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Condiţii de publicare: 
 

1. În conformitate cu dispoziţiile art. 42 teza a II-a din Legea nr. 8/1996 privind dreptul de autor 

şi drepturile conexe, pentru încheierea contractului de editare având drept obiect opere utilizate 

în presă nu este obligatorie forma scrisă. În consecinţă, acceptarea de către redacţie a 

materialelor trimise spre publicare implică încheierea valabilă a contractului de editare. 

2. Contractul de editare include următoarele clauze principale: 

a) autorul cesionează, fără titlu exclusiv, Baroului Hunedoara, dreptul de a reproduce şi a difuza 

opera pe întreg teritoriul României. 

b) autorul cesionează cu titlu neexclusiv Baroului Hunedoara dreptul la înregistrarea, totală sau 

parţială, a lucrării pe suporturi de imagine, de sunet sau de date, la înregistrarea în bănci de date, 

ca şi dreptul la multiplicare, difuzare şi redare on line (prin cablu sau unde radio).  

c) durata cesiunii coincide cu durata existenţei dreptului. 

3. Lucrările trimise spre publicare trebuie să fie redactate pe computer şi se vor trimite la adresa 

de e-mail d.florinradu@yahoo.com 

4. Articolele vor fi, în principiu, redactate şi împărţite în paragrafe, fiecare având un subtitlu. 

Indicaţiile bibliografice trebuie să respecte normele citării. Articolele vor cuprinde, în mod 

obligatoriu, un scurt rezumat introductiv, care să reflecte ideile de bază ale materialului, redactat 

în limba română. La solicitarea redacţiei, autorul are obligaţia de a face corectura materialului. 

5. Articolele trebuie scrise în limba română, cu diactritice şi vor fi redactate în format “Word”.  

6. Redacţia îşi rezervă dreptul de a accepta spre publicare sau respinge materialele primite, 

precum şi dreptul de a aduce modificări textului, cu acceptul prealabil al autorului. 

7. Articolele publicate reprezintă punctele de vedere personale ale autorilor, aceştia asumându-şi 

integral răspunderea cu privire la conţinutul lor. Editorul nu are nici o răspundere cu privire la 

conţinutul materialelor publicate în această revistă. 

8. Autorii sunt rugaţi să precizeze alături de nume şi prenume, profesia, titlul didactic sau 

ştiinţific, instituţia în care activează, adresa poştală şi electronică (e-mail), numărul de telefon la 

care pot fi contactaţi. 
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9. Vă rugăm sa aveti în vedere ca articolele si studiile trimise Redactiei noastre  sa fie de maxim  

20 pagini. 

10. Rugăm colaboratorii noştri să respecte urmatoarele abrevieri : 

al. - alineat 

art. - articol 

cap. - capitol 

C. civ. - Codul civil 

C. pen. - Codul penal 

C. silv. - Codul silvic 

CD - Culegere de decizii ale Tribunalului Suprem 

dec. (civ.) - decizia civila 

dec. (pen.) - decizia penala 

înch. - încheierea 

p. - pagina 

par. - paragraf 

RCCP - Revista de criminologie, criminalistica si penologie 

RDP - Revista de Drept Penal 

RD Public - Revista de Drept Public 

RRD - Revista Romana de Drept 

s. (civ.) - sectia (civila) 

s. (pen.) - sectia (penala) 

sent. (civ.) - sentinta civila 

sent. (pen.) - sentinta penala 

urm. - urmatoarele 

vol. – volumul 

Denumirea instanţelor judecătoreşti, organismelor internaţionale, precum si a actelor normative 

vor fi scrise integral. 
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ARTICOLE. STUDII 

 
ROLUL AVOCATULUI ŞI CONSILIERULUI JURIDIC  

ÎN EXERCITAREA CĂILOR EXTRAORDINARE DE ATAC,  

POTRIVIT NOULUI COD DE PROCEDURĂ CIVILĂ 

 

                                                                  Dr. CLAUDIA ROŞU 

                                                                  Avocat - Baroul Timiş 

 

 Articolul analizează contribuţia avocatului sau a consilierului juridic la formularea şi 

susţinerea recursului în noul Cod de procedură civilă. De asemenea, este avansată propunerea 

extinderii prevederilor de la recurs şi în cazul celorlalte căi extraordinare de atac: contestaţia în 

anulare şi revizuirea. 

Cuvinte cheie: avocat, consilier juridic,căile extraordinare de atac, noul cod de 

procedură civilă, acces la justiţie.  

 

Noul Cod de procedură civilă 1 consacră un capitol special principiilor fundamentale ale 

procesului civil, în Capitolul II din Titlul preliminar. Între aceste principii, în mod firesc un loc 

special îl ocupă cel al dreptului la apărare, care este garantat. Cu toate acestea, el nu este un drept 

absolut, ci trebuie exercitat cu respectarea condiţiilor prevăzute de lege. Pentru acest scop, 

exercitarea dreptului al apărare nu trebuie să intre în conflict cu celelalte garanţii procesuale, 

cum ar fi de exemplu, termenul optim şi previzibil 2. 

 Datorită specificului căii de atac a recursului - cale extraordinară, exercitată în condiţii 

strict determinate, în recurs, cererile şi concluziile părţilor nu pot fi formulate şi susţinute decât 

                                                 
1 Legea nr. 134/2010 - noul Cod de procedură civilă a fost republicată în Monitorul oficial al 

României, partea I, nr. 54 din 3 august 2012. 
2 Gh. Piperea, C. Antonache, P. Piperea, Al. Dimitriu, M. Piperea, Al. Răţoi, A. Atanasiu, Noul 

Cod de procedură civilă. Note. Corelaţii. Explicaţii., Editura C. H. Beck, Bucureşti, 2012, p. 15.  
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prin avocat sau, după caz, consilier juridic, cu excepţia situaţiei în care partea sau mandatarul 

acesteia, soţ ori rudă până la gradul al doilea inclusiv, este licenţiat în drept 3. 

 Soluţia a fost apreciată ca fiind necesară, deoarece recursul vizează exclusiv aspecte de 

legalitate, fiind necesară asigurarea unui dialog între specialişti jurişti, dorindu-se evitarea 

exercitării unor recursuri informe sau vădit nefondate, fiind sporită, pe cale de consecinţă 

calitatea actului de justiţie 4. 

 Condiţiile sporite de exigenţă pentru exercitarea recursului, justifică formularea cererii 

doar prin intermediul avocatului sau consilierului juridic. În acest sens, cererea de recurs, printre 

alte menţiuni prevăzute în art. 486 din noul Cod de procedură civilă, trebuie să cuprindă şi 

menţiuni privind numele, prenumele şi domiciliul profesional al avocatului, respectiv al 

consilierului juridic.  

 De aceea, la cererea de recurs se vor ataşa dovada achitării taxei de timbru, conform legii, 

precum şi împuternicirea avocaţială sau, după caz, delegaţia consilierului juridic 5. 

 Prin exercitarea recursului de către avocat sau consilier juridic, nu s-ar putea reproşa 

faptul că ar fi îngrădit liberul acces la justiţie al justiţiabililor, deoarece ne aflăm în prezenţa unei 

căi extraordinare de atac, care este deschisă unor categorii restrânse de hotărâri judecătoreşti. 

Potrivit noului Cod de procedură civilă, nu toate hotărârile pot fi atacate şi cu recurs, deoarece 

calea de atac obişnuită este apelul. Astfel, recursul nu este deschis următoarelor categorii de 

hotărâri 6: 

– hotărârile pronunţate în majoritatea cererilor soluţionate în primă instanţă de judecătorii 

în: cererile date de Codul civil în competenţa instanţei de tutelă şi de familie, în afară de cazurile 

în care prin lege se prevede în mod expres altfel; cererile referitoare la înregistrările de stare 

civilă, potrivit legii; cererile având ca obiect administrarea clădirilor cu mai multe etaje, 

apartamente sau spaţii aflate în proprietatea exclusivă a unor persoane diferite, precum şi cele 

privind raporturile juridice stabilite de asociaţiile de proprietari cu alte persoane fizice sau 

                                                 
3 C. Roşu, Drept procesual civil, Partea specială, Ediţia 4, Editura C. H. Beck, Bucureşti, 2012,  

p. 119. 
4 Gh. Piperea, C. Antonache, P. Piperea, Al. Dimitriu, M. Piperea, Al. Răţoi, A. Atanasiu, op. 

cit., p. 16. 
5 C. Roşu, op. cit., p. 122. 
6 Idem, p. 117. 
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juridice, după caz; cererile de evacuare; cererile referitoare la zidurile şi şanţurile comune, 

distanţa construcţiilor şi plantaţiilor, dreptul de trecere, precum şi la orice servituţi sau alte 

limitări ale dreptului de proprietate prevăzute de lege, stabilite de părţi ori instituite pe cale 

judecătorească; cererile privitoare la strămutarea de hotare şi cererile în grăniţuire; cererile 

posesorii; cererile privind obligaţiile de a face sau de a nu face neevaluabile în bani, indiferent de 

izvorul lor contractual sau extracontractual, cu excepţia celor date de lege în competenţa altor 

instanţe; cererile de împărţeală judiciară, indiferent de valoare;  

- hotărârile pronunţate de tribunale în primă instanţă în cererile privind navigaţia civilă şi 

activitatea în porturi, formulate în cererile privitoare la conflictele de muncă şi de asigurări 

sociale, în materie de expropriere, în cererile privind repararea prejudiciilor cauzate prin erori 

judiciare; 

– hotărârile pronunţate în alte cereri evaluabile în bani în valoare de până la 500.000 lei 

inclusiv;  

Prin stabilirea plafonului la suma de 500.000 de lei, se ajunge la un sistem mixt pentru 

promovarea căii de atac a recursului, în sensul că atât natura cauzelor, complexitatea lor, cât şi 

criteriul valoric determină dacă o cale de atac este deschisă împotriva unei hotărâri judecătoreşti 

sau nu. 

– de asemenea, nu sunt supuse recursului hotărârile date de instanţele de apel în cazurile 

în care legea prevede că hotărârile de primă instanţă sunt supuse numai apelului. 

Datorită schimbării opticii cu privire la consacrarea căilor de atac, există hotărâri 

judecătoreşti care pot fi atacate numai cu apel, calea de atac a recursului nemaifiind prevăzută  7. 

Deşi nu sunt prevăzute dispoziţii similare în cazul celorlalte căi extraordinare de atac, 

care în noul Cod de procedură civilă sunt contestaţia în anulare şi revizuirea, considerăm că ar fi 

potrivit şi indicat să fie extinsă şi în cazul lor, obligativitatea formulării şi susţinerii acestor cereri 

prin intermediul avocatului sau consilierului juridic. 

Contestaţia în anulare şi revizuirea, fiind incluse tot în categoria căilor extraordinare de 

atac, în Capitolul III din Titlul II din noul Cod de procedură civilă, ar trebui urmată aceeaşi 

regulă, deoarece în practica judiciară, acestea au devenit mijloace de prelungire abuzive a 

litigiilor. Nu avem în vedere, cazurile în care înşişi avocaţii promovează aceste căi extraordinare 

de atac, fără să fie îndeplinite condiţiile de admisibilitate şi motivele prevăzute de lege. 

                                                 
7 Idem, p. 118. 
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În noul Cod de procedură civilă, recursul în anulare, în mod firesc, nu mai este 

reglementat în categoria căilor extraordinare de atac, ci în titlul privitor la „Dispoziţii privind 

asigurarea unei practici judiciare unitare”, astfel încât nu avem în vedere această instituţie. 

În concluzie, o apărarea calificată prin avocat sau consilier juridic în exercitarea căilor 

extraordinare de atac în procesul civil, nu îngrădeşte accesul la justiţie, ci dimpotrivă, asigură 

realizarea dreptului la apărare, ca principiu fundamental al procesului civil, evitând tergiversarea 

procesului şi evitând încărcarea rolului instanţelor judecătoreşti cu cereri vădit nefondate şi 

nelegale. 
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ORDINUL DE PROTECTIE IN LEGISLATIA ROMANEASCA 

 

                                                                        Conf. univ. dr. av. MIRELA GORUNESCU 

                                                          Facultatea de Drept 

                                                                        Universitatea Nicolae Titulescu, București 

 

Ordinul de restricţie, instituţie împrumutată din dreptul altor state, a fost, în cele din 

urmă legiferat şi în ţara noastră, determinat de necesitatea introducerii unui instrument care să 

poată asigura protecția victimelor violenței, atunci când nu este posibilă arestarea preventivă  a  

agresorului. 

Cuvinte cheie: ordin restricţie, prevenirea şi combaterea violenţei, evacuare, reintegrare. 

 

În legislația românească, actul normativ cadru din domeniul prevenirii și combaterii 

violenței în familie este Legea nr. 217/2003 1. Această lege a fost modificată într-o manieră 

consistentă prin Legea nr. 25/2012 2, pentru a fi corectate anumite deficiențe semnalate în 

practică. 

Modificările au vizat, în principal, următoarele aspecte: 

1. indicarea expresă a principiilor care guvernează domeniul protecţiei şi promovării intereselor 

victimelor violenţei în familie; 

2. extinderea ariei de acoperire a conceptului de „violenţă în familie”, astfel încât el să 

corespundă cu standardele de definire impuse de instrumente juridice internaţionale; 

3. extinderea numărului situaţiilor de interrelaţionare care sunt acoperite de conceptul „membru 

de familie”, prin raportare la domeniul de reglementare; 

4. crearea unui instrument de protecţie care şi-a dovedit utilitatea în alte legislaţii şi care în 

Legea nr. 217/2003 este denumit „ordin de protecţie”. 

În studiul de față, obiectul principal al analizei este ordinul de protecţie. 

                                                 
1 Republicată în Monitorul Oficial, partea I, nr. 365 din 30 mai 2012. 
2 Publicată în Monitorul oficial, partea I, nr. 156 din 13 martie 2012. 

http://www.juridice.ro/mirela-gorunescu
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În doctrina de specialitate s-a semnalat deja necesitatea introducerii unui instrument de 

acest tip, care să asigure protecția victimelor violenței atunci când nu este posibilă arestarea 

agresorului 3. 

În legislaţia penală actuală există deja posibilitatea aplicării măsurii de siguranţă a 

interdicţiei revenirii în locuinţa familiei pe o perioadă determinată, prevăzută de art. 118 1 C. 

pen., în cazuri de violenţă în familie. Aplicarea unei astfel de măsuri este însă condiţionată de 

îndeplinirea unor cerinţe speciale: victima trebuie să solicite luarea sa, cel împotriva căruia se 

dispune o astfel de măsură a fost deja condamnat la pedeapsa închisorii de cel puţin un an pentru 

loviri sau alte acte de violenţă cauzatoare de suferinţe fizice sau psihice, săvârşite asupra 

membrilor de familie, iar instanţa constată că prezenţa sa în locuinţa familiei constituie un 

pericol grav pentru aceştia. Durata pentru care se poate lua această măsură este de până la doi 

ani.  

În forma anterioară modificării şi republicării din anul 2012, art. 26 din Legea nr. 

217/2003 4 permitea ca această măsură să fie dispusă în mod provizoriu şi în cursul urmăririi 

penale sau al judecăţii, la cererea victimei sau din oficiu, ori de câte ori existau probe sau indicii 

temeinice că un membru de familie a săvârşit un act de violenţă cauzator de suferinţe fizice sau 

psihice asupra unui alt membru. Dispunerea se făcea de către instanţa de judecată, prin încheiere 

motivată. 

Ceea ce se solicita cu necesitate, din punct de vedere doctrinar ca modalitate de protejare 

a victimelor violenţei în familie, este însă, un instrument complex care să poată fi utilizat în 

regim de urgenţă, pentru a înlătura de îndată expunerea la tratementele agresive. În fapt, este 

vorba despre o cale de înlăturare a unui pericol iminent la care victima poate fi expusă şi care 

poate genera situaţii de comitere împotriva sa a unor infracţiuni grave cu privire chiar la dreptul 

său la viaţă. Cu alte cuvinte, prin raportare la necesităţi practice, era necesară completarea 

cadrului de instrumente de protecţie a victimelor violenţei în familie cu unul de tip preventiv cu 

efect imediat prin raportare la pericolul la care victimele acestui tip de violenţă sunt expuse. 

Acest instrument a fost creat prin Legea nr. 25/2012 şi poartă denumirea de „ordin de protecţie”. 

                                                 
3 A se vedea M. A. Hotca, Protecția victimelor. Elemente de victimologie, Editura C.H. Beck, 

București, 2006, p. 23. 
4 Facem precizarea că în urma modificării şi republicării din anul 2012, art. 26 din Legea nr. 

217/2003 nu mai are acest conţinut. 
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În conformitate cu art. 23 din Legea nr. 217/2003 5, „persoana a cărei viaţă, integritate 

fizică sau psihică ori libertate este pusă în pericol printr-un act de violenţă din partea unui 

membru al familiei poate solicita instanţei ca, în scopul înlăturării stării de pericol, să emită un 

ordin de protecţie, prin care să se dispună, cu caracter provizoriu, una sau mai multe dintre 

măsurile, obligaţiile sau interdicţiile indicate expres de lege".  

Între aceste măsuri se numără: 

a) evacuarea temporară a agresorului din locuinţa familiei, indiferent dacă acesta este 

titularul dreptului de proprietate. Prin formularea textului legal se legitimează o limitare a 

exerciţiului dreptului la viaţă privată şi la domiciliu al celui împotriva căruia s-ar dispune o astfel 

de măsură, cu privire la care existau reţineri serioase din punct de vedere practic. Limitarea este 

justificată prin raportare comportamentul agresiv fizic sau psihic pe care acesta îl adoptă faţă de 

membrii de familie şi care generează un pericol pentru aceştia. O astfel de prevedere ar putea fi 

considerată ca fiind în contradicţie cu reglementarea din art. 8 al. 1 din Convenţia (europeană) a 

drepturilor omului, în conformitate cu care „orice persoană are dreptul la respectarea vieţii sale 

private şi de familie, a domiciliului şi a corespondenţei sale”.  

Considerăm că nu ne vom afla în situaţia unei încălcări a prevederilor convenţionale 

citate în cazul emiterii unui ordin de protecţie în baza căruia o persoană este evacuată din 

domiciliul stabilit într-un imobil al cărui proprietar este chiar ea. Aceasta deoarece art. 8 însuşi, 

în aliniatul 2 din Convenţia (europeană) a drepturilor omului prevede că: este admisă ingerenţa 

unei autorităţi publice în exercitarea acestui drept: „dacă aceasta este prevăzută de lege şi 

constituie, într-o societate democratică, o măsură necesară pentru securitatea naţională, siguranţa 

publică, bunăstarea economică a ţării, apărarea ordinii şi prevenirea faptelor penale, protecţia 

sănătăţii, a moralei, a drepturilor şi a libertăţilor altora”; 

b) reintegrarea victimei şi, după caz, a copiilor, în locuinţa familiei. Fără îndoială, măsura 

are în vedere cazurile în care cei agresaţi au ales sau au fost obligaţi să părăsească locuinţa 

pentru a evita continuarea sau repetarea comportamentului agresiv; 

            c) limitarea dreptului de folosinţă al agresorului numai asupra unei părţi a locuinţei 

comune atunci când aceasta poate fi astfel partajată încât agresorul să nu vină în contact cu 

victima; 

                                                 
5 În forma republicată în anul 2012. 
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d) obligarea agresorului la păstrarea unei distanţe minime determinate faţă de victimă, 

faţă de copiii acesteia sau faţă de alte rude ale acesteia ori faţă de reşedinţa, locul de muncă sau 

unitatea de învăţământ a persoanei protejate. Întrucât legea nu stabileşte o anumită distanţă, 

aceasta urmează să fie indicată expres de către instanţă în ordinul de protecţie; 

e) interdicţia pentru agresor de a se deplasa în anumite localităţi sau zone determinate pe 

care persoana protejată le frecventează sau le vizitează periodic. Măsura nu se confundă cu 

măsura de siguranţă a interzicerii de a se afla în anumite localităţi (art. 116 C. pen.) pentru că ea 

nu presupune existenţa unei condamnări la pedeapsa închisorii de cel puţin un an şi condamnări 

anterioare (al. 1 al art. 116 C. pen.), la o pedeapsă mai mare de 5 ani, indiferent dacă a mai avut 

condamnări anterioare (al. 2), indiferent de pedeapsă şi de existenţa vreunei condamnări 

anterioare, în cazul comiterii unei infracţiuni de furt, tâlhărie, speculă, ultraj contra bunelor 

moravuri şi tulburarea liniştii publice, cerşetorie, prostituţie, viol şi perversiune sexuală (al. 4); 

f) interzicerea oricărui contact, inclusiv telefonic, prin corespondenţă sau în orice alt 

mod, cu victima; 

g) obligarea agresorului de a preda poliţiei armele deţinute; 

h) încredinţarea copiilor minori sau stabilirea reşedinţei acestora. 

Prin hotărârea prin care se emite ordinul de protecţie, instanţa poate dispune şi cu privire 

la alte măsuri: 

- ca agresorul să suporte şi contravaloarea chiriei şi/sau a întreţinerii pentru locuinţa temporară 

unde victima, copiii minori sau alţi membri de familie locuiesc sau urmează să locuiască din 

cauza imposibilităţii de a rămâne în locuinţa familială; 

- obligarea agresorului să urmeze consiliere psihologică; 

-  poate recomanda luarea unor măsuri de control, efectuarea unui tratament ori a unor forme de 

îngrijire, în special în scopul dezintoxicării. 

Pentru că ingerinţa asupra drepturilor fundamentale ale celui împotiva căruia se emite 

ordinul este foarte serioasă, legea nu a permis luarea măsurilor respective pe o perioadă 

nedeterminată. Astfel, în conformitate cu art. 27 din Legea nr. 217/2003, durata măsurilor 

dispuse prin ordinul de protecţie se stabileşte în mod expres de către judecător. În niciun caz 

însă, durata pentru care s-au luat măsurile nu va putea depăşi 6 luni de la data emiterii 

ordinului. Chiar și în cazul în care în hotărâre nu se indică expres durata măsurilor dispuse, 

acestea vor produce efecte pentru o perioadă de 6 luni de la data emiterii ordinului. 
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Competenţa de emitere a ordinului de protecţie aparţine judecătoriei în a cărei rază 

teritorială îşi are domiciliul sau reşedinţa victima. Opinăm că un astfel de ordin poate fi emis şi 

într-o cauză penală (atunci când, spre exemplu, există demersuri judiciare de această natură cu 

privire la o faptă de vătămare corporală a unui membru de familie) şi într-o cauză civilă (atunci 

când, spre exemplu, într-un proces de divorţ se constată că unul dintre soţi este agresat verbal în 

mod repetat de către celălalt soţ), dar şi dacă nu există niciun fel de demers judiciar anterior, dar 

victima agresiunii psihologice, spre exemplu, solicită emiterea unui ordin de protecţie. 

Titularul cererii de emitere a unui astfel de ordin este însăşi victima. Cererea poate fi 

introdusă personal sau prin reprezentant legal şi este scutită de taxa de timbru judiciar, măsură 

prin care se dorește evitarea situaţiilor în care cererea nu este introdusă din cauza lipsei de 

resurse materiale în care se află victima violenţei. 

În mod alternativ, cererea poate fi introdusă în numele victimei şi de: a) procuror; b) 

reprezentantul autorităţii sau structurii competente, la nivelul unităţii administrativ-teritoriale, cu 

atribuţii în materia protecţiei victimelor violenţei în familie; c) reprezentantul oricăruia dintre 

furnizorii de servicii sociale în domeniul prevenirii şi combaterii violenţei în familie, acreditaţi 

conform legii, cu acordul victimei.  

Prin această rută alternativă, se vizează evitarea situaţiilor în care cererea nu este 

introdusă pentru că victima nu se află într-o stare care să-i permită din punct de vedere fizic sau 

chiar din punct de vedere psihic să iniţieze un astfel de demers. În aceste de cazuri, însă, victima 

poate renunţa la judecarea cererii privind ordinul de protecţie, iar renunţarea se face oricând în 

condiţiile art. 246 din Codul de procedură civilă, fie verbal în şedinţă, fie prin cerere scrisă, şi se 

constată prin încheiere dată fără drept de apel. 

Cererea de emitere a unui ordin de protecţie se judecă de urgenţă, în camera de consiliu, 

participarea procurorului fiind obligatorie. Citarea părţilor se face potrivit regulilor privind 

citarea în cauze urgente. Persoana care solicită ordinul de protecţie poate fi asistată sau 

reprezentată de avocat, la cerere. În schimb, în cazul persoanei împotriva căreia se solicită 

ordinul de protecţie, asistenţa juridică este obligatorie. 

În caz de urgenţă deosebită (care ar putea exista, spre exemplu, atunci când riscurile 

pentru integritatea sau poate chiar pentru viaţa victimei agresiunii sunt iminente), instanţa poate 

emite ordinul de protecţie chiar în aceeaşi zi, pronunţându-se pe baza cererii şi a actelor depuse, 

fără concluziile părţilor. 



 12 

Procurorul are obligaţia de a informa persoana care solicită ordinul de protecţie asupra 

prevederilor legale privind protecţia victimelor infracţiunii. Este vorba despre drepturi consacrate 

prin norme incluse în conţinutul Legii nr. 211/2004 privind unele măsuri pentru asigurarea 

protecţiei victimelor infracţiunilor 6. Spre exemplu, poate fi vorba despre dreptul la compensare 

financiară de către stat a victimelor anumitor infracţiuni.  

Art. 21 din Legea nr. 211/2004 prevede că se acordă o compensaţie financiară, la cerere, 

între altele, următoarelor categorii de victime: a) persoanele asupra cărora a fost săvârşită o 

tentativă la infracţiunile de omor, omor calificat şi omor deosebit de grav, prevăzute la art. 174 - 

176 din Codul penal, o infracţiune de vătămare corporală gravă, prevăzută la art. 182 din Codul 

penal, o infracţiune intenţionată care a avut ca urmare vătămarea corporală gravă a victimei, o 

infracţiune de viol, act sexual cu un minor şi perversiune sexuală, prevăzute la art. 197, 198 şi 

art. 201 al. 2 - 5 din Codul penal, o infracţiune privind traficul de persoane, o infracţiune de 

terorism, precum şi orice altă infracţiune intenţionată comisă cu violenţă ….”. 

Dat fiind specificul cererii de emitere a unui ordin de protecţie, judecarea sa se face de 

urgenţă şi cu precădere, nefiind admisibile probe a căror administrare necesită timp îndelungat. 

Pronunţarea nu se poate amâna decât cu cel mult 24 de ore, iar motivarea ordinului se face în 

maxim 48 de ore de la pronunţare. 

În acest punct observăm că în cazurile de violență în familie, cel mai adesea, este vorba 

despre fapte de agresiune de orice tip care se desfășoară în intimitatea locuinței. Din acest motiv, 

poate fi dificil ca faptele să fie probate, mai ales în situaţiileîn care agresiunile se au loc atunci 

când nicio altă persoană nu este de față. În acest fel, se poate ca o persoană să fie victima unei 

forme de agresiune, dar să nu poată proba acest fapt, mai ales în situațiile de violență psihică. 

În egală măsură, există şi riscul de a se abuza de drept prin expunerea la o măsură de 

limitare a exerciţiului drepturilor în baza unui ordin de protecţie a unui membru de familie care 

nu este în realitate un agresor. Se poate ca în astfel de situaţii să se dorească chiar agresarea 

psihică a acestuia prin acuzaţii false de violenţă. În consecinţă, este vorba despre un echilibru 

foarte greu de atins în demersul de protejare a drepturilor celor două părţi implicate în acte de 

violenţă în familie, aceasta cu atât mai mult cu cât este posibil ca mijloacele de probă prezentate 

                                                 
6 Publicată în Monitorul oficial, partea I, nr. 505 din 4 iunie 2004, cu modificări şi completări 

ulterioare. 
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să fie obținute cu încălcarea intimității persoanei – de exemplu, filmările din locuința comună, 

realizate fără consimțământul celui înregistrat 7. 

Odată emis, ordinul de protecţie este executoriu (art. 29 din Legea nr. 217/2003), iar la 

cererea victimei sau din oficiu atunci când împrejurările cauzei impun astfel, instanţa va putea 

hotărî ca executarea să se facă fără somaţie sau fără trecerea vreunui termen. 

Pentru a se garanta protejarea drepturilor persoanei împotriva căreia ordinul de protecţie a 

fost emis, art. 30 prevede că hotărârea prin care se dispune ordinul de protecţie este supusă 

numai recursului, în termen de 3 zile de la pronunţare dacă s-a dat cu citarea părţilor şi de la 

comunicare, dacă s-a dat fără citarea lor. 

Instanţa de recurs poate suspenda executarea până la judecarea recursului, dar numai 

cu plata unei cauţiuni al cărei cuantum se va stabili de către aceasta. La recurs părţile se citează, 

iar participarea procurorului este obligatorie. 

În vederea punerii sale în executare, ordinul de protecţie se comunică de îndată 

structurilor Poliţiei Române în a căror rază teritorială se află locuinţa victimei şi a agresorului. În 

ceea ce priveşte structura care este competentă să îl pună în aplicare, considerăm că termenul 

utilizat de lege trebuie interpretat în sensul său larg, motiv pentru care instanţa va comunica 

ordinul fie structurii de ordine publică din cadrul Poliţiei Naţionale, fie unei formaţiuni de poliţie 

locală, fie chiar Jandarmeriei Române. Ordinul se va pune în executare de îndată de către poliţie 

(atunci când ea este structura competentă – spre exemplu obligarea agresorului să predea armele 

deţinute), sau sub supravegherea poliţiei (de exemplu, în cazul încredinţării copiilor minori). 

Art. 31 al. 3 din Legea nr. 217/2003 prevede că, pentru punerea în executare a ordinului 

de protecţie, poliţistul poate intra în locuinţa familiei şi în orice anexă a acesteia, cu 

consimţământul persoanei protejate sau, în lipsă, al altui membru al familiei. Prevederea are în 

                                                 
7 În noul Cod penal (Legea nr. 289/2009), apare ca noutate incriminarea unei fapte de violare a 

vieţii private (art. 226) care va consta – în varianta de bază – în „atingerea adusă vieţii private, 

fără drept, prin fotografierea, captarea sau înregistrarea de imagini, ascultarea cu mijloace 

tehnice sau înregistrarea audio a unei persoane aflate într-o locuinţă sau încăpere ori dependinţă 

ţinând de aceasta sau a unei convorbiri private”. Legiuitorul, însă, a inclus în art. 226, citat 

anterior şi reglementarea expresă a unor cauze justificative speciale printre care se numără şi cea 

de la al. 1 lit. c) „dacă făptuitorul surprinde săvârşirea unei infracţiuni sau contribuie la dovedirea 

săvârşirii unei infracţiuni.” 
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vedere faptul că se poate obține un consimțământ de la membrul de familie care a solicitat 

emiterea ordinului de protecție. Pot apărea situaţii practice în care, spre exemplu, agresorul 

rămâne în locuință singur cu un copil minor pe care continuă să îl agreseze, iar celălalt părinte 

este în imposibilitate de a-și exprima voința din cauza stării induse prin agresiunile suferite, 

emiterea ordinului fiind realizată în urma unei cereri formulată de către procuror. Prin 

interpretarea strictă a prevederilor art. 31, s-ar putea ajunge la concluzia că în acest caz 

pătrunderea polițistului fără consimțământul agresorului în locuința comună va îndeplini 

condițiile infracțiunii de violare de domiciliu (art. 192 C. pen.), deşi nu credem că aceasta a fost 

voinţa legiuitorului. 

Pe toată durata pentru care a fost emis ordinul, organele de poliţie au îndatorirea să 

supravegheze modul în care se respectă hotărârea şi să sesizeze organul de urmărire penală în caz 

de sustragere de la executare. 

În cazul în care un astfel de comportament intervine, şi măsurile dispuse sunt încălcate, se 

va constata comiterea infracţiunii de nerespectare a hotărârii judecătoreşti şi se pedepseşte cu 

închisoare de la o lună la un an (art. 32 din Legea nr. 217/2003). În acest fel, legiuitorul a creat o 

variantă specială a infracţiunii prevăzute de art. 271 C. pen., atenuată prin raportare la varianta 

de bază a infracţiunii din Codul penal. Dat fiind cadrul în care norma de incriminare urmează să 

activeze, s-a ales soluţia ca împăcarea părţilor să înlăture răspunderea penală, chiar dacă acţiunea 

penală se pune în mişcare din oficiu. Totuşi, în cazul în care se ajunge la o soluţie de 

condamnare, nu se poate dispune suspendarea condiţionată a executării pedepsei. 

La expirarea duratei măsurilor de protecţie, persoana protejată poate solicita un nou ordin 

de protecţie, dacă există indicii că, în lipsa măsurilor de protecţie, viaţa, integritatea fizică sau 

psihică ori libertatea i-ar fi puse în pericol. 

În mod corelativ, persoana împotriva căreia s-a dispus o măsură prin ordinul de protecţie 

pe durata maximă poate solicita revocarea ordinului sau înlocuirea măsurii dispuse. Revocarea se 

poate dispune dacă sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiţii: a) agresorul a respectat 

interdicţiile sau obligaţiile impuse; b) agresorul a urmat consiliere psihologică, psihoterapie, 

tratament de dezintoxicare ori orice altă formă de consiliere sau terapie care a fost stabilită în 

sarcina sa ori care i-a fost recomandată sau a respectat măsurile de siguranţă, dacă asemenea 

măsuri s-au luat, potrivit legii; c) dacă există indicii temeinice că agresorul nu mai prezintă un 

real pericol pentru victima violenţei sau pentru familia acesteia. 
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Cererea de revocare se soluţionează cu citarea părţilor şi a unităţii de poliţie care a pus în 

executare ordinul de protecţie a cărui revocare se solicită. Participarea procurorului este 

obligatorie şi în acest caz. 

Dacă, odată cu soluţionarea cererii, instanţa constată existenţa uneia dintre situaţiile care 

necesită instituirea unei măsuri de protecţie specială a copilului, va sesiza de îndată autoritatea 

publică locală cu atribuţii privind protecţia copilului. Măsurile speciale de protecţie la care se 

referă textul citat sunt cele prevăzute de art. 55 din Legea nr. 272/2004 privind protecţia şi 

promovarea drepturilor copilului 8. Măsurile de protecţie specială a copilului sunt: a) 

plasamentul; b) plasamentul în regim de urgenţă; c) supravegherea specializată. 

Un astfel de instrument de protecţie a fost adoptat şi la nivelul Uniunii Europene. Este 

vorba despre Directiva 2011/99/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 13 decembrie 

2011, privind ordinul european de proteţie 9. În preambulul acestui instrument juridic, se arată că 

într-un spațiu comun de libertate, securitate și justiție, cooperarea judiciară în materie penală 

trebuie să se întemeieze pe principiul recunoașterii reciproce a hotărârilor judecătorești și a 

deciziilor judiciare. În conformitate cu Programul de la Stockholm – O Europă deschisă și sigură 

în serviciul cetățenilor și pentru protecția acestora 10, recunoașterea reciprocă ar trebui să se 

extindă la toate tipurile de hotărâri și decizii de natură judiciară, care ar putea fi, în funcție de 

sistemul juridic, penale sau administrative. 

Prin acest instrument juridic, Uniunea Europeană solicită statele membre să identifice 

cele mai eficiente modalități de îmbunătățire a legislației și a măsurilor practice de sprijin pentru 

protecția victimelor. Acest obiectiv este reiterat și în alte instrumente adoptate sub egida 

organizației europene: Rezoluția Parlamentului European din 26 noiembrie 2009 referitoare la 

eliminarea violenței împotriva femeilor; Rezoluția Parlamentului European din 10 februarie 

2010, referitoare la egalitatea dintre femei și bărbați în Uniunea Europeană; Rezoluția 

Consiliului Uniunii Europene din 10 iunie 2011, privind o foaie de parcurs pentru consolidarea 

drepturilor și a protecției victimelor, în special în cadrul procedurilor penale. 

                                                 
8 Publicată în Monitorul oficial, partea I. nr. 557 din 23 iunie 2004, cu modificări şi completări 

ulterioare. 
9 Publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. L 338/2 din 21 decembrie 2011, p. 1. 
10 Publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 115 din 4 mai 2010, p. 1. 
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În acest context, s-a considerat că este necesar să se asigure menținerea protecției 

acordată unei persoane fizice într-un stat membru în orice alt stat membru în care se mută sau în 

care s-a mutat persoana respectivă, pentru că numai în acest fel exercitarea dreptului de liberă 

circulație și ședere este într-adevăr garantată. 

Directiva se aplică unei palete mai largi de măsuri de protecție prentru că sunt vizate 

măsurile destinate în mod particular să protejeze o persoană împotriva unei fapte penale a unei 

alte persoane care poate, în orice fel, să îi pună în pericol viața sau integritatea fizică, psihologică 

și sexuală, precum și demnitatea sau libertatea personală a acesteia (de exemplu prin prevenirea 

răpirilor, a urmăririi în scop de hărțuire și a altor forme de constrângere indirectă) și care sunt 

destinate să prevină noi acte infracționale și să reducă consecințele actelor infracționale comise. 

Măsurile la care se referă directiva sunt caracterizate chiar în preambulul său: servesc în 

mod particular la protejarea unei persoane, și nu vizează alte scopuri, cum ar fi reabilitarea 

socială a autorului faptei; nu presupun existența unei infracțiuni constatată printr-o hotărâre 

definitivă de condamnare;  este indiferent dacă autoritatea care a stabilit măsura este penală, 

administrativă sau civilă; sunt măsuri adoptate în favoarea victimelor sau a posibilelor victime 

ale infracțiunilor; nu sunt dintre cele care sunt adoptate în vederea protecției martorilor; pot viza 

și rude ale persoanei care face în principal obiectul protecției; sunt luate cu rapiditate sau chiar în 

condiții de urgență pentru  garanta protecția persoanei respective; trebuie să aibă în vedere 

nevoile victimelor, inclusiv pe acelea ale persoanelor vulnerabile, cum ar fi minori sau persoane 

cu handicap; trebuie să fie luate cu respectarea dreptului persoanei de a fi ascultată în legătură cu 

respectiva măsură, precum și de a o contesta (art. 6 din Convenţia EDO); nu presupun vreun 

transfer de competențe către statul de executare în ceea ce privește pedepsele principale, 

pedepsele cu suspendare, pedepsele alternative, pedepsele cu amânarea executării sau pedepsele 

secundare sau măsurile de siguranță impuse persoanei care reprezintă un pericol, dacă aceasta 

continuă să își aibă reședința în statul care a adopta măsura de protecție; sunt luate cu 

respectarea principiului ne bis in idem; nu ar trebui să presupună costuri din partea persoanei 

protejate. 

Conform art. 1 din Directiva 2011/99/UE, obiectivul său este acela de a stabili norme 

care „să permită unei autorități judiciare sau echivalente a unui stat membru, în care a fost 

adoptată o măsură de protecție în vederea protejării unei persoane împotriva unei fapte penale 

săvârșite de o altă persoană care i-ar putea pune în pericol viața, integritatea fizică sau 
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psihologică, demnitatea, libertatea personală sau integritatea sexuală, să emită un ordin european 

de protecție pentru a permite unei autorități competente a unui alt stat membru să continue 

asigurarea protecției persoanei pe teritoriul acelui stat membru, în urma unei activități 

infracționale sau a unei activități pretins infracționale, în conformitate cu dreptul intern al 

statului emitent”. 

În același instrument juridic, art. 2 definește ordinul european de protecție ca fiind „o 

decizie, adoptată de o autoritate judiciară sau echivalentă a unui stat membru în legătură cu o 

măsură de protecție, pe baza căreia o autoritate judiciară sau echivalentă a altui stat membru 

adoptă măsura sau măsurile corespunzătoare în temeiul propriei legislații naționale în vederea 

continuării asigurării protecției persoanei protejate”. 

În accepţiunea Directivei 2011/99/UE, „măsură de protecție” înseamnă „o decizie în 

materie penală, adoptată în statul emitent în conformitate cu legislația națională și procedurile 

sale, prin care una sau mai multe dintre interdicțiile sau restricțiile menționate la articolul 5 sunt 

impuse unei persoane care reprezintă un pericol pentru a proteja o persoană protejată de o faptă 

penală care i-ar putea pune în pericol viața, integritatea fizică sau psihologică, demnitatea, 

libertatea personală sau integritatea sexuală”. 

Interdicţiile la care se referă art. 5 din documentul european sunt: a) interdicția de a se 

deplasa în anumite localități, locuri sau zone definite în care își are reședința persoana protejată 

sau pe care le vizitează; b) o interdicție sau o reglementare a contactului, sub orice formă, cu 

persoana protejată, inclusiv la telefon, prin mijloace electronice sau prin poștă obișnuită, prin fax 

sau orice alte mijloace; sau (c) o interdicție sau o reglementare a apropierii de persoana protejată 

la o distanță mai mică decât cea prevăzută. 

În acord cu art. 6 din Directiva nr. 2011/99/UE, un astfel de ordin european de protecție 

poate fi emis atunci când persoana protejată decide să își stabilească reședința sau îți are deja 

reședința într-un alt stat membru sau atunci când persoana protejată decide să locuiască sau 

locuiește deja într-un alt stat membru. La emiterea unui astfel de ordin se ține seama şi de 

perioada sau perioadele în care persoana protejată intenționează să locuiască în statul de 

executare dar și de amploarea necesității de protecție. Ordinul se va emite numai la cerere şi în 

limita interdicţiilor pe care directiva le stabileşte la articolul 5 citat anterior, iar cererea poate fi 

adresată fie autorității competente a statului emitent, fie autorității competente a statului de 

executare. În spiritul respectării drepturilor fundamentale ale omului, se precizează că înaintea 
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emiterii unui ordin european de protecție, persoanei care reprezintă un pericol trebuie să i se 

ofere dreptul de a fi ascultată și dreptul de a contesta măsura de protecție, dacă persoana 

respectivă nu a beneficiat de aceste drepturi în cadrul procedurii care a precedat adoptarea 

măsurii de protecție. 

Prin introducere în dreptul intern a instituţiei ordinului de protecţie, s-au creat premisele 

asigurării protejării intereselor cetăţenilor români în spaţiul comun de libertate, securitate şi 

justiţie. Aceasta deoarece persoana care se bucură de protecţia unui astfel de ordin nu va fi 

expusă agresiunilor atunci când îşi va stabili reşedinţa sau va locui într-un alt stat membru UE 11. 

Nu este, însă, vorba despre cazurile în care persoana protejată se va afla în scurte călătorii în 

aceste state, ci despre şederile care permit să se considere că ea are reşedinţa sau că locuieşte în 

statul respectiv. În mod corelativ România se va putea găsi în postura de stat de executare în 

măsura în care i se va transmite spre recunoaştere un ordin de protecţie emis într-un alt stat 

membru. 

Observăm că faţă de ordinul european de protecţie, ordinul naţional are un câmp de 

incidenţă mai restrâns, limitat doar la victimele violenţei în familie. Ordinul european are ca 

obiectiv protejarea victimelor oricărei forme de violenţă. Spre exemplu, în situaţia comiterii în 

viitor a unei infracţiuni de hărţuire în formularea art. 208 din noul Cod penal al României (Legea 

nr. 286/2009) 12de către o persoană care nu se află în relaţie de „membru de familie” cu victima, 

un astfel de ordin nu poate fi emis la nivel naţional. Din acest motiv, considerăm că este necesară 

extinderea posibilităţii de emitere a unui ordin de protecţie şi pentru alte categorii de victime ale 

violenţei.  

În noul Cod penal al României, Legea nr. 286/2009, apare ca pedeapsă complementară 

reglementată de art. 66, interzicerea exercitării, pe o perioadă de la unu la 5 ani, între altele, a … 

[lit. o)] dreptului de a se apropia de locuinţa, locul de muncă, şcoala sau alte locuri unde victima 

desfăşoară activităţi sociale, în condiţiile stabilite de instanţa de judecată”. Dată fiind natura 

juridică indicată expres pentru o astfel de măsură, ea nu poate satisface aceleaşi necesităţi pe care 

le acoperă ordinul de protecţie pentru cazurile de violenţă în familie. 

                                                 
11 Termenul de transpunere a directivei este 11 ianuarie 2015. 
12 “Fapta celui care, în mod repetat, urmăreşte, fără drept sau fără un interes legitim, o persoană 

ori îi supraveghează locuinţa, locul de muncă sau alte locuri frecventate de către aceasta, 

cauzându-i astfel o stare de temere, se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 6 luni sau cu amendă”. 
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Astfel de instrumente de protecţie, cu variaţiile de rigoare, există şi în legislaţiile altor 

state. Spre exemplu, în Austria, o lege privind combaterea violenţei a fost adoptată în 1996 şi a 

intrat în vigoare la 1 mai 1997 13, dar prevederi care asigură protecţia victimelor violenţei se 

regăsesc şi în Codul civil şi în Legea poliţiei de securitate (Security Police Act). Legea cadru 

prevede dreptul victimei de a fi protejată de un agresor în propria sa locuinţă şi mediul său social 

prin impunerea evacuării şi a ordinului de restricţie (barring order) împotriva acestui agresor. 

