union 

Introducere 

Uniunea Europeană este una dintre cele mai deschise economii din lume. În același 

timp, ea reprezintă cea mai mică piață unică din lume. Liberul schimb între statele membre a 

fost unul dintre principiile care au stat la baza creării UE. Uniunea luptă și pentru deschiderea 

comerțului global. Societățile comerciale au un rol esențial, în principal, pentru ocuparea 

forței de muncă și creșterea economică, dată fiind criza din anul 2008, iar Uniunea Europeană 

își propune să fie foarte activă în acest sens prin încurajarea inițiativelor, a antreprenoriatului 

și a cooperării pentru maximizarea potențialului.4Ca parte a strategiei EUROPA 2020, UE își 

redesenează politica pentru a asigura o bază industrială puternică, diversificată, eficientă din 

punct de vedere al resurselor și competitivă pentru a răspunde provocărilor pieții globale. 

Normele UE în domeniul dreptului societăților comerciale și a guvernanței corporatiste au ca 

1 Publicată în Mon. Of. al României nr. 583 din 02 iulie 2020; 
2 Publicată în Mon. Of. al României nr. 1066 din 17 noiembrie 2004 
3 Consilier juridic 
4https://europa.eu/european-union/topics/trade_ro 
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scop permiterea oamenilor de afaceri să înființeze societăți și să activeze oriunde în Uniune, 

să le ofere protecție asociaților/acționarilor și altor părți (angajați, creditori, etc.) care au un 

interes special în societățile în cauză, să ajute societățile să devină mai eficiente, mai 

competitive și mai sustenabile pe termen lung și să încurajeze cooperarea între firme din țări 

UE diferite. În temeiul art. 173 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, UE și-a 

stabilit obiectivul de a crea cele mai bune condiții posibile pentru competitivitate.  

În strategia Uniunii Europene este abordată și tema sprijinii viitorului întreprinderilor 

și al industriei europene, în acest sens politica acesteia (s.n. a Uniunii Europene) contribuind 

la evoluția competitivității industriei și întreprinderilor din UE și promovând crearea de locuri 

de muncă și creștere economică, prin crearea unui mediu favorabil întreprinderilor. În 

contextul actualal globalizării și al intensificării concurenței reprezentate de economiile 

emergente, prosperitatea pe termen lung a Europei va depinde nu numai de consolidarea 

sectorului bancar și al serviciilor, ci și de existența unei baze industriale puternice. Cercetarea 

și inovarea joacă un rol esențial în dezvoltarea tehnologiilor și a abordărilor care ar putea 

asigura viitorul industriei prelucrătoare a Europei. 

O serie de programe ale UE ajută întreprinderile mici și mijlocii să obțină acces la 

finanțare și la piețe și susțin spiritul antreprenorial, înființarea de întreprinderi, 

internaționalizarea și creșterea economică. 

UE caută să elimine ultimele bariere care stau în calea comerțului și să evite apariția 

altora noi, prin promovarea unei piețe europene care să apere deopotrivă interesele 

întreprinderilor și pe cele ale consumatorilor și care să se bazeze pe norme și standarde 

simple, transparente și coerente.5 Ca membră a Uniunii Europene, România este obligată, dar 

este și necesar (dacă am face abstracție de faptul că trebuie să țină cont de legislația 

comunitară pe care trebuie să o ratifice), în calitate de țară, să își creeze o economie prosperă 

prin legiferarea pentru cetățenii săi și încurajarea lor în aderarea la mediul antreprenorial și a 

ajuta la evoluția și dezvoltarea în timp a acestuia prin crearea unor modalități accesibile și 

eficiente. În acest sens, prin inițiativa legislativă Pl-x 440 din 2017 (551 din 01.11.2017, 198 

din 08.04.2020 a B.P.I.), consolidată prin Legea 102 din 2020 de modificare și completare a 

Legii 31 din 1990 privind societățile, legislația românească este aliniată, într-o oarecare 

măsură, la legislația europeană, respectiv Directiva 2009/102/CE a Parlamentului European și 

a Consiliului din 16 septembrie 2009 în materie de drept al societăților comerciale privind 

5https://europa.eu/european-union/topics/enterprise_ro 
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societățile comerciale cu răspundere limitată cu asociat unic (versiune codificată)6, aplicabilă 

din 21 octombrie 2009. 