Ordinul de restricţie poate fi extins la cererea persoanei expusă riscului de agresiune la o 

interdicţie provizorie (“interim injunction”) de către Tribunalul pentru familie (Family Court). 

Au fost înfiinţate şi anumite „centre de intervenţie” care oferă consiliere şi suport gratuite pentru 

victimele violenţei domestice. 

Dacă un agresor ameninţă sau produce vătămări unei persoane cu care locuieşte, poliţia 

are obligaţia de a evacua pe acesta din locuinţa comună şi din imediata apropiere a acesteia şi de 

a îl împiedica să revină, chiar dacă el este cel care deţine imobilul. Un ordin de interdicţie se 

emite de fiecare dată când un atac periculos pentru viaţa, sănătatea sau libertatea persoanei este 

iminent, independent de voinţa victimei. Un astfel de ordin este valabil 10 zile (înainte de 

modificarea din anul 2000, ordinul era valabil doar şapte zile), iar respectarea sa este controlată 

de către poliţie în primele trei zile). Agresorul este obligat să predea cheile sale poliţiei, iar dacă 

doreşte să ia anumite lucruri personale din imobil trebuie să informeze în prelabil victima despre 

această vizită. Dacă este găsit acasă pe perioada de valabilitate a ordinului de restricţie, agresorul 

este amendat în baza legislaţiei contravenţionale (The Administrative Criminal Law), chiar şi 

atunci când victima i-a permis accesul, şi poate fi arestat, dacă refuză să plece. 

Şi în Statele Unite ale Americii există posibilitatea de a se emite ordine de 

protecţie pentru a ocroti victimele violenţei domestice 14, fiind înregistrate variaţii de la un stat la 

celălalt. Tendinţa generală este aceea de a extinde aria de incidenţă a ordinului de protecţie şi 

asupra altor forme de relaţionare decât cele acceptate în mod tradiţional ca fiind „de familie”. 

Spre exemplu, în anul 2011, în Texas, definiţia violenţei domestice a fost extinsă şi asupra celei 

                                                 
13 A se vedea B. Haller, The Austrian Legislation against Domestic Violence, publicat la 

http://www.ikf.ac.at/english/austrian_legislation_against_domestic_violence.pdf 
14 A se vedea Kellie K. Player, Recent Development: Expanding Protective Order Coverage, in 

2012 St. Mary’s University of San Antonio, St. Mary’s Law Journal, în baza de date LexisNexis, 

http://www.lexisnexis.com/en-us/home.page 
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exercitate în cadrul unor relaţii neoficializate (dating violence) 15 sub influenţa unui act denumit 

The Kristy Appleby Act. În acest caz, victima a fost obligată sub ameninţarea cu arma de către 

fosta soţie a iubitului său să scrie un bilet de sinucigaş, să ingereze aproximativ 20 de pilule cu 

efect somnifer cu bere şi whisky şi să îşi secţioneze venele.  

Acest caz a generat adoptarea unui act normativ care poartă chiar numele victimei şi care 

extinde considerabil aria de incidenţă a ordinului de protecţie şi asupra unor terţe persoane 

implicate în „triunghiuri amoroase” (love triangle). În practică, în Statul Texas au fost considate 

acte de violenţă domestică: injuriile, ascunderea lucrurilor partenerului, aruncarea unor obiecte 

casnice, lovirea unor animale de casă, ameninţarea cu o armă, tăierea hainelor şi a altor lucruri 

ale partenerului, arderea cu ţigara şi tăierea cu cuţitul a partenerului 16. 

În concluzie, în conformitate cu legislaţia românească un ordin de protecţie se poate 

emite dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii: 

a) se constată comiterea unui act de violenţă, care conform art. 4 din Legea nr. 217/2003 poate fi: 

- violenţă verbală, adresarea printr-un limbaj jignitor, brutal, precum utilizarea de insulte, 

ameninţări, cuvinte şi expresii degradante sau umilitoare” (art. 4 lit. a din Legea nr. 217/2003); 

- violenţă psihologică, impunerea voinţei sau a controlului personal, provocarea de stări de 

tensiune şi de suferinţă psihică în orice mod şi prin orice mijloace, violenţă demonstrativă asupra 

obiectelor şi animalelor, prin ameninţări verbale, afişare ostentativă a armelor, neglijare, 

controlul vieţii personale, acte de gelozie, constrângerile de orice fel, precum şi alte acţiuni cu 

efect similar (art. 4 lit. b din Legea nr. 217/2003); 

- violenţă fizică, adică o vătămare corporală ori a sănătăţii prin lovire, îmbrâncire, trântire, 

tragere de păr, înţepare, tăiere, ardere, strangulare, muşcare, în orice formă şi de orice intensitate, 

inclusiv mascate ca fiind rezultatul unor accidente, prin otrăvire, intoxicare, precum şi alte 

acţiuni cu efect similar  (art. 4 lit. c din Legea nr. 217/2003); 

- violenţa sexuală, adică agresiune sexuală, impunere de acte degradante, hărţuire, intimidare, 

manipulare, brutalitate în vederea întreţinerii unor relaţii sexuale forţate, viol conjugal  (art. 4 lit. 

d din Legea nr. 217/2003); 

- violenţă economică, adică interzicerea activităţii profesionale, privare de mijloace economice, 

inclusiv lipsire de mijloace de existenţă primară, cum ar fi hrană, medicamente, obiecte de primă 

                                                 
15 Definită ca o relaţie prezentă sau trecută de natură romantică sau de natură intimă. 
16 A se vedea Kellie K. Player, op. cit. 
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necesitate, acţiunea de sustragere intenţionată a bunurilor persoanei, interzicerea dreptului de a 

poseda, folosi şi dispune de bunurile comune, control inechitabil asupra bunurilor şi resurselor 

comune, refuzul de a susţine familia, impunerea de munci grele şi nocive în detrimentul sănătăţii, 

inclusiv unui membru de familie minor, precum şi alte acţiuni cu efect similar  [art. 4 lit. e) din 

Legea nr. 217/2003]; 

- violenţă socială, impunerea izolării persoanei de familie, de comunitate şi de prieteni, 

interzicerea frecventării instituţiei de învăţământ, impunerea izolării prin detenţie, inclusiv în 

locuinţa familială, privare intenţionată de acces la informaţie, precum şi alte acţiuni cu efect 

similar [art. 4 lit. f) din Legea nr. 217/2003]; 

- violenţă spirituală adică subestimarea sau diminuarea importanţei satisfacerii necesităţilor 

moral-spirituale prin interzicere, limitare, ridiculizare, penalizare a aspiraţiilor membrilor de 

familie, a accesului la valorile culturale, etnice, lingvistice ori religioase, impunerea aderării la 

credinţe şi practici spirituale şi religioase inacceptabile, precum şi alte acţiuni cu efect similar 

sau cu repercusiuni similare  (art. 4 lit. g din Legea nr. 217/2003); 

b) Actul de violenţă este de natură să pună în pericol viaţa, integritatea sau libertatea victimei; 

c) Actul este unul de violenţă în familie (Legea nr. 217/2003 are în vedere prevenirea şi 

combaterea violenţei în familie), în sensul că este comis de un membru de familie al victimei, în 

accepţiunea extinsă oferită de art. 5 din Legea nr. 217/2003: a) ascendenţii şi descendenţii, fraţii 

şi surorile, copiii acestora, precum şi persoanele devenite prin adopţie, potrivit legii, astfel de 

rude; b) soţul/soţia şi/sau fostul soţ/fosta soţie; c) persoanele care au stabilit relaţii asemănătoare 

acelora dintre soţi sau dintre părinţi şi copii, în cazul în care convieţuiesc; d) tutorele sau altă 

persoană care exercită în fapt ori în drept drepturile faţă de persoana copilului; e) reprezentantul 

legal sau altă persoană care îngrijeşte persoana cu boală psihică, dizabilitate intelectuală ori 

handicap fizic, cu excepţia celor care îndeplinesc aceste atribuţii în exercitarea sarcinilor 

profesionale. 

În ceea ce priveşte natura juridică a ordinului de protecţie, opinăm că acesta are un 

caracter sui-generis, mixt. Afirmăm aceasta doarece el poate primi calificări diferite în funcţie de 

situaţia premisă pe care se grefează: poate reprezenta o măsură de siguranţă cu caracter 

provizoriu (pentru că emiterea sa este determinată de înlăturarea pericolului de atentare la viaţa, 

integritatea corporală sau la libertatea victimei – atunci când se dispune evacuarea temporară din 

locuinţă), poate reprezenta o măsură de ocrotire (de exemplu, atunci când prin prin el se dispune 
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încredinţarea copiilor minori), dar poate ca ea să fie şi o măsură extrapenală (atunci când se 

dispune într-o cauză civilă, cu ar fi divorţul). 
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SCURTĂ ANALIZĂ A DISPOZIŢIILOR ART. 5221 DIN CODUL DE PROCEDURĂ 

PENALĂ, CU PRIVIRE LA REJUDECAREA ÎN CAZ DE EXTRĂDARE SAU 

PREDARE ÎN BAZA UNUI MANDAT EUROPEAN DE ARESTARE 

 

                                                                        MILU - CONSTANTIN TIMOCE 

                                                                               Avocat – Baroul Bucureşti 

 

Procedura rejudecării speciale, prevăzută de art. 5221 C. pr. pen,. reprezintă o garanţie 

a respectării dreptului la un proces echitabil. Motivaţia pentru care a fost introdus textul este 

aceea ca inculpatul judecat în lipsă să poată beneficia de toate drepturile procesuale ale 

persoanei trimise în judecată, drepturi fundamentale a căror încălcare poate duce chiar la 

constatarea nulităţii absolute a întregii proceduri judiciare efectuate în faţa organelor judiciare, 

dar şi pentru a limita pe cât posibil o eventuală eroare judiciară. 

 

 Cuvinte cheie: rejudecare, extrădare, mandat european de arestare, contumacie. 

 

 Legea nr. 281/2003 privind modificarea şi completarea Codului de procedură penală şi a 

unor legi speciale1 a reprezentat un moment de maximă importanţă în revizuirea unor acte 

normative în domeniul procesual penal, urmărindu-se, la acel moment, alinierea legislaţiei din 

dreptul intern cu legislaţia penală a ţărilor europene, dar şi cu tratalele şi acordurile internaţionale 

pe care România le ratificase, în special cu Convenţia Europeană a Drepturilor Omului 2.   

În acest context, în Codul de procedură penală, pe lângă alte modificări esenţiale a fost 

introdusă o nouă secţiune, chiar ultima secţiune din cod, intitulată Rejudecarea în caz de 

extrădare. După o perioadă de aproape şapte ani în care această secţiune nu a suferit vreo 

modificare, prin Legea nr. 202/2010 privind unele măsuri pentru accelerarea soluţionării 

proceselor 3, se aduc îmbunătăţirile necesare unei instituţii juridice căreia nu i s-a acordat 

importanţa necesară. 

                                                 
1 Publicată în Monitorul Oficial, partea I, nr. 468 din 1 iulie 2003. 
2 Convenţia Europeană a Drepturilor Omului a fost ratificată de către România prin Legea nr. 

30/1994, publicată în Monitorul Oficial, partea I, nr. 135 din 31 mai 1994. 
3 Publicată în Monitorul Oficial, partea I, nr. 714 din 26 octombrie 2010. 
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Deşi această secţiune cuprinde un singur articol, respectiv art. 5221, dispoziţiile acestuia 

prezintă o importanţă deosebită întrucât reglementează un caz special de rejudecare a unor cauze 

definitive – situaţia unor persoane judecate şi condamnate în lipsă – dar totodată ridică şi 

numeroase probleme teoretice şi practice, pe care instanţa învestită cu soluţionarea unei astfel de 

cereri va fi nevoită să le ia în considerare. 

Potrivit art. 5221 al. 1 –  „În cazul în care se cere extrădarea sau predarea în baza unui 

mandat european de arestare a unei persoane judecate şi condamnate în lipsă, cauza va putea fi 

rejudecată de către instanţa care a judecat în primă instanţă, la cererea condamnatului.” 

În ceea ce priveşte procedura de rejudecare, potrivit alin. 2 al aceluiaşi text legal, sunt incidente 

dispoziţiile art. 404 – 408 C. pr. pen., care reglementează rejudecarea cauzei în calea de atac 

extraordinară a revizuirii.  

1. Natura juridică a procedurii speciale prevăzută de art. 5221. Un prim aspect ce trebuie 

clarificat în privinţa procedurii speciale a rejudecării este natura juridică  a unei astfel de cereri, 

mai ales în contextul în care, cu privire la procedura propriu-zisă de rejudecare, dispoziţia legală 

face doar o simplă trimitere la alte texte ale Codului de procedură penală. Potrivit prevederilor 

alin. 2 al art. 5221 în cauză sunt incidente dispoziţiile art. 404 – 408 C. pr. pen., texte legale care 

reglementează însă, rejudecarea cauzei în calea de atac extraordinară a revizuirii. 

Ceea ce trebuie însă remarcat este faptul că deşi se face trimitere la procedura de judecare 

a revizuirii, în cazul cererii de rejudecare în sensul arătat de art. 5221 sunt incidente exclusiv 

dispoziţiile cu privire la rejudecarea cauzei doar în faţa instanţei de judecată, celelalte dispoziţii 

procedurale cu privire la cercetările prealabile efectuate de procuror nefiind aplicabile în acest 

caz. O anumită discuţiune comportă însă procedura admisibilităţii în principiu aspect asupra 

căruia vom reveni. Acest fapt este confirmat de însuşi conţinutul al. 2, care prevede expres şi 

limitativ dispoziţiile relative la revizuire care sunt aplicabile în cazul rejudecării prevăzute de art. 

5221, cât şi de dispoziţiile art. 404 şi ale 405, potrivit cărora rejudecarea, după etapa admiterii în 

principiu (s.n.- M.T.), se realizează potrivit regulilor de procedură privind judecarea în primă 

instanţă.  

Totodată, este interesant de observat faptul că textul  art. 5221 nu stabileşte şi nu face 

absolut nici un fel de referire cu privire la un eventual termen în care ar putea fi introdusă o astfel 

de cerere. Practic, în aceste condiţii, cererea de rejudecare poate fi introdusă la instanţa 

competentă în orice moment după ce petentul a fost predat autorităţilor judiciare române, 
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sesizarea instanţei nefiind condiţionată de respectarea vreunui termen a cărui încălcare ar fi apt 

să atragă sancţiunea decăderii sau a respingerii cererii ca tardiv introdusă. 

Având în vedere toate aceste aspecte, din punctul de vedere al calificării juridice a cererii 

de rejudecare întemeiată pe dispoziţiile art. 5221 C.proc.pen. aceasta apare ca o cale de atac 

extraordinară hibridă 4, respectiv o modalitate de revizuire atipică, guvernată de propriile 

condiţii de admisibilitate, dar urmând parţial procedura de rejudecare prevăzută în cazul 

revizuirii, respectiv dispoziţiile art. 404 – 408 C. pr. pen.  

Cu toate acestea, revizuirea şi rejudecarea în caz de extrădare au o finalitate distinctă: 

dacă revizuirea implică înlăturarea unor erori esenţiale asupra faptelor reţinute într-o hotărâre 

definitivă, rejudecarea în caz de extrădare are ca scop garantarea dreptului persoanei extrădate, 

care a fost judecată şi condamnată în lipsă, la un proces echitabil şi, în principal, exercitarea 

dreptul său la apărare într-un nou ciclu procesual, ceea ce presupune posibilitatea acesteia de a fi 

audiată, de a interoga martorii sau părţile din proces şi de a administra probe în apărarea sa, atât 

cu privire la situaţia de fapt, cât şi în circumstanţiere. În lipsa unei dispoziţii contrare, 

rejudecarea în caz de extrădare nu se limitează la înlăturarea unei erori esenţiale asupra faptelor, 

ci poate avea efecte asupra individualizării pedepsei şi, prin urmare, chiar dacă probatoriului 

administrat cu ocazia rejudecării confirmă situaţia de fapt şi vinovăţia inculpatului, cererea 

acestuia poate fi admisă exclusiv cu privire la individualizarea pedepsei, cu consecinţa 

pronunţării unei noi hotărâri, dacă probele administrate în circumstanţiere conduc instanţa de 

rejudecare la o altă concluzie în privinţa individualizării decât cea stabilită în primul ciclu 

procesual 5. 

2. Justificarea, necesitatea şi relevanţa rejudecării prevăzute de art. 5221 raportat la 

principiile dirimante ale procesului penal. Cu privire la necesitatea şi relevanţa unei rejudecări a 

cauzei în care inculpatul a fost judecat şi condamnat în lipsă, se impun a fi făcute câteva 

precizări, care nu pot decât să demonstreze justeţea unei astfel de rejudecări, ceea ce, în cele din 

urmă, vine să consolideze ideea de justiţie echitabilă şi imparţială. 

                                                 
4 În acelaşi sens a se vedea şi L. Coraş, Redeschiderea procesului penal în cazul judecării în 

lipsă a persoanei condamnate – soluţie pentru rejudecarea după extrădare, în Dreptul nr. 

11/2009, p. 160. 
5 A se vedea Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie, s. pen., dec. nr. 560/2009,  www.scj.ro 
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În primul rând, considerăm că rejudecarea cauzei este absolut necesară pentru a se putea 

garanta petentului-condamnat dreptul la un proces echitabil, asigurând în acelaşi timp 

respectarea tuturor principiilor care guvernează procesul penal într-un stat de drept. 

Dreptul la un proces echitabil îşi găseşte consacrarea atât prin aplicarea în cadrul 

procedurii penale române a dispoziţiilor art. 6 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, 

cât şi prin consacrarea acestui principiu în dispoziţiile art. 21, alin. 3 din Constituţia României, 

dar şi prin coroborarea tuturor celorlalte principii prevăzute de partea introductivă a Codului de 

procedură penală. Or, pe lângă faptul că acest principiu este prevăzut expres de dispoziţiile 

constituţionale şi de prevederile art. 6 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, în 

condiţiile în care acesta se întemeiază şi îşi găseşte conţinutul tocmai în celelalte principii 

„clasice” care guvernează desfăşurarea normală a procesului penal, este de nătăgăduit că 

judecarea şi condamnarea unei persoane în lipsă, indiferent de motive, este de natură să aducă 

atingere acestui principiu şi implicit să împieteze asupra actului de justiţie. 

 Datorită importanţei crescute şi atenţiei ce se acordă acestui principiu în ultimul timp, 

considerându-se că prin respectarea acestuia se dă eficienţă tuturor drepturilor fundamentale, 

prevăzute de acte interne sau pacte internaţionale, ale unui individ implicat în desfăşurarea unei 

proceduri judiciare, indiferent că este vorba despre un proces penal sau de orice altă natură, şi 

legiuitorul român a înţeles să ofere garanţii suplimentare pentru respectarea acestuia. 

În acest context, mai ales în materie penală, aşa cum am arătat deja, prin intermediul 

Legii nr. 281/2003, legiuitorul a înţeles să introducă cel puţin două instituţii care vizează în mod 

direct garantarea acestui principiu. Este vorba despre procedura plângerii în faţa instanţei 

împotriva rezoluţiilor sau a ordonanţelor procurorului de netrimitere în judecată, reglementată de 

art. 2781 C. pr.pen., dar şi de procedura rejudecării în cazul persoanei extrădate, reglementată de 

art. 5221.  

Susţinem din nou faptul că această instituţie a rejudecării constituie o cale de atac 

extraordinară specială, o procedură de revizuire atipică, instituită tocmai pentru garanta 

principiul dreptului la un proces echitabil, cel puţin din următoarele considerente. Pe de o parte, 

textul legal nu face absolut nici o distincţie între persoana care se sustrage de la judecată, 

părăsind teritoriul României, fiind ulterior extrădată după ce aceasta a fost deja condamnată, şi 

persoana care săvârşeşte o infracţiune, iar ulterior este trimisă în judecată şi condamnată fără ca 

aceasta să fi cunoscut faptul că împotriva ei a fost declanşatăo procedură judiciară, singura 
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condiţie fiind aceea ca după condamnare să se obţină extrădarea ei din statul în care aceasta se 

afla.  

Deşi credem şi susţinem cu fermitate acest punct de vedere într-o soluţie relativ recentă a 

Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie s-a stabilit că „cererea de rejudecare formulată de către 

persoana judecată şi condamnată în lipsă, care a avut cunoştinţă de existenţa procedurilor 

penale împotriva sa, a avut posibilitatea de a-şi exercita dreptul la apărare şi a fost reprezentată 

de un apărător în tot cursul procesului penal, însă nu s-a prezentat în faţa instanţelor 

judecătoreşti, este inadmisibilă” 6. Din punctul nostru de vedere, o astfel motivare este evident 

criticabilă întrucât pleacă de la prezumţia eronată că procedura rejudecării are ca unic scop 

salvgardarea exclusiv a dreptului la apărare, ignorând în mod nepermis importanţa şi rolul 

celorlalte principii ce guvernează procedura judecăţii. Nu credem că o astfel de orientare 

jurisprudenţială, chiar dacă este promovată de către Înalta Curte de Casaţie şi Justiţiei, poate fi 

însuşită fără critici, cu atât mai mult cu cât speţa în discuţie prezenta o importanţă aparte7, iar în 

alte soluţii de speţă aceeaşi instanţă supremă a oferit argumente convingătoare potrivit cărora 

rejudecarea după extrădare are ca scop garantarea dreptului la un proces echitabil şi nu exclusiv a 

dreptului la apărare. 

Într-adevăr, rejudecarea are ca finalitate oferirea posibilităţii celui condamnat şi apoi 

extrădat să-şi exercite dreptul la apărare în toată plenitudinea lui, dar în acelaşi timp trebuie să 

permită condamnatului să beneficieze de un proces penal în care să fie respectat principiul 

contradictorialităţii în adevăratul sens al cuvântului. Totodată, nu trebuie neglijat  principiul 

aflării adevărului ce poate căpăta consistenţă prin datele şi elementele noi pe care cel care 

solicită rejudecarea le poate prezenta organelor judiciare, date şi informaţii care pot pune într-o 

altă lumină întreaga stare de fapt şi pot releva aspecte noi cu privire la activitatea infracţională 

care a făcut obiectul cauzei. 

                                                 
6 A se vedea Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie, s. pen., dec. nr. 624 din 29 februarie 2012, 

www.scj.ro 
7 Este vorba despre cererea de rejudecare formulată în temeiul dispoziţiilor art. 5221 C. pr. pen. 

de către doi importanţi şi cunoscuţi oameni de afaceri. Raportat la complexitatea acelui dosar şi 

prin numărul impresionant de părţi civile în cauză, contrar spiritului legii în opinia noastră, 

magistraţii învestiţi cu judecarea cererii au apreciat că rejudecarea unei astfel de cauze este 

“inadmisibilă”. 
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Pe de altă parte, privind dreptul la apărare şi dintr-o altă perspectivă, este de netăgăduit 

faptul că fiind judecat în contumacie, chiar dacă celui judecat şi condamnat i s-ar asigura un 

apărător din oficiu sau ar beneficia de serviciile unui apărător ales 8, în mod inevitabil conţinutul 

dreptului la apărare ar fi viciat în mod esenţial, mai ales dacă cel judecat, indiferent de motive, a 

fost împiedicat să ia legătura cu apărătorul care îl reprezenta, care trebuia să-i susţină „apărarea” 

şi să-i apere interesele în faţa instanţei de judecată.  

Astfel, în condiţiile în care cel extrădat s-a aflat în imposibilitate de a lua contact cu 

apărătorul său, este evident că nu a existat nici un moment colaborarea absolut necesară şi 

esenţială dintre client şi avocat, acestuia din urmă fiindu-i imposibil să stabilească o strategie 

pertinentă cu privire la modul în care urma să exercite apărarea celui judecat în cauză. Chiar dacă 

din punct de vedere procedural apărătorul a depus eforturi susţinute pentru a da eficienţă 

dreptului la apărare, în sensul că a vegheat ca normele de procedură să fie respectate cu stricteţe, 

din punct de vedere a esenţei cauzei, acesta nu ar fi putut oferi consistenţă dreptului la apărare, în 

condiţiile în care nu cunoştea derularea reală a faptelor pentru care clientul său a fost trimis în 

judecată şi poziţia acestuia cu privire la aspectele imputate. 

De asemenea, în condiţiile în care, cel judecat în lipsă nu a luat niciodată cunoştinţă 

personal despre acuzaţiile care i se aduc, respectiv nu a cunoscut cu exactitate faptele, în 

materialitatea lor, cu privire la care era învinuit nu se poate susţine că ar fi beneficiat de o 

„apărare specilizată” în sensul pe care această noţiune îl are atât în legislaţia penală, cât şi în 

literatura de specialitate9. În acelaşi context, mai trebuie arătat că prin judecarea în contumacie, 

cel condamnat a fost privat şi de un alt element esenţial care intră în conţinutul dreptului la 

apărare, respectiv dreptul de a proba netemeinicia probelor administrate în vederea demonstrării 

vinovăţiei sale, inculpatul fiind singurul care, datorită informaţiilor şi datelor pe care le cunoaşte, 

poate să demonstreze lipsa de temeinicie a acestora.  

                                                 
8 În practică se întâmplă de foarte multe ori ca familia inculpatului sau chiar apropiaţii să-i 

angajeze acestuia un apărător ales care să-i asigure apărarea şi să-i reprezinte interesele, însă de 

cele mai multe ori clientul nu are posibilitatea să ia legătura cu apărătorul său şi nici măcar nu îl 

cunoaşte.  
9 A se vedea N. Jidovu, Dreptul la apărare al învinuitului şi inculpatului, Editura Rosetti, 

Bucureşti, 2004. 
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Rejudecarea cauzei unui condamnat în contumacie este, din punctul nostru de vedere, 

singura modalitate prin care s-ar putea conferi eficienţă principiului contradictorialităţii 

procesului penal, întrucât prin judecarea inculpatului în lipsă acest principiu a fost lipsit de 

conţinut. Pentru ca cel condamnat să poată beneficia de un proces echitabil în sensul avut în 

vedere de practica Curţii Europene a Drepturilor Omului10 este absolut necesar a se dispune o 

rejudecare a cauzei, astfel încât în condiţii de contradictorialitate reală, inculpatul să-şi poată 

exercita dreptul la apărare, încercând să-şi demonstreze nevinovăţia şi lipsa de pertinenţă a 

probelor care îi susţin vinovăţia. Contradictorialitatea procesului penal trebuie să se manifeste şi 

în raport cu susţinerile eventualilor coinculpaţi, cu ale părţii vătămate, cu cele ale martorilor şi 

evident cu susţinerile reprezentantului Ministerului Public, dându-i-se posibilitatea inculpatului 

de a adresa întrebări martorilor, părţii vătămate şi celorlalţi inculpaţi, de a da propriile declaraţii, 

de a pune concluzii în faţa instanţei şi de a avea dreptul la ultimul cuvânt. 

Or, în condiţiile în care nu a avut nici o clipă posibilitatea de a uza de aceste căi 

procesuale care dau consistenţă principiului contradictorialităţii, este normal şi imperios necesar 

ca, în vederea asigurării tuturor drepturilor esenţiale ale inculpatului, să i se permită acestuia să 

îşi susţină nevinovăţia în cadrul unui proces penal care să se desfăşoare într-un cadru procesual 

normal, chiar dacă acest lucru presupune rejudecarea unei cauze care a fost deja soluţionată 

printr-o hotărâre definitivă ce a intervenit, însă, în lipsa celui condamnat.   

Nu în ultimul rând, este indiscutabil faptul că prin rejudecarea cauzei s-ar maximiza 

efectele principiului aflării adevărului, în situaţia în care prin elementele şi datele noi pe care 

inculpatul le-ar releva în faţa instanţei de judecată, există posibilitatea ca întreaga stare de fapt 

reţinută în cauză să fie esenţialmente modificată, iar într-un final să se constate netemeinicia 

hotărârii de condamnare. În condiţiile în care este binescunoscut faptul că acest principiu trebuie 

să constituie fundamentul oricărui proces penal, întrucât numai prin aflarea adevărului cu privire 

la toate aspectele esenţiale ale cauzei se poate înfăptui scopul procesului penal, rejudecarea 

cauzei este necesară pentru ca soluţia pronunţată de către organele judiciare să fie în deplină 

                                                 
10 A vedea deciziile Curţii Europene a Drepturilor Omului în cauza: Pantea c. României, Ankerl 

c. Suediei, Farmakopoulos c. Belgiei, Raidl c. Austriei, Raf c. Spaniei, Dujarin c. Spaniei, 

Serreiano c. Italiei - în C. Bârsan, Convenţia europeană a drepturilor omului – Comentariu pe 

articole, vol. I, Editura All Beck, Bucureşti 2005.   
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concordanţă cu realitatea obiectivă, dar şi cu interesele societăţii care urmăreşte înfăptuirea 

justiţiei penale. 

Toate aceste considerente ne îndreptăţesc să susţinem că instituţia rejudecării prevăzută 

de art. 5221 C. pr. pen. are ca finalitate asigurarea şi garantarea respectării dreptului la un proces 

echitabil persoanei judecate şi condamnate în lipsă, iar apoi extrădată sau predată autorităţilor 

române în baza unui mandat european de arestare. Dacă discutăm însă de respectarea dreptului la 

un proces echitabil trebuie avut în vedere că în conţinutul acestuia intră şi principiul dreptului la 

apărare, principiul contradictorialităţii, principiul aflării adevărului, etc. 

3. Aspecte de neconstituţionalitate. Având în vedere scopul rejudecării speciale prevăzută 

de art. 5221 C. pr. pen., se pune problema neconstituţionalităţii alin. 1 a acestui articol, în sensul 

că se crează o inegalitate de tratament juridic între condamnatul judecat în contumacie ce a fost 

extrădat sau predat autorităţilor române în baza unui mandat european de arestare şi condamnatul 

judecat în lipsă pentru care nu s-a solicitat extrădarea ori nu s-a pus în executare un mandat 

european de arestare, dar care s-a predat singur autorităţilor judiciare române. Se opiniază că în 

acest context dispoziţiile art. 5221 al. 1 încalcă principiul egalităţii în faţa legii cuprins în art. 16 

şi al accesului liber la justiţie prevăzut de art. 21, ambele din Constituţia României 11. 

Apreciem la rândul nostru că poziţia exprimată mai sus este justă, însă Curtea 

Constituţională sesizată cu această excepţie de neconstituţionalitate a conchis că excepţia este 

inadmisibilă întrucât “autorul acesteia solicită, în realitate, adoptarea unei noi soluţii 

legislative”. Totodată, în susţinerea acestei decizii au fost invocate dispoziţiile art. 2 al. 3 din 

Legea nr. 47/1992, potrivit cărora "Curtea Constituţională se pronunţă numai asupra 

constituţionalităţii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa 

prevederile supuse controlului" 12. 

Oricum, aceste aspecte de neconstituţionalitate au fost avute în vedere şi remediate prin 

prevederile art. 466 şi următoarele din noul Cod de procedură penală 13 care permit oricărei 

persoane judecate şi condamnate în lipsă să solicite redeschiderea procesului penal. 

                                                 
11 A se vedea M. Tămaş, Reflecţii asupra unor dispoziţii neconstituţionale, în Revista de Drept 

Penal, nr. 4/2011, p. 112.  
12 A se vedea Curtea Constituţională, dec. nr. 99 din 13 februarie 2007. 
13 Adoptat prin Legea nr. 135/2010, publicată în Monitorul Oficial, partea I, nr. 486 din 15 iulie 

2010, care va intra însă în vigoare la data stabilită prin legea de punere în aplicare. 
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4. Condiţiile de admisibilitate ale unei astfel de cereri, sunt limitativ şi expres prevăzute 

de prevederile alineatului 1 ale art. 5221. Singurele cerinţe impuse de textul legal au în vedere ca: 

(1) petentul să fi fost judecat şi condamnat în lipsă, (2)să se obţină extrădarea sau predarea în 

baza unui mandat european de arestare a acestei persoane de către autorităţile române şi (3)să 

existe o cerere a condamnatului în acest sens. Dacă ultimele două condiţii nu ridică probleme 

deosebite cu privire la interpretarea şi aplicarea lor, prima condiţie a creat numeroase controverse 

atât în doctrină, cât şi în practica judiciară. 

Principala controversă este iscată de modalitatea de interpretare a sintagmei „judecat şi 

condamnat în lipsă”. Într-o interpretare restrictivă prin persoană judecată şi condamnată în lipsă 

s-ar înţelege inculpatul care nu a fost prezent la nicio şedinţă de judecată de la momentul 

sesizării instanţei şi până la momentul rămânerii definitive a hotărârii de condamnare14. Într-o 

interpretare mult mai laxă şi mai apropiată, spunem noi, de scopul instituţiei juridice analizată, o 

anumită nuanţare este mai mult decât necesară. Astfel nu trebuie pierdut din vedere faptul că 

raţiunea instituirii procedurii prevăzute de art. 5221 C. proc. pen. este respectarea dreptului la un 

proces echitabil şi transpunerea în dreptul procesual penal român a prevederilor Convenţiei 

Europene a Drepturilor Omului şi a practicii judiciare a Curţii Europene a Drepturilor Omului15, 

şi că îndeplinirea acestor condiţii trebuie analizată, respectiv interpretată în spiritul şi în 

concordanţă cu practica CEDO în materie. Ca atare, în măsura în care inculpatul nu a renunţat în 

mod expres şi neechivoc la dreptul său de a participa la propriul proces, judecarea sa în lipsă 

atrage încălcarea art. 6 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului şi trebuie să deschidă, în 

principiu, în mod obligatoriu, calea unei rejudecări în prezenţa inculpatului16. 

                                                 
14 A se vedea Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, s. pen., dec. nr. 5424/2007, dec. nr. 2684/2007, 

dec. nr. 2517/2007, dec. nr. 624/2012,  www.scj.ro 
15 A se vedea expunerea de motive a Legii nr. 281/2003 privind modificarea şi completarea 

Codului de procedură penală şi a altor legi speciale. 
16 Cu privire la faptul că sintagma “judecat şi condamnat în lipsă” nu trebuie interpretată în sens 

restrictiv a se vedea Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, s. pen., dec. nr. 560/2009, www.scj.ro sau 

Curtea de Apel Braşov, s. pen., dec. nr. 707/2008, www.portal.just.ro. În acelaşi sens, şi 

Judecătoria Sighetu - Marmaţiei, sent. pen. nr. 237/06.07.2012, rămasă definitivă prin nerecurare 

(nepublicată). 

http://www.scj.ro/
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Tocmai de aceea, apreciem că această condiţie va fi îndeplinită şi atunci când inculpatul a 

fost prezent la unul din termenele de judecată sau într-un anumit ciclu procesual, însă indiferent 

de motive, nu a participat la administrarea probaţiunii şi dezbaterea cauzei ce a avut ca finalitate 

pronunţarea unei hotărâri de condamnare. Totodată, apreciem că acestă condiţie va fi îndeplinită 

şi în situaţia în care petentul se afla pe teritoriul României în momentul în care a fost condamnat, 

părăsind ulterior teritoriul ţării noastre, întrucât textul de lege nu face absolut nici o distincţie cu 

privire la acestă situaţie. De asemenea, considerăm că nu are absolut nici un fel de relevanţă şi nu 

constituie un impediment în judecarea unei astfel de cereri faptul că cel condamnat s-a sustras cu 

rea-credinţă de la judecată sau pur şi simplu nu a cunoscut faptul că este judecat şi condamnat de 

către o instanţă română, fiind necesar doar ca acesta să fi fost judecat şi condamnat în lipsă17. În 

egală măsură apreciem că această procedură specială este aplicabilă şi în situaţia în care 

inculpatul care a fost judecat şi condamnat în lipsă a beneficiat pe întreaga desfăşurare a 

procedurii de un apărător ales angajat de el însuşi sau de către familie. 

Pe de altă parte, pentru a avea o imagine de ansamblu asupra a ceea ce s-a dorit să 

reprezinte această instituţie în dreptul procesual român şi care ar trebui să fie abordarea 

admisibilităţii unei astfel de cereri, credem că prevederile art. 5221 trebuie coroborate cu 

dispoziţiile art. 69, art. 72 al. 2 şi art. 32 al. 2  din Legea nr. 302/2004  privind cooperarea 

judiciară internaţională în materie penală, care instituie obligativitatea garantării dreptului la 

rejudecare persoanelor condamnate în lipsă. 

5. Procedura admisibilităţii în principiu nu este expres prevăzută şi reglementată ca etapă 

preliminară a judecării cererii întemeiată pe prevederile art. 5221. Cu toate acestea, atât practica 

judiciară, cât şi doctrina 18 au apreciat că o astfel de etapă există, are rolul şi importanţa ei în 

cadrul procedurii şi se concretizează printr-o încheiere ce trebuie să analizeze exclusiv condiţiile 

de admisibilitate, pronunţându-se asupra acesteia. În acest sens, într-o soluţie de caz 19, Înalta 

Curte de Casaţie şi Justiţie a arătat că „În faza de admitere în principiu în procedura rejudecării 

cauzei după extrădare, instanţa este obligată să efectueze verificări prealabile referitoare la 

                                                 
17 A se vedea Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie, s. pen., dec. nr. 2369/2005; în sens contrar, idem, 

dec. nr. 624/2012, www.scj.ro 
18 A se vedea M. L. Pamfil, Judecata în lipsă. Aspecte teoretice şi de practică judiciară, în 

Revista de Drept Penal, nr. 4/2011, p. 153.  
19 A se vedea Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie, s. pen., dec. nr. 5173/2007, www.scj.ro 
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caracterul definitiv al hotărârii pronunţate în cauză, la scopul extrădării persoanei condamnate, 

la modul în care a avut loc judecata iniţială, în lipsa condamnatului sau, dimpotrivă, în prezenţa 

acestuia. Prin încheierea de admitere în principiu a cererii de rejudecare a cauzei, instanţa 

fixează şi limitele în care va avea loc rejudecarea (...)”. 

Apreciem şi noi că o astfel de etapă preliminară este necesară şi prezintă importanţă. 

Astfel, în condiţiile în care se constată că cerinţele pentru admisibilitatea în principiu nu sunt 

întrunite cererea va fi respinsă ca inadmisibilă, fără a se trece la rejudecarea propriu-zisă a 

cauzei, lăsând eventual deschisă calea de atac incidentă în cauză potrivit art. 407 C. pr. pen. În 

situaţia în care se constată îndeplinite toate condiţiile de admisibilitate în principiu a cererii de 

rejudecare, potrivit art. 404 instanţa acordă termen pentru rejudecare, dar în acelaşi timp are 

posibilitatea de a dispune suspendarea, în tot sau în parte, a executării hotărârii de condamnare 

iniţială. O astfel de facultate a instanţei de fond nu există atâta vreme cât cererea de rejudecare 

nu a fost admisă în principiu.  

6. Nu vom insista asupra procedurii de rejudecare propriu-zisă întrucât prevederile art. 

405 al. 1 dispun că rejudecarea se face potrivit regulilor de procedură privind judecarea în primă 

instanţă. În acest sens facem trimitere la Titlul II, Capitolul II din Partea specială a Codului de 

procedură penală. 

Apreciem însă, că este necesar a face două observaţii. 

Prin Legea nr. 202/2010, în legislaţia noastră penală a fost introdusă procedura 

simplificată a judecăţii în cazul recunoaşterii vinovăţiei cuprinsă în prevederile art. 3201 

C.proc.pen. Poate această procedură să fie aplicată în cazul rejudecării speciale prevăzută de art. 

5221? Răspunsul nu poate fi decât afirmativ.  

Pe de o parte, procedura simplificată de judecare a cauzei în cazul recunoaşterii 

vinovăţiei reprezintă un veritabil beneficiu acordat inculpatului dispus să îşi recunoască 

vinovăţia şi probele administrate în faza de urmărire penală. Orice inculpat are posibilitatea de a 

uza de acest drept pe care legea il pune la dispoziţie. Acest drept trebuie recunoscut şi 

inculpatului judecat şi condamnat în lipsă care solicită rejudecarea sa potrivit art. 5221.  

Pe de altă parte, dispoziţiile art. 3201 se încadrează în prevederile Titlului II, Capitolul II 

din Partea specială a Codului de procedură penală ce reglementează regulile de judecată în primă 

instanţă. Or, atâta vreme cât legiuitorul nu a înţeles ca aplicabilitatea acestor prevederi speciale 

să fie exceptate în situaţia rejudecării prevăzute de art. 5221, acest drept nu poate fi îngrădit în 

mod arbitrar celui ce solicită şi i se încuviinţează rejudecarea. 
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Nu în ultimul rând, raportat la finalitatea cererii de rejudecare astfel cum am aratat-o mai 

sus, aplicarea art. 3201 se răsfrânge în mod benefic asupra situaţiei inculpatului rejudecat cu 

privire la individualizarea cuantumului sau a modalităţii de executare a pedepsei. 

De altfel, cu privire la admisibilitatea aplicării procedurii de judecată simplificată 

prevăzută de art. 3201 în cazul rejudecării potrivit prevederilor art. 5221, practica judiciară 

recentă s-a pronunţat în sens afirmativ 20. 

Cea de-a doua observaţie vizează situaţia în care inculpatul se declară nevinovat şi 

doreşte să obţină o soluţie de achitare. Într-o atare situaţie trebuie avute în vedere prevederile art. 

405 alin. 2 potrivit cărora instanţa de rejudecare va readministra probele ce au fost efectuate în 

cursul primei judecăţi doar în măsura în care găseşte necesar. 

În opinia noastră, o readministrare parţială, trunchiată a probaţiunii nu este în măsură să 

asigure dreptul la un proces echitabil, iar în situaţia dată contravine însuşi scopului rejudecării. 

Tocmai de aceea apreciem că textul legal mai sus arătat trebuie interpretat în spiritul lui şi 

raportat la procedura specială a rejudecării şi nu în litera lui care are în vedere exclusiv procedura 

revizuirii. 

7. Procedura rejudecării inculpaţilor judecaţi şi condamnaţi în lipsă potrivit dispoziţiilor 

noului Cod de procedură penală. Noua legislaţie procesual-penală preconizat a intra în vigoare 

reglementează în Partea specială, Titlul III – Judecata, Capitolul V – Căile extraordinare de atac, 

Secţiunea a 3-a, art. 466 – 470, o nouă cale extraordinară de atac, respectiv redeschidere proces 

penal – judecare în lipsa persoanei. 

Această nouă procedură permite practic redeschiderea şi rejudecarea oricărei cauze în 

situaţia în care inculpatul a fost judecat şi condamnat în lipsă înlăturând inechitatea dintre 

condamnaţi extrădaţi ori predaţi în baza unui mandat european de arestare şi condamnaţii aflaţi 

pe teritoriul României dar judecaţi în contumacie. 

Se impune precizarea că noua reglementare este mult mai bine structurată decât 

prevederile art. 5221 din actualul Cod de procedură penală, dar condiţiile de admisibilitate sunt 

mult mai restrictive. Fără a intenţiona a face o analiză detaliată a prevderilor art. 466 şi 

                                                 
20 A se vedea  Inalta Curte de Casaţie şi Justiţie, s. pen., dec. nr. 3369/2011 (www.scj.ro); în 

acelaşi sens, şi Judecătoria Sighetu - Marmaţiei, sent. pen. nr. 237/06.07.2012, rămasă definitivă 

prin nerecurare (nepublicată). 
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următoarele din Noul cod de procedură penală trebuie arătat că cererea de rejudecare poate fi 

făcută într-un termen de maxim şase luni de la data la care condamnatul a luat la cunoştinţă că s-

a desfăşurat un proces penal împotriva sa (art. 466 al. 1). În cazul persoanelor extrădate sau 

predate în baza unui mandat european de arestare acest termen de şase luni curge de la data 

predării condamnatului autorităţilor române (art. 466 al. 3). De asemnea, trebuie menţionat că 

dispoziţiile art. 466 al. 2 definesc cu exactitate noţiunea de persoană judecată în lipsă. Modificări 

esenţiale există şi în privinţa competenţei materiale de a judeca cererea de rejudecare – o astfel 

de cerere poate fi adresată, după caz, fie instanţei de fond, fie instanţei de apel – care a dispus 

condamnarea în lipsă (art. 467 al. 1). Spre deosebire de actuala reglementare, noile dispoziţii 

cuprind dispoziţii exprese cu privire la procedura preliminară a admiterii în principiu (art. 469), 

iar art. 470 arată că rejudecarea cauzei se va face potrivit regulilor de procedură a etapei 

procesuale pentru care s-a dispus redeschiderea procesului penal. 

Apreciem că noua reglementare a rejudecării constituie un pas înainte faţă de actualele 

prevderi ale art. 5221 din actualul Cod de procedură penală însă nu putem să nu remarcăm 

condiţiile mult mai restrictive de admisibilitate, ceea ce nu reprezintă în mod automat un plus 

pentru actul de justiţie. 

8. Concluzii. Aşa cum am arătat deja, singura motivaţie pentru care a fost introdus textul 

art. 5221  din Codul procedură penală este aceea ca inculpatul judecat în lipsă să poată beneficia 

de toate drepturile procesuale ale persoanei trimise în judecată, drepturi fundamentale a căror 

încălcare poate duce chiar la constatarea nulităţii absolute a întregii proceduri judiciare efectuate 

în faţa organelor judiciare, dar şi pentru a limita pe cât posibil o eventuală eroare judiciară.  

Procedura rejudecării speciale prevăzută de art. 5221 C. pr. pen. reprezintă o veritabilă 

garanţie a respectării dreptului la un proces echitabil, însă actuala reglementare extrem de 

lapidară, dar şi practica judiciară neunitară au creat numeroase dificultăţi în înţelegearea şi 

aplicarea acesteia. Oricum, atâta vreme cât avem o lege (dreaptă sau nedreaptă, blândă sau 

severă, clară sau interpretabilă), cu toţii, profesionişti ai dreptului sau simpli justiţiabili, avem 

obligaţia să o respectăm, să o interpretăm cu bună-credinţă şi să o aplicăm în folosul societăţii. 
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 Dacă atât instituţia tentativei, cât şi a infracţiunii complexe ridică, fiecare separat, reale 

probleme de interpretare şi aplicare, cu atât mai mult lucrurile vor fi mai dificil de soluţionat şi 

desluşit, cu cât aceste două instituţii fundamentale ale dreptului penal se intrepătrund şi 

interacţionează. 

 

Cuvinte cheie: tentativă, infracţiune complexă praeterintenţionată, încadrare juridică, 

infracţiune. 

 

 1. Categoria de infracţiuni complexe care conţin ca element circumstanţial agravant o 

acţiune sau o inacţiune incriminată distinct de legea penală, pune probleme deosebite din punct 

de vedere al instituţiei tentativei. 

 Din această categorie de infracţiuni complexe o deosebită atenţie a fost acordată 

tentativei în cazul infracţiunilor complexe praeterintenţionate, în special infracţiunilor de viol şi 

tâlhărie care au avut ca urmare moartea sau sinuciderea victimei, dar fără să se producă rezultatul 

acţiunii principale, adică, în exemplele date, fără să mai aibă loc relaţiile sexuale cu victima sau 

furtul bunului pe care autorul intenţiona să-l sustragă prin folosirea ameninţării sau violenţelor. 

Dezbaterile în doctrina şi practica judiciară pe această temă au fost numeroase, nereuşinu-se nici 

până în prezent să se ajungă la un punct de vedere comun. 

 2. În cazul în care rezultatul praeterintenţionat s-a produs pe linia acţiunii principale a 

infracţiunii complexe absorbite, nu s-a pus nicio problemă de încadrare juridică, deoarece chiar 

dacă acţiunea adiacentă a rămas în faza de tentativă, câtă vreme rezultatul final praeterintenţionat 

s-a produs – prin amplificarea din culpă a rezultatului acţiunii principale – infracţiunea 

praeterintenţionată apare în mod evident ca fiind consumată 1. De pildă, dacă în cazul infracţiunii 

                                                 
1 A se vedea D. Pavel, în Formele unităţii infracţionale în dreptul penal român, de V. 

Papadopol, D. Pavel, Casa de Editură şi Presă „Şansa” SRL, Bucureşti, 1992, p. 229. 
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de viol care a avut ca urmare moartea victimei, dacă acest din urmă rezultat ar fi fost provocat de 

actul sexual la care a fost supusă victima şi nu de exercitarea violenţelor asupra acesteia.  

 3. Aşa cum am menţionat, problemele deosebite de încadrare juridică au apărut în cazul 

în care rezultatul praeterintenţionat s-a produs pe linia acţiunii adiacente a infracţiunii complexe 

absorbite, iar infracţiunea căreia îi aparţine acţiunea principală a rămas în faza tentativei, adică s-

a produs moartea victimei ca urmare a exercitării violenţelor asupra acesteia, dar nu s-a produs şi 

rezultatul acţiunii principale de furt (în cazul tâlhăriei care a avut ca urmare moartea victimei) 

sau exercitarea actelor sexuale (în cazul infracţiunii de viol care a avut ca urmare moartea 

victimei). Au fost propuse în doctrină şi jurisprudenţă mai multe soluţii, total diferite, pentru 

rezolvarea acestei probleme. 

A. Prima soluţie propusă în aceste cazuri a fost aceea ca aceste fapte să fie considerate şi 

sancţionate ca tentativă la infracţiunea praeterintenţionată, deoarece nu s-a produs rezultatul 

acţiunii principale a infracţiunii complexe, ci doar rezultatul acţiunii adiacente, care însă nu are 

nicio relevanţă asupra formei infracţiunii complexe.  

În favoarea acestei soluţii se aduce şi un argument de text, în sensul că art. 204 C. pen. şi 

art. 222 C. pen. sancţionează tentativa atât la infracţiunea de viol cât şi la infracţiunea de tâlhărie, 

fără a se face vreo distincţie în funcţie de modalităţile acestor infracţiuni, concluzionându-se deci 

că este posibilă şi sancţionabilă tentativa acestor infracţiuni şi în modalitatea praeterintenţionată, 

când au avut ca urmare moartea victimei. 

Principalul reproş care a fost adus acestei soluţii este acela că ea duce la consecinţe 

inacceptabile pe plan sancţionator, deoarece aplicându-se regimul de sancţionare al tentativei, 

prevăzut în art. 21 C. pen., s-ar ajunge la limite de pedeapsă mai reduse decât dacă era săvârşită 

doar infracţiunea absorbită de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte. Se susţine că s-ar încălca 

în acest mod principiul după care infracţiunea complexă absoarbe integral pericolul social al 

infracţiunilor care o alcătuiesc neputând fi sancţionată decât cu o pedeapsă egală ori mai mare 

decât aceea care s-ar aplica pentru vreuna din infracţiunile componente; infracţiunea complexă 

nu constituie o modalitate legală de atenuare a răspunderii penale pentru infracţiunea absorbită 2. 

O altă critică adusă acestei soluţii a fost aceea că la infracţiunea complexă 

praeterintenţionată nu ar fi posibilă tentativa, deoarece atât producerea rezultatului cât şi poziţia 

                                                 
2 A se vedea G. Antoniu, Omor. Intenţie indirectă. Viol agravat. Tentativă (II), în R.R.D. nr. 

4/1980, p. 57. 
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subiectivă a culpei, care caracterizează rezultatul mai grav – moartea victimei – exclud ideea că 

infracţiunea praeterintenţionată, în conţinutul său integral, s-ar putea afla în stare de tentativă3. S-

a mai susţinut că existenţa infracţiunii praeterintenţionate în compunerea infracţiunii complexe 

(infracţiune care presupune culpa subiectului în raport cu rezultatul mai grav) face discutabilă 

chiar ideea unui act de executare a infracţiunii complexe, punându-se întrebarea cum ar putea o 

asemenea acţiune complexă (formată din acte de executare intenţionate şi din fapte consumate 

praeterintenţionate) să constituie o punere în executare a hotărârii de a comite infracţiunea 

complexă – astfel constituită în ansamblul său? 4  

În sprijinul opiniei că la infracţiunile complexe praeterintenţionate nu ar fi posibilă 

tentativa s-a mai adus şi faptul că în art. 189 al. 5 C. pen., în urma modificării prin Decretul-Lege 

nr. 112/1990, se prevede expres că la infracţiunea de lipsire de libertate în mod ilegal se 

sancţionează tentativa doar în cazul celorlalte modalităţi ale infracţiunii, nu şi în cazul modalităţii 

lipsirii de libertate care a avut ca urmare moartea victimei; s-a considerat că nesancţionarea 

tentativei şi la această din urmă modalitate nu constituie o omisiune întâmplătoare, ci tocmai 

faptul că legiuitorul a avut, de această dată, în vedere faptul că tentativa la infracţiunile 

praeterintenţionate nu ar fi posibilă 5.  

Acestei ultime critici i s-a răspuns că există o diferenţă calitativă între tentativa la o 

infracţiune unica naturală şi tentativa la o infracţiune complexă, doar în primul caz fiind valabilă 

regula după care nu este posibilă tentativa la o infracţiune praeterintenţionată (de exemplu la 

infracţiunea de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte). În cazul infracţiunii complexe 

praeterintenţionate tentativa este posibilă, deoarece, având caracterul unui act de executare a unei 

acţiuni complexe, infracţiunea absorbită poate să constea chiar într-o faptă săvârşită cu 

praeterintenţie, autorul acţionând şi în acest caz în vederea producerii unui rezultat care se află 

dincolo de rezultatul infracţiunii absorbite 6. 

                                                 
3 A se vedea D. Pavel, Cu privire la încadrarea juridică a tentativei de viol care a avut ca 

urmare moartea sau sinuciderea  victimei (II), în R.R.D. nr. 3/1982, p. 35. 
4 A se vedea G. Antoniu, Unele reflecţii cu privire la tentativa în cazul infracţiunii complexe, în 

R.R.D. nr. 10/1983, p. 46.  
5 A se vedea C. Butiuc, op. cit., p. 135. 
6 A se vedea G. Antoniu, Omor. Intenţie indirectă. Viol agravat. Tentativă, în RRD nr. 4/1980, p. 

58 - 59. 
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4. În literatura de specialitate au mai fost exprimate o serie de opinii care ar putea fi 

considerate variante ale celei menţionate anterior, în sensul că în speţele analizate am fi în 

prezenţa unei tentative la infracţiunea complexă praeterintenţionată. 

Astfel, într-o opinie s-a susţinut că în aceste cazuri am fi în prezenţa unei tentative la 

infracţiunile de viol sau tâlhărie care au avut ca urmare moartea victimei, dar nu se va aplica 

tratamentul sancţionator al tentativei, prevăzut de art. 21 C.pen. ci tratamentul sancţionator al 

faptei consumate 7. Această soluţie a fost adoptată şi de fostul Tribunal Suprem în mai multe 

decizii de speţă 8. S-a răspuns că această opinie este criticabilă pe de o parte deoarece reţinerea 

tentativei conduce automat la aplicarea art. 21 C. pen., legea neprevăzând nicio excepţie în afara 

celor din art. 22 C. pen. (desistarea sau împiedicarea producerii rezultatului), iar pe de altă parte 

deoarece s-ar crea o situaţia inacceptabilă în cazul în care agentul ar comite fapta în condiţiile 

art. 189 al. 4 C. pen., pentru că acceptându-se că există tentativă, aceasta nu ar fi sancţionată, 

potrivit art. 189 al. 5 C. pen. 9. 

De asemenea, într-o altă opinie, s-a susţinut că în situaţiile de mai sus am fi în prezenţa 

unei tentative relative, care ar consta în punerea în executare a hotărârii de a săvârşi infracţiunea, 

însă executarea şi-a produs efectul doar parţial 10. S-a răspuns acestei susţineri că, pentru 

argumentarea conceptului de „tentativă relativă”, autorul opiniei prezentate nu face altceva decât 

                                                 
7 A se vedea H. Diaconescu, Delimitare dintre tentativa şi infracţiunea consumată în cazul 

tâlhăriei care a avut ca urmare praeterintenţionată moartea victimei (I), în R.R.D. nr. 12/1988, 

p. 48. 
8 A se vedea Tribunalul Suprem, s. pen., dec. nr. 112/1979, în R.R.D. nr. 4/1980, p. 54; 

Tribunalul Suprem, s. pen., dec. nr. 197/1980, în R.R.D. nr. 9/1980, p. 66; Tribunalul Suprem, s. 

pen. dec. nr. 2070/1981, în R.R.D. nr. 1/1983, p. 71; Tribunalul Suprem, s. pen., dec. nr. 

2187/1986, în R.R.D. nr. 9/1987, p. 80. 
9 A se vedea R. Chiriţă, Tentativa la infracţiunile complexe praeterintenţionate, în Revista de 

drept penal nr. 1/2000, p. 54. 
10 A se vedea M. Petrovici, G. L. David, Structura şi regimul juridic al infracţiunii 

praeterintenţionate atunci când infracţiunea de bază a rămas în forma tentativei (I), în R.R.D. 

nr. 1/1986, p. 43; M. Petrovici, Discuţii în legătură cu încadrarea şi pedeapsa aplicabilă în caz 

de infracţiune de omor asupra a două sau mai multor persoane, atunci când numai una dintre 

victime a decedat (I), în Dreptul nr. 4/1990, p. 40. 
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să adauge la  lege, atunci când vorbeşte de efect produs parţial, ceea ce ar fi inadmisibil 11. Prin 

faptul că se susţine că, la infracţiunile complexe praeterintenţionate, tentativa vizează doar unul 

din elementele unităţii legale, s-a creat şi o disociere a conţinutului infracţiunii 

praeterintenţionate în infracţiunea de bază rămasă în forma tentativei şi rezultatul 

praeterintenţionat produs, ceea ce ar fi criticabil, deoarece disocierea produsă nu este prevăzută 

de   lege12. 

5. B. A doua soluţie propusă de doctrină pentru încadrarea juridică a faptei complexe 

praeterintenţionate, în cazul în care nu s-a consumat acţiunea principală, este aceea că în acest 

caz ar trebui desfăcută unitatea de infracţiune, chiar în lipsa temeiului legal, şi sancţionat 

făptuitorul pentru fapta praeterintenţionată comisă (art. 183 C. pen.) în concurs ideal cu tentativa 

la infracţiunea intenţionată (art. 20, rap. la art. 211 al. 1 C. pen. sau art. 20, raportat la art. 197 al. 

1 C. pen. sau art. 189 al. 1 C. pen.) 13. Se adoptă astfel, prin analogie, soluţia din cazul 

infracţiunii complexe prevăzută în art. 176 al. 1 lit. b C. pen., când de asemenea are loc o 

desfacere a unităţii legale de infracţiune în situaţia în care s-a produs moartea doar a uneia din 

persoanele vizate de autor. 

O discuţie aparte în cadrul acestei opinii o presupune infracţiunea de tâlhărie care a avut 

ca urmare moartea victimei, când se precizează că în urma desfacerii unităţii legale de 

infracţiune ar trebui reţinută, în concurs cu infracţiunea de loviri sau vătămări cauzatoare de 

moarte, tentativa la infracţiunea de tâlhărie în forma simplă şi nu tentativa la infracţiunea de furt 

(care este ce-a de-a doua componentă a infracţiunii de tâlhărie), deoarece violenţele comise de 

făptuitor nu trebuie privite izolat de scopul în vederea căruia au fost exercitate, care este acela de 

a înlesni sau a ascunde comiterea unui furt 14. 

Soluţia desfacerii unităţii de infracţiune se bazează pe ideea de a corecta o evidentă 

necorelare legislativă, mergându-se pe ideea că legiuitorul, neputând să fie absurd, a urmărit să 

menţină unitatea de infracţiune numai în limitele în care nu se abdică de la principiul conform 

căruia pedeapsa pentru infracţiunea complexă trebuie să fie mai mare decât cea pentru fiecare din 

                                                 
11 A se vedea C. Butiuc, op. cit., p. 133. 
12 Ibidem. 
13 A se vedea R. Chiriţă, op. cit., p. 56. În acest sens, a se vedea şi F. Streteanu, Tratat de drept 

penal. Partea generală, vol. I, Editura C. H. Beck, Bucureşti, 2008, p. 648 - 649. 
14 A se vedea R. Chiriţă, op. cit., p. 60. 
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faptele ce o compun 15. Ori de câte ori s-ar ivi o asemenea necorelare, unitatea legală s-ar 

„desface de la sine”16. Dacă însă pedepsele ar fi corelate, astfel încât pedeapsa pentru tentativa 

la infracţiunea complexă praeterintenţionată să fie cel puţin egală cu pedeapsa pentru 

infracţiunea consumată absorbită, se susţine că unitatea legală nu s-ar mai desface, trebuind să fie 

reţinută tentativa la infracţiunea praeterintenţionată, dându-se ca exemplu în acest sens 

infracţiunile de viol sau tâlhărie care au produs vătămări corporale grave victimei, cazuri în care 

pedepsele sunt corelate astfel încât aplicându-se pedeapsa pentru tentativă la aceste infracţiuni, 

se depăşeşte pedeapsa pentru infracţiunea prevăzută de art. 182 al. 1 C. pen.17. Deci, în această 

opinie se va reţine fie tentativa la infracţiunea complexă praeterintenţionată, fie concursul ideal 

de infracţiuni, menţinându-se sau desfăcându-se unitatea legală, doar în funcţie de cuantumul 

pedepselor prevăzute de lege la un moment dat pentru infracţiunea complexă şi pentru 

infracţiunile ce intră în compunerea acesteia.  

Principalele critici aduse acestei soluţii au fost că o asemenea rezolvare ar fi nerealistă, pe 

de o parte pentru că este dificil de identificat segmentele intenţionate şi praeterintenţionate din 

acţiunea autorului, iar pe de altă parte pentru că ele nu ar putea fi separate, fiecare act al acţiunii 

unice (praeterintenţionate) având comprimată în el forţa producerii urmărilor praeterintenţionate; 

de altfel această neputinţă de a exprima juridic realitatea menţionată l-a determinat pe legiuitor să 

incrimineze distinct, ca infracţiune de sine stătătoare, fapta de lovire sau vătămare corporală 

cauzatoare de moarte (art. 183) 18.  

S-a răspuns acestor critici că identificarea şi separarea segmentelor intenţionate de cele 

praeterintenţionate ale acţiunii făptuitorului nici nu este necesară deoarece segmentele 

intenţionate fac parte, în acelaşi timp şi din cele praeterintenţionate, această formă de vinovăţie 

înglobând atât elemente de intenţie, cât şi de culpă, iar în plus, fiind într-o ipoteză de concurs 

ideal, segmentele acţiunii unice nici nu au cum să fie separate; de exemplu, atunci când cu ocazia 

                                                 
15 A se vedea G. Antoniu, Omor. Intenţie indirectă. Viol agravat. Tentativă (II), în RRD nr. 

4/1980, p. 57; R. Chiriţă, op. cit., p. 59. 
16 A se vedea G. Antoniu, Omor. Intenţie indirectă. Viol agravat. Tentativă (II), op. cit., p. 57. 
17 A se vedea R. Chiriţă, op. cit., p. 59. 
18 A se vedea G. Antoniu, Unele reflecţii cu privire la tentativa în cazul infracţiunii complexe, în 

R.R.D. nr. 10/1983, p. 46. 
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unui accident de circulaţie, agentul vatămă integritatea corporală a două persoane, nu se poate 

vorbi de separarea elementelor celor două infracţiuni 19.  

O altă critică adusă acestei soluţii a fost aceea că n-ar fi în măsură să exprime strânsa 

legătură dintre lovire, vătămare, şi producerea morţii victimei şi că n-ar evidenţia nici legătura 

indisolubilă dintre lovire, vătămare şi împrejurările în care s-a produs moartea victimei (violul, 

furtul, avortul); ar rămâne, prin urmare nesesizate şi nevalorificate prin această soluţie, realităţi 

evidente, susceptibile să agraveze substanţial fapta complexă săvârşită de autor 20. S-a răspuns 

acestei critici că această legătură ar putea fi evidenţiată şi valorificată prin reţinerea unui concurs 

caracterizat şi aplicarea unui spor ridicat, în al doilea rând, legătura dintre cele două fapte nu este 

atât de indisolubilă încât să nu fie de conceput tratarea lor separată, iar în al treilea rând 

acceptarea acestui punct de vedere ar conduce la inechitate, pentru că ar face ineficientă 

desistarea sau împiedicarea producerii rezultatului pentru fapta tentată 21. 

S-a mai afirmat că soluţia este discutabilă şi pentru faptul că nu se poate desface pe cale 

judiciară unitatea infracţională instituită prin lege, ea rămânând exclusiv în competenţa celui care 

a instituit-o 22. În cazul desistării şi împiedicării producerii rezultatului chiar legea ar permite 

desfacerea unităţii legale de infracţiune, prin art. 22 al. 2 C. pen. 

6. C. În sfârşit, o ultimă soluţie propusă pentru rezolvarea acestei probleme a fost aceea a 

reţinerii formei consumate a infracţiunii complexe praeterintenţionate, în cazul în care s-a produs 

moartea victimei, chiar dacă acţiunea principală nu ar fi fost consumată. 

Pentru motivarea acestei soluţii s-au adus însă argumente destul de diferite, care să o 

fundamenteze din punct de vedere teoretic. 

Într-o primă opinie s-a susţinut că faptul că acţiunea adiacentă a infracţiunii de bază 

produce rezultatul mai grav prevăzut de lege face ca această acţiune, ce fusese adiacentă în 

infracţiunea de bază, să se convertească în acţiune principală, căci ea este cea care a generat 

                                                 
19 A se vedea R. Chiriţă, op. cit., p. 58. 
20 A se vedea G. Antoniu, Unele reflecţii cu privire la tentativa în cazul infracţiunii complexe, în 

R.R.D. nr. 10/1983, p. 46. 
21 A se vedea R. Chiriţă, op. cit., p. 58. 
22 A se vedea C. Butiuc, op. cit, p. 130. 
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rezultatul 23. S-a mai adăugat că, dată fiind gravitatea rezultatului produs – moartea victimei – nu 

se poate spune că obiectul juridic principal este apărarea patrimoniului sau a libertăţii sexuale a 

persoanei 24. În mod întemeiat s-a criticat această ultimă susţinere pentru că obiectul juridic 

principal nu este dat de gravitatea faptei, ci de ceea ce legea urmăreşte să apere prin incriminarea 

acesteia25. 

Într-o a doua opinie, se susţine că în justificarea soluţiei privind reţinerea infracţiunii 

complexe praeterintenţionate în formă consumată şi nu în forma tentativei, în cazul în care nu s-a 

consumat acţiunea principală, trebuie eliminată ca fiind artificială orice ierarhizare (subordonare) 

a acţiunilor în cadrul infracţiunii complexe, acestea trebuind considerate ca aflându-se pe acelaşi 

plan, ele vizând, împreună nu separat, ocrotirea unor raporturi social - juridice unitare, nu 

diferenţiate 26. Se mai susţine că întrucât raportarea trebuie făcută nu la una sau la alta dintre 

infracţiunile componente (pentru că o asemenea raportare nici nu ar putea fi făcută întrucât ele 

şi-au pierdut autonomie şi apar contopite sau absorbite unele în altele) ci la infracţiunea 

complexă în ansamblul ei, concluzia pe care am trage-o este că din moment ce unele dintre 

rezultate s-au produs, infracţiunea trebuie considerată ca fiind consumată parţial (o situaţie care 

este posibilă în cazul infracţiunii complexe) şi atunci întreaga problemă s-ar reduce doar la o 

chestiune de individualizare a pedepsei27.  

S-a replicat acestui punct de vedere că acceptarea lui ar duce la schimbări majore ale 

practicii judiciare urmând a considera, spre exemplu, că acela care, prin efracţie pătrunde într-o 

locuinţă pentru a fura şi este surprins în acel moment comite un furt consumat deoarece acţiunea 

secundară, distrugerea, a fost consumată 28. 

                                                 
23 A se vedea D. Pavel, în Formele unităţii infracţionale în dreptul penal român, de V. 

Papadopol, D. Pavel, cit. supra, p. 230. 
24 A se vedea D. Pavel, Infracţiunea complexă: Structură. Criterii de deosebire de concursul de 

infracţiuni, în Justiţia Nouă nr. 11/1964, p. 56. 
25 A se vedea R. Chiriţă, op. cit, p. 55. 
26 A se vedea V. Pătulea, Delimitarea dintre tentativa şi infracţiunea consumată în cazul 

tâlhăriei care a avut ca urmare praeterintenţionată moartea victimei (II), în RRD nr. 12/1988, p. 

57. 
27 Ibidem. 
28 A se vedea R. Chiriţă, op. cit., p. 55. 
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În sfârşit, într-o altă opinie s-a argumentat soluţia pe ideea că ori de câte ori legiuitorul 

cuprinde într-o infracţiune complexă o infracţiune praeterintenţionată, are loc o modificare a 

caracterului întregii infracţiuni complexe. Aceasta devine o infracţiune complexă 

praeterintenţionată. Acţiunea principală din cadrul infracţiunii complexe praeterintenţionate 

capătă în această viziune caracterul unei circumstanţe de agravare a infracţiunii 

praeterintenţionate, expresie a pericolului social sporit al faptei comise în condiţiile speciale 

(viol, avort, furt, etc.) ale faptei absorbante; infracţiunea complexă subzistă indiferent dacă 

acţiunea absorbantă a fost integral realizată ori nu, deoarece pericolul menţionat rezultă nu numai 

din producerea efectivă a consecinţelor pe care le implică această acţiune, dar chiar prin 

comiterea acţiunii praeterintenţionate în legătură cu încercarea de a săvârşi asemenea acţiuni 

ilicite grave, cum ar fi constrângerea victimei la viol, întreruperea cursului sarcinii, sustragerea 

de bunuri, etc.  

Spre deosebire de opinia anterioară, se susţine că modelul legal al infracţiunii complexe 

ar rămâne neschimbat, infracţiunea complexă continuând să aibă acelaşi obiect juridic 

(conversiunea acţiunii adiacente în acţiune principală ar conduce, dimpotrivă, la ideea 

modificării obiectului juridic şi la transformarea de pildă a infracţiunii de viol dintr-o infracţiune 

privitoare la viaţa sexuală într-o infracţiune contra vieţii) 29.  

În contracararea acestei opinii s-a susţinut că tâlhăria sau violul care au avut ca urmare 

moartea victimei sunt forme agravate ale infracţiunilor de bază şi nu infracţiuni distincte, 

praeterintenţionate; ele îşi păstrează natura juridică, caracterul şi esenţa de infracţiuni complexe 

intenţionate, rezultatul mai grav praeterintenţionat survenit neschimbând caracterul şi natura lor, 

ci doar le conferă o gravitate socială sporită, constituind agravante ale unei infracţiuni complexe 

intanţionate 30. 

Pe lângă argumentele teoretice expuse anterior, în doctrină au mai fost promovate, în 

susţinerea soluţiei că infracţiunea complexă praeterintenţionată care a avut ca urmare moartea 

victimei trebuie considerată consumată chiar dacă nu s-a produs rezultatul acţiunii principale, şi 

                                                 
29 A se vedea G. Antoniu, Unele reflecţii cu privire la tentativa în cazul infracţiunii complexe, în 

R.R.D. nr. 10/1983, p. 46. 
30 A se vedea R. Chiriţă, op. cit., p. 55-56. Se invocă în susţinerea acestei opinii şi C. Bulai, în 

Explicaţii teoretice ale Codului penal român. Partea specială, vol. III, de V. Dongoroz, ş.a., 

Editura Academiei R.S.R., Bucureşti, 1971, p. 361. 
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argumentele expuse anterior cu privire la imposibilitatea existenţei tentativei în cazul 

infracţiunilor complexe praeterintenţionate. 

7. În practica fostului Tribunal Suprem, s-a statuat de asemenea că în aceste cazuri nu 

mai este relevantă forma în care s-a s-a realizat activitatea infracţională, prin tâlhărie consumată 

sau tentativă de tâlhărie, ci întreaga activitate trebuie raportată la rezultatul final, moartea 

victimei, care constituie temeiul agravării faptei săvârşite31. În acelaşi mod a decis fosta instanţă 

supremă şi în cazul infracţiuni de viol care a avut ca urmare sinuciderea victimei, folosind tot 

motivarea că sinuciderea victimei face ca infracţiunea de viol în formă praeterintenţionată să fie 

în formă consumată, chiar dacă infracţiunea intenţionată (de viol) componentă a infracţiunii 

complexe a rămas în faza de tentativă 32. 

8. Faţă de aceste dificultăţi de încadrare a faptelor complexe praeterintenţionate, în cazul 

în care s-a produs rezultatul agravant, fără să se producă şi rezultatul acţiunii principale, în 

doctrină s-a făcut propunerea adoptării unor prevederi speciale, care ar putea fi prevăzute fie în 

partea generală, ca o regulă derogatorie a reglementării tentativei în cazul infracţiunii complexe 

praeterintenţionate, fie în conţinutul unor infracţiuni complexe determinate (de exemplu, în cazul 

infracţiunilor de avort, viol, tâlhărie), extinzând soluţia şi cu privire la infracţiunea de vătămare 

corporală gravă, când este urmarea praeterintenţionată a săvârşirii unei fapte din conţinutul 

infracţiunii complexe 33.  

Autorii noului Cod penal, adoptat prin Legea nr. 286/2009, au ţinut cont de aceste 

sugestii şi au inserat în art. 36 al. 3 din noul Cod penal, ca o soluţie generală pentru infracţiunile 

complexe praeterintenţionate, prevederea că „dacă s-a produs numai rezultatul mai grav al 

acţiunii secundare, se sancţionează cu pedeapsa prevăută de lege pentru infracţiunea complexă 

consumată”. S-a rezolvat astfel problema punctuală a tentativei la infracţiunea complexă 

praeterintenţionată, adoptându-se ultimul punct de vedere expus anterior cu privire la această 

controversă, dar s-a creat o ficţiune juridică, deoarece în realitate infracţiunea principală din 

cadrul infracţiunii complexe nu s-a consumat. Rămâne de reflectat dacă nu ar fi fost mai potrivit 

                                                 
31A se vedea Tribunalul Suprem, secţia penală, decizia nr. 741/1980, în R.R.D. nr. 12/1980, p. 

63. 
32 A se vedea Tribunalul Suprem, s. pen., dec. nr. 197/1980, în R.R.D. nr. 9/1980, p. 66. 
33 A se vedea G. Antoniu, Unele reflecţii cu privire la tentativa în cazul infracţiunii complexe, în 

R.R.D. nr. 10/1983, p. 47. 
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ca pentru aceste cazuri, ca şi pentru toate cazurile atipice în care aplicarea regulilor generale ar 

duce la consecinţe inacceptabile (cum ar fi, de exemplu, la o pedeapsă mai redusă decât cea 

prevăzută pentru infracţiunea absorbită), nu ar fi fost mai potrivită adoptarea celei de-a doua 

soluţii din cele expuse anterior, anume desfacerea unităţii legale de infracţiune.  

Pe lângă faptul că ar fi corespuns mai bine realităţii de fapt, aceasta ar fi avut şi avantajul 

că ar fi constituit un temei legal pentru rezolvarea tuturor cazurilor de acest gen, cum este şi cel 

soluţionat de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prin Decizia nr. V/2006, prin care s-a admis 

recursul în interesul legii şi s-a stabilit că actele de violenţă cu intenţia de a ucide, săvârşite în 

aceeaşi împrejurare, asupra a două persoane, dintre care una a decedat, constituie atât 

infracţiunea de omor simplu, calificat sau deosebit de grav comis asupra unei singure persoane, 

cât şi tentativa de omor, după caz, simplu, calificat sau deosebit de grav, aflate în concurs. 

Soluţia consacrată în acest caz este desfacerea infracţiunii complexe prevăzută de art. 176 al. 1 

lit. b C. pen. în infracţiunile componente, fără însă să existe un temei legal pentru aceasta. 
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RĂZBUNAREA PENTRU AJUTORUL DAT JUSTIŢIEI 

 

                                                                                                              FLORIN   RADU                                                                                 

                                                                                                    Avocat  –  Baroul  Hunedoara   

 

 Noul Cod penal, aducând numeroase noutăți în sfera de incriminare a dreptului penal 

român, faţă de precedenta reglementare, prevede, în textul art. 274, sancționarea faptei unei 

persoane, de a savârşi o infracţiune împotriva cuiva care a formulat o plângere penală, a dat 

declaraţii sau a prezentat probe într-un litigiu judiciar ori într-o procedură extrajudiciară.  

 

Cuvinte cheie: răzbunare,infracţiune,justiţie, plângere penală, noul cod penal. 

 

I. Aprecieri introductive. Aşa cum chiar iniţiatorul său – Guvernul Romaniei – arată în 

“expunerea de motive”, noul cod penal al României 1 apare ca un moment de o importanţă 

deosebită în evoluţia legislativă a statului român şi a societăţii noastre. Având rolul de a 

compensa deficienţele actualei reglementări penale, acesta îşi propune să creeze un cadru 

legislativ modern, în concordanţă cu sistemele juridice penale din ţările cu tradiţie in acest 

domeniu (Italia, Germania, Franţa, Spania), să reunească în cadrul lui reglementări de natura 

penală din actualele legi speciale, să asigure o cât mai mare respectare a principiului 

accesibilităţii şi previzibilităţii legii. 

 Atât cât poate fi evaluat un nou cod penal, înainte de a intra în vigoare, putem afirma că, 

în mare masură, scopul iniţiatorului şi a specialiştilor ce au contribuit fundamental la elaborarea 

sa a fost atins, fiind realizate dezideratele îndrăzneţe ale acestora. Rămâne, bineînţeles, ca 

trecerea timpului, modul în care se va reflecta în practica judiciară şi impactul pe care îl va avea 

în domeniul criminalităţii să ne arate cu adevarat dacă este aşa sau nu 2. 

                                                 
1 Adoptat prin legea nr. 286/2010, publicată în Monitorul  Oficial, partea I, nr. 510 din 24 iulie 

2009 şi care, potrivit art. XIII din aceeaşi lege, va intra în vigoare la o dată care va fi stabilită în 

legea pentru punerea lui în aplicare. 
2 Există, totuşi, şi reglementări discutabile în noul Cod penal, cum ar fi: scăderea nejustificată a 

limitelor speciale de pedeapsă ale multor infracţiuni; eliminarea înşelăciunii în convenţii şi cu 



 48 

 În concret, la pct. 2.66 din expunere, se arată că, “prin această nouă reglementare, aflată 

în strânsă corelare cu infracţiunea de influenţare a declaraţiilor, se urmăreşte de asemenea 

protejarea libertăţii de voinţă a persoanelor care sprijină activitatea de înfăptuire a justiţiei prin 

sancţionarea mai severă a actelor de răzbunare comise prin săvârşirea unor infracţiuni împotriva 

unei persoane ori a unui membru de familie al acesteia pe motiv că a sesizat organele de urmărire 

penală, a dat declaraţii ori a prezentat probe într-o cauză penală, civilă sau în orice altă procedură 

judiciară”.  

 

         II.    Conţinutul legal. Conform art. 274 (cu titlul marginal “Răzbunarea pentru ajutorul 

dat justiţiei”, situat în Titlul IV, “Infracțiuni contra infaptuirii justitiei”, din Legea nr. 286/2009 

(noul Cod penal al României), fapta constând în săvarşirea unei infracţiuni impotriva unei 

persoane ori a unui membru de familie al acesteia, pe motiv că a sesizat organele de urmărire 

penală, a dat declaraţii ori a prezentat probe intr-o cauză penală, civilă sau in orice altă 

procedură dintre cele prevăzute in art. 273, se sancţionează cu pedeapsa prevăzută de lege 

pentru acea infracţiune, ale cărei limite speciale se majorează cu o treime. 

 

III. Condiţii preexistente 3 

 A. Obiectul infracţiunii 

a) Obiectul juridic generic îl reprezintă – dată fiind situarea infracțiunii în titlul 

dedicat ocrotirii desfasurarii activitatilor specifice justitiei 4 - relațiile sociale referitoare la 

                                                                                                                                                             
cec-uri fără acoperire etc; a se vedea pentru detalii şi pentru o opinie concordantă, G. Ivan, M. C. 

Ivan, Unele inovaţii discutabile ale noului Cod penal, în Dreptul nr. 11/2012, p. 88 - 107.  
3 În doctrinele de drept penal din vestul Europei există tendinţa de a se analiza infracţiunile în 

baza unei structuri a conţinutului constitutiv sensibil diferită de cea cu care suntem noi obişnuiţi, 

în doctrina română; totuşi, pentru a respecta tradiţia noastră, vom adopta aceeaşi structură pentru 

a analiza infractiunea ce face obiectul studiului nostru; a se vedea, pentru detalii, K. Guiu, M. 

Voicu, Reflecţii privind conţinutul părţii speciale a dreptului penal şi structura conţinutului 

generic al infracţiunii, în Dreptul nr. 12/2010, p. 172 - 190. 
4 Alături de infracțiunile de: nedenunţare, omisiunea sesizării, inducerea în eroare a organelor 

judiciare, favorizarea făptuitorului, tăinuirea, obstrucţionarea justiţiei, influenţarea declaraţiilor, 

mărturia mincinoasă, sustragerea sau distrugerea de probe ori de înscrisuri, presiuni asupra 

http://ujr.revistadreptul.ro/dreptasp6aR002641.do
http://ujr.revistadreptul.ro/dreptasp6aR002641.do
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apărarea, prin mijloace de ordin penal, a bunei administrări a justiţiei, ca activitate fundamentală 

într-un stat de drept 5. Într-adevăr, Constituţia României 6, în art. 124 – 134, acordă o importantă 

atenţie acestei “puteri in stat” – autoritatea judecătorească. Adăugăm la aceasta, Legea nr. 

303/2004, privind statutul judecătorilor şi procurorilor 7, dar şi normele jurisprudenţiale, cu 

caracter obligatoriu, emise de Curtea Europeană a Drepturilor Omului (în continuare, C.E.D.O.), 

atunci când a analizat, cu diferite ocazii si din cele mai diverse unghiuri de vedere, complexa 

problematică a justiţiei, îndeosebi accesul liber la aceasta 8. 

                                                                                                                                                             
justiţiei, compromiterea intereselor justiţiei, încălcarea solemnităţii şedinţei, ultrajul judiciar, 

cercetarea abuzivă, supunerea la rele tratamente, tortură, represiunea nedreaptă, asistenţa şi 

reprezentarea neloială, evadarea, înlesnirea evadării, nerespectarea hotărârilor judecătoreşti, 

neexecutarea sancţiunilor penale. 
5 Considerăm că nu se impune să insistăm mai mult asupra acestui aspect, întrucât din acest 

punct de vedere, al obiectului juridic generic, infracțiunea supusă analizei noastre nu diferă de 

infracțiunile contra înfăptuirii justiţiei din codul penal aflat încă în vigoare; a se vedea, pentru 

detalii: I. Pascu, Infracțiuni contra patrimoniului, în Drept penal, partea specială, de I. Pascu, V. 

Lazăr, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2003, p. 376 – 377; A. Filipaș, Infracțiuni care impiedica 

infaptuirea justiţiei, în „Instituții de drept penal”, de C. Bulai, A. Filipaș, C. Mitrache, Editura 

Trei, București, 2001, p. 450 – 451.  

Inclusiv diferenţa dintre denumirile capitolelor în care se găsesc aceste infracţiuni în 

actuala şi viitoarea reglementare penală („infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei”, 

respectiv, „infracţiuni contra înfăptuirii justiţiei”,) ni se pare a fi doar aparentă, de vreme ce şi 

infracţiunile contra înfăptuirii justiţiei sunt apte prin ele însele să împiedice această activitate.   
6 Republicată în Monitorul Oficial, partea I, nr. 767 din 31 octombrie 2003. 
7 Publicată în Monitorul Oficial, partea I, nr. 576 din 29 iunie 2004, cu modificări şi completări 

ulterioare.  
8 A se vedea, pentru detalii, R. Chiriţă, Convenţia europeană a drepturilor omului, comentarii şi 

explicaţii, vol. I, Editura C. H. Beck, Bucureşti, 2007, p. 260 – 357; D. Bogdan, Procesul civil 

echitabil în jurisprudenţa CEDO, vol. I - Accesul la justiţie, Editura Hamangiu, Bucureşti, 2009, 

p. 1 – 41;  R. Chiriţă, Dreptul la un proces echitabil, Editura Universul Juridic, Bucuresti, 2008, 

p. 127 – 237. 
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b) Obiectul juridic special. Este reprezentat de totalitatea relaţiilor sociale ce se nasc 

şi se desfăşoară în legătură cu ocrotirea şi siguranţa celor care sesizează organele judiciare ori 

care dau declaraţii sau prezintă probe în faţa acestor organe ori a altor organe sau instiuţii. 

c) Obiectul material. Infracţiunea de răzbunare pentru ajutorul dat justiţiei nu are 

obiect material, asupra căruia să se răsfrângă acţiunile incriminate. Este adevărat că, în multe 

cazuri, acţiunea criminală va fi îndreptată asupra corpului omenesc ori asupra bunurilor unei 

persoane, însă acestea vor constitui, în opinia noastră, obiect material al infracţiunii derivate 

(lovire, vătămare corporală, furt, talhărie, distrugere etc), care – aşa cum vom vedea mai jos – se 

va reţine în concurs ideal cu infracţiunea de bază, aceea de răzbunare pentru ajutorul dat justiţiei.  

 

 B. Subiectul infracţiunii 

a) Subiectul activ. Subiect activ al infracţiunii este persoana care răspunde din punct 

de vedere penal. Putem afirma că ne aflăm în prezenţa unui subiect activ necalificat, deoarece nu 

se cere o calitate specială acestuia pentru a răspunde în baza art. 274. 

O problemă interesantă – în contextul noilor reglementări ale răspunderii penale a 

persoanei juridice 9 – este aceea de a şti dacă poate fi subiect activ al acestei infracţiuni o 

persoană juridică. Conform art. 135 din noul cod penal, persoana juridică, cu excepţia statului şi 

a autorităţilor publice, răspunde penal pentru infracţiunile săvârşite în realizarea obiectului de 

activitate sau în interesul ori în numele persoanei juridice. În alineatul doi, se arată că instituţiile 

publice nu răspund penal pentru infracţiunile săvârşite în exercitarea unei activităţi ce nu poate 

face obiectul domeniului privat. Aşadar, apreciem că, generic vorbind, s-ar putea susţine că 

persoanele juridice – cu excepţiile amintite mai sus – ar putea răspunde penal pentru această 

infracţiune 10.  

                                                 
9 Răspunderea penală a persoanei juridice a fost introdusă în Codul penal român actual prin 

Legea nr. 278/2006, publicată în Monitorul Oficial, partea I, nr. 601 din 12 iulie 2006. În ce 

priveşte noul Cod penal, a se vedea art. 135 – 151.  
10 Potrivit art. 136 din noul Cod penal:  

(1) Pedepsele aplicabile persoanei juridice sunt principale şi complementare. 

(2) Pedeapsa principală este amenda. 

(3) Pedepsele complementare sunt: a) dizolvarea persoanei juridice; b) suspendarea activităţii sau 

a uneia dintre activităţile persoanei juridice pe o durată de la 3 luni la 3 ani; c) închiderea unor 
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Este vorba, însă, doar despre persoane juridice care au personalitate juridică, deoarece, în 

principiu, în opinia noastră, pentru ca o entitate juridică să poată răspunde penal, trebuie să 

beneficieze de personalitate juridică, dobândită în condiţiile legii. 

Totodată, este de discutat dacă răspunderea persoanei juridice se cumulează cu 

răspunderea (tot penală) a persoanei fizice care a realizat elementul material al infracţiunii. Acest 

aspect este tranşat de art. 135 al. 3 din noul Cod penal, care arată că  răspunderea penală a 

persoanei juridice nu exclude răspunderea penală a persoanei fizice care a contribuit la săvârşirea 

aceleiași fapte 11. Așadar, pe langă răspunderea persoanei juridice, se poate angaja și 

răspunderea persoanei fizice. 

În ce ne priveşte, însă, ne raliem curentului (minoritar, se pare, în doctrină, dar quasi – 

majoritar printre practicienii dreptului penal) care nu agreează conceptul de „răspundere penală a 

persoanei juridice”.  

Nu negăm necesitatea ca şi persoanele juridice să fie pedepsite, cu sancţiuni specifice 

(cum ar fi: suspendarea temporară a activităţii, interzicerea participării la licitaţii publice ori 

achiziţii, amenzi etc.). Însă, a considera că aceste sancţiuni sunt de natură penală, ni se pare total 

neadecvat, de vreme ce întregul dreptul penal a fost creat şi apoi dezvoltat pentru a se adresa 

persoanei fizice şi nu celei juridice, care este o entitate fictivă, nu are capacitate de acţiune sau 

vinovăţie (element subiectiv) şi nu poate resimţi efectele unei pedepse.  

Particularizând aceste scurte argumente, putem lesne observa că infracţiunea ce o 

analizăm este incompatibilă cu săvârşirea ei de către o persoană juridică 12.   

b) Subiectul pasiv este persoana ori membrul de familie al acesteia, care a sesizat 

organele judiciare, a dat declaraţii ori a prezentat probe într-o procedură specifică. Suntem  în 

                                                                                                                                                             
puncte de lucru ale persoanei juridice pe o durată de la 3 luni la 3 ani; d) interzicerea de a 

participa la procedurile de achiziţii publice pe o durată de la unu la 3 ani; e) plasarea sub 

supraveghere judiciară; f) afişarea sau publicarea hotărârii de condamnare. 
11 În sensul cumulării răspunderii persoanei juridice cu cea a persoanei fizice se pronunţă atât 

doctrina de specialitate, cât şi sistemele juridice din cele mai multe ţări din Europa; a se vedea, 

pentru detalii, F. Streteanu, R. Chiriţă, Răspunderea penală a persoanei juridice, Editura Rosetti, 

Bucureşti, 2002, p. 159 – 166. 
12 A se vedea, pentru o prezentare pe larg a argumentelor în defavoarea răspunderii penale a 

persoanei juridice, ibidem, op. cit., p. 45 – 66.  
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prezenţa unui subiect (pasiv) calificat, însă nu printr-o calitatea specială pe care ar avea-o, ci prin 

anumite acte juridice, efectuate anterior (plângere penală, declaraţii, probe). Per a contrario,  o 

persoană care nu a făcut nici un act din cele arătate mai sus, nu va putea fi subiect pasiv al 

acestei infracţiuni, ci doar a infracţiunii comise împotriva sa (lovire, talhărie, omor etc). 