Legea 102 din 2020 modifică dispozițiile Legii 31 din 1990 privind societățile ce face 

referire la înregistrarea societăților în Registrul Comerțului și condițiile obligatorii pe care 

trebuie să le îndeplinească asociații/acționarii, astfel procedeul de înființarea a societăților și 

dezvoltarea acestora fiind mai facil, eficient și mai puțin birocratic, lege de mult timp 

așteptată de mediul de afaceri din România. Prin modificările aduse, se așteaptă modificări 

semnificative nu numai asupra mediului de afaceri, ci și în cel fiscal, contabil și, desigur, în 

prevenirea săvârșii faptelor de natură fiscală (evaziune fiscală, spălare de bani, etc.) În acest 

mod, mediul antreprenorial este încurajat să evolueze și, totodată, să se dezvolte în mod rapid. 

Prin simplificarea procedurilor pe care legea 102 le-a adus, legislația românească privitoare la 

societăți se aliniază cu legislația europeană în materie. 

Astfel, prin aceasta s-au efectuat următoarele modificări asupra legii: 

1. S-a abrogat art. 14 din lege, care prevedea interdicția unei persoane fizice sau juridice

să dețină calitatea de asociat unic în mai mult de 1 societate cu răspundere limitată sau

a unei persoane juridice cu asociat unic să fie asociat unic într-o societatea cu

răspundere limitată cu asociat unic, fapte sancționate cu dizolvarea societății.

Cuprinsul art. 14, ce face debutul capitolului I privitor la actul constitutiv al societății,

înainte de abrogare: 

,,(1)O persoană fizică sau o persoană juridică nu poate fi asociat unic decât într-o 

singură societate cu răspundere limitată. 

(2)O societate cu răspundere limitată nu poate avea ca asociat unic o altă societate cu

răspundere limitată alcătuită dintr-o singură persoană. 

(3)În caz de încălcare a prevederilor alin. (1) și (2), statul, prin Ministerul Finanțelor

Publice, precum și orice persoană interesată poate cere dizolvarea pe cale judecătorească a 

unei societăți astfel constituită. 

(4)Pe baza hotărârii de dizolvare, lichidarea se va face în condițiile prevăzute de

prezenta lege pentru societățile cu răspundere limitată.” 

2. S-a modificat cuprinsul art. 17 astfel:

Cuprinsul anterior al art. 17:

,,(1)La autentificarea actului constitutiv în cazurile prevăzute de art. (5) sau, după

caz, la darea de dată certă a acestuia se va prezenta dovada eliberată de oficiul registrului 

6 Publicată în J. Of. al Uniunii Europene, seria L 258 din 1 octombrie 2009; 
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comerțului privind disponibilitatea și rezervarea firmei și declarația pe proprie răspundere 

privind deținerea calității de asociat unic într-o singură societate cu răspundere limitată. 

(2)Notarul public va refuza autentificarea actului constitutiv sau, după caz, persoana

care dă data certă va refuza operațiunile solicitate, dacă din documentația prezentată rezultă 

că nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alin. (1). 

(3)La înmatricularea societății comerciale și la schimbarea sediului social se va

prezenta la sediul oficiului registrului comerțului: 

a)documentul care atestă dreptul de folosință asupra spațiului cu destinație de sediu

social înregistrat la organul fiscal din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală în a 

cărui circumscripție se situează imobilul cu destinație de sediu social; 

b)un certificat emis de organul fiscal prevăzut de lit. a), care certifică faptul că pentru

imobilul cu destinație de sediu social nu a fost înregistrat un alt document ce atestă cedarea 

dreptului de folosință asupra aceluiași imobil, cu titlu oneros sau gratuit, ori existența altor 

contracte prin care s-a cedat dreptul de folosință asupra aceluiași imobil, după caz; 

c)în cazul  în care certificatul emis potrivit lit. b) rezultă că sunt deja înregistrate la

organul fiscal alte documente care atestă cedarea dreptului de folosință asupra aceluiași 

imobil cu destinație de sediu social, o declarație pe propria răspundere în formă autentică 

privind respectarea condițiilor referitoare la sediul social, o declarație pe propria 

răspundere în formă autentică privind respectarea condițiilor referitoare la sediul social, 

prevăzute la alin. (4). 