 În privinţa noţiunii de membru de familie, explicarea acestui concept o regăsim în art. 

177 din noul Cod penal:  

“(1)Prin membru de familie se inţelege: 

a) ascendenţii şi descendenţii, fraţii şi surorile, copiii acestora, precum şi persoanele devenite 

prin adopţie, potrivit legii, astfel de rude; 

b) soţul; 

c) persoanele care au stabilit relaţii asemănătoare acelora dintre soţi sau dintre părinţi şi copii, in 

cazul în care convieţuiesc. 

(2) Dispoziţiile din legea penală privitoare la membru de familie, în limitele prevăzute în al. (1) 

lit. a), se aplică, în caz de adopţie, şi persoanei adoptate ori descendenţilor acesteia în raport cu 

rudele fireşti”. 

În ceea ce priveşte participaţia, aceasta este posibilă. Participaţia proprie este posibilă în 

toate formele, respectiv, autorat, coautorat, instigare şi complicitate.  

Participaţia improprie în modalitatea intenţie şi culpă este posibilă. Modalitatea intenţie şi 

lipsă de vinovăţie poate subzista, de asemenea, dacă autorul se află într-una din cauzele care 

înlătură caracterul penal al faptei (de exemplu, constrângerea fizică şi morală, beţia completă 

involuntară, eroare de fapt) 13. 

Legea nu prevede condiţii speciale de loc ori de timp pentru săvârşirea infracţiunii; ele 

vor fi, eventual, luate în considerare la individualizarea răspunderii. 

 

IV. Conţinutul constitutiv 

A. Latura obiectivă. 

 a)  Elementul material. Spre deosebire de majoritatea faptelor penale, pentru care 

elementul material este descris printr-o acţiune ori inacţiune strict descrisă în norma 

                                                 
13 Pentru consideraţii şi ample controverse privind participaţia improprie, a se vedea P. Dungan, 

Participaţia improprie în dreptul penal român, Editura Lumina Lex, Bucureşti, 2001, p. 115 – 

143. În noul Cod penal, cu privire la participaţie, a se vedea art. 46 - 52.   
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incriminatoare (lovirea, uciderea, inducerea în eroare, vătămarea, lipsirea de libertate, 

întreţinerea de raporturi sexuale, luarea din posesie etc), în cazul de faţă, elementul material al 

acestei infracţiuni este reprezentat chiar de săvârşirea unei (alte) infracţiuni, fără a se arăta vreo 

limitare în privinţa acesteia. Este foarte important, însă, ca respectiva infracţiune să fie 

determinată de faptul ca – anterior – persoana vătămată ori membrul său de familie să fi formulat 

o plângere penală, să fi dat declaraţii ori să fi prezentat probe, într-o cauză judiciară, civilă ori 

penală, sau în orice altă procedură în care se ascultă martori (această din urmă sintagmă vizează, 

de exemplu, cercetarea disciplinară a unui angajat, de către angajator).   

 Aşa cum anticipam mai sus, considerăm că sintagma  “împotriva unei persoane” nu 

trebuie să ne conducă la ideea că se va reţine infracţiunea analizată doar dacă elementul material 

se indreaptă asupra corpului persoanei, ci şi asupra bunurilor sale si chiuar împotriva intereselor 

sale legitime. O interpretare strictă, literală ar putea conduce la grave inadvertenţe de aplicare a 

textului, urmând să considerăm că, dacă răzbunarea se produce, de exemplu, asupra bunurilor 

persoanei dar nu şi asupra persoanei propriu - zis, autorul nu săvârşeşte infracţiunea de răzbunare 

pentru ajutorul dat justiţiei – ceea ce este de neacceptat. 

Legea nu arată că infracţiunea ar putea fi reţinută doar dacă formularea plângerii penale, 

darea de declaraţii ori prezentarea de probe au fost făcute chiar împotriva celui ce săvârşeşte 

infracţiunea analizată de noi. Astfel, vom aprecia că suntem în prezenţa acestei fapte penale, 

chiar dacă cel ce o săvârşeşte nu este aceeaşi persoană cu cea împotriva căreia s-au comis actele 

arătate în textul de incriminare. Într-o asemenea ipoteză, probabil se va reţine o instigare, comisă 

de cel “vătămat” prin plângerea penală, declaraţii ori probe – instigatul fiind o altă persoană, 

care, dacă trece la executarea acţiunii la care a fost instigat, va săvârşi infracţiunea prevăzută de 

art. 274 din noul Cod penal. 

În toate cazurile, considerăm că infracţiunea de răzbunare pentru ajutorul dat justiţiei se 

va reţine în concurs ideal cu infracţiunea al cărei conţinut constitutiv este realizat. 

   b)  Urmarea imediată. Urmarea imediată periculoasă este cea caracteristică infracţiunii 

săvârşite şi deci, o poate reprezenta fie producerea unui rezultat vătămător material (cum ar fi, de 

exemplu, vătămarea fizică adusă subiectului pasiv), fie o stare de pericol pe care o creează fapta. 

Aceasta înseamnă că infracţiunea este una de rezultat ori de pericol, după caz. De asemenea, 

apreciem că se creează o stare de pericol subsecvent, la adresa justiţiei, în general, văzută ca 

activitate fundamentală într-un stat. 



 54 

c) Raportul de cauzalitate. Relaţia de cauzalitate trebuie să existe între fapta 

subiectului activ şi rezultat şi va trebui să fie probată ca atare ori va rezultta ex re 14. 

 
B. Latura subiectivă. Forma de vinovăţie cu care poate fi săvârşită această infracţiune 

este intenţia directă ori indirectă.  

În ce priveşte culpa, este imposibil de imaginat săvârşirea infracţiunii în această 

modalitate. În altă odine de idei, nu se poate concepe ca făptuitorul să prevadă rezultatul, dar să 

nu îl accepte, sperând ca nu se va produce ori să nu prevadă rezultatul (a se vedea art. 16 al. 4 din 

noul Cod penal), de vreme ce acţiunile ce constituie elementul material constau în fapte săvârşite 

în legătură cu acte anterioare ale persoanei vătămate. Eventuala săvârşire a unei fapte din culpă 

va conduce exclusiv la sancţionarea pentru acea faptă, fără a se reţine şi infracţiunea analizată 

aici. 

Mobilul are o mare relevanţă în ce priveşte existenţa acestei fapte penale. Mobilul va 

consta, în esenţă, într-o dorinţă interioară a infractorului de răzbunare, motivată de faptul că 

persoana vătămată de el a formulat anterior o plaângere penală, a dat declaraţii ori a prezentat 

probe, împotriva sa ori a altei persoane.  

Scopul nu este un element constitutiv al infracţiunii, dar el va fi luat în seamă, dacă va fi 

probat, la individualizarea judiciară a sancţiunii. 

 

V. Forme. Modalităţi. Sancţiuni. Aspecte procesuale. 

a)   Forme. Actele pregătitoare, deşi posibile, nu sunt incriminate de lege şi deci, nici 

pedepsite. Forma tentată, de asemenea, nu este pedepsită 15, deşi ar fi posibilă 16. Infracţiunea se 
                                                 
14 Mult uzitata expresie înseamnă „direct din faptă” şi desemnează ideea că raportul de 

cauzalitate dintre elementul material şi urmarea imediată nu trebuie dovedit, existenţa lui fiind 

inerentă. El va trebui însă, dovedit, atât în cazul infracţiunilor materiale, cât şi a celor de pericol 

concret (în ultima variantă, avem în vedere, de exemplu, infracţiunile prevăzute de art. 229 al. 3 

lit. g; art. 253 al. 4; art. 263 al. 2 lit. b; art. 349 al. 1; art. 397 al. 2; art. 403; art. 407 etc. din noul 

Cod penal). 
15 Nici în textul de incriminare şi nici la sfarsitul titlului, nu există vreo normă referitoare la 

pedepsirea tentativei; ori, conform principiului legalităţii sancţiunii penale (materializat, în cazul 

tentativei,  în textul art. 33 al. 1), aceasta nu va fi pedepsită dacă nu se prevede expres acest 

lucru. 
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consumă în momentul în care acţiunile incriminate au fost realizate şi se poate înfăţişa sub forma 

infracţiunii simple.      

    Cât priveşte forma infracţiunii continue, apreciem că, în principiu, ea este posibilă, când 

acţiunea infracţională (iter criminis) se prelungeşte în timp, conform trăsăturilor caracteristice ale 

acestei forme de unitate infracţională. 

Infracţiunea poate îmbrăca forma continuată, atunci când, la diverse intervale de timp, 

autorul, în baza aceleiaşi rezoluţii infracţionale 17, acționează pentru realizarea elementului 

material al faptei. Dacă nu se va putea stabili, în concret, unitatea de rezoluţie infracţională, vom 

putea fi chiar în prezenţa a unui concurs real (omogen) de infracţiuni 18. 

b) Modalităţi. Infracţiunea se prezintă sub o singură modalitate normativă, fără a 

exista modalităţi agravate, dar se poate prezenta sub multiple modalităţi faptice de săvârşire. 

      c)  Sancţiuni. Săvârşirea infracţiunii este sancţionată cu pedeapsa prevăzută de lege 

pentru infracţiunea săvârşită, ale cărei limite speciale se majorează cu o treime. Aşadar, pedeapsa 

poate fi cea a închisorii sau a amenzii, aceasta din urmă având limitele speciale intre 120 şi 240 

de zile-amendă, conform art. 61 alin. 1, 2, 3 4 lit. b din noul Cod penal  pentru persoanele fizice 
                                                                                                                                                             
16 În doctrina penală se discută dacă infracţiunile de pericol sunt susceptibile sau nu de tentativă; 

a se vedea, pentru unele detalii, F. Streteanu, op. cit., p. 624.  
17 Cu privire la noțiunea cunoscută în dreptul penal românesc drept “unitate de rezoluție 

infracțională”, în doctrina din vestul Europei se folosesc mai multe expresii : ”unitate de scop”, 

”unitate de concepție și de rezoluție”, ”unitate de rezoluție și scop”, ”intenție culpabilă unică” 

sau ”unitate de plan criminal” ; a se vedea, pentru unele detalii, G. Sabău, Conținutul obiectiv al 

infracțiunii continuate, în Revista de Drept Penal, nr. 2/2008, p. 165. În noul Cod penal, privitor 

la infracțiunea continuată, legiuitorul a înțeles să folosească conceptul de “rezoluție“, adăugând  

sintagma “ împotriva aceluiași subiect pasiv“ (art. 35 al. 1). S-a tranşat, astfel, de către legiuitor, 

problema subzistenţei infracţiunii continuate, în situaţia îndreptării acţiunii contra mai multor 

subiecţi pasivi. Opţiunea legiuitorului este şi în concordanţă cu opinia noastră. 
18 Deși de lege lata, ne referim la conceptul de infracțiune continuată, ca unitate de infracțiune, 

în opinia noastră (și a multor alți autori), faptele penale ce compun « infracțiunea continuată » 

formează, în realitate, o pluralitate reală de infracțiuni; a se vedea, pentru detalii, C. Duvac, 

Pluralitatea aparentă de infracțiuni, Editura Universul Juridic, București, 2008, p. 131 (în 

special, nota de subsol nr. 1). 
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19 și între aceleași limite, potrivit art. 137 al. 1, 2, 3, 4 lit. b din același act normativ, pentru 

persoanele juridice 20. 

 S-ar putea obiecta modalităţii alese de legiuitor pentru a arată sancţiunea, că aceasta nu 

întruneşte condiţia de previzibilitate a unei norme legale (şi în special, a uneia penale). Credem, 

însă, că nu este cazul, de vreme ce sancţiunea ce se va aplica pentru săvârşirea acestei fapte 

penale se poate facil determina, prin majorarea cu o treime a limitelor speciale ale infracţiunii 

derivate. 

 Putem nota, de asemenea, că această infracţiune reprezintă, în esenţă, o adevărată (dar şi 

atipică) circumstanţă (cauză) de agravare a răspunderii penale.  

        d) Aspecte procesuale. În cazul acestei infracţiuni, acţiunea penală se pune în 

mişcare din oficiu, neexistând nici o normă legală care să precizeze contrariul, respectiv, că ar fi 

necesară o plângere prelabilă. 

 Plângerea se adresează organelor de urmărire penală, conform art. 289 din noul Cod de 

procedură penală 21. Instanţa competentă să judece cauza în fond este judecătoria (potrivit art. 35 

al. 1), hotărârea pronunţată de aceasta fiind supusă căii de atac a apelului, ca ultimă (și singură) 

cale de atac ordinară (art. 408, coroborat cu art. 434 al. 1 și 2). 

                                                 
19 Potrivit art. 61 alin. 2 și 3, suma corespunzătoare unei zile-amendă, cuprinsă între 10 lei şi 500 

lei, se înmulţeşte cu numărul zilelor-amendă, care este cuprins între 30 de zile şi 400 de zile; 

instanţa stabileşte numărul zilelor-amendă potrivit criteriilor generale de individualizare a 

pedepsei, iar cuantumul sumei corespunzătoare unei zile-amendă se stabileşte ţinând seama şi de 

obligaţiile legale ale condamnatului faţă de persoanele aflate în întreţinerea sa. 
20 Conform art. 137 alin. 2 și 3, cuantumul amenzii se stabileşte prin sistemul zilelor-amendă. 

Suma corespunzătoare unei zile-amendă, cuprinsă între 100 şi 5.000 lei, se înmulţeşte cu 

numărul zilelor-amendă, care este cuprins între 30 de zile şi 600 de zile ; instanţa stabileşte 

numărul zilelor–amendă ţinând cont de criteriile generale de individualizare a pedepsei, iar 

cuantumul sumei corespunzătoare unei zile-amendă se determină ţinând seama de cifra de 

afaceri, în cazul persoanei juridice cu scop lucrativ, respectiv de valoarea activului patrimonial în 

cazul altor persoane juridice, precum şi de celelalte obligaţii ale persoanei juridice. 
21 Adoptat prin Legea nr. 135/2010, publicata in Monitorul Oficial, partea I, nr. 486 din 15 iulie 

2010, urmand sa intre in vigoare, conform art. 603, la o data care va fi stabilita in legea pentru 

punerea lui in aplicare. 
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VI. Concluzii. Noua incriminare, analizată mai sus, vine în întâmpinarea unor practici 

vădit ilegale, care contravin grav principiilor ce trebuie să guverneze raporturile juridice ce 

interesează înfăptuirea justiţiei. Chiar dacă, poate, această faptă penală nu va cunoaşte o practică 

extrem de bogată (mai ales ca număr de condamnări), apreciem că ea este binevenită, având 

rolul, mai întâi de toate, de a atenţiona pe cei care ar avea intenţia să comită asemenea fapte.  
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INTERCEPTARILE AUDIO-VIDEO REALIZATE ANTERIOR INCEPERII 

URMARIRII PENALE NU POT CONSTITUI  

MIJLOACE DE PROBA IN PROCESUL PENAL 

 

                                                                                          MILU – CONSTANTIN TIMOCE 

                                                                                                Avocat - Baroul Bucuresti 

 

 Atâta timp cât nu se începe urmărirea penală, în condiţiile si exigenţele legii, nu se pot 

utiliza, ca mijloc de probă, interceptările audio – video; în caz contrar, acestea vor fi lovite de 

nulitate absolută şi nu vor putea servi la condamnarea inculpatului. 

 

Cuvinte cheie: interceptare, urmărire penală, mijloc de probă, acte premergătoare, 

tehnică specială de investigaţie. 

 

În activitatea judiciară a organelor de urmărire penală cu competenţe speciale (Direcţia 

Naţională Anticorupţie şi Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Crimă Organizată şi 

Terorism), interceptărilor şi înregistrărilor audio şi video li se acordă o importanţă deosebită ca 

mijloace de probă. În practică, extrem de rar se întâlnesc dosare instrumentate de organele de 

urmărire penală specializate fără ca acestea să fie fundamentate şi pe interceptări audio sau video 

şi la fel de rar se întâlnesc situaţii în care aceste probe să nu fie contestate de către apărare, într-o 

formă sau alta. 

Plecând de la aceste realităţi de necontestat, apreciem că se impune o succintă analiză a 

acestor mijloace probatorii, mai ales în situaţia specială în care aceste probe sunt obţinute 

anterior începerii urmăririi penale în cauză. 

Interceptările şi înregistrările audio sau video, fac parte din tehnicile speciale de 

investigare în justiţia penală, legislaţia noastră recunoscându-le ca atare şi acordându-le 

importanţa cuvenită. De altfel, aceste metode de investigare sunt recunoscute la nivel european, 

făcând chiar obiectul unei recomandări a Comitetului de Miniştri al Consiliului Europei - 

Recomandarea 10(2005) privind tehnicile speciale de anchetă în legătură cu infracţiuni grave, 

inclusiv acte de terorism. 

În legislaţia românească, dreptul comun în materia interceptărilor este constituit de 

dispoziţiile Titlului III, capitolul II, secţiunea V1, art. 911- 916 din Codul de procedură penală. 
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În cele ce urmează nu intenţionăm să realizăm o analiză exhaustivă a acestor reglementări 

sau a problemelor pe care aceste dispoziţii le ridică în general, ci intenţionăm să ne limităm la un 

singur aspect, și anume dacă interceptările şi înregistrările audio sau video realizate în faza 

actelor premergătoare urmăririi penale pot constitui probe legal administrate în procesul penal. 

Trebuie precizat faptul că în acest moment atât practica judiciară cât şi majoritatea covârşitoare a 

doctrinei 1 apreciază că interceptările audio sau video pot fi realizate în condiţii de legalitate 

anterior începerii urmăririi penale şi că aceste interceptări şi înregistrări, realizate în astfel de 

condiţii, constituie mijloace de probă legal administrate în cursul procesului. În ceea ce ne 

priveşte, ne distanţăm de o astfel de opinie şi nu împărtăşim un astfel de punct de vedere. 

Controversa cu privire la această problemă este iscată, după părerea noastră, de 

modalitatea în care au fost redactate dispoziţiile art. 911 al. 1 şi 2 din Codul de procedură penală.  

Aliniatul 1 arată că: “Interceptarea şi înregistrarea convorbirilor sau comunicărilor 

efectuate prin telefon ori prin orice mijloc electronic de comunicare se realizează cu autorizarea 

motivată a judecătorului, la cererea motivată a procurorului care efectuează sau supraveghează 

urmărirea penală (…) dacă sunt date sau indicii temeinice privind pregătirea sau săvârşirea 

unei infracţiuni (…) iar interceptarea şi înregistrarea se impun pentru stabilirea situaţiei de fapt 

ori pentru că identificarea sau localizarea participanţilor nu poate fi făcută prin alte mijloace 

ori cercetarea ar fi mult întârziată.” Având în vedere faptul că în prezentul material am plecat de 

la activitatea organelor de urmărire penală specializate – DNA şi DIICOT – apreciem că 

relevanţă prezintă şi aliniatul 2 al aceluiaşi articol, în care se specifică: “Interceptarea şi 

înregistrarea convorbirilor sau comunicărilor efectuate prin telefon ori prin orice mijloc 

electronic de comunicare pot fi autorizate în cazul infracţiunilor contra siguranţei naţionale (…) 

precum şi în cazul infracţiunilor de trafic de stupefiante, trafic de arme, trafic de persoane, acte 

                                                 
1 A se vedea M. Udroiu, R. Slăvoiu, O. Predescu, Tehnici speciale de investigare în justiţia 

penală, Editura C. H. Beck, Bucureşti 2009; A. Petre, C. Grigoraş, Înregistrările audio şi audio-

video, Editura C. H. Beck, Bucureşti 2010; S. Voinea, Actele premergătoare urmăririi penale, 

publicat la www.scibd.com; R. Slăvoiu, Discuţii privind interceptările şi înregistrările audio sau 

video în faza actelor premergătoare, în Dreptul nr. 5/2010; C. Coandă, Relevanţa probatorie a 

interceptărilor audio sau video autorizate în faza actelor premergătoare, în Dreptul nr. 9/2009. 
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de terorism, spălare a banilor, falsificare de monede sau alte valori, în cazul infracţiunilor 

prevăzute de Legea nr. 78/2000 (…), în cazul altor infracţiuni grave ori al infracţiunilor care se 

săvârşesc prin mijloace de comunicare electronică. Dispoziţiile al. 1 se aplică în mod 

corespunzător.” 

Prevederile art. 911 al. 1 stipulează că interceptările se realizează cu autorizarea 

judecătorului, “la cererea motivată a procurorului care efectuează sau supraveghează urmărirea 

penală”. Această formulare la prima vedere lasă să se înţeleagă faptul că aceste autorizări pot fi 

date de către judecător doar în cursul urmăririi penale, la solicitarea motivată a procurorului care 

efectuează sau supraveghează urmărirea penală. Dacă discutăm de “efectuarea sau 

supravegherea urmăririi penale”, în mod necesar procesul penal trebuie să fie declanşat, ceea ce 

impune începerea urmăririi penale 2. 

Mergând însă mai departe, acelaşi text legal prevede că autorizarea se dispune dacă sunt 

date sau indicii temeinice privind pregătirea sau săvârşirea unei infracţiuni (…), exprimare ce a 

conturat teza că interceptările audio/video pot fi realizate în faza actelor premergătoare pe baza 

informaţiilor existente privind pregătirea sau comiterea unei infracţiuni care se urmăreşte din 

oficiu. 

Relevantă în acest sens este Decizia penală nr. 10 din data de 07 ianuarie 2008, 

pronunţată de Secţia penală a ICCJ 3. Soluţia invocată precizează ca valoare de principiu că 

legalitatea interceptărilor nu este condiţionată de începerea urmăririi penale, ci acestea pot fi 

autorizate şi în faza actelor premergătoare, având valoare de probe în sensul art. 64 C. pr. pen. 

Potrivit acestei decizii, Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, raportându-se la dispoziţiile art. 911 al. 

1 C. pr. pen. a apreciat că înregistrarea convorbirilor telefonice este subordonată unor condiţii 

strict determinate, şi anume: 

a) să existe date sau indicii temeinice privind pregătirea sau săvârşirea unei infracţiuni. Datele 

sau indiciile temeinice pot privi fie pregătirea, fie săvârşirea unei infracţiuni, astfel încât 

                                                 
2 Într-o altă opinie, se apreciază că sintagma “procuror care efectuează sau supraveghează 

urmărirea penală” în contextul art. 911 , are în vedere exclusiv desemnarea organului competent 

să solicite autorizarea – a se vedea C. Coandă, op. cit., p. 203. 
3 Publicată pe site-ul www.scj.ro 
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înregistrarea se poate efectua şi înainte de săvârşirea oricărei infracţiuni; 

b) să privească o infracţiune dintre cele pentru care urmărirea penală se efectuează din oficiu; 

c) să fie utilă pentru aflarea adevărului. Utilitatea trebuie apreciată de organul de urmărire 

penală care face propunerea pentru autorizarea, de către judecător, a interceptărilor 

convorbirilor telefonice; 

d) să existe o autorizaţie din partea judecătorului competent. 

În schimb, a fost omisă ultima condiţie prevăzută de aceleaşi dispoziţii procedurale care 

arată că interceptarea şi înregistrarea se impun pentru stabilirea situaţiei de fapt ori pentru că 

identificarea sau localizarea participanţilor nu poate fi făcută prin alte mijloace ori cercetarea 

ar fi mult întârziată. Dacă s-ar fi raportat şi la această condiţie cuprinsă explicit în textul invocat 

de către in stanţa supremă, magistraţii ar fi trebuit să constate că raportat la speţa dedusă 

judecăţii, această condiţie nu era îndeplinită, întrucât interceptarea nu se impunea pentru 

stabilirea stării de fapt (exista deja un denunţ în cauză cu privire la starea de fapt ce era deja 

conturată), identificarea participanţilor la comiterea infracţiunii era deja realizată, locaţia 

flagrantului era cunoscută, iar lipsa interceptării nu era în măsură să întârzie constatarea sau 

cercetarea faptei 4. Pe de altă parte, având în vedere indiciile şi datele concrete pe care organele 

de urmărire penală le aveau încă din momentul sesizării prin denunţ, urmărirea penală pentru 

infracţiunea cercetată – trafic de influenţă (faptă consumată la momentul sesizării) – putea fi 

începută fie in rem, fie chiar in personam. 

Raportat însă la situaţia de fapt din speţa judecată de magistraţii instanţei supreme, dar şi 

la trunchierea analizei condiţiilor impuse de art. 911 al. 1 prin omiterea ultimei teze, apreciem că 

soluţia invocată este cel puţin discutabilă şi că nu poate fi avută în vedere ca valoare de principiu. 

Susţinem acest lucru întrucât ultima condiţie impusă de prevederile invocate este reluată şi în 

aliniatul 9 al aceluiaşi articol 911 , în care se arată că autorizarea se va face prin încheiere 

motivată în care este obligatoriu să se arate, printre altele, care sunt motivele pentru care 

stabilirea situaţie de fapt sau identificarea ori localizarea participanţilor nu poate fi făcută prin 

alte mijloace ori cercetarea ar fi mult întârziată. Ca atare, acestei exigenţe legiuitorul i-a acordat 

                                                 
4 Toate aceste aspecte reies fără dubii din însăşi prezentarea stării de fapt făcută de către instanţă, 

în considerentele deciziei menţionată. 
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o atenţie sporită tocmai pentru a fi asigurate toate garanţiile că această măsură specială de 

supraveghere este utilizată doar în condiţii excepţionale ce impun restrângerea unor drepturi 

constituţionale. 

O excepţie de la principiul autorizării interceptărilor de către judecător este prevăzută de 

art. 912 al. 2 C. pr. pen., în care este reglementată situaţia specială care permite procurorul însuşi 

să autorizeze interceptările pe o durată de maxim 48 de ore. 

Din punctul nostru de vedere, printr-o analiză coroborată a art. 911 al. 1 şi a art. 912 al. 2, 

teza potrivit căreia interceptările pot fi realizate doar în faza de urmărire penală iese din nou în 

evidenţă. 

Articolul 912 al. 2 arată că: “În caz de urgenţă, când întârzierea obţinerii autorizării 

prevăzute în art. 911 al. 1, 2 şi 8 ar aduce prejudicii grave activităţii de urmărire penală, 

procurorul care efectuează sau supraveghează urmărirea penală poate dispune, cu titlu 

provizoriu, prin ordonanţă motivată, înscrisă în registrul special prevăzut de art. 228 al. 11, 

interceptarea şi înregistrarea convorbirilor sau comunicărilor, pe o durată de cel mult 48 ore”. 

Plecând de la această prevedere, se impun a fi făcute următoarele observaţii. Autorizarea 

provizorie dată de către procuror se poate dispune doar în situaţii urgente, când obţinerea 

autorizaţiei judecătorului ar aduce prejudicii grave activităţii de urmărire penală, şi 

nu cercetării care cuprinde şi actele premergătoare. Autorizarea provizorie dată de procuror se 

dispune prin ordonanţă motivată, ceea ce din nou impune existenţa unei urmăriri penale 

începute, aşa cum reiese în mod explicit şi din conţinutul art. 203 al. 1 C. pr. pen., ce 

reglementează actele întocmite de organele judiciare în desfăşurarea urmăririi penale. 

Ca atare, prin raportarea dispoziţiilor art. 912 al. 2 la prevederile art. 911, la care de altfel 

se şi face trimitere expresă, rezultă că pentru a putea fi autorizate interceptări şi înregistrări 

audio/video este necesară o urmărire penală în fiinţă. 

Un alt argument în sprijinul acestei idei este cuprins în Decizia nr. 962 din data de 25 

iunie 2009 a Curţii Constituţionale 5. Fiind învestită cu soluţionarea unei excepţii de 

neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 911 C. pr. pen., instanţa de contencios constituţional a 

apreciat că dispoziţia criticată nu contravine principiilor recunoscute de Constituţie. Cu toate că 

excepţia de neconstituţionalitate a fost respinsă, Curtea Constituţională, în considerentele 

deciziei pronunţată a făcut următoarele precizări: 
                                                 
5 Decizia amintită este publicată în Monitorul Oficial, partea I, nr. 563 din 13 august 2009. 
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“Dispoziţiile legale criticate nu permit, aşa cum în mod eronat susţine autorul excepţiei, 

administrarea mijloacelor de probă în afara procesului penal, adică în faza actelor 

premergătoare. Dacă ar fi aşa, în mod evident o astfel de instrumentare poate fi cenzurată în 

faţa instanţelor de judecată. Nu se poate admite însă ideea înfrângerii prezumţiei 

de constituţionalitate ca urmare a aplicării unor dispoziţii legale în contradicţie cu legea ori cu 

principiile fundamentale. 

Actele premergătoare au o natură proprie, care nu poate fi identificată sau subsumată 

naturii precise sau bine determinate a altor instituţii şi care au ca scop verificarea şi 

completarea informaţiilor deţinute de organele de urmărire penală în vederea fundamentării 

convingerii cu privire la oportunitatea urmăririi penale. Având un caracter sui-generis sustras 

hegemoniei garanţiilor impuse de faza propriu-zisă de urmărire penală, este unanim acceptat 

faptul că în cadrul investigaţiilor prealabile nu pot fi luate măsuri procesuale ori administrate 

probe care presupun existenţa certă a unei urmăriri penale începute. 

De altfel, interceptarea şi înregistrarea convorbirilor pot fi dispuse, aşa cum prevede în 

al. 1 al art. 911 din Codul de procedură penală, la cererea procurorului care efectuează ori 

supraveghează urmărirea penală. Iată deci că administrarea unor astfel de mijloace de probă 

este plasată în cadrul primei faze a procesului penal, urmărirea penală putând fi începută 

potrivit art. 221 şi 228 din Codul de procedură penală, atât in personam, cât şi in rem. În plus, 

textul stabileşte în termeni fără echivoc că înregistrarea audio sau video se dispune dacă sunt 

date privind pregătirea sau săvârşirea unei infracţiuni, prin această a doua alternativă 

înţelegându-se evident şi situaţiile ce intră în sfera actelor de punere în executare a hotărârii de 

a săvârşi infracţiunea în acord cu art. 20 din codul penal referitor la tentativă, şi nu în sfera 

unor simple acte de pregătire.” 

Apreciem că raportat la aceste considerente orice comentariu este de prisos. 

Pe lângă considerentele deja expuse, ce ţin exclusiv de interpretarea textelor legale 

invocate ce reglementează materia interceptărilor, credem că pot fi evidenţiate şi alte aspecte în 

măsură să susţină o astfel de teză. 

Actele premergătoare începerii urmăririi penale sunt reglemetate de prevederile art. 224 

C. pr. pen. şi constau în strângerea/verificarea datelor necesare în vederea începerii urmăririi 

penale. Apreciem că aceste date necesare organelor de urmărire penală pentru începerea 

urmăririi penale au accepţiunea indiciilor temeinice astfel cum sunt acestea definite în art. 681 C. 

pr. pen., nu sunt acte procedurale şi în niciun caz nu pot fi apreciate ca probe. 
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Cu toate acestea, atât doctrina 6, cât şi jurisprudenţa s-au pronunţat în sensul că actele 

premergătoare pot prezenta relevanţă în activitatea organelor judiciare, însă doar în măsura în 

care sunt cuprinse în procesul-verbal prin care se constată efectuarea actelor premergătoare, 

proces-verbal care poate constitui mijloc de probă – art. 224 al. 3 C. pr. pen.. Ca atare, dacă 

interceptările au fost realizate în afara cadrului procesual, anterior începerii urmăririi penale, în 

faza actelor premergătoare, ele nu constituie probe în sensul art. 64 C. pr. pen., întrucât doar 

procesul-verbal încheiat pentru consemnarea actelor premergătoare poate avea o astfel de valoare 

aşa cum prevede în mod expres aliniatul 3 al art. 224. Neavând valoarea unor veritabile mijloace 

de probă dacă au fost realizate în faza actelor premergătoare, interceptările nu pot fi avute în 

vedere la stabilirea vinovăţiei, respectiv pentru fundamentarea unei hotărâri de condamnare. 

Pe de altă parte, nu trebuie uitat faptul că faza actelor premergătoare are ca unic scop 

verificarea/strângerea unor date, nu probe, pe baza cărora să se poată aprecia oportunitatea 

declanşării procesului penal prin începerea urmăririi penale şi că doar urmărirea penală are ca 

obiect strângerea probelor necesare cu privire la existenţa infracţiunilor, la identificarea 

făptuitorilor şi la stabilirea răspunderii acestora, aspect prevăzut expres de art. 200 C. pr. pen. 

Nu în ultimul rând, trebuie avut în vedere faptul că potrivit art. 28 din Constituţia 

României secretul corespondenţei este inviolabil, însă acest drept nu este unul absolut, putând fi 

aplicate anumite restrângeri în cazuri limitativ şi expres prevăzute de lege. Astfel, art. 53 din 

Constituţie, ce poartă denumirea marginală Restrângerea exerciţiului unor drepturi sau al unor 

libertăţi, arată la aliniatul 1, că “exerciţiul unor drepturi sau al unor libertăţi poate fi restrâns 

numai prin lege şi numai dacă se impune, după caz, pentru: apărarea securităţii naţionale, a 

ordinii, sănătăţii ori a moralei publice, a drepturilor şi libertăţii cetăţenilor; desfăşurarea 

instrucţiei penale (s.n.); prevenirea consecinţelor unei calamităţi naturale, ale unui dezastru ori 

ale unui sinistru deosebit de grav.” 

În mod evident, interceptările ca tehnici speciale de investigaţie penală aduc atingere 

dreptului la inviolabilitatea secretului corespondenţei, ingerinţă permisă de art. 53 din Constituţia 

României însă doar cu privire la desfăşurarea instrucţiei penale. Nu credem că se impune a face o 

analiză aprofundată a sintagmei „instrucţie penală”, care, în opinia noastră, raportat la 

considerentele Deciziei nr. 962 din data de 25 iunie 2009 a Curţii Constituţionale, are sensul de 
                                                 
6 A se vedea Gr. Theodoru, Tratat de drept procesual penal, ed. a II -a, Editura Hamangiu, 

Bucureşti 2008, p. 599. 
 



 65 

urmărire penală. Or, atâta vreme cât în mod unanim este recunoscut faptul că actele 

premergătoare nu intră în sfera urmăririi penale, drepturile şi libertăţile constituţionale nu pot 

suferi restrângeri. 

Pornind de la aceste expuneri, apreciem că raportat la utilizarea interceptărilor 

audio/video în activitatea organelor judiciare – fie că discutăm de organele de urmărire penală, 

fie de instanţele de judecată – pot fi desprinse două concluzii: 

1. Interceptările audio/video realizate în afara unui cadru procesual, anterior începerii 

urmăririi penale, în faza actelor premergătoare, nu pot constitui mijloace de probă în sensul art. 

64 C. pr. pen., în procesul penal demarat ulterior. Interceptările realizate în astfel de condiţii pot 

fi apreciate, eventual, ca indicii temeinice în sensul art. 681 C. pr. pen., însă în niciun caz nu pot 

fi considerate probe legal administrate în procesul penal şi nu pot sta la baza fundamentării unei 

hotărâri judecătoreşti de condamnare. 

2. Aceste tehnici de investigaţie specială sunt uzitate în acest moment, în general, în mod 

abuziv, prin ignorarea condiţiilor legale impuse de Codul de procedură penală şi de Constituţie, 

interpretarea dată exigenţelor ce trebuie avute în vedere la momentul dispunerii unei astfel de 

măsuri fiind de cele mai multe ori în contradicţie atât cu spiritul, cât şi cu litera legii. Chiar dacă 

în lupta împotriva corupţiei şi crimei organizate trebuie depuse eforturi substanţiale pentru 

eradicarea sau măcar limitarea acestor fenomene, apreciem că nu este permis ca tocmai organele 

statale învestite cu obligaţia impunerii legii, să o aplice prin interpretări distorsionate, ce 

contravin spiritului acesteia sau insăşi idei de justiţie. 
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RESPECTUL VIEŢII PRIVATE ŞI AL DEMNITĂŢII PERSOANEI,  

ÎN REGLEMENTAREA NOULUI COD CIVIL 

 

                                                                                                    IOAN - EUGEN IOJA 

                                                                                          Judecător – Tribunalul Hunedoara 

 

 Articolul tratează pe larg aspecte ce ţin de complexa problematică a apărării drepturilor 

nepatrimoniale ale omului, ce se circumscriu vieţii private şi demnităţii umane, atât în 

reglementările interne, cât mai ales, în cele internaţionale. 

 
Cuvinte cheie: viaţă privată, demnitatea persoanei, libera exprimare, noul cod civil. 

 
I. Cadrul legal 

 În cuprinsul noului Cod Civil, republicat (Legea nr. 287/2009), dispoziţiile referitoare la 

respectul vieţii private şi al demnităţii persoanei sunt cuprinse în Titlul II intitulat Persoana 

fizică, Capitolul II – Respectul datorat fiinţei umane şi drepturilor ei inerente, Secţiunea a 3-a – 

Respectul vieţii private şi al demnităţii persoanei umane, respectiv art. 70 – 77. 

 Aceste drepturi fac parte din aşa – zisa categorie de drepturi ale personalităţii umane, cele 

mai importante dintre ele fiind enumerate de către legiuitor în cuprinsul art. 58 din NCC. 

  Ca şi caracteristici generale se poate aminti că aceste drepturi sunt inerente calităţii de 

persoană umană,  sunt drepturi nepatrimoniale şi sunt netransmisibile. 

 Spre deosebire de vechiul cod, noul Cod Civil include în mod expres reglementări cu 

privire la aceste drepturi, dintre care analiza noastră se va circumscrie doar dreptului la  viaţa 

privată şi demnitatea persoanei.  

 Ca parte a respectului datorat fiinţei umane şi drepturilor ei inerente, Noul Cod Civil 

reglementează aspectele ce ţin de respectul vieţii private şi al demnităţii persoanei umane, 

incluzând în secţiunea dedicată acestei teme, dreptul la libera exprimare, la viaţa privată, la 

demnitate şi la propria imagine. 

II. Dreptul la libera exprimare (art. 70)  

1. Noţiune 

 Libertatea de exprimare  include mai multe drepturi fundamentale, fiind libertatea mamă 

a tuturor drepturilor de comunicare. Ea  este  strâns legată de garantarea demnităţii umane şi 

ocupă un loc important în rândul drepturilor şi libertăţilor omului şi al libertăţilor constituţionale. 
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 Libertatea de exprimare este un drept cu un conţinut complex şi cuprinde în conţinutul 

său alte trei libertăţi: libertatea de opinie, libertatea de informare şi libertatea presei, aceste trei 

libertăţi fiind independente şi neputând să se manifeste una în lipsa celeilalte. 

2. Sediul materiei 

a. Reglementare internă 

 În art. 70 din noul Cod civil se consacră regula conform căreia orice persoană are dreptul 

la liberă exprimare, exercitarea sa neputând fi restrânsă decât în anumite condiţii, expres 

prevăzute la art. 75, adică doar în cazurile în care atingerile sunt permise de lege sau de 

convenţiile şi pactele internaţionale privitoare la drepturile omului la care România este parte. 

Dreptul la liberă exprimare este şi  un drept constituţional, instituit şi  prin art. 30 din 

Constituţie, care îl  include în categoria drepturilor fundamentale, enunţând  atributele esenţiale 

ale libertăţii de exprimare şi limitele exercitării acestui drept. În conţinutul aceluiaşi articol este 

reglementată, la al. 3 şi libertatea presei. 

b. Reglementare internaţională 

 Primul document internaţional care consacră libertatea de exprimare este Declaraţia 

Universală a Drepturilor Omului, adoptată de Adunarea Generală a Organizaţiei Naţiunilor Unite 

la 10 decembrie 1948, în cuprinsul  articolului 19. 

 Un alt instrument internaţional care reglementează libertatea de exprimare este Pactul 

internaţional cu privire la drepturile civile şi politice, adoptat de Adunarea Generală a 

Organizaţiei Naţiunilor Unite la 16 decembrie 1966 şi intrat în vigoare la 23 martie 1976, care tot 

în art.19 reglementează libertatea de opinie şi libertatea de exprimare. 

 Pe plan regional, dreptul la liberă exprimare este consacrat în cuprinsul art. 10 din 

Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. 

 În Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, publicată în ,,Jurnalul Oficial al 

Uniunii Europene” nr. C83/30.03.2010, se prevede la art. 11 că  orice persoană are dreptul la 

libertatea de exprimare. 

c. Subiecţii dreptului la libera exprimare 

 Din conţinutul reglementărilor  interne şi internaţionale rezultă că titular al dreptului la 

libera exprimare poate fi „orice persoană”, prin urmare, atât persoanele fizice, cât şi persoanele 

juridice. 
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 În ceea ce priveşte destinatarul obligaţiilor corelative dreptului la libera exprimare, statul 

are obligaţia atât de  a respecta acest drept cât şi îndatorirea de a lua toate măsurile necesare 

pentru a permite persoanelor să-l  valorifice ori să-l exercite în mod efectiv. 

 Referitor la obligaţiile ce incumbă statelor cu privire la libertatea de exprimare, art. 10 

din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului impune acestora, în primul rând, o obligaţie 

generală şi negativă de a nu face nimic de natură a împiedica exercitarea acestui drept. 

 În plan vertical, în concepţia Curţii E.D.O., autorităţile statale au obligaţii pozitive ce pot 

consta în asigurarea concretă a unor posibilităţi egale de exprimare a ideilor şi opiniilor prin 

diverse mijloace, finanţarea nediscriminatorie a unor activităţi culturale, a unor publicaţii, 

împiedicarea unor grupuri financiare să deţină o pondere excesivă în materie de publicitate 

comercială etc. 

 În plan orizontal, cu privire la raporturile dintre particulari, de exemplu cu privire la 

relaţia dintre angajator şi angajaţi, Curtea Europeană a statuat că „statul are obligaţia pozitivă de 

a proteja libertatea de expresie în cadrul profesional”1 sau că statul trebuie să apere libertatea de 

expresie a unui angajat împotriva exigenţelor excesive ale angajatorului său, prin aceea că legea 

naţională trebuie să asigure un raport rezonabil între măsurile ce afectează libertatea de 

exprimare a angajaţilor, măsuri impuse datorită exigenţelor domeniului de activitate al 

angajatorului şi exerciţiul libertăţii de exprimare a angajaţilor. 

d. Domeniul de aplicare al dreptului la libera exprimare 

 Din conţinutul reglementărilor analizate se trage concluzia că domeniul de aplicare al 

dreptului la libera exprimare se cantonează în jurul noţiunilor de „informaţii şi idei”, a noţiunii 

de „opinie” şi a „mijloacelor de exprimare a acestora, respectiv a modului lor de difuzare. 

 Domeniul de aplicare al dreptului la libertatea de exprimare, sub aspectul obiectului 

protecţiei, al sferei acesteia şi al mijloacelor de realizare, a fost explicat şi detaliat prin 

jurisprudenţa Curţii Europene a Drepturilor Omului. 

 Noţiunea de „idei şi informaţii” este înţeleasă în sens larg de organele Curţii Europene a 

Drepturilor Omului. 

 În această privinţă, Curtea a statuat că intră în sfera de protecţie a art.10 nu numai 

informaţiile sau ideile primite favorabil sau considerate ca inofensive ori indiferente, ci şi cele 

                                                 
1 A se vedea C.E.D.O., hotărârea din 29 februarie 2000, dată în cauza Fuentes Bobo contra 

Spania. 
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care lovesc, şochează sau neliniştesc (cauzele: Brasilier contra Franţa sau Piemont contra 

Franţa). 

 De asemenea, în sfera protecţiei asigurate de art. 10 sunt incluse şi informaţiile 

neadevărate ( cauza Salov contra Ucraina) precum şi informaţiile obţinute în activitatea de 

cercetare şi anchetă a unui jurnalist, deşi acesta nu publicase informaţiile respective. 

 Referitor la opiniile care intră în domeniul de aplicare al libertăţii de exprimare, libertatea 

de exprimare protejează opiniile exprimate, aduse la cunoştinţa altor persoane, ca judecăţi de 

valoare în legătură cu diverse subiecte. 

 În sfera de protecţie a art. 10, Curtea Europeană a Drepturilor Omului a inclus şi 

mijloacele materiale şi tehnice de transmitere şi difuzare a informaţiei (cauza Autronic contra 

Elveţia). 

e. Conţinutul dreptului la libera exprimare 

 Dreptul la libera exprimare este un drept cu un conţinut complex, care  include în sfera sa 

de protecţie trei libertăţi: libertatea de opinie, libertatea de informare şi libertatea presei, acest 

trei libertăţi fiind interdependente.  

  A.  Libertatea de opinie 

 Libertatea de opinie reprezintă o condiţie prealabilă pentru exercitarea celorlalte libertăţi 

care intră în aria de protecţie a libertăţii de exprimare.  

 Ea se bucură de o protecţie aproape absolută, cel puţin în reglementarea oferită de art. 10 

din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului, în sensul că exclude aplicarea restricţiilor 

enunţate în al doilea paragraf al acestui articol. 

 Libertatea de opinie, ca element tradiţional al libertăţii de exprimare, se referă la opiniile 

exprimate (aduse la cunoştinţă publică) ca judecăţi de valoare în legătură cu un anumit fapt 

social,  este garantată oricărei persoane, indiferent de calitatea acesteia sau de modalitatea de 

exprimare. Totodată, libertatea de opinie garantează atât libertatea formării şi exprimării unei 

opinii, cât şi libertatea de circulaţie a acesteia. 

 În concepţia constituantului român (art.30 al. 1 din Constituţia României), libertatea de 

opinie conferă posibilitatea persoanei (fizice sau juridice) de a-şi exprima prin viu grai, prin 

scris, prin sunete sau prin alte mijloace de comunicare în public, gândirile, opiniile, credinţele 

religioase şi creaţiile spirituale de orice fel. 
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 Curtea Europeană a Drepturilor Omului, prin jurisprudenţa sa, trasează o serie de repere 

legate de modul de interpretare al conţinutului libertăţii de opinie, ca şi element al libertăţii de 

exprimare, drept apărat de art. 10 din Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. 

 În primul rând, judecătorii europeni au insistat asupra faptului că libertatea de exprimare 

apără nu numai opiniile primite în mod favorabil sau cu indiferenţă, ci şi pe cele care ar putea 

contraria sau chiar nelinişti autorităţile statale sau o fracţiune oarecare a populaţiei 2. 

 În opinia Curţii, posibilitatea oricărei persoane de a avea şi a exprima o opinie minoritară 

este o componentă esenţială a unei societăţi democratice.  

 Referitor la subiecţii cărora le este garantată libertatea de opinie, în jurisprudenţa sa, 

Curtea a statuat că libertatea de opinie este garantată oricărei persoane. 

O discuţie interesantă a suscitat în doctrină problema libertăţii de opinie în raport cu 

accesul la funcţia publică. În ce priveşte funcţionarul public în serviciu, se conchide de către 

autor că acesta are obligaţia de loialitate şi obligaţia de  conformism şi că, odată cu acceptarea 

funcţiei publice, a acceptat şi interdicţia exprimării  libere a opiniilor sale. 

Referitor la funcţionarul public în afara serviciului practica Curţii EDO arată că este 

recomandată „obligaţia de rezervă” pentru că funcţionarul public nu este  un cetăţean ca toţi 

ceilalţi şi are anumite  interdicţii. 

 Un alt aspect relevant în jurisprudenţa Curţii în materia libertăţii de opinie este cel legat 

de domeniul politic. 

 În privinţa libertăţii presei, Curtea s-a exprimat constant că limitele criticii admisibile 

sunt mai întinse când acestea se îndreaptă împotriva oamenilor politici.3 

 B. Libertatea de informare 

 Libertatea de informare este cel de-l doilea element de conţinut al libertăţii de exprimare. 

 Din conţinutul reglementărilor cuprinse în documentele internaţionale în materie rezultă 

că, în esenţă, libertatea de informare acoperă două elemente constitutive: libertatea de a primi 

informaţii şi idei, în mod liber şi din diverse surse precum şi libertatea de a comunica, difuza 

informaţii şi idei, atât în ceea ce priveşte presa scrisă, cât şi audiovizualul.  

                                                 
2 A se vedea C.E.D.O., hotărârea din 7 decembrie 1976 dată în cauza Handyside contra Marea 

Britanie, în R. Cadrillac, M.-A. Frison-Roche, Libertes et droites fundamentaux, The Revet 

(Coord),  p. 369.  
3 A se vedea C.E.D.O., hotărârea din 7 noiembrie 2006, dată în cauza Manére contra Franţa. 
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 Dreptul la informaţie este reglementat şi în art. 31 din Constituţia României şi cuprinde: 

dreptul persoanei de a fi informată prompt, corect şi clar cu privire la măsurile preconizate şi mai 

ales luate de autorităţile publice, accesul liber la sursele de informaţie publică, ştiinţifică şi 

tehnică, socială, culturală, sportivă, etc.; posibilitatea persoanei de a recepţiona direct şi în mod 

normal emisiunile de radio şi televiziune; obligaţia autorităţilor guvernamentale de a crea 

condiţiile materiale şi juridice pentru difuzarea liberă şi amplă a informaţiilor de orice natură.  

 Dreptul de acces la informaţie reglementat de art. 31 din Constituţia României nu implică 

însă accesul la informaţiile cu caracter secret şi nici obligaţia autorităţilor publice de a da astfel 

de informaţii. Anumite informaţii nu pot fi difuzate, sau pot fi difuzate numai în anumite condiţii 

(informaţiile clasificate, informaţiile privind apărarea sau siguranţa naţională, unele informaţii 

nepublice cu privire la anchetele penale sau referitoare la activitatea de judecată). 

 În privinţa libertăţii de informare, regula de bază fixată prin jurisprudenţa Curţii EDO 

este libera circulaţie a informaţiei, difuzarea informaţiei trebuind să aibă loc în mod liber, fără 

existenţa vreunei cenzuri 4. 

 Printre cele mai importante componente ale libertăţii de informare, ocrotite de art. 10 din 

Convenţia EDO amintim : libertatea de a critica guvernul,5 libertatea de a comunica informaţii şi 

idei cu privire la chestiuni economice6, dreptul de acces la informaţiile de mediu, etc. 

 C. Libertatea presei 

 Deşi această libertate nu este clar definită în ansamblul reglementărilor internaţionale în 

materia libertăţii de exprimare, practica Curţii EDO stabileşte că în  conţinutul său se cuprinde: 

libertatea de exprimare a jurnaliştilor,  libertatea de a înfiinţa publicaţii, dreptul de antenă şi  

libertatea de difuzare a emisiunilor de radio şi televiziune. 

 Libertatea presei este atât de importantă încât Curtea recunoaşte că libertatea jurnalistică 

include şi posibila recurgere la o anumită doză de exagerare sau provocare7. 

                                                 
4 A se vedea C.E.D.O., hotărârea din 17 iulie 2001, dată în cauza Association Ekin contra Franţa. 
5 A se vedea C.E.D.O., hotărârile date în cauzele: Sener contra Turcia (2000), Thoma contra 

Luxemburg (2001), Dichand şi alţii contra Austria (2002). 
6 A se vedea C.E.D.O., hotărârea din 28 martie 1990, dată în cauza Groppera Radio AG şi alţii 

contra Elveţia. 
7 A se vedea C.E.D.O., hotărârea din 26 aprilie 1995, dată în cauza Praeger şi Oberschlick contra 

Austria. 
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 O primă problemă avută în vedere de Curtea EDO în jurisprudenţa sa legată de libertatea 

de exprimare priveşte protecţia surselor jurnaliştilor. 

 Aceasta este reglementată la nivel internaţional, prin instrumentele juridice privind 

drepturile ziariştilor 8, dar şi în legislaţiile naţionale, prin codurile deontologice în vigoare în 

numeroase state. 

 O altă problemă care se pune în legătură cu libertatea presei, element de conţinut al 

libertăţii de exprimare, se referă la raportul dintre aceasta şi limita criticii admisibile când este 

vorba despre personalităţile publice, funcţionarii publici sau justiţie, ori protecţia reputaţiei sau 

drepturilor semenilor. 

 Cu privire la domeniul politic, Curtea Europeană a statuat că limitele criticii admisibile în 

cadrul libertăţii de exprimare sunt mai largi când ele poartă asupra unor acţiuni ale guvernului, 

întrucât acţiunile acestuia sunt şi sub controlul opiniei publice 9; în mod similar, limitele criticii 

admisibile sunt mai mari în privinţa unui om politic 10.  

 Şi în cazul funcţionarilor publici, Curtea EDO a apreciat că limitele criticii admisibile 

care îi vizează pe aceştia, sunt mai largi decât cele ale criticii îndreptate împotriva unor persoane 

private. Totuşi, Curtea a considerat că funcţionarii publici nu pot fi trataţi pe picior de egalitate 

cu oamenii politici deoarece, spre deosebire de aceştia din urmă, care se expun în mod conştient 

unui control atent al tuturor afirmaţiilor şi gesturilor lor, control realizat în special de către presă, 

funcţionarii publici au nevoie de încrederea opiniei publice pentru a se putea achita în mod 

                                                 
8 Rezoluţia adoptată la a 4 - a Conferinţă ministerială europeană asupra politicii mass-media de 

la Praga, din 7 - 8 decembrie 1994, Rezoluţia Parlamentului European cu privire la nedivulgarea 

surselor de informare jurnalistică din 18 ianuarie 1998. 
9 A se vedea C.E.D.O., hotărârea din 30 ianuarie 1998, dată în cauza Partidul Comuniştilor Uniţi 

din Turcia şi alţii contra Turciei. 
10 Distincţia a fost reluată în toate cauzele ulterioare, de exemplu:  C.E.D.O, hotărârea Marii 

Camere din 17 decembrie 2004, dată în cauza Cumpănă şi Mazăre contra României; C.E.D.O., 

decizia de inadmisibilitate din 21 septembrie 2004, dată în cauza Abeberry contra Franţei;  

C.E.D.O., hotărârea din 24 februarie 1997, dată în cauza De Haes şi Gijsels contra Belgia. 
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corespunzător de sarcinile lor, fiind deci necesar ca ei să fie protejaţi de atacuri verbale 

îndreptate împotriva lor.11  

 În ceea ce priveşte administrarea justiţiei, Curtea de la Strasbourg a precizat că presa 

trebuie să informeze opinia publică în legătură cu funcţionarea justiţiei – instituţie esenţială într-

o societate democratică – aceasta fiind o problemă de interes general. 

III. Dreptul la viaţă privată (art. 71) 

1. Noţiune 

 Dreptul la viaţă privată este un drept fundamental, care are la bază respectul pentru 

demnitatea umană şi care se află în strânsă legătură cu alte libertăţi. 

  Dreptul la viaţă privată poate fi definit ca dreptul fiecărei persoane „de a-şi construi în 

mod liber şi de a-şi apăra propria sa sferă privată, precum şi de a-şi alege propriul său stil de 

viaţă, fără  interferenţe şi ingerinţe din partea terţilor. 

 Dreptul la viaţă privată este  un drept subiectiv nepatrimonial, care se referă în principal 

la ocrotirea caracteristicilor fizice şi morale ale fiinţei umane, la individualitatea sau 

personalitatea acesteia şi  protejează valori ca viaţa privată, familia,demnitatea , onoarea, 

imaginea. 

 Dreptul la viaţă privată este perceput ca un drept negativ, care exclude orice intervenţie 

arbitrară sau ilegală în sfera privată. 

2. Sediul materiei 

a. Reglementare internă 

 În art. 71 din noul Cod civil se specifică faptul că orice persoană are dreptul la 

respectarea vieţii sale private. 

 Spre deosebire de libertatea de exprimare, dreptul  la viaţă privată nu a fost consacrat la 

nivel constituţional decât târziu, ca atare, în nici una din constituţiile române anterioare celei 

adoptate în 1991, nu l-au prevăzut, acestea limitându-se la a garanta doar inviolabilitatea 

domiciliului şi  secretul corespondenţei, ori protecţia căsătoriei şi familiei. 

                                                 
11  A se vedea Hotărârea din 29 martie 2001, dată în cauza Thoma contra Luxemburg, hotărârea 

din 27 mai 2004, dată în cauza Rizos şi Dastkos contra Greciei. 
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 Abia Constituţia din 1991, în art. 26, consacră dreptul la viaţa intimă, familială şi privată, 

utilizându-se trei noţiuni distincte  şi anume viaţa intimă, viaţa familială şi viaţa privată, fără 

însă a le defini. 

 De altfel, cele trei noţiuni au un conţinut vast şi sunt destul de greu de definit, fiind şi 

foarte apropiate, astfel încât revine autorităţilor, în procesul de aplicare a legii,sarcina să 

stabilească în concret conţinutul fiecăreia dintre ele. 

 b. Reglementare internaţională 

 Primul instrument juridic care consacră şi garantează dreptul la viaţă privată şi de familie 

este Declaraţia Universală a Drepturilor Omului în cuprinsul art. 12. 

 Mai departe, Pactul internaţional cu privire la drepturile civile şi politice, în art. 17, 

reglementează dreptul la viaţă privată şi de familie similar cu art. 12 din Declaraţia Universală a 

Drepturilor Omului, adăugând însă la imixtiunile nepermise în viaţa privată, de familie, 

domiciliu sau corespondenţă, pe lângă cele arbitrare şi pe cele ilegale. 

 Un alt instrument juridic adoptat în cadrul Adunării Generale a Organizaţiei Naţiunilor 

Unite, care cuprinde dispoziţii relevante cu privire la dreptul la viaţă privată şi de familie este 

Convenţia cu privire la drepturile copilului, în cuprinsul  art. 10. 

 Dintre instrumentele adoptate în cadrul Consiliului Europei, primul care consacră şi 

garantează, în art. 8, dreptul la viaţă privată şi de familie, este Convenţia Europeană a 

Drepturilor Omului. 

 Un alt instrument juridic adoptat în cadrul Consiliului Europei este Convenţia cadru 

pentru protecţia minorităţilor naţionale. Această Convenţie prevede, ca un element ce intră în 

conţinutul sferei cuprinzătoare a dreptului la viaţă privată şi de familie, în art. 11, dreptul 

minorităţilor la folosirea numelui şi prenumelui în limba minoritară. 

 Convenţia privind drepturile omului şi biomedicina prevede, în art. 10, că „orice 

persoană are dreptul la respectarea vieţii private în ceea ce priveşte informaţiile referitoare la 

sănătatea sa”,12 privind dreptul la viaţă privată ca un drept al oricărei persoane de a dispune de ea 

însăşi. 

 Tot în plan european, Actul Final al Conferinţei de la Helsinki, după ce proclamă 

caracterul universal al drepturilor şi libertăţilor fundamentale şi angajamentul statelor semnatare 

                                                 
12 Extras din art. 10 al Convenţiei privind drepturile omului şi biomedicina, adoptată la Oviedo, 

în 4 aprilie 1997. 
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de a respecta drepturile prevăzute în Carta Naţiunilor Unite şi Declaraţia Universală a 

Drepturilor Omului, în capitolul 4.02, la pct. 1 intitulat „Contacte Umane”, conţine reglementări 

referitoare la legăturile de familie, reunificarea familială şi căsătoria între cetăţeni ai diferitelor 

state13, fără însă a consacra expres dreptul la viaţă privată şi de familie. 

 Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, document juridic devenit 

obligatoriu după semnarea Tratatului de la Lisabona, conţine, în art. 7, o reglementare cu caracter 

declarativ referitoare la dreptul la viaţă privată şi de familie, prevăzând că „orice persoană are 

dreptul la respectarea vieţii private şi de familie, a domiciliului şi a secretului comunicaţiilor”14. 

      c.  Subiecţii dreptului la viaţă privată  

 Titulari ai dreptului la viaţă privată sunt persoanele fizice şi persoanele juridice, ca şi 

subiecţi de drept intern, în primul rând, iar ca şi subiecţi de drept internaţional, atunci când li se 

recunoaşte aptitudinea de a acţiona direct pentru valorificarea acestui drept. 

  În ceea ce priveşte destinatarul obligaţiilor corelative dreptului la viaţă privată se reţine 

că , în general, instrumentele juridice internaţionale în materia drepturilor omului impun statului 

două tipuri de obligaţii: unele negative şi altele pozitive.  

 În raport de obligaţiile negative ce îi revin, statul trebuie să se abţină să aducă orice 

atingere drepturilor garantate prin reglementările respective. În raport cu obligaţiile pozitive ce îi 

incumbă, statul trebuie să ia toate măsurile necesare pentru ca persoanele aflate sub jurisdicţia sa 

să-şi poată valorifica şi exercita drepturile prevăzute în reglementările naţionale şi internaţionale 

care le consacră. 

 În esenţă, consacrarea dreptului la respectarea vieţii private urmăreşte apărarea 

individului împotriva oricărei ingerinţe arbitrare a puterii publice în exercitarea prerogativelor ce 

asigură însuşi conţinutul acestui drept. 

 Simpla lectură a articolului 71 din noul Cod civil conduce la constatarea că respectul 

dreptului la viaţă privată, la viaţă familială, respectul domiciliului unei persoane şi al secretului 

corespondenţei sale, impun, în primul rând, o obligaţie negativă din partea autorităţilor statale şi 

anume aceea de a nu face nimic de natură a stânjeni titularii acestor drepturi în exerciţiul lor. 

                                                 
13 Datele au fost culese din Actul Final de la Helsinki, semnat la 1 august 1975, ratificat şi de 

România – Buletinul Oficial nr. 92/13 august 1975. 
14 Extras din art. 7 al Cartei Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, adoptată la Nisa în 

anul 2000 şi finalizată în anul 2007, odată cu semnarea Tratatului de la Lisabona. 
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 În doctrină 15, obligaţia pozitivă a statelor a fost definită ca fiind  o „obligaţie de a face”, 

care potrivit Curţii EDO constă în luarea tuturor măsurilor rezonabile şi adecvate pentru a proteja 

drepturile  care îi revin individului în baza Convenţiei.16 

d. Conţinutul şi domeniul de aplicare al dreptului la viaţă privată  

 Domeniul de aplicare al dreptului la viaţă privată se conturează în jurul noţiunilor de 

viaţă privată, viaţă de familie, domiciliu şi corespondenţă. 

 Analizând punctual noţiunile care se circumscriu domeniului de aplicare al dreptului la 

viaţă privată se poate reţine că în primul rând noţiunea de viaţă privată nu poate fi  definită cu 

precizie, fiind vorba de  o noţiune contingentă, al cărei conţinut variază în funcţie de perioadă, de 

mediu şi de societatea  în care trăieşte individul. 

 În concepţia Curţii EDO,  în sfera noţiunii de viaţă privată este inclusă: intimitatea  vieţii 

private , libertatea şi identitatea sexuală,  dreptul la identitate,   integritatea fizică şi morală a 

persoanei, dreptul la imagine, dreptul de a stabili şi dezvolta relaţii cu semenii şi dreptul la un 

mediu sănătos 17. 

În doctrină se face distincţie între viaţa privată şi viaţa intimă, iar pe de altă parte între 

viaţa privată şi viaţa publică. 

 Mergând mai departe, în jurisprudenţa sa, Curtea a extins domeniul rezervat protecţiei 

asigurate de art. 8 din Convenţie şi la viaţa profesională a individului, pe motiv că viaţa  

personală şi viaţa socială a individului sunt imposibil de departajat în societatea actuală. 

 În concluzie se poate spune că noţiunea de viaţă privată nu are un înţeles exhaustiv, 

Curtea de la Strasbourg, incluzând  în domeniul protecţiei sale o arie largă de elemente, cum ar fi 

: viaţa intimă, viaţa socială, viaţa profesională,  mediul înconjurător, etc. 

                                                 
15 A se vedea Fr. Sudre, Les obligations positives dans la jurisprudence européenne des droits de 

l´homme, în Protection des droits de l´homme: la perspective européenne. Mélanges á la 

mémoire de Rolv Ryssdal, editată de P. Mahoney, F. Matscher, H. Petzold şi L. Wildhabder, 

Editura Carl Heymanns Verlag, Köln, Berlin, Bonn, Műnchen, 2000, p. 1359. 
16 A se vedea C.E.D.O., hotărârea din 9 decembrie 1994, dată în cauza Lopez Ostra contra 

Spania. 
17 A se vedea C.E.D.O., hotărârea din 22 octombrie 1981 dată în cauza Dudgeon contra  Regatul 

Unit. 
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 În al doilea rând în domeniul de aplicare al dreptului la viaţă privată intră şi viaţa de 

familie. 

Practica  Curţii EDO a conturat două modele contemporane de viaţă de familie: familia 

legitimă – care are la bază căsătoria – şi  familia de facto – care nu are la bază o relaţie  juridică 

şi este o stare de fapt. 

 În jurisprudenţa Curţii respectul vieţii familiale apare în multiple dimensiuni ca de 

exemplu: dreptul la căsătorie, egalitatea în drepturi a soţilor, egalitatea drepturilor copiilor, 

indiferent de natura filiaţiei acestora, etc. 

Astfel o analiză a conţinutului dreptului la viaţa de familie trebuie să se circumscrie atât 

stabilirii legăturilor fireşti ce pot constitui viaţa de familie - unde trebuie avute în vedere relaţiile 

între partenerii de viaţă şi relaţiile între părinţi şi copii – cât şi acelor situaţii speciale - care 

vizează încredinţarea copiilor, dreptul la vizită, plasamentul, viaţa de familie a străinilor şi a 

deţinuţilor. 

 În al treilea rând, în domeniul de aplicare al dreptului la viaţă privată intră şi 

inviolabilitatea domiciliului şi secretul  corespondenţei, fiind spaţii de libertate menite să asigure 

individului libertatea corporală şi dezvoltarea personalităţii sale. 

Noţiunea de domiciliu, în  jurisprudenţa Curţii, are o accepţiune mult mai  largă decât cea 

pe care o recunosc sistemele de drept naţionale, unde noţiunea de domiciliu este definită, în 

general, ca  locuinţă statornică şi principială a unei persoane şi un atribut de identificare al 

persoanei fizice sau juridice.  

Jurisprudenţa CEDO a extins noţiunea de domiciliu şi la locul unde o persoană îşi 

desfăşoară activitatea profesional 18 sau, mai recent, la sediile şi agenţiile unei societăţi 

comerciale 19. 

În ce priveşte dreptul la secretul corespondenţei, intră în aria de protecţie toate formele 

de corespondenţă: corespondenţă scrisă, corespondenţa prin intermediul mijloacelor de 

telecomunicaţie, corespondenţa electronică. 

                                                 
18 A se vedea C.E.D.O., hotărârea din 16 decembrie 1992, dată în cauza Niemetz contra 

Germania. 
19 A se vedea C.E.D.O., hotărârea din 16 aprilie 2002, dată în cauza Societé Colas Est şi alţii 

contra Franţa. 
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În privinţa corespondenţei scrise, jurisprudenţa Curţii conţine numeroase referiri la 

corespondenţa deţinuţilor 20 şi chiar a celor acuzaţi de săvârşirea unor fapte penale 21, care a 

putut fi interceptată ilegal sau cenzurată. 

IV. Dreptul la demnitate (art. 72) 

 1. Noţiune 

 Deşi în denumirea marginală a art. 72 din  noul Cod civil, legiuitorul a înţeles să 

folosească noţiunea de drept la demnitate, la o lectură a întregului cuprins al articolului se poate 

observa că se face referire expresă şi la noţiunile de onoare şi reputaţie. 

 Dreptul la onoare, demnitate şi reputaţie ocroteşte valori fundamentale care ţin de aria de 

protecţie a dreptului la imagine al persoanei, drept care, la rândul său, constituie unul din 

elementele de conţinut ale dreptului la viaţă privată. 

 Acest drept trebuie examinat ca un drept subiectiv, ce ţine de drepturile civile 

nepatrimoniale, esenţa sa constând în dreptul fiecărei persoane la inviolabilitatea onoarei, 

demnităţii şi reputaţiei şi în posibilitatea de a cere persoanelor fizice şi juridice să  nu-l încalce. 

 2. Sediul materiei 

 În ceea ce priveşte reglementarea internă despre dreptul la demnitate despre acesta  se 

face vorbire în Constituţia României, unde demnitatea este consacrată ca valoare prin art. 1 al. 3, 

în care se specifică faptul că  România este stat de drept, democratic şi social, în care demnitatea 

omului, drepturile şi libertăţile cetăţenilor, libera dezvoltare a personalităţii umane, dreptatea şi 

pluralismul politic reprezintă valori supreme şi sunt garantate. Este vorba, aşadar, de o formulare 

mult mai extinsă şi de un context mai larg faţă de cel acordat de noul Cod civil. 

 Referitor la reglementarea internaţională dreptul la demnitate se regăseşte atât în 

cuprinsul art. 1 din Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene, unde se prevede că  

demnitatea umană este inviolabilă, aceasta trebuind să fie  respectată şi protejată, cât şi în 

conţinutul art. 8 din Convenţia EDO. 

                                                 
20 A se vedea C.E.D.O., hotărârea din 27 aprilie 1988, dată în cauza  Boyle şi Rice contra 

Regatul Unit; C.E.D.O., hotărârea din 20 iunie 1988, dată în cauza Schönenberger  şi Dumaz 

contra Elveţia;  C.E.D.O., hotărârea din  30 august 1990, dată în cauza McCallum contra Regatul 

Unit;  C.E.D.O., hotărârea din 24 octombrie 2002, dată în cauza Messina contra Italia. 
21 A se vedea C.E.D.O., hotărârea din 20 iunie 1998 dată în  cauza Schönenberger  şi Dumaz 

contra Elveţia. 
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3. Conţinutul şi domeniul de aplicare al dreptului la demnitate 

 Apărarea onoarei, demnităţii şi reputaţiei aduce în prim plan noţiunea de informaţie 

lezantă, considerându-se că prin această noţiune se desemnează acele informaţii care, raportate la 

conţinutul legilor şi al normelor de convieţuire, contribuie la ştirbirea onoarei şi reputaţiei 

persoanei fizice sau juridice în opinia unor indivizi în particular. 

 Prin urmare, ca o informaţie să fie lezantă pentru onoarea, demnitatea sau reputaţia unei 

persoane şi astfel să fie antrenate mecanismele de protecţie a acestei valori, este necesar ca ea să 

aibă caracter defăimător şi să fie adusă la cunoştinţa cel puţin a unei terţe persoane, condiţii la 

care se adaugă încă una, respectiv ca informaţia să nu fie adevărată.  

 Datorită faptului că onoarea, reputaţia şi demnitatea persoanei sunt atribute esenţiale ale 

fiinţei omeneşti, acestea ocrotesc atât un interes personal, prin apărarea personalităţii umane, cât 

şi un interes al societăţii, prin asigurarea unor relaţii sociale bazate pe respect reciproc. 

V. Dreptul la propria imagine (art. 73) 

    1.  Noţiune 

 Dreptul la imagine este recunoscut ca şi componentă a drepturilor personalităţii, sens în 

care se poate afirma că este un drept subiectiv civil, nepatrimonial, netransmisibil, incesibil 

deoarece nu poate face obiectul, prin acte juridice cu titlu oneros sau cu titlu gratuit, al unei 

cesiuni sau renunţări definitive, insesizabil pentru că  nu poate fi urmărit silit de creditorii 

persoanei respective.   

 Ca şi numele, imaginea persoanei îşi găseşte protecţia cu titlu de element identificator al 

persoanei. Imaginea este o reprezentare a trăsăturilor fizice ale persoanei; ea este atât o formă cât 

şi o substanţă, este o dimensiune externă a fiinţei umane. Ea constituie o manifestare privilegiată 

a personalităţii reprezentând aceea facultate a persoanei, de a cenzura folosinţa imaginii sale, 

care se fundamentează pe autonomia individuală, protejând persoana în libertatea şi intimitatea 

sa . 

 Dreptul la imagine a fost opera jurisprudenţei constând în acea facultate a persoanei care 

îi permite cenzurarea folosinţei imaginii sale şi care se fundamentează pe autonomia individului 
22.  

                                                 
22 A se vedea C. T. Ungureanu şa. , Noul Cod Civil, comentarii, doctrină şi jurisprudenţă, 

Editura Hamangiu, Bucureşti, 2012, p. 114. 
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 Astfel  dreptul la imagine presupune că titularul acestuia  poate să interzică ori să 

împiedice reproducerea, în orice mod, a înfăţişării sale fizice ori a vocii sale sau, după caz, 

utilizarea unei asemenea reproduceri. 

 Protecţia juridică a acestui drept ca şi componentă a drepturilor personalităţii este 

necesară, având în vedere că mesajul pe care îl transmite imaginea fizică a persoanei este 

inseparabil de subiectul pe care-l reprezintă. 

 Dreptul la imagine al persoanei a fost recunoscut chiar înainte de protejarea lui prin 

intermediul instrumentelor juridice internaţionale în domeniul drepturilor omului, prin 

jurisprudenţa instanţelor naţionale. 

 Primele decizii care evocă dreptul individului la propria imagine sunt contemporane 

apariţiei şi dezvoltării tehnicii fotografice, care a făcut posibilă şi reproducerea trăsăturilor fizice, 

chiar şi fără consimţământul celui în cauză. 

 2. Sediul materiei 

 În ceea ce priveşte reglementarea internă despre dreptul la propria imagine se face 

vorbire în cuprinsul art. 30 al. 6 din Constituţia României, care stabileşte că  libertatea de 

exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viaţa particulară a persoanei şi nici dreptul la 

propria imagine, sintagmă preluată de legiuitor în cuprinsul art. 73 din noul Cod civil. 

 Referitor la reglementarea internaţională dreptul la propria imagine este recunoscut ca şi 

componentă a dreptului la viaţă privată, intrând în sfera de aplicare a art.8 din Convenţia EDO. 

Protecţia juridică a acestui drept ca şi componentă a vieţii private este evidentă, având în vedere 

că mesajul pe care îl transmite imaginea fizică a persoanei este inseparabil de subiectul pe care-l 

reprezintă. 

      3. Conţinutul şi domeniul de aplicare al dreptului la propria imagine 

 Noţiunea de imagine  derivă din latinescul  „imago” şi franţuzescul  „image” şi reprezintă 

într-un prim sens reflectarea de tip senzorial a unui obiect în mintea omenească sub forma unor 

senzaţii, percepţii sau reprezentări vizuale sau auditive. 

 Într-un alt sens semnifică reproducerea unui obiect, obţinută cu ajutorul unui sistem optic, 

reprezentarea plastică a înfăţişării unei fiinţe, a unui lucru, obţinută prin desen, pictură, sculptură 
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etc. sau o reflectare artistică a realităţii prin sunete, cuvinte, culori etc. în muzică, în literatură, în 

arte plastice 23.  

  În ceea ce priveşte conţinutul acestui drept, având în vedere că  imaginea persoanei în 

sens restrâns  reprezintă forma corpului uman, se poate reţine că dreptul la propria imagine 

conferă titularului acestuia acele prerogative, care se constituie într-un monopol, care exclude în 

orice loc şi situaţie captarea şi utilizarea reprezentării unei persoane, fără consimţământul 

acesteia. 

 Ca şi componentă a dreptului la viaţă privată dreptul la imagine are ca scop protejarea 

identităţii persoanei, a sferei vieţii sale intime, a relaţiilor sale personale, a libertăţii sexuale etc. 

 Vocea este inclusă şi ea în dreptul la imagine, deşi nu este menţionată distinct printre 

drepturile personalităţii enumerate de art. 58 din noul Cod civil. Ea este produsul unui organ al 

corpului uman, având deci o origine corporală, fiind un atribut al personalităţii, întrucât prin 

cuvânt şi voce se crează o imagine sonoră a personalităţii. 

 Există atingere a dreptului la imagine încă de la captarea imaginii, înainte chiar de 

reproducerea şi difuzarea ei, iar atunci când imaginea reprezintă persoana într-un loc privat, 

aceasta poate constitui, de la caz la caz, o circumstanţă agravantă care să justifice chiar 

săvârşirea unei infracţiuni. 

VI. Atingeri aduse vieţii private ( art. 74) 

 După modelul art. 36 din Codul civil al Provinciei Quebec, care reglementează şase 

cazuri de atingeri aduse vieţii private 24, noul Cod civil stabileşte exemplificativ nouă asemenea 

situaţii. 

 Conform art. 74 din noul Cod civil, sub rezerva aplicării dispoziţiilor art. 75, pot fi 

considerate ca atingeri aduse vieţii private:  

 a) intrarea sau rămânerea fără drept în locuinţă sau luarea din aceasta a oricărui obiect 

fără acordul celui care o ocupă în mod legal; 

 b) interceptarea fără drept a unei convorbiri private, săvârşită prin orice mijloace tehnice, 

sau utilizarea, în cunoştinţă de cauză, a unei asemenea interceptări; 

                                                 
23 A se vedea O. Ungureanu, C. Munteanu, Drepturile personalităţii: dreptul la propria imagine 

in noul Cod civil, în Acta Universitatis Lucian Blaga, nr. 1/2010. 
24 A se vedea C. T. Ungureanu şa. op. cit., p.116. 
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 c) captarea ori utilizarea imaginii sau a vocii unei persoane aflate într-un spaţiu privat, 

fără acordul acesteia; 

 d) difuzarea de imagini care prezintă interioare ale unui spaţiu privat, fără acordul celui 

care îl ocupă în mod legal; 

 e) ţinerea vieţii private sub observaţie, prin orice mijloace, în afară de cazurile prevăzute 

expres de lege; 

 f) difuzarea de ştiri, dezbateri, anchete sau de reportaje scrise ori audiovizuale privind 

viaţa intimă, personală sau de familie, fără acordul persoanei în cauză; 

 g) difuzarea de materiale conţinând imagini privind o persoană aflată la tratament în 

unităţile de asistenţă medicală, precum şi a datelor cu caracter personal privind starea de 

sănătate, problemele de diagnostic, prognostic, tratament, circumstanţe în legătură cu boala şi cu 

alte diverse fapte, inclusiv rezultatul autopsiei, fără acordul persoanei în cauză, iar în cazul în 

care aceasta este decedată, fără acordul familiei sau al persoanelor îndreptăţite; 

 h) utilizarea, cu rea-credinţă, a numelui, imaginii, vocii sau asemănării cu o altă persoană; 

 i) difuzarea sau utilizarea corespondenţei, manuscriselor ori a altor documente personale, 

inclusiv a datelor privind domiciliul, reşedinţa, precum şi numerele de telefon ale unei persoane 

sau ale membrilor familiei sale, fără acordul persoanei căreia acestea îi aparţin sau care, după 

caz, are dreptul de a dispune de ele. 

 Ipoteza prevăzută de lit. g privind starea de sănătate a fost reglementată în aceeaşi 

termeni şi în art. 18 al. 1 din Decizia nr. 248 din 1 iulie 2004, emisă de Consiliul Naţional al 

Audiovizualului. 

 În mod evident că această enumerare nu este una  limitativă, rămânând în sarcina practicii 

judiciare completarea acestor situaţii de încălcări ale dreptului la viaţă privată cu altele noi. 

VII. Limitele drepturilor la libera exprimare, viaţă privată, demnitate şi propria 

imagine (art. 75) 

 Exercitarea drepturilor personalităţii umane nu poate fi absolută. Ordinea şi interesul 

public aduc restricţii în ce priveşte dreptul   persoanei de a interzice încălcarea acestora, fiind 

permise doar acele atingeri ale drepturilor mai sus menţionate, în situaţiile prevăzute de lege, de 

convenţiile şi pactele internaţionale la care România este parte. 

 Astfel, este licită înregistrarea şi transmiterea imaginilor captate pe drumurile publice, 

pentru depăşirea vitezei legale ori regularizarea traficului sau folosirea mijloacelor de video-

supraveghere de către autorităţile publice, pentru a asigura protecţia instituţiilor publice, ori 
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pentru prevenirea sau constatarea atingerilor la securitatea persoanelor şi a bunurilor în locuri 

expuse riscurilor de agresiune şi de furt. Este, de asemenea licit ca în cadrul unei anchete 

judiciare să se procedeze la reproducerea imaginii unei persoane, fără a-i cere acordul, cu scopul 

de a conserva caracteristicile sale morfologice sau în situaţia în care astfel se dovedeşte 

săvârşirea unei infracţiuni. 

 Ocrotirea drepturilor personalităţii vine adesea în coliziune cu libertatea presei şi cu 

dreptul la informare a opiniei publice . 

 Libertatea de exprimare constituie o altă limită a dreptului la imagine (art. 10 din 

Convenţia Europeană a Drepturilor Omului), iar câmpul de aplicare a libertăţii de informare are 

tendinţa de a se lărgi; informaţia privind toate sectoarele vieţii sociale, politice, culturale, 

ştiinţifice, artistice, comerciale etc. In toate situaţiile, statele au obligaţia pozitivă de protecţie a 

vieţii private şi a dreptului la imagine în temeiul Convenţiei E.D.O. 

 În cuprinsul aliniatului 2 se arată că exercitarea drepturilor şi libertăţilor constituţionale 

cu bună-credinţă şi cu respectarea pactelor şi convenţiilor internaţionale la care România este 

parte nu constituie o încălcare a drepturilor de mai sus. În acest sens sunt şi alte dispoziţii conexe  

cum ar fi: art. 57 din Constituţia României revizuită, art. 17 din Convenţia E.D.O., art. 54 din 

Carta drepturilor fundamentale ale U.E., art. 31 din Decizia Consiliului Naţional al 

Audiovizualului nr. 220/2011. 

VIII. Prezumţia de consimţământ (art. 76) 

 Reproducerea unei persoane printr-o fotografie, film, desen, reţeaua internet etc. necesită 

acordul acelei persoane, în toate cazurile, consimţământul  prezumându-se a fi dat pentru 

captarea şi difuzarea unei imagini corecte a persoanei şi nu pentru o reprezentare deformată. 

  Cel care reproduce imaginea unei persoane trebuie să aducă dovada acordului  acesteia, 

nefiind suficient să fi dobândit drepturile fotografului. Mai mult, acordul dat pentru realizarea 

imaginii nu înseamnă şi acordul dat pentru difuzarea acesteia.  

 Acest consimţământ poate fi expres sau tacit, dar el nu se prezumă, decât în situaţia 

prevăzută de art. 76 din noul Codul civil, care prevede că, atunci când însuşi cel la care se referă 

o informaţie sau un material le pune la dispoziţia unei persoane fizice ori persoane juridice 

despre care are cunoştinţă că îşi desfăşoară activitatea în domeniul informării publicului, 

consimţământul pentru utilizarea acestora este prezumat, nefiind necesar un acord scris. 
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 Acordul este tacit pentru persoanele publice care apar într-un loc public dacă publicarea 

imaginii respective este utilă pentru ilustrarea unei actualităţi 25. În afara acestor ipoteze, dreptul 

la imagine permite oricărei persoane să se opună difuzării, fără acordul său expres, a imaginii 

sale care este un atribut al personalităţii. Aşadar, orice persoană, indiferent de notorietatea sa are 

asupra imaginii sale şi utilizării ei un drept exclusiv. 

 Mai mult, consimţământul persoanei în cauză nu are valoare decât pentru o situaţie 

anume precizată şi, deci, în analizarea unei pretinse încălcări, instanţa va trebui să interpreteze 

strict întinderea autorizaţiei, difuzarea unui clişeu în afara contextului în care a fost dat acordul 

putând constitui o atingere a dreptului la imagine. Prin urmare imaginea nu va putea fi utiliza din 

nou, în absenţa consimţământului actual al subiectului, chiar în cadrul aceleiaşi publicaţii. 

IX.  Prelucrarea datelor personale (art. 77) 

 Într-o definiţie generală datele cu caracter personal semnifică orice informaţie referitoare 

la împrejurări personale sau materiale ale unei persoane fizice sau juridice, fiind semne fixate pe 

un suport de date, reprezentând o informaţie ce poate fi atribuită unei persoane.26 

 Noul Cod Civil , faţă de vechea reglementare, aduce o menţiune expresă în ceea ce 

priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal. Astfel orice prelucrare a datelor personale, prin 

mijloace automate sau neautomate, se poate face numai în cazurile şi condiţiile prevăzute de 

legea specială, legea cadru în această materie fiind Legea nr. 677/2001 pentru protecţia 

persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date 
27. 

 Această reglementare se completează şi cu alte dispoziţii interne sau internaţionale în 

materie 28. 

                                                 
25 Ibidem, p. 118. 
26 Ibidem,  p.119. 
27 Publicată în Monitorul Oficial nr. 790 din 12 decembrie 2001, cu modificări şi completări 

ulterioare. 
28 Legea nr. 506 din 17 noiembrie 2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi 

protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice, publicată în Monitorul Oficial nr. 

1101/2004, cu modificări si completari ulterioare; Convenţia pentru protejarea persoanelor faţă 

de prelucrarea automată a datelor cu character personal, adoptată la Strasbourg la 28.01.1981, 

ratificată de România  prin Legea nr. 682/2001, publicată  în Monitorul Oficial nr. 830/2001. 
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O SCURTĂ PREZENTARE A UNEI NOI 

RAMURI DE DREPT - DREPTUL SĂNĂTĂŢII 

 

                                                                        Mihai COSTACHE 

                                                                      Avocat – Baroul Bucureşti 

 

Dreptul sănătăţii este o noutate în preocupările juridice din România, având în vedere 

lipsa aproape totală a jurisprudenţei în domeniu pâna în anul 2006, data când apare Legea 

95/2006, ce tratează în mod distinct domeniul malpraxisului medical. În mod treptat, dezvoltarea 

domeniului sănătăţii prin implicarea în piaţa de profil a unor jucători puternici, care oferă 

servicii medicale cât mai diverse, precum şi multitudinea de produse medicale, va duce în mod 

cert la creşterea interesului avocaţilor pentru acest domeniu la care adăugăm şi un nivel tot mai 

crescut al conştientizării în rândul pacienţilor a faptului că beneficiază de drepturi ce trebuie 

respectate. Este, aşadar, timpul unei relaţii contractuale între medic si pacient, cu drepturi şi 

obligaţii de ambele părţi. 

 

Cuvinte cheie: dreptul sănătăţii, acord medical, malpraxis, prejudiciu corporal,  

 

I. Acordul medical 

a) Incheierea acordului medical 

Pentru a discuta despre modalitatea de încheiere a unui acord medical (denumit şi 

contract între pacient şi furnizorul de servicii medicale) am să vă aduc in atentie o speţă din 

jurisprudenţa SUA 1. 

Într-un spital din New York, un director, de profesie medic, a fost oprit pe coridor de 

către o lucrătoare din spitalul respectiv şi cei doi au discutat despre problemele medicale ce le 

avea respectiva salariată. În urma discuţiei, directorul îi oferă câteva sfaturi medicale şi apoi 

pleacă. 

Ulterior, salariata îşi dă în judecată directorul – medic, acuzându-l de malpraxis medical, 

susţinând că sfaturile sale erau cele ale unui medic, în cadrul unei consultaţii medicale şi deci, 

era răspunzător pentru acestea. 

                                                 
1 A se vedea Roddley Holder, Medical Malpractice Law, New York, 1975. 
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Instanţa de judecată decide ca între cele două părţi nu a existat o relaţie medic  - pacient 

şi l-a exonerat de orice răspundere pe respectivul director. 

Din tematica şi modul de soluţionare a acestei speţe, putem concluziona ca un acord 

medical subzistă atunci când medicul îşi exprimă consimţământul (în condiţiile art. 1204 din 

noul Cod civil) şi acceptă o persoană ca pacient, oferindu-i sfaturi medicale în acest sens, iar 

pacientul – tot in mod liber, serios şi exprimat în cunostinţă de cauză – îşi caută şi acceptă o 

persoană ca şi medic, spre a soluţiona o problemă medicală. Lipsa oricăruia dintre cele două 

consimţăminte duce la inexistenţa uni acord medical şi deci, o eventuală acţiune de malpraxis nu 

va avea fundament juridic. 

Există cazuri  - excepţii de la regula de mai sus – când serviciile medicale sunt acordate 

fără a exista un acord între cele două părţi şi totusi, în baza acestora, se poate fundamenta o 

acţiune în răspundere pentru malpraxis. 

Aceste excepţii sunt: 

 acordarea de servicii medicale de urgenţă; 

 pacientul nu îşi poate exprima consimţământul şi acesta va fi obţinut de la reprezentanţii 

săi legali (cazul pacienţilor minori sau lipsiţi de discernământ). 

b) Trăsăturile acordului medical 

1. În primul rând, acordul medical este un contract nenumit. Nici legea sănătăţii, nr. 

95/2006, nu conţine o denumire specifică pentru acest act juridic şi nici prevederile noului Cod 

civil nu îl reţin ca fiind o categorie specială de contract. Acest contract este văzut de doctrină ca 

fiind un simplu contract de prestări servicii 2, deşi părerea noastră este ca ar fi meritat mult mai 

multă atenţie din partea legiuitorului, mai ales prin prisma importanţei raporturilor sociale ce le 

reglementează şi anume, integritatea persoanei umane sub toate aspectele – fizice şi morale.  