(4)La același sediu vor putea funcționa mai multe societăți numai dacă imobilul, prin

structura lui și suprafața sa utilă, permite funcționarea mai multor societăți în încăperi 

diferite sau spații distinct partajate. Numărul societăților comerciale ce funcționează într-un 

imobil nu poate depăși numărul de încăperi sau spații distincte obținute prin partajare. 

(5)Informațiile privind calitatea de asociat unic și îndeplinirea condițiilor privind

sediul social se înregistrează în registrul comerțului pe cheltuiala solicitantului.” 

Forma actuală: 

,,(1)La autentificarea actului constitutiv în cazurile prevăzute la art. 5 sau, după caz, 

la darea de dată certă a acestuia se va prezenta dovada eliberată de oficiul registrului 

comerțului privind disponibilitatea și rezervarea firmei.  

(2) Notarul public va refuza autentificarea actului constitutiv sau, după caz, persoana

care dă dată certă va refuza operațiunile solicitate, dacă din documentația prezentată rezultă 

că nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alin. (1). 
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(3) La înmatricularea societății și la schimbarea sediului social se va prezenta la

sediul oficiului registrului comerțului documentul care atestă dreptul de folosință asupra 

spațiului cu destinație de sediu social înregistrat la organul fiscal din cadrul Agenției 

Naționale de Administrare Fiscală în a cărui circumscripție se situează imobilul cu destinație 

de sediu social. 

(4) Abrogat.

(5) Informațiile privind calitatea de asociat unic și îndeplinirea condițiilor privind

sediul social se înregistrează în registrul comerțului pe cheltuiala solicitantului. 

(6) Avizul privind schimbarea destinației imobilelor colective cu regim de locuință,

prevăzut de Legea nr. 196/2018 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor 

de proprietari și administrarea condominiilor, cu modificările ulterioare, nu este necesar 

atunci când administratorul sau, după caz, administratorii declară pe propria răspundere 

faptul că la sediul social nu se desfășoară activitate.” 

Comparând cele două forme, modificările privesc următoarele: 

a. În cazul societăților în nume colectiv sau în comandită simplă se va prezenta, la

autentificarea de către notar sau la darea de dată certă a actului constitutiv al

acestora, și dovada privind disponibilitatea și rezervarea denumirii eliberată de

către Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul în a cărui

circumscripție se dorește înregistrarea societăților.

b. Prezentarea la Oficiul Registrului Comerțului documentul care atestă dreptul de

folosință al spațiului ce are sau urmează a avea destinația de sediu social al

societății.

c. S-a abrogat alin. (4), care prevedea posibilitatea funcționării mai multor societăți

într-un imobil numai în măsura în care structura acestuia sau în limita numărului

de camere al acestuia.

d. S-a introdus alin. (6) ce prevede faptul că avizul privind schimbarea destinației

imobilului nu mai este necesar atât timp cât administratorul sau administratorii

societății/societăților declară pe proprie răspundere că nu vor desfășura activitate

comercială la sediul social al societății. Acest fapt echivalează cu eliminarea

avizului cu semnăturile vecinilor și a asociației de proprietari necesar până la

intrarea în vigoare a legii pentru a putea stabili sediul social al societății într-un

imobil cu destinația locuință, care permite existența acestuia, fără desfășurarea

activității comerciale.
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Eliminarea restricțiilor privind calitatea de asociat unic 

Prima și principala, atât esențială, cât și controversată modificare adusă este 

eliminarea restricției privind deținerea calității de asociat unic de o persoană fizică sau 

persoană juridică – societate comercială cu răspundere limitată cu asociat unic, astfel aceste 

persoane putând înființa cât de multe societăți doresc acestea. Până la intrarea în vigoare a 

Legii 102, o persoană fizică putea deține calitatea de asociat unic într-o singură societatea cu 

răspundere limitată, iar persoanele juridice – societate comercială cu răspundere limitată cu 

asociat unic nu puteau avea calitatea de asociat unic în aceeași categorie de societate.  