2. Este un contract bilateral şi sinalagmatic – contract încheiat între două părţi (medic / 

unitate medicală şi pacient). Atragem atenţia că există două noţiuni diferite în legislaţie deşi 

practica arată că însăşi instanţele fac o confuzei între ele: noţiunea de „pacient” şi ce a de 

„bolnav”. Aceste două noţiuni nu sunt sinonime, cea de „pacient” fiind mult mai cuprinzătoare 

decât cea de „bolnav”, deoarece o persoană fizică poate apela la serviciile medicale şi pentru alte 

motive decât aceea ca este bolnavă. Iar aici putem face referire la serviciile de prevenire a 

îmbolnăvirilor (medicina preventivă) sau operaţiile estetice. 

                                                 
2 A se vedea  W. C. Leung  Law for doctors, Oxford, 2000. 
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3. Este un contact oneros, deoarece toate prestaţiile sunt făcute în contrapartidă cu un 

onorariu, plata acestuia fiind o obligaţie a pacientului; 

4. Este un contract intuitu personae, deoarece este încheiat de către pacient în primul rând 

în considerarea persoanei medicului sau a unităţăii medicale. Relaţia medic - pacient este una 

profund personală, caracterul intuitu personae fiind de esenţa acordului medical. 

5. Este un contract consensual, pentru încheierea lui în mod valabil nefiind necesară nici 

o formalitate, forma scrisă fiind făcută doar ad probationem; 

6. De regulă, acordul medical îşi produce efectele între persoane vii, cu o singură 

excepţie şi anume, cazul donării de organe. Deşi contractul este încheiat în timpul vieţii 

pacientului, acesta îşi produce efectele abia după moartea semnatarului şi în urma înscrierii 

pacientului în Registrul Naţional al Donatorilor. 

II. Malpraxisul medical 

Malpraxisul medical este definit chiar de către Legea 95/2006, ca fiind orice eroare 

profesională săvârşită în exercitarea actului medical sau medico - farmaceutic, generator de 

prejudicii asupra pacientului şi care implică răspunderea civilă a personalului medical şi a 

furnizorului de produse / servcii medicale. 

Din această definiţie, putem limita subiectul activ al malpraxisului şi anume, personalul 

medical, acesta fiind şi el definit de aceeaşi lege: medic, medicul dentist, farmacistul, asistentul 

medical şi moaşa. 

Clasificarea malpraxisului medical are două variante în doctrină şi anume, clasificarea 

furnizată de doctrina franceză (astfel cum a fost şi confirmată de practica Curţii de Casaţie şi de 

Consiliul de Stat) şi cea care reiese din legea romană. 

Importantă pentru practicienii români este – evident – clasificarea malpraxisului medical 

utilizată în legea română 3. Putem clasifica, aşadar, malpraxisul medical astfel: 

i) Culpa de tehnică medicală: neîndeplinirea obligaţiei de îngrijire şi a obligaţiei  de 

securitate, privarea de şansă; 

ii) Culpa de etică medicală: depăşirea competenţei profesionale, practica neautorizată, 

efectuarea actului medical în lipsa consimţământului pacientului, nerespectarea secretului 

                                                 
3 A se vedea  G. A. Năsui, Malpraxisul medical. Particularitatile raspunderii civile medicale,  

Editura Universul juridic, Bucuresti, 2010. 

 



 88 

profesional şi a confidenţialităţii, neîndeplinirea obligaţiei de a respecta viaţa privată, 

discriminarea pacienţilor, neîndeplinirea obligaţiei de informare, refuzul acordării asistenţei 

medicale, abandonul pacientului. 

III. Prejudiciul corporal 

Prejudiul corporal constă în totalitatea prejudiciilor materiale şi morale, cauzate prin 

atingerea integrităţii coporale sau sănătăţii unui pacient. 

Regulile generale de acordare a daunelor materiale şi morale sunt aceleaşi şi în cazul 

malpraxisului medical şi nu vom insista asupra lor, neexistând aspecte practice sau doctrinare 

asupra cărora să existe discuţii. Ne vom referi doar la aspectele specifice malpraxisului. 

În doctrina franceză, despăgubirile se acordă la două categorii de victime – victimele 

directe (care sunt sinonime cu pacientul) şi victimele indirecte (formate din familie, rude, 

persoane aflate în întreţinerea victimei, atât în temeiul legii, cât şi în fapt). 

III. 1. Prejudiciul corporal acordat victimelor directe 

i) Prejudiciul patrimonial temporar 

a) Cheltuielile de sănătate actuale. În această categorie intră acele chelutieli, făcute de 

către pacient până la stabilizarea stării sale de sănătate – internarea, proceduri medicale curente, 

medicamente. În aceste cazuri, trebuie analizată şi contribuţia asigurărilor sociale, mai ales că 

Legea 157/2008 4 conferă pacientului dreptul la rambursarea cheltuielilor efectuate cu un 

tratament, dacă este asigurat şi unitatea medicală nu are în stoc medicamentele prevăzute ca fiind 

gratuite de contractul -  cadrul. 

b) Pierderile din veniturile profesionale. Acestea reprezinta diferenta dintre veniturile 

avute de catre pacient pina la data aparitiei daunei si cele obtinute efectiv dupa aceasta data. In 

mod similar se vor lua in considerare orice contributie a asigurarilor sociale sau a unor contracte 

de asigurare privata incheiate de catre pacient anterior faptei ilicite cu precizarea ca in acest 

ultim caz va  interveni insa o subrogatie a asiguratorului in drepturile pacientului ca o consecinta 

directa a platilor facutei in temeiul contractului de asigurare. 

ii) Prejudiciul patrimonial permanent 

                                                 
4 Lege nr. 157 din 18 iulie 2008 pentru completarea al. 2 al art. 218 din Legea nr. 95/2006 

privind reforma în domeniul sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial, partea I, nr. 557 din 23 

iulie 2008. 

http://idrept.ro/00092239.htm
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a) Cheltuielile viitoare cu sănătatea. În această categorie includem costurile cu refacerea 

stării de sănătate (între momentul stabilizării acesteia – ale cărei cheltuieli intră în prima 

categorie de prejudiciu tratată – şi pâna la recuperarea totală sau maximală a pacientului), ce 

presupun alte perioade de spitalizare, medicamente, proceduri medicale suplimentare, inclusiv 

costurile cu proteze sau alte dispozitive medicale. 

b) Cheltuielile de locuinta adaptată sunt un alt tip de prejudiciu, care intervine în aproape 

toate cazurile în care există un prejudiciu care afectează integritatea fizică a pacientului, sub 

aspect locomotor. Un pacient care este afectat de un handicap fizic locomotor va avea nevoi 

speciale pentru a putea îndeplini activitaţile minimale zilnice, iar acest aspect presupune 

modificarea spaţiului sau de locuit, astfel încât să poata utiliza imobilul în concordanţă cu noua 

sa stare de sănătate – introducerea unor lifturi (pentru imobile cu mai multe etaje), modificarea 

căilor de acces la etaj, în camere şi chiar în imobil, prin inserarea unor rampe sau alte dispozitive 

speciale, înlocuirea mobilierului, a obiectelor sanitare etc. Această daună se stabileşte prin 

expertiză sau prin însăşi facturile fiscale aferente. 

Imediat subsecvent prejudiciului anterior, vor exista şi cheltuieli pentu un vehicul 

adaptat, iar aici ne referim la costurile cu achiziţia şi întreţinerea unei maşini special adaptate 

handicapului locmotor de care suferă un pacient. De asemenea, tot aici se vor integra şi costurile 

adaptării unei maşini deja existente. 

Practica Curtii de Casaţie franceze a decis că o victimă a malpraxisului are dreptul şi la a 

fi asistată de către o terţă persoană, ceea ce înseamnă acoperirea costurilor cu indemnizaţia unei 

persoane a cărei prezenţă este absolut necesară şi fără de care victima nu se poate descurca 5. Din 

punct de vedere al acordării daunelor, instanţa franceză a decis că nu contează dacă această terţă 

persoană este rudă sau nu cu victima, indemnizaţia va fi acordată chiar şi în condiţiile în care 

părintele are grijă de copilul său.  

În ceea ce priveşte pierderile din veniturile profesionale viitoare, ne referim În primul 

rând la diferenţa între veniturile ante şi post malpraxis. Sunt recunoscute în această categorie, 

inclusiv diferenţa de venit datorată necesităţii schimbării serviciului, pierderea de venit survenită 

ca o directă consecinţă a încetării contractului de muncă, drept consecinţă a prejudiciului suferit 

(de exemplu, cazul prezentatorilor de emisiuni, care au suferit prejudiciu estetic permanent), 

diminuarea programului de lucru. 

                                                 
5 A se vedea Cour de Cassation – Assemblee pleniere, 28.11.2001. 
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Personalul medical aflat în culpă poate fi obligat să indemnizeze incidenţa profesională, 

inteleasă ca o „devalorizare” a victimei pe piaţa muncii şi obţinerea implicită a unor venituri mai 

mici, inclusiv costurile provocate de o posibilă reconversie profesională, precum şi pierderea 

unor oportunităţi profesionale. Strâns legat de acest prejudiciu, merită sa mai remarcăm şi 

existenţa unui drept al victimei de a fi indemnizată pentu suferirea unui prejudiciu  

şcolar/universitar, ce rezultă din pierderea unor ani de şcoală, din cauza malpraxisului sau chiar 

abandonarea studiilor de către victimă, cu o directă influenţă negativă asupra pregătirii 

profesionale a acesteia şi implicit a veniturilor viitoare. 

iii) Prejudiciul nepatrimonial temporar 

a) Primul prejudiciu ce trebuie acoperit de către persoanele culpabile este cel survenit ca 

urmare a deficitului funcţional temporar - imposibilitatea victimei de a-şi desfaşura în mod 

normal activităţile minime ale unei vieţi normale, deteriorarea calităţii vieţii în timpul dintre 

malpraxis şi refacerea stării de sănătate. 

b) Un alt tip de prejudiciu specific malpraxisului survenit în urma procedurilor medicale 

invazive este cel al prejudiciului estetic şi acesta se referă la alterarea aspectului fizic al victimei. 

Aprecierea acestui tip de prejudiciu se face în funcţie de reacţia terţilor faţă de o asemenea 

modificare a aspectului fizic al victimei, proba putând fi făcută prin orice mijloc procedural. 

iv) Prejudiciul nepatrimonial permanent 

Prejudiciu imediat remarcat este cel al deficitului functional permanent. Nu mai insistăm 

asupra lui, deoarece este similar ca şi conţinut cu cel temporar, diferenţa fiind doar extinderea lui 

în timp. 

O primă consecinţă a unui deficit funcţional permanent constă în prejudiciul de agrement, 

care implică imposibilitatea victimei de a-şi desfăşura activităţile sale normale, cum ar fi 

practicarea unui sport, a unei activităţi artistice, hobby-uri. Este suficientă dovedirea faptului că 

victima presta o asemenea activitate în mod curent înainte de intervenţia malpraxisului şi că 

deficitul funcţional suferit face imposibilă sau extrem de greu de îndeplinit o asemenea activitate 

de agrement.  

În această categorie de prejudicii rămân ca şi categorie, prejudiciul estetic permanent, 

care se referă la alterarea permanentă a fizicului unei persoane, cum ar fi existenţa unor cicatrici 

sau chiar desfigurări a fizionomiei victimei. 
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O noutate este prejudciul sexual, ce se referă la imposibilitatea victimei de a avea un 

raport sexual, de a se bucura de plăcerile unui act sexual, pierderi de libido,  inclusiv de 

imposibilitatea de a procreea. 

O categorie specifică malpraxisului medical este prejudiciul nepatrimonial evolutiv, 

destul de rar întâlnit în alte cazuri de răspundere civilă, însă destul de des, în cazurile de 

malpraxis medical 6. Un asemenea prejudiciu întâlnit este cel al maladiei Creutzfel - Jacobs. 

Aceasta este o afecţiune degenerativă a creierului, care duce la demenţă şi în cele din 

urmă, la deces. Simptomele sunt asemănătoare cu cele ale altor tulburări ale creierului, cum ar fi 

demenţa sau Alzheimer, însă boala Creutzfeldt - Jakob are o evoluţie mult mai rapidă. Sub aspect 

al malpraxisului medical, este interesant cazul transmiterii acesteia de la o persoană la alta, în 

cazul transplantului de cornee, când infectarea unei persoane sănătoase este un caz de malpraxis 

medical, iar prejudiciul este unul evolutiv – boala contractată agravându-se pe zi ce trece. 

Un alt caz de malpraxis asemănător este cel al infectarii victimelor, prin contaminarea 

sângelui folosit în trasfuzii, cu virusul HIV sau hepatita C 7. 

În concluzie, domeniul malpraxisului medical este departe de a fi tratat exhaustiv prin 

acest articol. Nu am dorit decât să arătăm ceea ce se profilează a fi unul dintre domeniile de 

viitor ale practicii avocaţiale. Nu este o arie de practică comodă -  dimpotrivă, am putea spune că 

este chiar una dintre cele mai dure. Deja se simte nevoia unui corp de experţi, atât în rândul 

magistraţilor, cât şi în cel al avocaţilor, astfel încât speţele de malpraxis să beneficieze de acelaşi 

tratament de care se bucură în Franţa, spre exemplu, acolo unde există o bogată practică judiciară 

sş administrativă. 

 Nota redacţiei: Faţă de complexitatea, interesul public deosebit, dar mai ales, relativa 

noutate a studierii şi aplicării noţiunii de malpraxis în România, paginile revistei rămân deschise 

şi altor materiale, aferente acestui subiect. 

 

 

                                                 
6 A se vedea J. P. Almeras, Les principes generaux de la responsabilite medicale, în Le 

Concours Medical, 1990. 
7 A se vedea J. Penneau, Les patients face o droit de la responsabilite medicale, in Gazzette du 

Palais,  1998. 

http://www.sfatulmedicului.ro/Alzheimer
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CONFLICTUL, PIRAMIDA LUI MASLOW ŞI MEDIEREA   

 

                                                                                      NICOLAIE DEDIU 

                                                                                              Mediator  

 

Scopul acestui articol este acela de a-i face pe cititori să înţeleagă cum poate fi folosită 

şi aplicată aceasta piramidă în rezolvarea pe cale amiabilă  a conflictelor, cu ajutorul medierii.  

 

Cuvinte cheie: mediere, conflict, piramida lui maslow 

 

Medierea este o metodă de intervenţie în rezolvarea unui conflict. Din perspectiva 

aplicării medierii în procesele din instanţă, este necesară atât cunoaşterea unor concepte de 

psihologie, cât şi cunoaşterea unor concepte de logică. 

“Conflictul este relaţia de interdependenţă dintre doi subiecţi, devenită incompatibilă din 

cauza diferenţelor de percepţie sau a resurselor limitate” 1. 

Dacă privim din punctul de vedere al medierii, conflictul ar putea fi un dezacord ce duce 

la o tensiune între două sau mai multe părţi. 

În funcţie de gradul în care părtile au în vedere interesele personale sau ale celeilalte părţi 

implicate în conflict, există mai multe stiluri de abordare a conflictului în mediere 2. 

Competiţie – este un stil în care individul îşi utilizează abilitatea de a argumenta, puterea 

sau resursele pentru a-şi afirma propriile nevoi; 

  Cedare – reprezintă luarea în considerare a preocupărilor şi nevoilor celeilalte/celorlalte 

persoane în detrimentul propriilor nevoi şi preocupări; 

  Evitare – conflictul nu este abordat. Evitarea ar putea însemna lăsarea deoparte a unui 

aspect, diplomaţie sau pur şi simplu retragerea dintr-o situaţie ameninţătoare. 

  Compromis/Impărţire – Părţile caută o soluţie reciproc acceptată care să le satisfacă 

întrucâtva pe amândouă. 

                                                 
1 A se vedea M. Mitroi, Mediere si conflict, Editura Rotech Pro, Bucuresti, 2010, p. 9. 
2 Centrul Regional de Facilitare si Negociere Iaşi – Stiluri de abordare a conflictului - Curs 

formare mediatori. 
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 Colaborare – Acest stil implică găsirea soluţiilor care să satisfacă nevoile şi preocupările 

ambelor părţi. 

Medierea este definită în art. 1 al Legii nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea 

profesiei de mediator, modificat de Legea nr. 370/2009, astfel: 

 „(1) Medierea reprezintă o modalitate de soluţionare a conflictelor pe cale amiabilă, cu ajutorul 

unei terţe persoane specializate în calitate de mediator, în condiţii de neutralitate, imparţialitate, 

confidenţialitate şi având liberul consimţământ al părţilor. 

(2) Medierea se bazează pe încrederea pe care părţile o acorda mediatorului, ca persoană aptă să 

faciliteze negocierile dintre ele şi să le sprijine pentru soluţionarea conflictului, prin obţinerea 

unei solutii reciproc convenabile, eficiente şi durabile” 3. 

Definită altfel, medierea este un proces prin care două sau mai multe părţi aflate în 

conflict apelează la o a treia parte, imparţiala şi neutră, care le asistă şi le dirijează spre o soluţie 

acceptată de ambele părţi. 

Orice conflict în felul său este unic, nu există două conflicte identice aşa cum nu există 

două personalităţi identice. Fiecare persoană şi fiecare conflict îşi urmează propriul drum şi curs 

al evenimentelor. 

Conflictul poate avea loc în interiorul aceluiaşi individ, între două persoane, între grupuri 

de persoane sau individ şi un anume grup de persoane, în comunitatea în care trăieşte, în 

societate, sau chiar pe plan naţional şi internaţional atunci cand vorbim de medierea 

transfrontaliera. 

Nevoile şi motivaţiile, sunt două din lucrurile care te pot face să rămâi un om obişnuit 

toată viaţa, să devii un lider sau bineinteles sa intri în conflict cu alte persoane. 

De-a lungul vremii, numeroşi psihologi au încercat să explice misterele  

comportamentului uman în funcţie de aceste două atribute. Unul dintre primii care au realizat o 

ierarhizare a acestora a fost Abraham Maslow. 

Renumitul psiholog Abraham Maslow s-a născut la data de 1 aprilie 1908, în Brooklyn, 

New York, provenind dintr-o familie de evrei, cu şapte copii, el fiind cel mai mare dintre aceştia.  

 A fost un copil ambiţios,  fără prea mulţi prieteni, cărţile de psihologie ale lui Freud, 

Jung, Pavlov şi alţii, fiind singurele lui prietene, în care işi regăsea refugiul seară de seară. 

Împins de la spate de părinţi să studieze dreptul, el se înscrie la Colegiul din New York. 

                                                 
3 A se vedea Legea 192/2006, art. 1, al. 2 si Legea 370/2009, art.1, al. 1. 
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Devenind limpede pentru el că dreptul nu este ceea ce-l interesează, părăseşte colegiul şi 

dupa multe peripeţii, se căsătoreşte cu Bertha Goodman. Reia din nou studiile, de aceasta dată la 

Universitatea din Wisconsin - secţia „Psihologie”. 

 Setea lui de cunoaştere în acest domeniu nu are limite. În anul 1931, termină masterul în 

psihologie şi apoi doctoratul, in 1934. 

 Din 1937, Maslow se implică în studierea comportamentului social, a trăsăturilor de 

personalitate, stima de sine şi motivare în ce priveşte fiinţele umane. 

  După publicarea mai multor articole interesante - „Teoria motivatiei umane”, „Nevoile 

superioare si inferiore” si „Natura noastra malefica asemanatoare cu cea a animalelor”- în anul 

1954 publică cartea "Motivație și personalitate" (sau „Teoria lui Maslow”), carte care-i va aduce 

recunoaşterea şi respectul în rândul psihologilor acelor vremuri. 

  Moare pe data de 8 iunie 1970, în urma unui atac de cord, în imp ce se întorcea pe jos 

acasă. 

 Principala lui contribuţie în domeniul psihologiei a fost problema ierarhizării nevoilor 

umane, fiind conoscut pentru desenarea piramidei ce-i poartă şi astăzi numele. 

 Maslow s-a orientat către persoanele pe care le cataloga “funcţionale”, având 

personalitate şi fiind sănătoase, interesul lui fiind scăzut pentru oamenii bolnavi mintal sau 

nebuni. 

 Psihologul îşi începea lucrarea spunând că fiinţele umane sunt motivate de anumite nevoi 

nesatisfăcute, că ele nu sunt atrase numai de forţe mecanice, ci mai degrabă de stimuli, obiceiuri 

sau impulsuri instinctive necunoscute şi că aceste nevoi trebuiesc satisfăcute pentru a ajunge pe 

treptele superioare ale piramidei. 

 Maslow crede că singurul motiv pentru care oamenii nu se mişcă în direcţia auto - 

actualizării este din cauza obstacolelor puse în calea lor de societate, mai ales printr-o educaţie 

deficitară ce nu poate schimba o persoană cu o slabă pregătire pentru viaţă într-o persoană cu o 

abordare pozitivă. Maslow este de părere că educatorii ar trebui sa fie răspunzători de potenţialul 

pe care îl are un individ pentru a ajunge la auto-actualizare în felul său 4. 

Piramida lui Maslow oferă doar o perspectivă generală asupra nevoilor şi motivaţiilor 

umane. Fiecare om este diferit şi se comportă diferit, în funcţie de potenţialul moştenit genetic şi 

de influenţele mediului în care trăieşte. 

                                                 
4 A se vedea A. Maslow, la adresa: http://ro.wikipedia.org 

http://ro.wikipedia.org/
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Ierarhia nevoilor sau Piramida lui Maslow, are 5 niveluri: 

1. Nevoi elementare biologice (fiziologice) : satisfacerea nevoilor de somn, respiraţie, 

apă, alimente, căldură, adăpost, mişcare şi sex.  

Ele sunt cele mai puternice, întrucât dacă sunt ameninţate, vor fi primele ce vor fi căutate 

pentru a fi satisfăcute. Sunt nevoi ce ţin chiar de supravieţuirea noastră.  

  Omul, dacă nu are satisfăcute nevoile de ordin fiziologic şi se gândeşte doar la pâine şi la 

ce pune pe masă în ziua respectivă, el nu mai este interesat de etică, spiritualitate etc.  

  Doar când aceste nevoi sunt satisfăcute, el se poate gândi la satisfacerea altor nevoi. 

2. Nevoi de securitate, protecţie  (casă, haine, unelte, siguranţă în caz de pericole  sau un 

salariu care sa depaseasca asigurarea nevoilor elementare, de bază).  

De multe ori noi, adulţii, nu suntem foarte conştienţi de aceste nevoi (doar când viaţa ne 

este ameninţată sau în perioade de dezorganizare a vieţii). Copiii au tendinţa să dea deseori 

semne de insecuritate şi au nevoie să se simtă în siguranţa, de aceea de multe ori ei sunt 

declanşatorii unor pericole ce trebuiesc remediate de urgenţă. 

1. Nevoi sociale, de apartenenţă la un grup : comuniune socială, comunicare,  

implicare în rezolvarea problemelor sociale, participare la viaţa comunităţii al cărei membru eşti, 

participarea la evenimentele sociale, nevoia de iubire şi afecţiune în cuplu şi din partea celor 

apropiaţi.  

 În general, omul trebuie sa intre în contact cu alte persoane. El nu trebuie să fie singur şi 

de aceea are nevoie să facă parte dintr-un grup oarecare, sau sa-si faca noi prieteni. 

2. Nevoi de individualizare, de stimă şi recunoaştere : stima de sine, stima pe care o 

primeşti de la alţii, nevoia de a fi ascultat şi înţeles, aprobarea şi recunoaşterea competenţelor, 

meritelor şi valorii din partea altora; uneori chiar nevoia de a fi important, de putere, control, 

prestigiu, faima. Când ele sunt satisfăcute, persoana se simte încrezatoare în sine şi valoroasă. 

Când aceste nevoi sunt „frustrate”, persoana se simte inferioară, slabă, neputincioasă, lipsită de 

valoare.  

 De multe ori angajatii care nu sunt satisfăcuţi întru totul de remunerarea financiară, nu 

parasesc serviciul respectiv deoarece in acel loc ei se simt apreciati si tratati cum se cuvine. 

3. Nevoia de auto-realizare: împlinirea visurilor şi scopurilor propuse, reuşită în 

viaţă, hobby, activitatea de creaţie, conştientizarea rolului şi rostului nostru în lume, relaxare, 

meditaţie, realizarea potenţialului maxim, crearea şi împlinirea destinului său înalt. 
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  Atunci când celelalte nevoi sunt satisfăcute, omul are tendinţa de a-şi atinge/realiza 

aspiraţiile sau obiectivele propuse, mergând până la perfecţiune/ideal. 

   Este clar că există o relaţie de dependenţă între cele cinci niveluri. Nu putem vorbi de 

treptele superioare trei, patru si cinci, de recunoaşterea meritelor pentru cine ştie ce proiect sau 

crearea înaltă a propriului destin atâta timp cât nu ai ce mânca, eşti bolnav, nu ai casă sau o 

relaţie satisfăcătoare. 

 Piramida lui Maslow are un rol important în rezolvarea conflictelor prin mediere. 

 Astfel, dacă nevoile şi motivaţiile unei părţi aflate în conflict sunt identificate mai jos pe 

piramida necesităţilor, ne dăm seama că generarea de opţiuni în rezolvarea conflictului este 

limitată. 

  Pe de altă parte dacă nevoile şi motivaţiile celeilalte părti sunt identificate pe nivelele 

superioare ale piramidei necesităţilor, ne dăm seama că generarea de opţiuni în acest caz sunt 

mult mai mari. 

 “În funcţie de nivelul unde nevoia a fost identificată, soluţiile oscilează:  

  1) cu cât sunt mai sus pe nivelul piramidei, cu atât există mai multe soluţii de stingere a 

conflictului; 

 2) cu cât sunt mai jos pe piramidă, cu atât există mai puţine soluţii de stingere a 

conflictului” 5. 

  Tehnica de deblocare a conflictelor dificile în mediere este aceea de a genera opţiuni, 

după ce mediatorul a identificat interesele reale din spatele dorinţelor. Opţiunile trebuie 

identificate într-o etapa diferită, cum ar fi una de brainstorming şi discutate ulterior. 

 Putem concluziona spunând că prin mediere, cu ajutorul piramidei lui Maslow, un 

mediator poate soluţiona mult mai uşor un conflict, pe cale amiabilă. 

 

                                                 
5 A se vedea M. Mitroi, Mediere si conflict, Editura Rotech Pro, Bucuresti, 2010, pag. 16. 
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PRACTICĂ JUDICIARĂ 

 
JURISPRUDENŢA TRIBUNALULUI HUNEDOARA 

 

                                                                                 Florin RADU 

                                                                                 Avocat – Baroul Hunedoara 

 A) În materie penală 

 

1. Estomparea pericolului social prin trecerea timpului. Revocarea măsurii arestării 

preventive 

În mod legal şi temeinic a reţinut prima instanţă că temeiurile care au stat la baza luării 

măsurii arestării preventive nu mai subzistă, deoarece, prin trecerea timpului, pericolul concret 

pentru ordinea publică şi impactul social al faptelor infracţionale a fost mult diminuat. 

Potrivit art. 160 b al. 2 C. pr. pen., atunci când instanţa constată că temeiurile care au 

determinat arestarea preventivă au încetat sau nu există temeiuri noi care să justifice privarea 

de libertate, dispune, prin încheiere motivată, revocarea arestării preventive şi punerea de 

îndată în libertate a inculpatului. 

 

                                              (Tribunalul Hunedoara, s. pen., dec. nr. 289/R/2011, nepublicată) 

 

 Prin încheierea penală din 19.09.2011, Judecătoria Deva, în baza art. 160/b al. 2 şi 4 C. 

pr. pen., rap. la art. 3002 C. pr. pen., a dispus revocarea măsurii arestării preventive a inculpatului 

P.R.C. şi punerea de îndată în libertate de sub puterea mandatului de arestare, la expirarea 

termenului de recurs. 

  În conformitate cu disp. art. 41 al. 1 din Legea nr. 248/2005 privind regimul liberei 

circulaţii a cetăţenilor români în străinătate, s-au emis ordine de interdicţie. 

 Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut următoarele: 

 Inculpatul P.R.C.  a fost trimis în judecată pentru săvârşirea infracţiunilor prev. şi ped. de 

art. 178 al. 3 teza I C. pen. şi art. 89 al. 1 din OUG nr. 195/2002, cu aplicarea art. 33 al. 1 lit. a C. 

pen., constând în aceea că în data de 24.06.2011, a condus pe drumurile publice un autoturism, 
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după ce a consumat băuturi alcoolice peste limita legală şi în urma efectuării unei manevre 

necorespunzătoare, a accidentat-o pe trecerea de pietoni pe I. I., care ulterior a decedat. 

 Prin încheierea penală nr. 37/CC/2011, s-a dispus faţă de inculpatul P. R..C. măsura 

arestării preventive pe o perioadă de 15 zile, de la 29.06.2011 la 13.07.2011. Ca urmare a 

admiterii recursului declarat de Parchetul de pe lângă Judecătoria Deva, s-a dispus arestarea 

preventivă a inculpatului pe o durată de 29 zile. 

 La data de 26.07.2011, prin încheierea penală a instanţei de fond, s-a dispus menţinerea 

arestării preventive a inculpatului până la primul termen de judecată, fixat la data de 8.08.2011. 

 Prin încheierea de şedinţă din data de 08.08.2011, instanţa a dispus menţinerea arestării 

preventive a inculpatului. 

Ţinând cont că inculpatul P.R.C. a executat în arest preventiv perioada de la 29.06.2011 

la 19.09.2011, instanţa de fond a apreciat că temeiurile care au stat la baza luării măsurii arestării 

preventive nu mai subzistă, deoarece pericolul şi impactul social a fost mult diminuat, prin 

trecerea timpului, inculpatul regretând fapta comisă, motiv pentru care, în baza art. 160 b al. 2 şi 

4 C. pr. pen., rap. la art. 300 2 C. pr. pen., s-a  dispus  punerea de îndată în libertate a inculpatului 

P.R.C. de sub puterea mandatului de arestare preventivă, la expirarea termenului de recurs. 

Împotriva acestei încheieri a declarat recurs, în termen, Parchetul de pe lângă Judecătoria  

Deva.                

          În motivele de recurs formulate, Parchetul a criticat încheierea atacată sub aspectul 

temeiniciei şi al legalităţii, solicitând admiterea recursului, casarea încheierii atacate şi, în 

rejudecare, respingerea cererii de revocare a măsurii arestării preventive, formulată de inculpatul 

P.R. C. şi menţinerea măsurii arestării preventive a acestuia.  

          Criticile de netemeinicie ale Parchetului fac referire, în esenţă, la faptul că, în mod greşit, 

instanţa de fond a reţinut că pericolul şi impactul social al faptelor inculpatului au fost mult 

diminuate, prin trecerea timpului, iar inculpatul regretă faptele comise, întrucât, de la data 

producerii accidentului – 24.06.2011 – nu a trecut o perioadă lungă de timp, temeiurile avute în 

vedere la luarea măsurii preventive nu s-au modificat, iar pericolul social al faptelor nu se 

diminuează prin trecerea timpului.  

          S-a mai adăugat că atitudinea de recunoaştere şi regret a inculpatului nu este nouă, ci a 

fost cunoscută instanţei încă de la luarea măsurii arestării preventive, aşa încât nu se poate 

susţine că s-au modificat, sub acest aspect, temeiurile avute în vedere la luarea măsurii. 
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          Parchetul subliniază faptul că, în mod greşit, prima instanţă a dispus „punerea de îndată 

în libertate, de sub puterea mandatului de arestare, la expirarea termenului de recurs”, întrucât 

art. 160 b al. 2 C. pr. pen. nu condiţionează punerea de îndată în libertate a inculpatului de 

expirarea termenului de recurs. În plus, art. 160 a al. 2 C. pr. pen., la care face trimitere al. 4 al 

art. 160 b C. pr. pen., stabileşte că recursul nu este suspensiv de executare, aceleaşi prevederi 

regăsindu-se şi în textul art. 141 al. 3 C. pr. pen.  

 Examinând încheierea atacată prin prisma motivelor de recurs invocate, precum şi din 

oficiu, potrivit dispoziţiilor art. 385 6 al. 3 C. pr. pen., tribunalul constată că recursul Parchetului 

este nefondat, pentru considerentele ce urmează a fi dezvoltate în continuare. 

În mod legal şi temeinic a reţinut prima instanţă că temeiurile care au stat la baza luării 

măsurii arestării preventive nu mai subzistă, deoarece, prin trecerea timpului, pericolul concret 

pentru ordinea publică şi impactul social al faptelor infracţionale a fost mult diminuat. 

Reţinem că, potrivit art.160 b al. 2 C. pr. pen., atunci când instanţa constată că temeiurile 

care au determinat arestarea preventivă au încetat sau nu există temeiuri noi care să justifice 

privarea de libertate, dispune, prin încheiere motivată, revocarea arestării preventive şi punerea 

de îndată în libertate a inculpatului. 

         În prezenta cauză, arestarea preventivă a inculpatului  s-a dispus prin încheierea penală din 

29.06.2011, astfel cum a fost modificată prin decizia penală  din 07.07.2011, pe o perioadă de 29 

de zile, începând cu data de 29.06.2011, până la data de 13.07.2011, pentru săvârşirea 

infracţiunilor prev. de art. 178 al. 3 teza I C. pen. şi art. 89 al. 1 din O.U.G. nr. 195/2002, temeiul 

fiind cel prev. de art. 148 al. 1 lit. f  C. pr. pen. 

         Măsura preventivă privativă de libertate a fost menţinută ulterior de instanţa de fond, 

conform dispoziţiilor art. 3001 şi 3002  C. pr. pen.   

         În mod judicios a reţinut instanţa de fond că dispoziţiile art. 148 lit. f), teza finală, 

referitoare la pericolul concret pentru ordinea publică, pe care l-ar prezenta lăsarea inculpatului 

în libertate, nu mai  sunt incidente în acest moment procesual.  

         Dispoziţiile art. 5 din Convenţia europeană pentru apărarea drepturilor omului şi a 

libertăţilor fundamentale, ca şi jurisprudenţa relevantă în materie, statuează că privarea de 

libertate a unui inculpat este şi trebuie să rămână o măsură excepţională, dispusă şi menţinută în 

condiţii cu totul speciale, iar nu să anticipeze o eventuală pedeapsă.   

         Persoana inculpatului, care nu deţine antecedente penale şi a avut o conduită procesuală de 

recunoaştere şi regret al faptelor săvârşite, nu poate concretiza un pericol pentru ordinea publică, 
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determinat de punerea sa în libertate. Aceasta cu atât mai mult cu cât inculpatul a fost arestat 

preventiv imediat după intervenţia organelor de urmărire penală, astfel încât opinia publică a 

primit satisfacţia reprimării fenomenului infracţional. 

         Inculpatul a fost arestat preventiv timp de circa 3 luni, şi chiar dacă nu se poate vorbi 

despre depăşirea unei durate rezonabile a arestării, în concordanţă cu criteriile consacrate de 

jurisprudenţa CEDO, totuşi nu se poate accepta ca o măsură preventivă să se transforme, în 

percepţia celui care suportă prevenţia, într-o veritabilă pedeapsă.  

         Cât priveşte critica Parchetului, referitoare la dispoziţia instanţei de punere de îndată în 

libertate a inculpatului, la expirarea termenului de recurs, constatăm că dispoziţia respectivă nu a 

produs vreo consecinţă juridică, de remediat în prezenta cale de atac.   

         Pentru considerentele expuse şi în temeiul art. 38515 pct. 1 lit. b C. pr. pen, recursul 

Parchetului va fi respins ca nefondat. 

         În baza art. 192 al. 3 C. pr. pen., cheltuielile judiciare avansate de stat, în recurs, vor 

rămâne în sarcina statului. 

 

Notă: Principiile enunţate de instanţa de recurs – estomparea pericolului social prin 

trecerea timpului şi satisfacţia dată opiniei publice – credem că sunt profund discutabile - în 

general vorbind, nu numai în speţa de faţă. Un infractor care manifestă periculozitate publică la 

un anumit moment  (cel al savârşirii infracţiunii), credem că va manifesta acelaşi grad de pericol 

şi ulterior, simpla trecere a timpului neproducând o schimbare „miraculoasă” în atitudinile şi 

pofilul său psiho - social. De asemenea, considerăm că justiţia (mai ales cea penală) nu trebuie 

înfăptuită pentru a da ori a nu da satisfacţie opiniei publice, ci raportat exclusiv la normele legale 

în materie.  

 

2. Arestare preventivă. Prelungire. Motive temeinice pentru imposibilitatea de 

finalizare a urmăririi penale. 

 

Pentru a fi justificată prelungirea arestării preventive trebuie arătat motivul obiectiv 

pentru care nu a putut fi finalizată urmărirea penală de la luarea măsurii arestării preventive 

până la solicitarea prelungirii măsurii şi actele de urmărire penală ce se mai impun a fi 

efectuate. În cauză, nu a fost indicat niciun motiv obiectiv pentru care nu a putut fi finalizată 

urmărirea penală până în prezent ori motivul obiectiv pentru care aceasta a stagnat, practic, de 
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la arestarea inculpaţilor. În acest context, prelungirea arestării preventive a inculpaţilor nu este 

justificată obiectiv şi o asemenea prelungire ar constitui o măsură de restrângere a drepturilor 

inculpaţilor disproporţionată, cu atât mai mult cu cât inculpaţii nu au antecedente penale, nu s-

au sustras de la urmărire şi au recunoscut parţial săvârşirea faptei. 

 

                (Tribunalul Hunedoara, s. pen., dec. nr. 77/R/2012, nepublicată) 

 

           Prin încheierea penală numărul 22/CP/04.10.2012, Judecătoria Orăştie a admis sesizarea 

formulată de Parchet  şi, în consecinţă: 

În temeiul art. 155 - 159 C. pr. pen., a dispus prelungirea duratei arestării preventive a 

inculpaţilor : 

1. G. A. G., pentru săvârşirea infracţiunii de lipsire de libertate în mod ilegal faptă  prev. şi ped. 

de art. 189 al. 1 şi 2 C. pen. 

2. D. S.N., pentru săvârşirea infracţiunii de lipsire de libertate în mod ilegal faptă prev. şi ped. de 

art. 189 al. 1, 2 C. pe.l, pe o  durată de 30 de zile, începând cu data de 10 octombrie 2012 şi până 

la data de 8 noiembrie 2012. 

 Pentru a dispune astfel, instanţa de fond  a reţinut următoarele : 

 Prin încheierea nr. 21/CP/2012, judecătoria a admis propunerea parchetului şi, în 

consecinţă a dispus arestarea preventivă a inculpatului G. A. G., de la data de 11.09.2012, pentru 

săvârşirea infracţiunii de lipsire de libertate, faptă prev. şi ped. de art. 189 al. 1, 2 C. pen. şi până 

la data de 9 octombrie 2012 şi inculpatului D. S. N., de la data de 11.09.2012, pentru săvârşirea 

infracţiunii de lipsire de libertate, faptă prev. şi ped. de art. 189 al. 1, 2 C. pen, şi până la data de 

9 octombrie 2012, în temeiul art. art. 148 lit. f  C. pr. pen. 

Împotriva acestei sentinţe au declarat recurs inculpaţii G. A. G. şi D. S. N., care au 

solicitat casarea încheierii atacate şi, în rejudecare, respingerea propunerii de prelungire a 

măsurii arestării preventive formulată de Parchetul de pe lângă Judecătoria Orăştie. În subsidiar, 

au solicitat luarea unei măsuri preventive neprivative de libertate. 

În motivarea recursurilor, inculpaţii au arătat prin apărătorul ales că nu se mai justifică 

prelungirea arestării preventive în condiţiile în care aceştia nu au antecedente penale şi s-au 

predat organelor de poliţie imediat ce au realizat gravitatea faptei comise, ceea ce denotă 

responsabilitate din partea inculpaţilor. S-a mai arătat că nu se justifică prelungirea arestării 

preventive întrucât toate actele indicate în propunerea de prelungire au fost efectuate, în acest 
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moment fiind doar aşteptat ca la dosar să fie depuse datele solicitate de la operatorii de telefonie 

mobilă cu privire la traficul pe telefoanele mobile ale inculpaţilor. 

     Examinând sentinţa atacată prin prisma motivelor de recurs invocate şi din oficiu, 

conform disp. art. 3856 al. 3 C. pr. pen., se constată că ambele recursuri sunt fondate. 

            Cu privire la excepţia tardivităţii întocmirii referatului cu propunere de prelungire a 

arestării preventive de către organul de urmărire penală, instanţa subliniază împrejurarea că toate 

termenele privind redactarea referatului cu propunere şi sesizarea instanţei cu propunerea de 

prelungire a duratei arestării preventive sunt termene de recomandare, iar legea nu prevede nicio 

sancţiune în cazul încălcării acestor termene.  

        Inculpaţii G.A. G. şi D. S. N. au fost arestaţi preventiv prin încheierea penală a 

Judecătoriei Orăştie, pe o durată de 29 de zile, de la 11.09.2012 la 08.10.2012, pentru săvârşirea 

infracţiunii de lipsire de libertate în mod ilegal. 

      Prin decizie penală, Tribunalul Hunedora a respins recursurile declarate de inculpaţi 

împotriva încheierii penale. 

     La 03.10.2012, Parchetul de pe lângă Judecătoria Orăştie, a solicitat prelungirea măsurii 

arestării preventive a inculpaţilor pentru încă 30 de zile, arătând că : 

  „ … Până în prezent nu s-au acordat prelungiri şi s-au efectuat următoarele acte procedurale: 

- s-a audiat partea vătămată şi a fost examinată din punct de vedere medico-legal. 

- s-au audiat mai mulţi martori cu privire la incidentul ce a avut loc în bar  între partea 

vătămată şi inculpaţi. 

- s-a efectuat examinare criminalistică sumară a celor două autoturisme cu care a fost 

transportată partea vătămată împotriva voinţei sale. 

- s-a efectuat o expertiză criminalistică sumară a părţii vătămate. 

- s-au întocmit mai multe procese verbale cu privire la locul unde a fost identificată partea 

vătămată şi la locul unde inculpatul G. A. G. a arătat că a coborât din maşină ; 

- s-a solicitat autorizarea obţinerii şi transmiterii datelor reţinute de operatorii de telefonie 

mobilă pentru a se stabili cu exactitate participaţia inculpaţilor la săvârşirea faptei ; 

- s-a efectuat o cercetare a locului faptei unde partea vătămată a arătat că a fost legat de 

inculpaţii G. A. G. şi D. S.N. ; 

- a fost completat actul medico-legal al părţii vătămate, prelungindu-se perioada de îngrijiri 

medicale la 14 - 15 zile ; 
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- s-a primit, de la SC X SRL, CD-ul cu înregistrările sistemului de supraveghere video de la 

barul S., locul de unde a fost luată împotriva voinţei sale partea vătămată; 

- s-au audiat inculpaţii cu privire la infracţiunile reţinute în sarcina lor. 

    De asemenea, s-a arătat că : 

„… În cauză se impune prelungirea arestării preventive a inculpaţilor întrucât nu s-au putut 

finaliza cercetările, urmând a se efectua următoarele acte de urmărire penală : 

- deşi solicitarea de autorizare a obţinerii şi transmiterii datelor de către operatorii de 

telefonie mobilă au fost admise de Judecătoria Orăştie până în prezent datele nu au fost furnizate; 

- este necesar a se stabili dacă subzistă infracţiunea de tâlhărie sesizată de partea vătămată, 

sens în care urmează a se audia martori pentru a se confirma existenţa/inexistenţa sumei de bani 

respective ; 

- întocmirea referatului cu propuneri corespunzătoare în funcţie de probatoriul administrat ; 

- prezentarea materialului de urmărire penală celor doi inculpaţi”. 

      Examinând filă cu filă actele de urmărire penală efectuate în cursul urmăririi penale, se 

constată că ultimele acte administrate sunt datate 12.09.2012. Practic, din ziua următoare 

arestării inculpaţilor, nu au mai fost administrate probe noi în cauză. 

      Actele de urmărire penală pe care procurorul le-a indicat în propunerea de prelungire a 

arestării preventive ca fiind efectuate până în prezent au fost efectuate în cea mai mare parte până 

în la data de 11.09.2012, dată la care au fost arestaţi inculpaţii, iar, mică parte, în data de 

12.09.2012, înainte de soluţionarea recursurilor declarate de inculpaţi împotriva încheierii prin 

care s-a dispus arestarea lor. 

    De la 12.09.2012 la 08.10.2012 nu au mai fost administrate nici un fel de probe în 

legătură cu fapta pentru care au fost arestaţi cei doi inculpaţi. 

     Deşi au fost solicitate operatorilor de telefonie mobilă informaţii privind transmisiile de 

date de pe telefoanele mobile ale inculpaţilor, nu s-au făcut demersuri suplimentare pentru 

obţinerea acestor date într-un termen rezonabil; nici nu se indică în  propunerea de prelungire a 

arestării preventive care este utilitatea probatorie a acestor date. 

      În legătură cu necesitatea administrării de probe pentru a lămuri comiterea infracţiunii de 

tâlhărie, organele de urmărire penală au avut timpul necesar cel puţin unor minime verificări, în 

condiţiile în care partea vătămată a relatat încă din data de 10.09.2012 despre faptul că ar fi fost 

deposedat prin violenţă de suma de 50 euro. Cu toate acestea, pe durata arestării inculpaţilor nu 

s-a administrat nicio probă cu privire la tâlhăria reclamată.  
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     Întocmirea referatului cu propunere privind soluţia ce se impune în cauză, nu poate 

justifica prelungirea arestării, în condiţiile în care întocmirea unui asemenea referat nici nu este 

obligatorie şi nici nu presupune activităţi complexe. 

    Necesitatea prezentării materialului de urmărire penală inculpaţilor ar putea, eventual, 

justifica prelungirea arestării preventive în situaţiile în care materialul de urmărire penală este 

deosebit de voluminos şi complex ori acesta trebuie prezentat unui număr mare de inculpaţi, 

astfel că, organul de urmărire penală, din cauza complexităţii dosarului, nu a avut timpul fizic 

necesar efectuării acestui act obligatoriu. În cazul de faţă, discutăm însă despre trei inculpaţi, iar 

dosarul de urmărire penală are în prezent 128 de file. 

      Conform dispoziţiilor art. 136 C. pr. pen, „ În cauzele privitoare la infracţiuni pedepsite 

cu detenţiune pe viaţă sau cu închisoare, pentru a se asigura buna desfăşurare a procesului 

penal ori pentru a se împiedica sustragerea învinuitului sau a inculpatului de la urmărire penală 

(…) se poate lua faţă de acesta una dintre următoarele măsuri preventive: (...)”. 

       Cu privire la cei doi inculpaţi nu s-a pus problema intenţiei de a se sustrage de la urmărire 

penală, iar prelungirea arestării preventive nu poate fi justificată de asigurarea bunei desfăşurări a 

procesului penal în condiţiile în care, aşa cum am arătat mai sus, administrarea probelor s-a 

întrerupt din data de 12.09.2012. 

        Pentru a fi justificată prelungirea arestării preventive trebuie arătat motivul obiectiv 

pentru care nu a putut fi finalizată urmărirea penală de la luarea măsurii arestării preventive până 

la solicitarea prelungirii măsurii şi actele de urmărire penală ce se mai impun a fi efectuate. În 

cauză, nu a fost indicat niciun motiv obiectiv pentru care nu a putut fi finalizată urmărirea penală 

până în prezent ori motivul obiectiv pentru care aceasta a stagnat, practic, de la arestarea 

inculpaţilor. În acest context, prelungirea arestării preventive a inculpaţilor nu este justificată 

obiectiv şi o asemenea prelungire ar constitui o măsură de restrângere a drepturilor inculpaţilor 

disproporţionată, cu atât mai mult cu cât inculpaţii nu au antecedente penale, nu s-au sustras de la 

urmărire şi au recunoscut parţial săvârşirea faptei. 

        Totuşi, având în vedere natura infracţiunii săvârşite, riscurile la care partea vătămată a 

fost expusă prin actele de violenţă exercitate de inculpaţi, şi în contextul în care subzistă datele şi 

indiciile temeinice care fac rezonabilă presupunerea că inculpaţii au săvârşit infracţiunea de 

lipsire de libertate pentru care s-a dispus arestarea lor, Tribunalul apreciază că, deşi nu se 

justifică prelungirea arestării preventive a inculpaţilor pentru considerentele expuse mai sus, faţă 

de aceştia trebuie luată o măsură preventivă neprivativă de libertate care să asigure 
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supravegherea acestora în cursul procesului penal şi care, prin măsurile de supraveghere ce se 

vor impune inculpaţilor, să elimine orice risc pe care aceştia l-ar putea reprezenta pentru ordinea 

publică. 

     În consecinţă faţă de cei doi inculpaţi se va lua măsura preventivă a obligării de a nu 

părăsi localitatea de domiciliu, măsură pe durata căreia vor fi obligaţi să respecte următoarele 

obligaţii: 

a) se vor prezenta la organele de cercetare şi urmărire penală ori de câte ori sunt chemaţi, 

b) se vor prezenta la organul de poliţie desemnat cu supravegherea conform programului de 

supraveghere întocmit de acesta sau ori de câte ori sunt chemaţi, 

c) nu-şi vor schimba locuinţa fără încuviinţarea organului de cercetare sau urmărire penală, 

d) nu vor lua legătura cu partea vătămată sau familia acesteia, cu martorii şi inculpaţii din 

prezenta cauză şi nu vor comunica cu aceştia în mod direct sau indirect. 

e) nu vor frecventa baruri, restaurante, cluburi din municipiul Orăştie. 

Pentru considerentele de mai sus, văzând disp. art. 38515 pct. 2 lit. d C. pr. pen. şi art. 192 

C. pr. pen., se vor admite ca fondate recursurile introduse de inculpaţii G.A.G. şi D.S.N. 

împotriva încheierii penale pronunţată de Judecătoria Orăştie, pentru temeiul de casare prev. de 

art. 159 al. 10 C.pr.pen., rap. la  art. 38515 pct. 2 lit.d C. pr. pen., se va casa încheierea atacată şi 

în rejudecare: 

 Se va respinge propunerea Parchetului de pe lângă Judecătoria Orăştie pentru prelungirea 

măsurii arestării preventive a inculpaţilor G.A.G. şi D.S.N., pentru infracţiunea de lipsire de 

libertate în mod ilegal, prev. şi ped. de art. 189 al. 1, 2 C. pen. 

 In baza art. 145 C. pr. pen.,  se va dispune luarea faţă de inculpaţii  G.A.G. şi D.S.N. a 

măsurii preventive a obligării de a nu părăsi localitatea de domiciliu pe o durată de 30 de zile, 

începând cu data de 10.10.2012. 

 În baza art. 145 al. 11 C. pr. pen. şi 145 al. 12 C. pr. pen., pe durata măsurii preventive 

dispusă împotriva inculpaţilor recurenţi aceştia vor respecta obligaţiile de mai sus. 

Se va pune în vedere inculpaţilor că, în cazul încălcării cu rea credinţă a obligaţiilor mai 

sus arătate, se va lua împotriva lor măsura arestării preventive. 

Se va dispune punerea în libertate a inculpatului recurent D.S.N. de sub puterea 

mandatului de arestare preventivă din data de 11.09.2012, dacă nu este reţinut sau arestat în altă 

cauză, la data expirării măsurii arestării preventive. 
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Se va dispune punerea în libertate a inculpatului recurent G. A. G. de sub puterea 

mandatului de arestare preventivă din data de 11.09.2012, dacă nu este reţinut sau arestat în altă 

cauză, la data expirării măsurii arestării preventivă. 

 

Notă: În ce ne priveşte, decizia de mai sus este surprinzătoare şi ne exprimăm dezacordul 

faţă de aceasta. Chiar dacă organele de urmărire penală au manifestat, poate, o anumită lentoare 

în desfăşurarea anchetei, credem cu convingere că pericolul social foarte ridicat al inculpaţilor 

trebuie să prevaleze faţă de o „sancţiune” dată parchetului şi organelor de poliţie pentru 

pasivitate. De asemenea, perioada în care se afirmă că nu s-ar fi administrat probe nu este una 

mare, care să reclame punerea în libertate a inculpaţilor. Nu în ultimul rând, instanţa a ignorat 

total reacţia şi temerele părţii vătămate, care oricum era traumatizată din cauza modului extrem 

în care au fost săvârşite infracţiunile faţă de ea.  

 

3. Abandon de familie. Rea credinţă. Lipsa eforturilor inculpatului de a achita 

pensia de întreţinere 

 

Deşi inculpatul se apără şi spune că nu poate plăti pensia de întreţinere stabilita in 

sarcina sa, din actele aflate la dosarul cauzei rezulta că, după stabilirea cuantumului acestei 

obligaţii, inculpatul nu s-a achitat de obligaţia legală, partea vătămată formulând prezenta 

plângere pentru ca inculpatul să-şi execute obligaţia. De asemenea, nu rezulta nici ca inculpatul 

ar fi solicitat reducerea pensiei de întreţinere raportat la veniturile in funcţie de care se poate 

achita de obligaţia legala, aşa cum invoca in motivele de recurs.  

 

          (Tribunalul Hunedoara, s. pen., dec. nr. 283/R/2012, nepublicată) 

 

 Prin sentinţa penală nr. 235/2012 pronunţată de Judecătoria Petroşani, a fost condamnat 

inculpatul H.R. la opt luni închisoare, pentru săvârşirea infracţiunii de abandon de familie, prev. 

şi ped. de art. 305 lit. c C. pen., cu aplic. art. 74 şi art. 76 lit. d C. pen. 

         I-au fost interzise inculpatului drepturile civile prev. de art. 64 lit. a teza a-II-a şi lit. b C. 

pen., în condiţiile şi pe durata prev. de art. 71 C. pen. 
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         În baza art. 81, 82 şi art. 71 al. 5 C. pen., s-a dispus suspendarea condiţionată a executării 

pedepsei închisorii şi a pedepsei accesorii pe o durată de 2 ani şi 8 luni, reprezentând termen de 

încercare. 

         I s-a atras atenţia inculpatului asupra disp. art. 83 C. pen. cu privire la revocarea 

suspendării condiţionate.            

         În baza art. 191 C. pr. pen., a fost obligat inculpatul la 450 lei cheltuieli judiciare către stat. 

        Pentru a dispune astfel, prima instanţă a reţinut că, prin sentinţa civilă nr. 1981/15.04.2010 a 

judecătoriei, inculpatul a fost obligat la plata unei pensii de întreţinere lunare în cuantum de câte 

500 lei în favoarea fiicei sale majore, H.T., studentă, începând cu luna martie 2010 şi până la 

terminarea studiilor, dar nu mai mult de împlinirea vârstei de 26 de ani. 

         După stabilirea obligaţiei de plată a pensiei de întreţinere şi până la introducerea plângerii, 

respectiv în luna august 2010, inculpatul nu a achitat nici o sumă de bani cu titlu de pensie de 

întreţinere. În data de 15.11.2011, inculpatul a fost audiat de către procuror, iar ulterior, în data 

de 28.11.2011, a expediat părţii vătămate suma de 200 lei, şi apoi, în luna decembrie 2011 a mai 

expediat suma de 200 lei. S-a angajat în faţa procurorului să achite pensia restantă. 

         În cursul cercetării judecătoreşti, inculpatul a luna februarie şi martie 2012 a mai achitat 

câte 100 lei, deci o parte din pensia datorată. 

         Fapta inculpatului constituie infracţiunea de abandon de familie, faptă prev. şi ped. de art. 

305 lit. c C. pen. 

         La individualizarea pedepsei, instanţa a avut în vedere limitele pedepsei, perioada de timp 

cât nu a achitat pensia, persoana inculpatului care a recunoscut fapta în cursul urmăririi penale, 

nu are antecedente penale, a mai achitat o parte din pensia datorată. Instanţa i-a aplicat 

inculpatului pedeapsa închisorii, dar a dat eficienţă şi circumstanţelor atenuante prev. de art. 74 

C. pen., cu consecinţa reducerii pedepsei sub minimul special prevăzut de textul de incriminare  

şi a dispus, în baza art. 81, 82 şi 71 al. 5 C. pen., suspendarea condiţionată a executării pedepsei, 

atrăgând atenţia inculpatului asupra art. 83 C. pen. 

 Împotriva acestei sentinţe, în termen şi motivat, a declarat recurs inculpatul criticând 

sentinţa pentru motive de netemeinicie. 

 În dezvoltarea motivelor de recurs, depuse prin memoriu scris, inculpatul arată că nu el a 

abandonat familia ci soţia sa care, în urmă cu 18 - 19 ani, a părăsit domiciliul conjugal împreună 

cu minora; că nu a mai văzut-o pe minoră din cauza distanţei şi a noului domiciliu pe care nu l-a 

cunoscut; că înainte de a fi condamnat prin prezenta sentinţă nu a mai fost sancţionat nici măcar 
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contravenţional; că nu a fost rău intenţionat în neplata pensiei de întreţinere ci doar nu este 

înţeles de fosta soţie că trece printr-o perioadă dificilă din punct de vedere financiar; că 

magazinul de peşte pe care-l deţine are vânzări mici din care trebuie achitate utilităţile şi datoriile 

la bugetul statului, are împrumuturi bancare; că are o stare de sănătate precară ce necesită 

medicaţie curentă; concubina sa a fost victima unui accident rutier şi, la rândul său, necesită 

cheltuieli cu tratamentul; că este de acord să-i plătească fiicei sale suma de 200 lei lunar. 

 Analizând sentinţa atacată prin prisma motivelor invocate cât şi sub toate aspectele, 

potrivit disp. art. 3856 al. 3 C. pr. pen., Tribunalul constată recursul  ca nefondat pentru 

considerentele ce succed: 

 Prin rechizitorul parchetului din data de 01.02.2012, s-a dispus trimiterea în judecată a 

inculpatului H.R. pentru săvârşirea infracţiunii de abandon de familie prev. şi ped. de art. 305 lit. 

c C. pen., constând în aceea că nu a achitat, cu rea credinţă, pensia de întreţinere la care a fost 

obligat prin hotărâre judecătorească mai mult de 2 luni.  

 Analizând probele aflate la dosarul cauzei, prima instanţă a stabilit că inculpatul se face 

vinovat de săvârşirea faptei reţinute în sarcina sa şi l-a condamnat la pedeapsa închisorii de opt 

luni închisoare dispunând, totodată, suspendarea condiţionată a executării pedepsei în baza art. 

81, 82 C. pen. 

 Inculpatul recunoaşte ca nu a plătit pensia de întreţinere stabilita in sarcina sa si, in 

apărare, prin motivele de recurs, arata că nu poate plăti mai mult de 200 lei din suma stabilită cu 

titlu de obligaţie de întreţinere, că acest fapt nu este determinat de reaua sa credinţă ci de situaţia 

financiară dificilă prin care trece şi a celorlalte motive dezvoltate în cadrul motivelor de recurs.. 

 Tribunalul, analizând critica invocată în cadrul motivelor de recurs, constată că este 

neîntemeiată. Astfel, deşi inculpatul se apără si spune că nu poate plăti pensia de întreţinere 

stabilita in sarcina sa, din actele aflate la dosarul cauzei rezulta că, după stabilirea cuantumului 

acestei obligaţii, inculpatul nu s-a achitat de obligaţia legală, partea vătămată formulând prezenta 

plângere pentru ca inculpatul să-şi execute obligaţia. De asemenea, nu rezultă nici că inculpatul 

ar fi solicitat reducerea pensiei de întreţinere raportat la veniturile în funcţie de care se poate 

achita de obligaţia legală, aşa cum invocă în motivele de recurs.  

Mai evocă inculpatul, în cadrul motivelor de recurs, diferite împrejurări circumscrise unei 

situaţii personale care-l împiedică sa-si execute obligaţia legala. Tribunalul aminteşte, pe aceasta 

cale, faptul că partea vătămată este fiica inculpatului, că până la acest moment aceasta nu a 

formulat plângere penală împotriva sa si doar necesitatea determinata de cheltuielile legate de 
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continuarea studiilor a convins-o sa facă acest lucru, in lipsa oricărei intenţii manifeste din partea 

inculpatului de a o susţine financiar. 

Prima instanţă, la individualizarea judiciară a cuantumului pedepsei aplicate şi a 

modalităţii de executare, a avut în vedere toate circumstanţele, reale şi personale, ale săvârşirii 

faptei, astfel că Tribunalul apreciază ca nu sunt criterii de reindividualizare a pedepsei aplicate, 

aceasta fiind aptă să-şi atingă scopul prevăzut de art. 52 C. pen. 

Pentru aceste considerente şi văzând şi disp. art. 38515 al. 1 pct. 1 lit. b C. pr. pen., 

recursul inculpatului urmează să fie respins. 

  

4. Recurs. Admitere cu reţinere pentru administrarea de probe. Lipsa rolului activ 

al instanţei de fond 

 

În condiţiile în care inculpata a fost trimisă în judecată pentru violare de domiciliu şi 

reţinându-se că a săvârşit infracţiunea de lovire imediat după ce împotriva sa s-a săvârşit 

infracţiunea de violare de domiciliu, prima instanţă era datoare să verifice dacă inculpate nu a 

acţionat, la rândul său, în stare de provocare sau legitimă apărare, deci, cerere de judecare a 

cauzei după procedura prev. de art. 3201 C. pr. pen., ar fi trebuit respinsă. Recunoaşterea de 

către inculpat a stării de fapt reţinută în rechizitoriu nu exclude, de plano, posibilitatea ca 

instanţa să investigheze ipoteza unor stări care diminuează ori înlătură răspunderea penală. 

 

        (Tribunalul Hunedoara, s. pen., dec. nr. 269/R/2012, nepublicată) 

    

    Prin sentinţa penală numărul 453/2012, Judecătoria Deva a condamnat pe inculpatele:  

1. B.G.D., la 4 luni închisoare pentru infracţiunea de violare de domiciliu, prev. şi ped. de 

art. 192 al. 1 C. pen., cu aplicarea art. 73 lit. b C. pen. şi art. 76 lit. e C. pen. 

  A privat pe inculpată de exerciţiul drepturilor civile prev. de art. 64 lit. a teza II şi  lit. b 

C. pen. în condiţiile art. 71 C. pen. 

 În baza art. 81, 82 şi 71 al. 5 C. pen., a dispus suspendarea condiţionată a executării 

pedepsei principale şi a pedepselor accesorii aplicate inculpatei pe durata unui termen de 

încercare de 2 ani şi 4 luni. 

 A pus în vedere inculpatei disp. art. 83 C. pen. 



 111 

2. C.M., la 2 luni închisoare pentru infracţiunea de lovire sau alte violenţe, prev. şi ped. 

de art. 180 al. 1 şi 2 C. pen., cu aplicarea art. 3201 al. 7 C. pr. pen. 

  A privat pe inculpată de exerciţiul drepturilor civile prev. de art. 64 lit. a teza II şi  lit. b 

C. pen., în condiţiile art. 71 C. pen. 

 În baza art. 81, 82 şi 71 al. 5 C. pen., a dispus suspendarea condiţionată a executării 

pedepsei principale şi a pedepselor accesorii aplicate inculpatei pe durata unui termen de 

încercare de 2 ani şi 2 luni. 

 A pus în vedere inculpatei disp. art. 83 C. pen. 

 În baza art. 14 al. 3 lit. b C. pr. pen., rap. la art. 346 C. pr. pen. şi art. 1391 C. civ., a  

obligat pe inculpata C.M. la plata sumei de 1000 lei cu titlu de daune morale către partea civilă 

B.I. 

 A respins în rest despăgubirile civile solicitate de partea civilă B.I. 

    Pentru a dispune astfel, instanţa de fond a reţinut, din examinarea actelor şi lucrărilor 

dosarului, următoarea stare de fapt:    

   Inculpata C.M. locuieşte, împreună cu familia sa, în comuna B, gospodăria sa 

învecinându-se cu cea a familiei B., din care fac parte, printre alţii, inculpata B.G.D., partea 

vătămată B. I. şi numita B.C., aceştia din urmă fiind părinţii inculpatei B. G.D., împreună cu care 

locuiesc în imobilul  din localitatea sus-menţionată. 

 În data de 04.08.2010, pe fondul relaţiei conflictuale care există, de mai mult timp, între 

membrii celor două familii, în jurul orei 09,00, intre inculpatele C.M. şi B.G.D. s-a declanşat o 

discuţie în contradictoriu, ocazie cu care inculpatele şi-au adus reproşuri reciproce. 

 Sub imperiul tulburării determinate de atitudinea provocatoare a inculpatei C. M., care 

profera injurii şi insulte repetate la adresa membrilor familiei B., inculpata B. G.D. a pătruns, 

fără drept, în curtea gospodăriei inculpatei C. M., unde cele două au continuat să se certe. 

 Cu intenţia de a aplana conflictul, partea vătămată B. I. a intrat în gospodăria inculpatei 

C.M., condiţii în care aceasta din urmă l-a lovit cu un băţ peste faţă, cauzându-i leziuni 

vindecabile în 16 - 17 zile de îngrijiri medicale. 

 În aceste condiţii, a intervenit martorul U.F.A. (ginerele inculpatei C. M.), care a solicitat 

inculpatei B.G.D.şi părţii vătămate B. I. să părăsească gospodăria, lucru pe care cei doi l-au şi 

făcut. 

           În drept, s-a reţinut că fapta inculpatei B. G.D., care, în data de 04.08.2010, sub imperiul 

tulburării determinate de atitudinea provocatoare şi violentă a părţii vătămate C.M., a pătruns, 
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fără drept şi fără consimţământ, în curtea imobilului aparţinând părţii vătămate, întruneşte 

elementele constitutive ale infracţiunii de violare de domiciliu, prev. şi ped. de art. 192 al. 1 C. 

pen. cu aplicarea disp. art. 73 lit. b C. pen. 

 S-a reţinut că fapta inculpatei C.M., care, în data de 04.08.2010, în condiţiile mai sus 

expuse l-a lovit pe partea vătămată B. I., care a suferit leziuni vindecabile în 16-  17 zile de 

îngrijiri medicale întruneşte elementele constitutive ale infracţiunii de lovire sau alte violenţe, 

prev. şi ped. de art. 180 al. 1 şi 2 C. pen. 

           În faza de urmărire penală inculpatele au recunoscut doar parţial faptele reţinute în sarcina 

lor, fiecare susţinând, în apărare că au fost provocate. 

           Audiată în faţa instanţei,  inculpata C. M. a recunoscut comiterea faptei reţinute în sarcina 

sa şi a solicitat să fie judecată conform procedurii prevăzute la disp. art. 3201 C. pr. pen. 

            Inculpata B.G.D. a declarat că nu recunoaşte fapta care i se reţine, că nu a intrat în curtea 

inculpatei parte vătămată C. M., întrucât conflictul verbal a avut loc la poarta numitei C. M. 

Raportat la declaraţiile inculpatelor, a declaraţiilor de martori şi la celelalte acte şi 

lucrări ale dosarului, instanţa de fond a considerat încadrarea juridică dată faptelor ca fiind justă. 

 Astfel, din coroborarea declaraţiile date de către martorii U. F.,  B.A.M. şi B. C., reiese, 

în mod cert, faptul că, conflictul dintre părţi a fost provocat de către inculpata C.M., care i-a 

adresat cuvinte jignitoare inculpatei B.G.D., astfel încât aceasta, datorită tulburării ori emoţiilor a 

pătruns în curtea vecinei sale, continuând cearta. „După puţin timp, - declară martora B. C. – a 

intrat în curtea familiei C. T. şi soţul meu B. I. – partea civilă – pentru a-i acorda sprijin fiicei 

mele.” 

Trebuie menţionat faptul că, în faţa instanţei de fond, martora B.C. şi-a schimbat parţial 

declaraţia, susţinând că nimeni din familia sa nu a intrat în curtea părţii vătămate C. M., 

declaraţie care va fi considerată subiectivă, atât timp cât, cea din faza de urmărire penală este în 

acord cu declaraţiile martorilor B.A.M şi U. F. 

Din declaraţia dată de către inculpata B. G.D., la data de 22.09.2010, instanţa reţine 

descrierea foarte exactă a stării de fapt comisă de aceasta şi de către inculpata C. M., respectiv: 

„…pe fondul acestor discuţii am intrat în curtea interioară, după care, doamna C.M.  a luat un 

lemn să mă lovească, atunci a apărut tatăl meu B.I.care a vrut să mă despartă şi care a fost lovit 

cu un lemn de doamna C.M. .” Menţionăm că această declaraţie se coroborează cu declaraţiile 

date în calitate de martori de către numiţii U.F., B. A. M. şi B.C., în faza de urmărire penală. 
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Faptul că, atât martorii, cât şi inculpata B.G.D. şi-au schimbat declaraţiile în faza de 

judecată, se poate explica prin trecerea timpului şi neatenuarea stării conflictuale dintre cele două 

familii. 

Prin urmare, instanţa de fond a avut în vedere, în principal declaraţiile date de către părţi 

şi martori în faza de urmărire penală, precum şi declaraţia dată de către inculpata C. M., care a 

solicitat judecarea sa în baza probelor administrate în faza de urmărire penală, conf. art. 3201 C. 

pr. pen., recunoscând fapta comisă şi, prin urmare, şi starea de fapt reţinută prin actul de sesizare 

al instanţei. 

În ceea ce priveşte reţinerea circumstanţei atenuante, prev. de art. 73 lit. b C. pen., în 

beneficiul inculpatei B.G.D., instanţa de fond a considerat-o a fi justă, având în vedere 

probaţiunea menţionată, precum şi declaraţia de recunoaştere a inculpatei C. M., care nu a 

contestat acest aspect în instanţă. 

În consecinţă, în baza art. 345 al. 2 C. pr. pen. şi a probelor administrate, inculpatele au 

fost condamnate. 

 La individualizarea pedepsei instanţa de fond a avut în vedere prev. de art. 72 C. pen., 

respectiv: lipsa antecedentelor penale, atitudinea total sinceră a inculpatei C. M., precum şi 

atitudinea oscilatorie a inculpatei B.G.D., care în faza de urmărire penală şi-a recunoscut fapta, 

iar în faza instanţei a denaturat starea de fapt, prezentarea inculpatelor la chemările organelor 

judiciare şi pericolul social concret al faptelor. 

          Având în vedere persoana inculpatelor, astfel cum s-a motivat anterior, dar şi prev. art. 52 

C. pen., referitoare la scopul pedepsei, raportat şi la gravitatea faptelor comise s-a considerat că 

scopul pedepsei poate fi atins şi în situaţia suspendării condiţionate a executării pedepselor 

principale şi accesorii aplicate, conform art. 81 C. pen. 

 În conformitate cu disp. art. 83 C.p. s-a atras atenţia  inculpatelor asupra revocării 

beneficiului suspendării condiţionate în situaţia săvârşirii unei noi infracţiuni în perioada 

termenului de încercare. 

           În ceea ce priveşte latura civilă a cauzei, s-a constatat că partea vătămată B. I. s-a 

constituit parte civilă în cauză cu suma de 200 lei, reprezentând daune materiale, respectiv 

cheltuieli de spitalizare, medicamente şi alte îngrijiri medicale şi cu suma de 3000 lei, 

reprezentând daune morale. 

          Întrucât partea civilă nu şi-au dovedit în nici un fel daunele materiale solicitate, instanţa de 

fond a respins pretenţiile formulate, în sumă de 2000 lei, ca nedovedite.           
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          În acest sens s-au avut în vedere prevederile art. 1193 Cod Civil (prevederi rămase în 

vigoare după intrarea noului cod civil, conf. art. 230 din Legea nr. 71/2011, conform cărora 

articolele 1169 - 1174 şi 1176 - 1206 din vechiul Cod civil rămân în vigoare până la intrarea în 

vigoare a noului Cod de procedură civilă), potrivit cărora este necesară proba cu înscrisuri pentru 

dovedirea pretenţiilor ce depăşesc suma de 250 lei,precum şi prevederile art. 1169 C. Civ. ( 

rămas în vigoare) „cel ce face o propunere înaintea judecăţii trebuie să o dovedească”, aspect 

neîndeplinit de către partea civilă. 

Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs inculpata C.M., care a solicitat casarea 

sentinţei atacate şi, în rejudecare, reindividualizarea pedepsei aplicate inculpatei, în sensul 

aplicării pedepsei amenzii şi suspendării condiţionate a executării acestei pedepse, arătând că 

incidentul din curtea inculpatei a fost generat de B. G. şi de partea vătămată, care au pătruns fără 

drept în curtea inculpatei. A solicitat respingerea daunelor solicitate de partea vătămată raportat 

la împrejurarea că acesta s-a aflat fără drept în curtea inculpatei iar incidental ce face obiectul 

dosarului a fost generat de partea civilă şi familia acestuia. 

     Examinând sentinţa atacată prin prisma motivelor de recurs invocate şi din oficiu, 

conform disp. art. 3856 al. 3 C. pr. pen. 

  Practic, în motivarea recursului, inculpata invocă cel puţin scuza provocării, dacă nu 

chiar existenţa unei stări de legitimă apărare, din moment ce invocă faptul că partea vătămată şi 

familia acesteia au pătruns în curtea sa fără drept , existând riscul  de a o agresa pe inculpată. 

În rechizitoriu s-a reţinut, şi nicio parte nu a negat, faptul că, imediat după cearta dintre 

inculpată şi familia părţii vătămate, partea vătămată a pătruns  în curtea inculpatei fără a i se 

permite acest lucru, alături de alţi membrii ai familiei sale. De altfel, inculpata B. G. M. a şi fost 

condamnată pentru violare de domiciliu. 

În condiţiile în care B.G.M. a fost trimisă în judecată pentru violare de domiciliu, parte 

vătămată fiind C.M., deci reţinându-se, practic, că inculpata a săvârşit infracţiunea de lovire 

imediat după ce împotriva sa s-a săvârşit infracţiunea de violare de domiciliu, prima instanţă era 

datoare să verifice dacă inculpate nu a acţionat, la rândul său în stare de provocare sau legitimă 

apărare, deci, cerere de judecare a cauzei după procedura prev. de art. 3201 C. pr. pen., ar fi 

trebuit respinsă. Recunoaşterea de către inculpat a stării de fapt reţinută în rechizitoriu nu 

exclude, de plano, posibilitatea ca instanţa să investigheze ipoteza unor stări care diminuează ori 

înlătură răspunderea penală. 
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  În consecinţă, recursul inculpatei C.M. va fi admis, urmând a se casa sentinţa atacată în 

ce priveşte pe inculpate C. M. şi a se respinge cererea inculpatei  privind judecarea cauzei după 

procedura prevăzută de art. 3201 C. pr. pen., urmând a se proceda la administrarea de probe şi cu 

privire la această inculpată, respectiv a fi audiaţi martorii B.A.M. şi U.F., care au cunoştinţă 

despre incidental în care a fost implicată inculpata. 

 

 5. Contestaţie la executare. Neîndeplinirea condiţiilor. Imposibilitatea de a aplica 

art. 320/1 C. pr. pen. 

  

 În temeiul art. 461 al.1 lit. d C. pr. pen., pe calea contestaţiei la executare poate fi 

invocată orice cauză de micşorare a pedepsei, cu condiţia ca aceasta să se ivească în cursul 

executării pedepsei. 

 Prin urmare, pe calea contestaţiei la executare nu se poate realiza reindividualizarea 

pedepsei pe baza circumstanţelor personale ale condamnatului, întrucât în acest caz nu există o 

cauză de micşorare a pedepsei ivită după punerea în executare a hotărârii definitive de 

condamnare. 

 

           (Tribunalul Hunedoara, s. pen., dec. nr. 243/R/2012, nepublicată) 

    

Prin sentinţa penală nr. 1050/2012, Judecătoria Deva a respins cererea formulată de 

condamnatul H.I., pentru contestaţie la executare împotriva pedepsei de 4 ani şi 4 luni închisoare. 

 A obligat condamnatul să plătească în favoarea statului suma de 150 lei cheltuieli 

judiciare. 

      Pentru a dispune astfel, instanţa de fond a reţinut următoarele: 

Deţinutului i s-a aplicat pedeapsa de 4 ani şi 4 luni închisoare aplicată prin sentinţa penală 

nr. 825/29.05.2012 a Judecătoriei Deva, ca urmare a contopirii mai multor pedepse. 

Hotărârea a rămas definitivă prin nerecurare la data de 19.06.2012, când s-a emis 

mandatul nr. 936/2012 din 19.06.2012. 

 Deci, condamnatul n-a uzat de calea de atac avută la dispoziţie.  

Stabilirea acestei pedepse este însă rezultatul procesului de contopire a mai multor 

pedepse, prev. de art. 36 C. pen., ocazie cu care s-a ţinut cont de limitele de pedeapsă fixate de 
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către instanţele de fond, de gradul de pericol social concret al faptelor, ca şi de persoana 

inculpatului. 

 Cuantumul pedepsei finale este justificat şi trebuie să corespundă necesităţii reale de 

reeducare a făptuitorului.  

Tocmai de aceea, s-a apreciat că scopul pedepsei poate fi atins doar prin privare de 

libertate; iar raportat la circumstanţele reale ale cauzei, măsura coercitivă s-a impus cu atât mai 

mult cu cât ea trebuie să fie proporţională cu comportamentul şi să determine o percepţie clară a 

făptaşului asupra gravităţii deosebite a faptei sale.  

Deţinutul a solicitat reducerea pedepsei conform prevederilor din Legea nr. 202/2010, 

întrucât a recunoscut integral faptele. 

Conform art. 15 al. 2 din Constituţie, legea dispune numai pentru viitor cu excepţia legii 

penale mai favorabile. Drept urmare, dispoziţiile din art. 10 C. pen., (activitatea legii penale); art. 

11 C. pen. (principiul neretroactivităţii legii penale) şi art. 13 C. pen. (principiul aplicării legii 

penale mai favorabile) devin principii cu valoare constituţională. 

La baza aplicării legii penale în timp se află principiul activităţii legii penale. Conform 

acestuia, legea penală se aplică infracţiunilor săvârşite cât ea se află în vigoare (art. 10 C. pen.). 

Răspunderea penală are loc în condiţiile acestei legi fiindcă toate persoanele aflate pe teritoriul 

statului nostru au obligaţia să o cunoască şi să o respecte. El constituie, de fapt, un corolar al 

principiului incriminării şi al pedepsei (art. 2 C. pen). 

 Pornind de la premisa că nevoile unei apărări sociale împotriva celor ce săvârşesc 

infracţiuni sunt exprimate cel mai bine în legea procesual penală în vigoare, în domeniul aplicării 

acesteia a fost consacrat principiul activităţii. Potrivit acestuia, legea procesual penală este de 

imediată aplicabilitate, toate activităţile procesuale realizându-se numai în conformitate cu legea 

în vigoare în momentul efectuării actului (tempus regit actum). 

 Prin activitatea legii procesual penale se înţelege aplicarea ei între momentul intrării în 

vigoare şi momentul ieşirii din vigoare. Acest principiu este de strictă aplicare, el implicând, pe 

de o parte, atât efectuarea tuturor actelor procedurale în conformitate cu legea în vigoare, cât şi 

recunoaşterea ca valabile a actelor procedurale efectuate anterior intrării în vigoare a legii. 

 Regula tempus regit actum, având o generală aplicare, cuprinde sub incidenţa ei toate 

actele şi lucrările ce se efectuează în cauza penală indiferent dacă procesul penal a fost pornit sub 

imperiul legii anterioare sau al celei noi. 
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 Menţinerea sau reducerea pedepsei se apreciază de instanţă o singură dată, după 

intervenirea unei legi mai favorabile şi nu de mai multe ori, în funcţie de cererile condamnaţilor. 

 Legea nr. 202/2010 a instituit procedura simplificată a judecăţii în cazul recunoaşterii 

vinovăţiei. Aceasta reprezintă de fapt o procedură abreviată ce are la bază o pledoarie de 

vinovăţie şi poate fi aplicată dacă sunt îndeplinite anumite condiţii. 

 În temeiul art. 461 al. 1 lit. d C. pr. pen., pe calea contestaţiei la executare poate fi 

invocată orice cauză de micşorare a pedepsei, cu condiţia ca aceasta să se ivească în cursul 

executării pedepsei. 

 Prin urmare, pe calea contestaţiei la executare nu se poate realiza reindividualizarea 

pedepsei pe baza circumstanţelor personale ale condamnatului, întrucât în acest caz nu există o 

cauză de micşorare a pedepsei ivită după punerea în executare a hotărârii definitive de 

condamnare. 

 Faţă de cele arătate, instanţa de fond a apreciat că pedeapsa aplicată se înscrie în limitele 

legale şi, pe cale de consecinţă a respins cererea condamnatului H. I. ca fiind neîntemeiată.  

      Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs condamnatul H. I., care a solicitat casarea 

sentinţei atacate şi, în rejudecare, admiterea contestaţiei la executare aşa cum a fost formulată, 

arătând că, în condiţiile în care a fost judecat în lipsă şi din acest motiv nu a avut posibilitatea de 

a face declaraţii în faţa instanţei de judecată şi de a recunoaşte fapta comisă pentru a beneficia de 

reducerea de pedeapsă prev. de art. 3201 C. pr. pen., această reducere ar trebui aplicată prin 

admiterea contestaţiei la executare.    

             Examinând sentinţa atacată prin prisma motivelor de recurs invocate şi din oficiu, 

conform disp. art. 3856 al. 3 C. pr. pen., se constată că recursul este nefondat. 

         Aşa cum a reţinut şi prima instanţă, pe calea contestaţiei la executare se pot rezolva 

incidente survenite în cursul executării pedepsei, şi nu se poate trece la reindividualizarea 

pedepsei deja aplicate, practic, la o rejudecare parţială. 

Pentru considerentele de mai sus, văzând disp. art 38515 pct. 1 lit. b C. pr. pen. şi art 192 

C. pr. pen., se va respinge  ca nefondat recursul introdus de condamnat împotriva sentinţei penale 

nr. 1050/2012. Va fi obligat recurentul să plătească statului suma de 150 lei cheltuieli judiciare în 

recurs. Onorariul cuvenit apărătorului desemnat din oficiu pentru inculpat, în sumă de 100 lei, va 

fi plătit acestuia din fondul Ministerului Justiţiei. 
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6. Liberare condiţionată. Îndeplinirea fracţiei de pedeapsă, dar nu şi a celorlalte 

condiţii prevăzute de lege 

 

 În mod justificat instanţa de fond a constatat că nu sunt îndeplinite condiţiile cerute de art. 

59 al. 1 C. pen., condamnatul recurent fiind condamnat pentru fapte repetate de furt şi tâlhărie. 

Condamnatul a mai beneficiat de graţiere, de trei liberări  condiţionate, de sancţiuni 

administrative, fără a abandona, însă, activităţile antisociale şi a-şi adapta comportamentul  

normelor legale.  

 

             (Tribunalul Hunedoara, s. pen., dec. nr. 180/R/2012, nepublicată) 

 

Prin sentinţa penală din 16.05.2012, Judecătoria Deva a respins  cererea de liberare 

condiţionată privind pe condamnatul C. I. C. 

 A menţinut  termenul pentru reînnoirea cererii la 20.02.2013. 

            A obligat condamnatul la plata sumei de 110 lei cheltuieli judiciare către stat. 

 Pentru a hotărî astfel, instanţa  de fond a reţinut următoarel: 

 Petentul condamnat C.I.C. a solicitat a-i fi acordată liberarea condiţionată, fiind 

îndeplinite cerinţele art. 59 - 60 C. pen. 

 Din examinarea conţinutului procesul verbal nr. 18 din 02.05.2012,  se constată că 

petentul condamnat C.I.C. a început executarea pedepsei de 2 ani închisoare, aplicată prin 

sentinţa penală nr. 1236/2011 a Judecătoriei Deva, la data de 21.02.2011. 

Fracţiunea  de pedeapsă pe care trebuie să o execute obligatoriu deţinutul  de 2/3 potrivit  

art. 59 C. pen., este de 487 de zile de închisoare, condiţie pe care acesta   o îndeplineşte.  

Examinând însă situaţia petentului condamnat prin prisma celorlalte criterii prevăzute 

cumulativ de art. 59 C. pen., instanţa a constatat că acesta nu poate fi liberat condiţionat, cel 

puţin deocamdată. 

Astfel, că având în vedere natura şi gravitatea faptei comise, antecedentele penale, 

precum şi comportamentul în timpul detenţiei, instanţa a apreciat că cererea dedusă judecăţii de 

faţă este neîntemeiată. 

În temeiul art. 450 al. 2 C. pr. pen. a menţinut termenul de 20.02.2013. pentru reînnoirea 

cererii. 
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Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs în termen  condamnatul C. I. C., solicitând  

admiterea recursului, casarea sentinţei atacate şi în rejudecare, admiterea cererii de liberare 

condiţionată, apreciind îndeplinite condiţiile prev. de art. 59 C. pen. A solicitat a se înlătura 

reţinerea instanţei de fond referitoare la natura  şi gravitatea infracţiunii comise, aceste aspecte 

fiind avute în vedere la individualizarea pedepsei care a fost aplicată recurentului. 

Examinând legalitatea şi temeinicia sentinţei  instanţei de fond, atât prin prisma motivelor 

de recurs, cât şi din oficiu, conform art. 3856 al. 3 C. pr. pen., tribunalul constată următoarele: 

 Liberarea condiţionată înainte de executarea în întregime a pedepsei, poate fi acordată 

condamnaţilor care au executat cel puţin 2/3 din durata pedepsei, sunt disciplinaţi şi dau dovezi 

temeinice de îndreptare. La acordarea beneficiului liberării condiţionate se ţine seama conform 

art. 59 C. pen. şi de antecedentele penale ale condamnatului.  

 Condamnatul recurent a executat până la data de 02.05.2012, 492  zile de închisoare din 

pedeapsa de  2 ani închisoare. 

 Acesta îndeplineşte condiţia privind executarea a 2/3 din pedeapsă conform art. 59 C. pen., 

însă nu îndeplineşte celelalte condiţii referitoare la disciplina, stăruinţă în muncă şi existenţa 

dovezilor temeinice de îndreptare. 

 În mod justificat instanţa de fond a constatat că nu sunt îndeplinite condiţiile cerute de art. 

59 al. 1 C. pen., condamnatul recurent fiind condamnat pentru fapte repetate de furt şi tâlhărie. A 

mai beneficiat de graţiere,  de trei liberări  condiţionate, de sancţiuni administrative, fără a 

abandona activităţile antisociale şi a-şi adapta comportamentul  normelor legale.  

 Criteriile de amânare a liberării condiţionate a persoanelor private de libertate stabilite de 

Penitenciarul B. M.  au fost corect aplicate . 

 Ulterior datei de 02.05. 2012, când s-a discutat în comisia de liberări condiţionate cererea 

de liberare, condamnatul recurent a săvârşit o abatere disciplinară gravă, deţinere de obiecte 

interzise, ceea ce duce la concluzia că scopul educativ al pedepsei nu a fost atins şi condamnatul 

nu poate beneficia de liberarea condiţionată.   

 În acest context, amânarea până la expirarea pedepsei, 20.02.2013 a perioadei când 

condamnatul va putea fi  liberat condiţionată este justificată. 

 Având în vedere că recurentul  nu îndeplineşte în totalitate condiţiile prev. de art. 59 C. 

pen., astfel cum în mod temeinic şi legal a reţinut instanţa de fond, recursul de faţă va fi respins 

ca nefondat, în baza dispoziţiilor  art. 38515 pct. 1 lit. b C. pr. pen. 
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7. Achitare pentru lipsa pericolului social. Inculpat care a utilizat procedura 

prevăzută de art. 320 1 C. pr. pen. 

  

         La aprecierea gradului de pericol social concret al faptei, nu se poate face abstracţie de 

faptul că atitudinea inculpatului a fost generată de dorinţa de aplanare a conflictului în care 

erau antrenaţi fraţii săi, după cum nu se poate ignora nici regretul inculpatului faţă de cele 

întâmplate, materializat în dorinţa sa, exprimată încă din cursul urmăririi penale, de a se 

împăca cu partea vătămată.  

 

            (Tribunalul Hunedoara, s. pen., dec. nr. 185/R/2012, nepublicată) 

      

 Prin sentinţa penală nr. 6/2012, Judecătoria Petroşani i-a condamnat  pe inculpaţii: 

         1. T. M.C., la 1 (una) lună închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte 

violenţe prev. şi ped. de art. 180 al. 2 C. pen., cu aplicarea art. 3201 C. pen., cu art. 74 lit. c C. 

pen., rap. la art. 76 lit. e C. pen., art. 37 lit. a C. pen. 

          În baza art. 83 C. pen., a fost revocată suspendarea condiţionată a executării pedepsei de 3 

ani închisoare aplicată inculpatului prin sentinţa Tribunalului Hunedoara şi a dispus ca pedeapsa 

mai sus menţionată să fie executată alături de pedeapsa aplicată în prezenta cauză, urmând ca 

inculpatul să execute în final pedeapsa rezultantă de 3 (trei) ani şi 1 (una) lună închisoare. 

          A interzis inculpatului drepturile civile prev. de art. 64 lit. a teza a-II-a în condiţiile şi pe 

durata prev. de art. 71 C. pen. 

      Pedeapsa s-a dispus a fi executată în regim de detenţie. 

      2.   L.M., la 1(una) lună închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de lovire sau alte violenţe 

prev. şi ped. de art. 180 al. 2 C. pen., cu aplicarea art. 74 lit. C. pen., rap. la art. 76 lit. e C. pen. 

           A interzis inculpatului drepturile civile prev. de art. 64 lit. a teza a-II-a şi lit. b C. pen., în 

condiţiile şi pe durata prev. de art. 71 C. pen. 

           În baza art. 81, 82 şi 71 al. 5 C. pen., a dispus suspendarea condiţionată a executării 

pedepsei aplicate inculpatului pe o durată de 2 ani şi 1 lună reprezentând termen de încercare. 