Societatea comercială cu răspundere limitată cu asociat unic este prevăzută ca o 

excepție în Legea 31 din 1990 privind societățile, întrucât, de regulă, societățile pot fi 

înființate de cel puțin 2 asociați ori să rămână cel puțin doi asociați, în cazul efectuării 

operațiunilor privind retragerea din calitatea de asociat al societății sau cesionare a părților 

sociale către persoane din afara societății. 

La nivelul Uniunii Europene s-a încercat realizarea unei forme unică, care să fie 

aplicabilă în toate statele membre, respectiv Propunerea de DIRECTIVĂ A 

PARLAMENTULUI EUROPEAN ŞI A CONSILIULUI privind societățile comerciale cu 

răspundere limitată cu asociat unic /* COM/2014/0212 final - 2014/0120 (COD) */7. Din 

partea Comitetului Economic și Social European  (a 501-a Sesiune plenară a CESE, din 10 și 

11 septembrie 2014) și a Autorității Europene pentru Protecția Datelor referitor la propunerea 

anterior menționată (Adoptată la Bruxelles, la data de 23.07.2014) s-au primit avize care nu 

indicau adoptarea directivei, fapt carea dus la retragerea propunerii în anul 2018 (Retragerea 

propunerilor Comisiei din data de 04.07.2018). 

La această propunere, România, în calitate de stat membru, a formulat un răspuns care 

încuraja adoptarea directivei, respectiv BPI – 89/E-s: Nota Biroului Permanent 

(7/E/22.04.2014), Nota de informare a Comisiei pentru Afaceri Europene (4c – 

19/203/03.06.2014), Proiectul final de proiect al Comisiei pentru Afaceri Europene, PHCD 42 

din 2014, publicat în Monitorul Oficial al României nr. 666 din 10.09.2014. Ca un prim efect, 

modificarea a dus la eliminarea cuvântului ,,unic” din cuprinsul: declarației privind 

îndeplinirea condițiilor legale pentru îndeplinirea calității de asociat, a specimenului de 

semnătură, a declarației privind beneficiarii reali ai societății și a cererii de înregistrare – de la 

rubrica verificarea calității de asociat unic, toate din procedura de înregistrare a unei societăți 

comerciale cu răspundere limitată în Registrul Comerțului. 

7https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/HTML/?uri=CELEX:52014PC0212&from=EN 
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În privința obiectului de activitate, societățile pot avea activitate comercială sau 

activități comerciale doar dintre cele prevăzute de Nomenclatorul CAEN – Clasificarea 

Activităților din Economia Națională, aprobate prin Ordinul președintelui Institutului Național 

de Statistică nr. 337/2007, ca urmare a adoptării Regulamentului Comisiei Europene nr. 1893 

din 2006 de modificare a Regulamentului Consiliului Comunității Economice Europene nr. 

3037/90 privind Nomenclatorul Activităților din Comunitatea Europeană – NACE Rev. 2.  

De regulă, societățile pot cuprinde în actul constitutiv majoritatea activităților din 

nomenclator. De la această regulă există însă și anumite excepții, cum ar fi, de exemplu: 

activitățile de pază și protecție pot fi exercitate în mod singular, fără nicio altă activitate 

secundară (obiect secundar de activitate)., activitățile medicale, care sunt reglementate și de 

organele în care sunt organizați cei care pot presta activitățile respective (Colegiul Medicilor 

Stomatologi din România, , Colegiul Medicilor din România, etc.), pentru activitățile de 

învățământ, în cazul comerțului cu amănuntul al altor produse, în general, sunt exceptate din 

categoria acestor produse armele și munițiile. Prin abrogarea art. 14 sunt aduse și avantaje 

pentru mediul economic, atât pentru stat, cât și pentru consumatori, în calitate de clienți ai 

societăților înființate.  

Un avantaj îl reprezintă posibilitatea ca persoanele fizice sau juridice cu un singur 

asociat să dețină, în mod legal, ca asociat și administrator sau doar ca asociat, societăți cu 

obiecte principale diferite de activitate, care ar putea ridica gradul de competitivitate pe piața 

pe care acestea activează, în urma căruia ar putea crește producția, iar beneficiarul final – 

consumatorul ar putea avea parte de prețuri rezonabile, cu un raport bun dintre preț, calitate și 

cantitate.  

Gradul de competitivitate poate fi regăsit și la nivelul atragerii de fonduri, în sensul în 

care societățile trebuie să aibă activitate astfel încât să îndeplinească condițiile necesare 

pentru obținerea fondurilor, în special valoarea punctajelor pe care acestea sau proiectele 

acestora trebuie să le atingă pentru ca încasarea fondurilor să fie sigură. Un plus al abrogării 

art. 14 poate fi valorificat și în cazul unei pandemii, problemă cu care se confruntă populația 

în momentul actual, în special în cazul declarării stării de urgență, cum a fost cea din perioada 

16 martie – 15 mai 2020. Dată fiind restrângerea unor activități, interdicțiile de a le desfășura 

pe altele, necesitatea altora și măsurile de protecție obligatorii, faptul că o persoană fizică sau 

juridică (cu asociat unic) mai poate înființa o încă cel puțin o societate de același tip (cu 

răspundere limitată cu asociat unic) oferă resurse de rezervă atât asociaților, cât și salariaților 

din societate (în cazul în care aceștia există). 
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O implicație a acestei modificări aduse de Legea 102 o poate avea asupra instituției 

juridice civile a ,,asocierii în participație”, prevăzută de art. 1949 și urm. Cod Civil8, o 

modalitate simplă și potrivită aplicabilă colaborărilor sau parteneriatelor pentru diverse 

lucrări, cum ar fi în cazul achizițiilor publice, când se depune o ofertă comună de către mai 

mulți operatori economici9. Mai mult, beneficiile și pierderile vor aparține aceluiași asociat, 

fără existența unor conflicte generate în urma asocierii. 

Abrogarea art. 14 vine și în ajutorul persoanelor fizice care au profesii liberale și nu 

sunt în cazuri de incompatibilitate cu a efectua acte de comerț. În cazul medicilor, de 

exemplu, dacă înainte de 2 iulie 2020 doreau deschiderea unei societăți comerciale cu 

răspundere limitată, își puteau înființa, ca singur asociat, o singură societate, care, de regulă, 

are activitate în domeniul medical în care activează (medicină generală, medicină dentară, 

etc.) 

Un singur spațiu pentru mai multe societăți 

Una din condițiile vitale necesare unei societăți comerciale pentru existența sa civilă, 

respectiv pentru a avea capacitate de exercițiu, este stabilirea unui sediu social, indiferent că 

este sau nu realizată activitate comercială la acesta. 

Sediul social al unei societăți este pentru persoana juridică ce este domiciliul pentru 

persoana fizică. Acesta are rolul de a particulariza în spațiu societatea. Menționarea acestuia 

în actele constitutive este obligatorie, indiferent de forma ei (s.n., a societății), având în vedere 

că prezintă interes din mai multe motive, precum: naționalitatea societății, se prezumă că în 

acel spațiu se găsesc organele statutare și documentele societății, iar în cazul apariției de 

litigii, se determină competența instanțelor judecătorești10. Legea 31 din 1990 privind 

societățile prevede sancțiunea dizolvării judiciare a societății în cazul în care aceasta nu mai 

are sediu social. 

În cazul societăților comerciale fără salariați, închirierea unui spațiu în vederea 

stabilirii sediului social, dacă acesta este folosit exclusiv pentru corespondență și activitate de 

birou, care este exercitată și de acasă, din motive de siguranță, eficiență și confort, sau de 

firme specializate, ori stabilirea la sediul profesional al unui avocat, nu este rezonabil pentru 

asociat, având în vedere că generează costuri mai puțin utile. În plus, în al doilea caz, primirea 

8Republicată în temeiul art. 218 din Legea nr. 71/2011 pentru punerea în aplicare a Legii nr. 287/2009 privind 
Codul civil, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 409 din 10 iunie 2011. 
9https://www.hotnews.ro/stiri-noul_cod_civil-19527193-asocierea-participatie-cateva-aspecte-drept-civil-
fiscal.htm 
10 O. – A. Urda, Drept comercial român, curs universitar, Ed. Universul Juridic, ed. II, revăzută și adăugită, 
București, 2017. 
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și verificarea corespondenței și controalele inopinate ale autorităților fiscale nu sunt lăsate în 

atribuțiile avocatului, iar acest lucruri cauzează și ele probleme de rezolvat. 

Ca și până acum, stabilirea sediului social la domiciliu sau o reședință, în baza unui 

contract de comodat, este cea mai potrivită soluție, mai ales în cazul în care, având în vedere 

și abrogarea art. 14, se dorește înființarea mai multor societăți comerciale. Mai mult, chiar în 

cazul mai multor membri ai familiei, care îndeplinesc condițiile pentru deținerea calității de 

asociat și, după caz, de administrator, doresc înființarea mai multor societăți și stabilirea 

sediului social în același imobil, cu sau fără a desfășura activitate comercială, în funcție de 

activitatea comercială. 

Modificarea art. 17 a dus și la eliminarea din procedura de înregistrare a societății a 

certificatului emis de organul fiscal care să prevadă existența unui singur sediu social la în 

spațiul ales pentru stabilirea acestuia și, totodată, și declarația pe proprie răspundere de 

nesuprapunere de sedii, dată de proprietarul spațiului, în cazul în care structura acestuia (s.n., 

a spațiului) permite funcționarea mai multor sedii sociale și este delimitat astfel încât să 

funcționeze mai multe societăți. Eliminarea limitei privind numărul de societăți ce pot 

funcționa într-un spațiu la numărul de camere pe care acesta îl are duce la apariția așa-

numitelor societăți de tip ,,cutie poștală”, în cazul societăților care doar își vor stabili sediul 

social și nu vor desfășura activitate comercială la acesta. 

Odată cu modificarea, poate apărea o așa-zisă ,,contrabandă cu sedii sociale”, prin care 

se vor stabili sedii sociale în baza unor contracte de comodat, pentru care în realitate se vor da 

sume de bani. 

Eliminarea acordului vecinilor 

În cazul imobilelor de tip bloc, cu mai multe spații, de regulă, de locuit, în cazul  

stabilirii sediului social al societății ce urma a fi înființată ori al cărui sediu social era expirată 

data actului care atesta dreptul de folosință asupra spațiului, sediu social fără activitate 

comercială, era necesară ,,schimbarea” destinației acelui spațiu prin intermediul unui aviz, 

respectiv acordul semnat al vecinilor de pe orizontală și verticală și acordul de la asociația de 

proprietari, în cazul în care aceasta există. Acest aviz, într-o oarecare măsură, dacă se dorea 

doar stabilirea unui sediu fără activitate comercială, era inutil și un mic impediment pentru 

înființarea unei societăți, întrucât, fiind necesar în cadrul stabilirii sediului social, trebuia să îl 

ai, fapt ce însemna uneori pierderea a cel puțin 1-2 zile din cauza lipsei vecinilor sau 

refuzurile abuzive ale acestora ori nesincronizarea cu programul de la administrația asociației 

de proprietari sau chiar refuzul reprezentanților acesteia.  
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Mai mult, fără a fi modificat, coroborându-l cu celelalte 2 modificări mai sus 

menționate, referitoare la asociat și numărul de societăți dintr-un spațiu, ar fi fost necesare 

mult mai multe avize, fapt ce probabil ar putea să ridice suspiciuni față de vecini.  

Concluzii 

Schimbarea, evoluția și dezvoltarea, aduse de fenomenul de globalizare sunt, în 

general, binevenite, dat fiind că și societatea este într-o continuă modificare, în acest sens 

fiind ,,obligată” să se adapteze când apare ceva nou. 

Concomitent, sunt necesare și schimbări legislative, precum cele aduse de legea 102 

din 2020. Chiar dacă la nivel formal nu sunt destul de semnificative care să producă efecte 

vizibile, constituie totuși un pas spre o aliniere cu legislația europeană, în primul rând, dar și 

cu alte legislații ale unor țări europene mai dezvoltate și mai puternice din punct de vedere 

economic. În același timp, trebuie aduse și măsuri care să prevină apariția unor viduri 

legislative sau comiterea unor fapte de natură contravențională, delictuală sau chiar penală ori 

care să lămurească aspectele interpretative din actele normative asupra cărora prezentele 

modificări ar putea avea consecințe. 
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