          A atras atenţia inculpatului asupra disp. art. 83 C. pen. cu privire la revocarea suspendării 

condiţionate. 
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          În baza art. 14 lit. b şi 346 C. pr. pen., a obligat inculpaţii în solidar la plata sumei de 5846 

lei cu titlu de despăgubiri civile către partea civilă M. P., din care suma de 5.000 lei cu titlu de 

daune morale. 

           A respins în rest pretenţiile civile.          

În baza art. 313 din Legea nr. 95/2006, rap. la art. 14 lit. b şi 346 C. pr. pen. şi la art. 998 

C. civ., a obligat inculpaţii în solidar la plata sumei de 1.038,50 lei, cu titlu de cheltuieli de 

spitalizare către partea civilă Spitalul de Urgenţă Petroşani. 

         În baza art. 191 C. pr. pen., a obligat inculpaţii la plata sumei de câte 300 lei cheltuieli 

judiciare către stat. 

 Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut următoarele: 

           La data de 08.09.2010, partea vătămată MP a formulat plângere penală împotriva 

inculpaţilor TMC şi LM şi a numiţilor TG, TAI, TD, HCA şi H C, motivat de faptul că la data de 

22.08.2010, intenţionând să sesizeze cu apel de urgenţă poliţia despre un conflict iscat între 

aceştia şi fraţii săi M N şi MG, a fost agresat de către aceştia, prilej cu care ,,B”, identificat 

ulterior în persoana inculpatului LM, i-ar fi sustras, prin constrângere, brăţara de argint de pe 

mână. 

 Din probele administrate în cauză, a rezultat că partea vătămată a intervenit în conflictul 

descris mai sus, prilej cu care a fost agresat de ambii inculpaţi fiind necesară internarea sa în 

spital în perioada 23 - 27.08.2010, fiindu-i acordate pentru vindecarea leziunilor suferite 9 - 10 

zile de îngrijiri medicale, dacă nu survin complicaţii. 

 Niciunul din martorii audiaţi în cauză nu a văzut ca vreunul din inculpaţi, şi cu precădere, 

L.M., să-i fi sustras părţii vătămate, cu prilejul agresiunii, brăţara de pe mână. De altfel, 

inculpatul L.M.a fost suspus testului poligraf, răspunzând sincer la întrebările relevante cauzei 

privind smulgerea sau luarea brăţării de pe mâna părţii vătămate, răspunsul fiind negativ. În acest 

context, faţă de acest inculpat, s-a dispus neînceperea urmăririi penale pentru infracţiunea de 

tâlhărie.  

 Inculpatul L.M. fost audiat doar în cursul cercetării penale, recunoscând că a agresat-o pe 

partea vătămată, care era implicată într-un conflict în care a intervenit, context în care acesta l-a 

injuriat. 

           Fapta inculpatului T.M.C., care la data de 22.08.2010 a agresat-o pe partea vătămată M. 

P., provocându-i leziuni vindecabile în 9 - 10 zile de îngrijiri medicale, constituie infracţiunea de 

lovire sau alte violenţe prev. de art. 180 al. 2 C. pen., cu aplic. art. 37 lit. a C. pen. privind 
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recidiva postcondamnatorie, raportat la pedeapsa de 3 ani închisoare cu suspendare pe timp de 5 

ani, începând cu data de 21.12.2005, aplicată prin sentinţa penală nr. 475 din 30.11.2005 a 

Tribunalului Hunedoara, caz în care se va face şi aplicarea art. 83 al. 1 C. pen. privind revocarea 

în cazul săvârşirii unei infracţiuni. 

 Fapta inculpatului L.M., care la data de 22.08.2010 a agresat-o pe partea vătămată M.P., 

provocându-i leziuni vindecabile în 9 - 10 zile de îngrijiri medicale, constituie infracţiunea de 

lovire sau alte violenţe, prev. de art. 180 al. 2 C. pen. 

  Reţinând vinovăţia inculpatului T.M.C., instanţa l-a condamnat în baza situaţiei de fapt 

şi a textului incriminator, raportat la circumstanţele săvârşirii faptei şi la gravitatea faptei comise.   

 La individualizarea şi cuantificarea pedepsei aplicată inculpatului T. M. C. au fost  avute 

în vedere toate acele elemente precum şi celelalte criterii de individualizare prev. de art. 72 C. 

pen.  

            La stabilirea şi dozarea pedepsei s-au avut în vedere criteriile generale de individualizare 

prev. de art. 72 C. pen. şi anume împrejurările concrete ale săvârşirii faptei, gradul de pericol 

social concret al faptei, limitele de pedeapsă prevăzute de lege şi persoana inculpatului. 

 S-a reţinut circumstanţa atenuantă prevăzută de art. 74 lit. c C.pen., întrucât inculpatul a 

avut o atitudine sinceră în faţa instanţei şi pe parcursul urmăririi penale, astfel că instanţa va 

aplica pedeapsa  sub limita minimă specială prevăzută de lege conform art. 76 lit. e C. pen.    

  Întrucât inculpatul a recunoscut în totalitate fapta şi a fost de acord să se judece în baza 

probelor administrate în faza de urmărire penală,instanţa a făcut aplicarea disp. art. 3201 al. 7 

C.pr. pen., introdus prin Legea 202/2010, potrivit căruia inculpatul beneficiază de reducerea cu o 

treime a limitelor de pedeapsă prevăzute de lege în cazul pedepsei închisorii.       

              Instanţa a aplicat inculpatului T. M. C. pedeapsa de  1 lună închisoare pentru 

infracţiunea de  lovire sau alte violenţe prev. de art. 180 al. 2 C. pen. 

              În baza art. 83 C. pen., instanţa a revocat suspendarea condiţionată a executării pedepsei 

de 3 ani închisoare aplicată inculpatului T. M C. prin sent. pen. nr. 475/30.11.2005 a 

Tribunalului Hunedoara şi a dispus ca pedeapsa mai sus menţionată să fie executată alături de 

pedeapsa aplicată în prezenta cauză, urmând ca inculpatul să execute în final pedeapsa rezultantă 

de 3 (trei) ani şi 1 (una) lună închisoare. 

              Instanţa a aplicat inculpatului pedeapsa accesorie a interzicerii unor drepturi având în 

vedere criteriile stabilite în dispoziţiile art. 71 al. 3 (conform deciziei LXXIV/2007 a Înaltei Curţi 

de Casaţie şi Justiţie), respectiv natura şi gravitatea infracţiunii săvârşite, împrejurările săvârşirii 
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faptei, împrejurări ce au fost stabilite precum şi starea de fapt expusă şi persoana inculpatului şi 

luând în considerare jurisprudenţa CEDO şi anume dreptul prev. de art. 64 lit. a teza 2 C. pen., 

dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în funcţii elective publice. 

           Pedeapsa s-a dispus a fi executată în regim de detenţie. 

           Reţinând vinovăţia inculpatului L.M., instanţa l-a condamnat în baza situaţiei de fapt şi a 

textului incriminator, raportat la circumstanţele săvârşirii faptei şi la gravitatea faptei comise. 

La individualizarea şi cuantificarea pedepsei au fost  avute în vedere toate acele elemente 

precum şi celelalte criterii de individualizare prev. de art. 72 C. pen.  

           La stabilirea şi dozarea pedepsei s-au avut în vedere criteriile generale de individualizare 

prev. de art. 72 C. pen. şi anume împrejurările concrete ale săvârşirii faptei, gradul de pericol 

social concret al faptei, limitele de pedeapsă prevăzute de lege şi persoana inculpatului. 

  S-a reţinut circumstanţa atenuantă prevăzută de art. 74 lit. c C. pen., întrucât inculpatul a 

avut o atitudine sinceră în faţa instanţei şi pe parcursul urmăririi penale, astfel că instanţa i-a 

aplicat pedeapsa  sub limita minimă specială prevăzută de lege conform art. 76 lit. e C. pen.    

             Instanţa a aplicat inculpatului L. M. pedeapsa de 1 lună închisoare pentru infracţiunea de  

lovire sau alte violenţe prev. de art. 180 al. 2 C. pen. 

            Apreciind că scopul preventiv, coercitiv şi educativ al pedepsei poate fi atins şi prin 

suspendarea condiţionată a executării pedepsei şi constatând că sunt îndeplinite cond. prev. de 

art. 81 C. pen., în sensul că pedeapsa aplicată nu este mai mare de 3 ani închisoare, că inculpatul 

nu a mai fost anterior condamnat la pedeapsa închisorii de 6 luni, precum şi  art. 82 C. pen., 

potrivit căruia termenul de încercare pentru condamnat se compune din cuantumul pedepsei 

închisorii aplicate la care se adaugă un interval de timp de 2 ani, a fost suspendată condiţionat 

executarea pedepsei  pe o perioadă  de 2 ani şi 1 lună reprezentând termen de încercare. 

                Având în vedere disp. art. 71 al. 5 C. pen., s-a dispus suspendarea condiţionată a 

pedepsei accesorii pe durata suspendării condiţionate a executării pedepsei. 

  În baza art. 359 C. pr. pen., s-a atras atenţia inculpatului asupra disp. art. 83 C. pen. cu 

privire la posibilitatea instanţei de a revoca suspendarea condiţionată a executării pedepsei în 

cazul în care inculpatul va săvârşi o nouă infracţiune în cursul termenului de încercare. 

             Cu privire la latura civilă a cauzei:  

             Partea vătămată M. P.  s-a constituit parte civilă cu suma de 13.500 lei din care 10000 lei 

reprezintă daune morale, 2.500 lei reprezintă diferenţa se salariu pe perioada cât a primit 

indemnizaţie de concediu medical, 5000 lei reprezintă contravaloarea brăţării de argint, de 150 - 
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200 g, care i a fost smulsa  şi suma de 500 lei reprezintă contravaloarea cheltuielilor făcute  la 

spital cu hrană şi îmbrăcăminte.  

 În dovedirea despăgubirilor civile, a solicitat efectuarea unei adrese la SC X SRL, locul 

de munca al parţii civile, pentru a comunica diferenţa de salariu. 

 Prin adresă, s-a comunicat că diferenţa de la salariu la indemnizaţia de concediu medical 

este de 346 lei. Partea civilă  a fost prejudiciată cu aceasta sumă. 

 A rezultat din certificatul medico legal că partea civilă a fost internată în perioada 23 - 

27.08.2010. 

 A solicitat partea civilă, obligarea inculpaţilor la plata sumei de 500 lei reprezentând 

cheltuieli efectuate pe perioada spitalizării. Instanţa apreciază că cererea este întemeiată. Este 

cert că partea civilă a efectuat cheltuieli suplimentare cu hrană, medicamente şi îmbrăcăminte, 

aşa încât cererea parţii civile este justificată iar suma solicitată proporţională cu prejudiciul creat. 

 Cu privire la daunele morale solicitate, instanţa a apreciat ca fondată cererea de acordare 

a unor asemenea daune, având în vedere natura leziunii suferite, faptul că a şi fost internat în 

spital, unde a suportat tratament antibiotic şi sutura plăgilor, împrejurări care în mod evident i-au 

creat acestuia o stare de disconfort fizic şi psihic, afectându-i activitatea cotidiană obişnuită, dar 

a considerat a fi exagerate şi le-a apreciat doar la suma de 5.000 de lei.  

               În concluzie, în baza art. 14 lit. b şi 346 C. pr. pen., instanţa a obligat inculpaţii în 

solidar la plata sumei de 5846 lei cu titlu de despăgubiri civile către partea civilă M. P., din care 

suma de 5.000 lei cu titlu de daune morale. 

 În ce priveşte suma solicitată pentru brăţara care susţine că i-a fost sustrasă în timpul 

agresiunii instanţa a constatat că, cererea nu este fondată. Din probele administrate nu a rezultat 

cu certitudine că partea civilă a purtat o asemenea brăţară în timpul agresiunii şi cu atât mai mult 

că i-a fost sustrasă. 

 Pentru aceste considerente instanţa a respins în rest pretenţiile civile solicitate de partea 

civilă M. P. 

 Spitalul de Urgenţă Petroşani s-a constituit parte civilă cu suma de 1038,50 lei cu titlu de 

cheltuieli de spitalizare ocazionate de internarea părţii vătămate în acest spital în perioada 23.08 - 

27.08.2010.  

 În baza art. 313 din Legea nr. 95/2006, rap. la art. 14 lit. b şi 346 C. pr. pen. şi la art. 998 

C. civ., instanţa a obligat inculpaţii în solidar la plata sumei mai sus menţionate. 

          Împotriva acestei sentinţe a declarat recurs, în termen, inculpatul T. M. C. 
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             În motivele de recurs formulate, astfel cum au fost susţinute verbal prin apărătorul ales, 

inculpatul a criticat, sub aspectul temeiniciei, sentinţa atacată, solicitând casarea acesteia iar în 

rejudecare, achitarea sa, întemeiat pe dispoziţiile art. 11 pct. 2 lit. a C. pr. pen., raportat la art. 10 

lit. b1 C. pr. pen. şi art. 181 C. pen. 

             A menţionat inculpatul recurent că,deşi a făcut demersuri în vederea împăcării cu 

partea vătămată, acesta a refuzat împăcarea.     

             Examinând sentinţa atacată prin prisma motivelor invocate, precum şi din oficiu, 

potrivit dispoziţiilor art. 3856 al. 3 C. pr. pen., constatăm că recursul este fondat, pentru 

următoarele considerente:     

             Instanţa de fond a luat act de cererea inculpatului T. M. C., de soluţionare a cauzei 

conform dispoziţiilor art. 3201 C. pr. pen., referitoare la judecata în cazul recunoaşterii 

vinovăţiei, reţinând, conform probaţiunii administrată în cursul urmăririi penale, că, în data de 

22.08.2010, împreună cu coinculpatul L. M., a lovit pe partea vătămată M.P., provocându-i 

leziuni vindecabile în 9 - 10 zile de îngrijiri medicale. 

             Activitatea infracţională a inculpatului recurent a survenit pe fondul unui conflict în 

desfăşurare, între partea vătămată M. P.şi fraţii săi M. G.şi M. N. – pe de o parte – şi fraţii 

inculpatului, T. G. şi T. A.I. – pe de altă parte, conflict în care intervenise inculpatul L. M. şi în 

care a intervenit, apoi, pentru aplanare, şi recurentul.  

         Faţă de contextul în care s-a produs agresiunea fizică relatată, apreciem că fapta 

inculpatului T.M.C. îndeplineşte condiţiile cerute de dispoziţiile art. 181 C. pen. pentru a nu 

constitui infracţiune. 

         Menţionăm că, potrivit dispoziţiilor art. 181 C. pen., nu constituie infracţiune fapta 

prevăzută de legea penală, dacă, prin atingerea minimă adusă uneia din valorile apărate de lege şi 

prin conţinutul ei concret, fiind lipsită în mod vădit de importanţă, nu prezintă gradul de pericol 

social al unei infracţiuni. La stabilirea în concret a gradului de pericol social – se arată în 

aliniatul 2 al aceluiaşi articol – se ţine seama de modul şi mijloacele de săvârşire a faptei, de 

scopul urmărit, de urmarea produsă sau care s-ar fi putut produce, precum şi de persoana sau 

conduita făptuitorului. 

         În speţă, la aprecierea gradului de pericol social concret al faptei, nu se poate face 

abstracţie de faptul că atitudinea inculpatului a fost generată de dorinţa de aplanare a conflictului 

în care erau antrenaţi fraţii săi, după cum nu se poate ignora nici regretul inculpatului faţă de cele 
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întâmplate, materializat în dorinţa sa, exprimată încă din cursul urmăririi penale, de a se împăca 

cu partea vătămată.  

         Raportat la aceste considerente şi în temeiul dispoziţiilor art. 38515 pct. 2 lit. d C. pr. pen., 

recursul formulat de inculpatul T. M.C. va fi admis ca fondat, urmând a se extinde efectele 

acestuia şi cu privire la inculpatul L. M., aflat în acelaşi grup procesual cu recurentul, va fi casată 

parţial sentinţa atacată şi, în rejudecare, în temeiul dispoziţiilor art. 11 pct. 2 lit. a C. pr. pen., 

raportat la art. 10 lit. b1 C. pr. pen. şi art. 181 C. pen., vor fi achitaţi inculpaţii T. M. C.şi L. M. 

pentru infracţiunea de lovire sau alte violenţe, prev. de art. 180 al. 2 C. pen. 

         În temeiul dispoziţiilor art. 91 al. 1 lit. c C. pen., inculpaţilor T. M. C. şi L. M. li se va 

aplica sancţiunea cu caracter administrativ a amenzii în cuantum de câte 500 lei fiecăruia. 

 

Notă: Soluţia de mai sus surprinde în mod plăcut prin aceea că nu consideră 

incompatibile aplicarea art. 3201 C. pr. pen. şi achitarea în temeiul art. 10 al. 1 lit. b1 C. pr. pen.  

(iar această compatibilizare intervine în mod indirect, prin extinderea efectelor recursului, şi în 

cazul inculpatului care nu a utilizat procedura simplificată). Această viziune concordă pe deplin 

cu opinia noastră în materie 1. 

 

B) În materie civilă 

 

1. Contract de întreţinere.  Refuzul întreţinutului de a primi întreţinerea. 

Incompleta cercetare a fondului cauzei 

 

În cauză, din probatoriul administrat, respectiv, interogatoriul părţilor şi declaraţiile 

martorilor, rezultă că la data de 7 ianuarie 2011, între reclamant şi pârâtă a avut loc un 

conflict, recunoscut, de altfel şi de către pârâtă, iar de la acea dată niciunul dintre cei doi pârâţi 

nu au mai prestat întreţinere acestuia, invocând faptul că reclamantul este cel care le-a transmis 

să nu îl mai caute. 

                                                 
1 A se vedea, pentru detalii, F. Radu, Despre compatibilitatea dintre recunoaşterea vinovăţiei şi 

diferitele cazuri de achitare, în Revista de Note şi Studii Juridice, publicată la adresa 

www.juridice.ro. 
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În raport de această situaţie conflictuală, existentă între părţi, se impune a se verifica, 

prin administrarea unui probatoriu concludent şi pertinent, solicitat de altfel şi de către 

reclamant, dacă acest refuz al întreţinutului nu a fost determinat şi de starea de temere a 

reclamantului, având în vedere şi elemente precum vârsta înaintată, respectiv, starea de 

sănătate a acestuia. 

 

            (Tribunalul Hunedoara, s. civ., dec. nr. 384/R/2012, nepublicată) 

 

Prin sentinţa civilă nr. 784/04.10.2011, pronunţată de Judecătoria Orăştie, s-a respins 

acţiunea formulată de reclamantul SM împotriva pârâţilor IV şi GI, având ca obiect rezoluţiune 

contract de întreţinere, ca nefondată. 

Pentru a hotărî astfel, instanţa a reţinut că, prin contractul de întreţinere, autentificat sub 

nr. 702/10.05.2010 de Biroul Notarial „C”, reclamantul s-a obligat să transfere dreptul de 

proprietate asupra imobilului - teren, în suprafaţă de 5793 mp, casă veche şi grajd cu şură, către 

pârâţi, în schimbul întreţinerii sale. 

 Reclamantul şi-a îndeplinit obligaţia contractuală, transmisiunea proprietăţii a avut loc, 

pârâţii devenind proprietari asupra imobilului identificat, în cotă de ½ parte fiecare, rezervându-

şi dreptul de uzufruct viager, pârâţii dobândind doar nuda proprietate asupra imobilului. 

Potrivit contractului de întreţinere, dobânditorii pârâţi s-au obligat să îl întreţină pe 

transmiţător, să îi asigure cele necesare traiului, pe durata vieţii în caz de boală, medicamente şi 

tratament medical, iar la deces să îi înmormânteze cu cinstea cuvenită. 

Contractul de întreţinere a fost încheiat la data de 10.05.2010, dată la care reclamantul 

locuia în comuna B., judeţul Hunedoara, împreună cu martorul DM şi familia acestuia, unde 

locuieşte şi în prezent. 

Din declaraţiile martorilor audiaţi, a mai reţinut instanţa de fond, rezultă că reclamantul 

mergea zilnic la casa pârâţilor, unde lua masa şi participa la munca gospodăriei , dar, în data de 

13 august 2010, acesta a suferit un accident, fiind lovit de calul pârâtului. 

 Urmare a acestui accident, reclamantul a stat internat în spital, câteva săptămâni, timp în 

care pârâţii s-au îngrijit de el, în sensul că l-au căutat la spital, i-au procurat medicamente pentru 

tratament şi i-au dus de mâncare.  

După externare, reclamantul fiind imobilizat la pat, a fost îngrijit de pârâtă, care a angajat 

şi o femeie pentru a sta permanent cu reclamantul, când ea nu era prezentă,.chiar dacă 
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reclamantul susţine că din banii săi au fost plătite femeile, ce au avut grija sa, locuind împreună 

cu el, din declaraţiile martorei S.A., rezultând, însă, că a fost angajată şi plătită de pârâta           

IV. 

 Chiar martorul propus de reclamant, DM, cel care locuieşte în aceeaşi gospodărie cu 

reclamantul şi care a fost contestat de pârâţi, ce au afirmat că sunt în duşmănie cu acesta, a 

recunoscut că reclamantul a fost îngrijit corespunzător şi toate au fost bune, până când s-au ivit 

discuţii, în legătură cu suma de 3500 lei, pe care pârâta ar fi luat-o de la reclamant, cu acordul 

acestuia, dar pe care nu o mai înapoiase. 

În legătură cu discuţiile aprinse din ziua de 7 ianuarie 2011, dată de la care reclamantul 

precizează că pârâţii nu au mai prestat întreţinere, iar pârâţii susţin că reclamantul le-a refuzat 

întreţinerea, din declaraţiile martorului DM reiese faptul că, reclamantul fiind o fire dificilă, 

obişnuia să facă, deseori, observaţii şi să aducă critici cu privire la mâncarea pe care i-o pregătea 

pârâta, astfel că instanţa a apreciat că în relaţiile dintre părţi a intervenit, în fapt, refuzul 

reclamantului de a continua contractul, respectiv de a primi întreţinerea. 

Neînţelegerile dintre părţi, apărute după ce reclamantul îşi revenise, în sensul că nu mai 

era imobilizat la pat, se datorează faptului că reclamantul, datorită vârstei înaintate este o fire 

dificil de mulţumit, cât şi faptului că DM, cu care reclamantul se ajutase până în primăvara 

anului 2010, s-a întors acasă. 

Astfel, instanţa a apreciat că nu au fost dovedite susţinerile reclamantului, referitoare la 

faptul că pârâţii l-au lăsat în grija personalului medical, în sensul că nu s-au interesat de el, sau că 

îi aduceau de mâncare, doar sporadic. 

Nici faptul că nu i s-au asigurat lemne pentru foc nu corespunde adevărului, a mai reţinut 

instanţa de fond, întrucât s-a dovedit, prin proba testimonială, că pârâtul G.I. i-a dus lemne de foc 

pentru iarnă. 

Aşadar, majoritatea probelor administrate în cauză converg spre ideea că pârâţii şi-au 

îndeplinit obligaţiile, rezultate din convenţie, până la 7 ianuarie 2011, dată de la care reclamantul 

a refuzat întreţinerea. 

Într-o atare situaţie, refuzul reclamantului din ultimul timp de a mai primi întreţinerea 

pârâţilor este abuziv, câtă vreme timp de  un an şi şapte luni, de la încheierea contractului, pârâţii 

şi-au executat obligaţiile, în forma arătată de martori, iar reclamantul a fost mulţumit de prestaţia 

acestora.  
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Potrivit art. 970 C.civ., a mai reţinut instanţa de fond, convenţiile trebuie executate cu 

bună-credinţă, aşa încât reclamantul, în executarea obligaţiei sale de a transmite pârâţilor 

proprietatea imobilului în schimbul întreţinerii, nu trebuia să împiedice pe pârâţi să-şi execute 

propria lor obligaţie. 

            În raport cu aceste constatări, s-a reţinut că reclamantul, prin refuzul său de a primi 

întreţinere (nefiind probate susţinerile acestuia că pârâţii nu au suficiente venituri pentru a-l 

întreţine şi de asemenea că pârâţii nu se ocupă de întreţinerea sa), i-a pus pe pârâţi în 

imposibilitatea de a-şi mai executa obligaţiile, ce izvorau din contractul de întreţinere. 

Or, rezilierea contractului de întreţinere se poate dispune numai dacă, din culpa 

debitorului, creditorul nu a primit întreţinerea cuvenită, nu şi în cazul în care obligaţia nu s-a 

executat, în tot sau în parte, din culpa beneficiarului întreţinerii, care solicită desfiinţarea 

convenţiei. 

Rezilierea constă în desfiinţarea unui contract sinalagmatic cu executare succesivă, pentru 

neexecutarea culpabilă a obligaţiilor de către una din părţi şi poate fi cerută, în principiu, de 

partea care se declara gata să execute obligaţia asumată, cu condiţia, însă, a dovedi culpa 

contractantului.  

Astfel, pentru admisibilitatea rezilierii judiciare pentru neexecutarea culpabilă a obligaţiei 

de întreţinere în condiţiile dispoziţiilor dreptului comun, pentru contractele bilaterale, se cere ca 

una din părţi să-şi fi executat obligaţiile, care îi revin sau ca neexecutarea să fie parţială, dar, 

considerată esenţială, la încheierea contractului. 

 Reclamantul nu a făcut dovada acestor condiţii, a mai reţinut instanţa de fond, iar din 

ansamblul probelor administrate rezultă că pârâţii şi-au îndeplinit obligaţia asumată prin 

contractul de întreţinere, până în momentul în care reclamantul a primit întreţinerea, în cauză 

nefiind dovedită culpa pârâţilor, în neexecutarea obligaţiilor de întreţinere. 

 Potrivit art. 1020 şi 1021 C. Civ., temeiul juridic al rezoluţiunii îl constituie reciprocitatea 

şi interdependenţa obligaţiilor din contractele sinalagmatice, împrejurări, în raport de care, 

acţiunea nu poate fi intentată decât de partea care a executat contractul, iar cum din probele 

administrate rezultă contrariul, acţiunea a fost respinsă. 

În baza art. 274 C. pr. civ., instanţa nu a acordat cheltuieli de judecată, nefiind solicitate 

de pârâţi. 
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Împotriva sentinţei civile, în termen legal şi motivat, reclamantul a declarat recurs 

solicitând admiterea acestuia şi modificarea hotărârii atacate, în sensul admiterii acţiunii şi 

rezilierea contractului de întreţinere, încheiat cu pârâţii. 

În motivarea recursului s-a arătat că pârâţii i-au acordat întreţinere reclamantului, doar în 

primele două săptămâni, de la data încheierii contractului de întreţinere, iar, după aceea, tot mai 

rar. 

La data de 13.08.2010, când a fost lovit de cal, reclamantul a fost nevoit să stea şase 

săptămâni în spital, imobilizat la pat, iar pe toată perioada spitalizării pârâţii l-au vizitat foarte 

rar, neluând legătura cu personalul medical pentru a i se asigura o spitalizare corespunzătoare. 

După externare, a mai arătat recurentul, a fost îngrijit de alte femei, pe care le-a plătit cu 

bani din pensia sa, pârâţii neaducându-i nici măcar lemne de foc pentru iarnă. 

Pârâtul Gherman Ioan a venit la el foarte rar, iar pârâta atunci când venea, fiind în stare 

de ebrietate provoca scandal, iar de câteva ori l-a şi lovit. 

După un asemenea scandal, ce a avut loc la data de 7.01.2011, pârâţii au încetat orice 

raporturi cu reclamantul, arătând că nu mai doresc să-l îngrijească, de la această dată, deci 

aproximativ de un an de zile reclamantul fiind singur şi nevoit să apeleze la alţi vecini ca să-l 

îngrijească. 

Pentru a dovedi toate aspectele relatate s-a propus un număr de patru martori, însă 

instanţa a limitat numărul acestora la doi, deşi pârâţilor li s-a încuviinţat patru martori, însă, cu 

toate acestea, din probatoriul administrat a rezultat că pârâţii nu şi-au îndeplinit obligaţia 

contractuală asumată. 

De asemenea, aşa cum s-a arătat în practica judiciară, întreţinerea trebuie acordată zi de zi 

şi presupune prezenţa personală a întreţinătorilor, în condiţiile în care contractul are un caracter 

strict personal. 

În cauză, analizându-se probaţiunea rezultă că până în luna ianuarie 2011, pârâţii nu i-au 

mai asigurat întreţinerea, zi de zi, iar de la această dată nu şi-au mai îndeplinit în niciun fel 

obligaţia de întreţinere. 

Intimata pârâtă, I.V., a formulat întâmpinare, solicitând respingerea recursului, ca 

nefondat. 

În motivarea întâmpinării s-a arătat că, din lecturarea motivelor de recurs, se poate 

observa că, recurentul se lansează în afirmaţii generale, care nu sunt dovedite, însă, cu materialul 

probator, administrat în cauză. 
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În schimb toate susţinerile intimatei au corespondent, în probaţiunea administrată, 

dovedindu-se că aceasta şi-a îndeplinit obligaţiile, asumate prin contractul de întreţinere. 

Recurentul este cel care, după data de 7.01.2011, a refuzat să mai primească întreţinerea, 

nemaiprimind-o pe pârâtă în locuinţa sa. 

De altfel, faptul că intimata a asigurat reclamantului toate cele necesare traiului este 

dovedit, atât cu declaraţiile martorilor SA, GMA, UV, PM, DM, cât şi cu chitanţele, facturile şi 

bonurile fiscale, depuse la dosarul cauzei. 

De asemenea, până la data menţionată pârâta a angajat nu mai puţin de trei persoane 

pentru a avea grijă de reclamant, care au fost plătite de aceasta, asigurându-li-se şi transport şi 

masă. 

De la data încheierii contractului de întreţinere şi până la 7.01.2011, pârâta l-a şi vizitat 

zilnic pe reclamant, aducându-i toate cele necesare traiului, martorii audiaţi confirmând şi faptul 

că acesta era mulţumit de întreţinerea acordată. 

În ceea ce priveşte susţinerile reclamantului, conform cărora întreţinerea a fost prestată, 

din veniturile sale, aceasta este neîntemeiată şi nedovedită, dar şi neverosimilă, în condiţiile în 

care dintr-o pensie de 600 lei, cât avea reclamantul, se putea asigura mâncare, medicamente, 

plata unei femei pentru a-l îngriji (300 lei şi transport), plata facturilor la utilităţi şi toate celelalte 

cheltuieli dovedite a fi efectuate. 

Este adevărat că la data de 7.01.2011 a avut loc un incident între reclamant şi pârâtă, însă, 

aşa cum chiar martorul DM a arătat, reclamantul este o persoană dificilă, influenţabilă, fiind 

foarte greu de mulţumit, iar după această dată, reclamantul este cel care a refuzat, practic, 

întreţinerea, nemaiprimindu-i în casă, iar acesta nu-şi poate invoca propria culpă, pentru a 

solicita rezilierea contractului. 

Examinând sentinţa civilă recurată, în raport de motivele de recurs invocate şi cauza, din 

oficiu, sub toate aspectele, în aplicarea prevederilor art. 3041 C. pr. civ., se constată că recursul 

este fondat, pentru considerentele care succed. 

Prin acţiunea introductivă de instanţă reclamantul a solicitat rezilierea contractului de 

întreţinere, încheiat cu pârâţii la data de 10.05.2010 şi restabilirea situaţiei de carte funciară. 

Conform acestui contract, autentificat sub nr. 702/10.05.2010 de Biroul Notarial „C”, 

reclamantul s-a obligat să transfere dreptul de proprietate asupra imobilului, situat în comuna B., 

în schimbul întreţinerii sale. 
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Contractul de întreţinere este un contract cu titlu oneros, în temeiul căruia una dintre părţi 

transmite alteia, proprietatea unuia sau mai multor bunuri, în schimbul obligaţiei pe care aceasta 

şi-o asumă de a-i presta, în natură, în timpul vieţii, cele necesare traiului. 

 Noţiunea de întreţinere include multiple prestaţii şi în lipsa unor determinări contractuale 

concrete înseamnă asigurarea celor necesarului traiului creditorului obligaţiei, în mod complet şi 

succesiv, pe toată durata vieţii sale, criteriul obiectiv de determinare a executării prestaţiei în sine 

putând fi acela al satisfacerii nivelului obişnuit de trai al întreţinutului, avut anterior încheierii 

contractului. 

De esenţa contractului de întreţinere este obligaţia de „a face” a întreţinătorului, care, pe 

lângă obligaţia de a asigura hrana beneficiarului întreţinerii, presupune şi asigurarea de 

îmbrăcăminte, medicamente, spitalizare, la nevoie, dar şi o componentă de natură psihologică, 

dată de caracterul intuitu personae al convenţiei de întreţinere, ce implică un raport de încredere 

şi apropiere între părţi.  

Totodată, prin definiţie, obligaţia legală de întreţinere este cu executare succesivă, deci 

prestaţiile se vor face la anumite intervale de timp, astfel încât să corespundă ritmului nevoilor 

curente ale beneficiarului, impunând chiar şi prezenţa zilnică a întreţinătorului, în domiciliul 

întreţinutului, pentru asigurarea acestor nevoi. 

Prin urmare, dat fiind caracterul său intuitu personae, obligaţia de întreţinere implică 

faptul personal al debitorului, executarea obligaţiei de întreţinere având un caracter 

netransmisibil, aşa încât, chiar şi în ipoteza în care întreţinutul acceptă ca asigurarea permanenţei 

îngrijirii sale să fie realizată prin serviciu altor persoane, pe cheltuiala întreţinătorului, nu se 

poate susţine că prestaţia de întreţinere şi-a pierdut acest caracter. 

În cauză, din probatoriul administrat, respectiv, interogatoriul părţilor şi declaraţiile 

martorilor, rezultă că la data de 7 ianuarie 2011, între reclamant şi pârâtă a avut loc un conflict, 

recunoscut, de altfel şi de către pârâtă, iar de la acea dată niciunul dintre cei doi pârâţi nu au mai 

prestat întreţinere acestuia, invocând faptul că reclamantul este cel care le-a transmis să nu îl mai 

caute. 

În raport de această situaţie conflictuală, existentă între părţi, se impune a se verifica, prin 

administrarea unui probatoriu concludent şi pertinent, solicitat de altfel şi de către reclamant, 

dacă acest refuz al întreţinutul nu a fost determinat şi de starea de temere a reclamantului, având 

în vedere şi elemente precum vârsta înaintată, respectiv, starea de sănătate a acestuia. 
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             De asemenea, într-o aplicare corectă a principiilor ce reglementează regimul juridic al 

contractului de întreţinere, conform cărora, executarea contraprestaţiei datorate de întreţinători 

trebuie să fie permanentă, succesivă şi să acopere nevoile de întreţinere speciale ale creditorului 

întreţinerii, se impune a se verifica şi în ce măsură pârâţii au încercat, dat fiind intervalul mare de 

timp scurs până la data la care a fost promovată acţiunea introductivă de instanţă (aprilie 2011) 

să-şi execute obligaţia de întreţinere asumată, respectiv, dacă şi în ce mod au fost efectiv 

împiedicaţi, sub acest aspect,  de reclamant.  

Aceasta, cu atât mai mult cu cât, refuzul reclamantului, beneficiar al întreţinerii, nu poate 

fi analizat exclusiv prin prisma refuzului de a primi hrană de la pârâţi, noţiunea de întreţinere 

incluzând, aşa cum s-a reţinut în considerente, multiple alte prestaţii zilnice, necesare unei vieţi 

normale pe care reclamantul nu putea să şi le asigure singur, din cauza stării de nevoie, 

determinate de vârstă şi starea sa de sănătate. 

Aceleaşi aspecte privind executarea obligaţiei de întreţinere, respectiv, faptul că 

întreţinerea trebuie acordată zi de zi, pentru a corespunde nevoilor curente ale creditorului 

întreţinerii, se impuneau a fi examinate de către prima instanţă şi în ceea ce priveşte perioada 

anterioară datei de 7 ianuarie 2011, în condiţiile în care, din probatoriul administrat, rezultă că 

incidentul din luna ianuarie 2011 nu este unul izolat, între părţi apărând neînţelegeri privind 

modul de executare a obligaţiilor asumate, la scurt timp după încheierea contractului, care au 

devenit mai evidente începând cu momentul la care reclamantul a fost internat în spital, în luna 

august 2010, iar mai apoi, după externare a necesitat acordarea unor îngrijiri speciale. 

Pentru cele ce preced, reţinând o incompletă cercetare a fondului cauzei, în temeiul art. 

312 al. 1, al. 3 C. pr. civ., recursul va fi admis şi casând în tot sentinţa civilă recurată cauza va fi 

trimisă spre rejudecare, urmând  a se verifica, prin administrarea şi a altor probe, aspectele 

reţinute în considerente. 

Cheltuielile de judecată avansate de părţi în recurs vor fi avute în vedere la rejudecarea 

cauzei. 

 

2. Drepturi litigioase – condiţii de existenţă 

 

Deşi indicarea şi dezvoltarea motivelor de recurs nu întruneşte întocmai exigenţele art. 

302 lit. c C. pr. civ., totuşi corelarea logico - juridică a tuturor susţinerilor din cererea de recurs 

permite încadrarea acestora în cazul prevăzut de  art. 304 pct. 9 C. pr. civ. 
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În accepţiunea art. 1403 C. civ., lucrul se socoteşte litigios când există proces sau 

contestaţie asupra fondului dreptului în momentul cesiunii. Din probele administrate nu rezultă 

că la data încheierii actelor, exista un proces în curs. Astfel, nefiind în cauză niciun drept 

litigios, s-a reţinut că incapacitatea prevăzută de art. 1309 C. civ., care este excepţia de strictă 

interpretare de la regulă, nu se aplică. 

 

          (Tribunalul Hunedoara, s. civ., dec. nr. 282/R/2012, nepublicată) 

 

 Prin sentinţa civilă nr. 447/2011 a Judecătoriei Orăştie, a fost respinsă acţiunea civilă  

formulată de reclamanta R.V. în contradictoriu cu pârâta M.A.M., pentru nulitate absolută 

antecontract de vânzare-cumpărare. 

 Pentru a hotărî astfel, prima instanţă a reţinut următoarele: 

 Prin încheierea din şedinţa publică din 15 februarie 2011, în temeiul art. 135 C. pr. civ. s-

a dispus disjungerea cererii reconvenţionale formulată de către reclamata R.V., având ca obiect 

nulitate absolută a antecontractului de vânzare cumpărare încheiat  între părţi şi s-a fixat termen 

de judecată, la data de 15 martie 2011. 

 În motivarea cererii reconvenţionale reclamanta a arătat că  acest act de  vânzare – 

cumpărare este semnat prin intermediul asociaţiei unde pârâta este parte şi susţinută de această 

asociaţie, iar cu privire la  valoarea contractului consideră că  preţul stabilit este mult sub  

valoarea reală. 

 Reclamanta a solicitat a se constata nulitatea absolută a antecontractului încheiat  şi 

completat cu actul adiţional încheiat de reclamantă şi M. A.M., deoarece cesiunea de drepturi 

litigioase este interzisă chiar şi atunci  când se face prin persoane interpuse. 

De asemenea, având în vedere valoarea contractului a considerat  preţul stabilit mult sub 

valoarea reală. A solicitat daune interese.  

Analizând actele şi lucrările dosarului, prima instanţă a reţinut că prin antecontractul de 

vânzare cumpărare încheiat de av. X, reclamanta R. V. şi fiica acesteia M. V. au promis să vândă 

liber de sarcini şi procese pârâtei M.A.M., care a avut mandatar pe nepotul vânzătoarei R. V., R. 

G. întreg dreptul de proprietate asupra imobilelor înscrise în  CF (...). 

Preţul stabilit prin contract a fost de (...) lei, achitaţi la data semnării antecontractului, cu 

titlu de avans, iar diferenţa de (...) lei urmând a fi plătită la data întabulării dreptului de 

proprietate pe numele pârâtei. De asemenea reclamanta s-a obligat să vândă imobilele 
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identificate şi să sprijine toate demersurile pentru întabularea dreptului de proprietate şi să nu 

mai promită vânzarea acestora către terţe persoane, să nu renegocieze preţul de vânzare al 

imobilelor. 

Prin antecontractul de vânzare cumpărare, reclamanta R.V. şi fiica acesteia M. V. au 

promis să vândă liber de sarcini şi procese pârâtei M.A.M., care a avut mandatar pe nepotul 

vânzătoarei R.V., R. G. întreg dreptul  de  proprietate  asupra  imobilelor  situate  în (...). 

Prin Actul adiţional la antecontractele de vânzare cumpărare, reclamanta a împuternicit-o 

pe pârâtă să o reprezinte în faţa instanţelor în vederea dobândirii dreptului de proprietate prin 

uzucapiune asupra imobilelor ce fac obiectul antecontractelor. 

În cuprinsul acestui act adiţional este inserată o clauză penală, potrivit cu care în cazul în 

care promitentele vânzătoare nu îşi vor respecta obligaţiile asumate vor da promitentei 

cumpărătoare dublul sumei de (...) lei, la care se adaugă onorariul de avocat perceput pentru 

procesul de uzucapiune şi cheltuielile de întabulare, iar dacă promitenta cumpărătoare nu-si va 

îndeplini obligaţiile asumate va pierde suma dată cu titlu de avans.  

Prima instanţă a reţinut că, în accepţiunea art. 1403 C. civ., lucrul se socoteşte litigios 

când există proces sau contestaţie asupra fondului dreptului în momentul cesiunii. Din probele 

administrate nu rezultă că la data încheierii actelor, era un proces în curs. Dosarul a fost 

înregistrat pe rolul Judecătoriei Orăştie, având ca obiect constatarea dobândirii dreptului de 

proprietate prin uzucapiune, acţiune formulată de R. V., împotriva proprietarilor tabulari ai 

terenurilor cauză din care prezenta actiune a fost disjunsă. 

Astfel, nefiind în cauză niciun drept litigios, s-a reţinut că incapacitatea prevăzută de art. 

1309 C. civ., care este excepţia de strictă interpretare de la regulă, nu se aplică şi în acest context 

apare irelevant că pârâta îşi desfăşoară activitatea profesională şi la sediul secundar, aflat în S., 

jud. H., din raza C. de A. A.I. 

Instanţa a apreciat că, că în speţă nu sunt incidente dispoziţiunile art. 1309 C. civ., 

deoarece nu s-a procedat la cesionarea unor drepturi litigioase prin încheierea antecontractelor 

dintre părţi. 

Cu toate că cele două convenţii sunt antecontracte de vânzare cumpărare, instanţa a 

analizat motivul de nulitate prin raportate la prevederile codului civil în materie de vânzare 

cumpărare. Astfel, sancţiunea nulităţii absolute a unei vânzări intervine atunci când preţul 

lipseşte, ceea ce echivalează cu lipsa cauzei, iar vilitatea preţului, adică preţul mai mic este nu 

constituie motiv de nulitate absolută a convenţiei. 
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Potrivit art. 1303 C. civ., eţul vânzării trebuie să fie serios, adică să nu fie derizoriu, atât 

de disproporţionat în raport de valoarea lucrului vândut, încât să nu poată constitui o cauză 

suficientă a obligaţiei asumate de vânzător, de a transmite dreptul de proprietate. 

Instanţa a reţinut că art. 1303  C. civ. nu  prevede  că preţul stabilit să fie egal cu valoarea 

bunului  vândut, seriozitatea preţului  fiind o  chestiune de fapt care se raportează  nu numai 

la valoarea bunului, dar şi la subiectivismul   părţilor care, prin efectul voinţei lor, sunt libere să 

aprecieze întinderea valorii ce se plăteşte ca preţ şi se apreciază numai prin raportare  la datele 

concrete ale cauzei. 

De asemenea principiul libertăţii de voinţă este unul de fundament în dreptul civil, 

libertatea de a contracta (conveni) a părţilor fiind subordonată doar prevederilor imperative ale 

art. 5 C. civ., potrivit cărora nu se poate deroga prin convenţii sau acte juridice unilaterale de la 

legile care interesează ordinea publică şi bunele moravuri. 

Aşa fiind, condiţia  prevăzută de   dispoziţiile art. 1303 C. civ.,  privind seriozitatea 

preţului nu presupune întotdeauna existenţa unei  echivalenţe perfecte între valoarea bunului  

vândut şi suma stabilită de părţi  drept preţ, echivalenţa putând fi doar relativă, părţile fiind 

libere să determine chiar un preţ  mult inferior valorii  reale a bunului  vândut, în 

considerarea unor relaţii  speciale  dintre acestea (rudenie, prietenie, recunoştinţa  etc.). La 

momentul încheierii celor două convenţii, se poate observa că nepotul reclamantei R.G. a fost 

mandatarul pârâtei, promitentă-cumpărătoare. 

 Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs în termen legal, motivat, reclamanta R. V., 

criticând-o pentru nelegalitate şi netemeinicie, solicitând implicit admiterea recursului şi 

modificarea în totalitate a sentinţei atacate, în sensul admiterii acţiunii, cu cheltuieli de judecată 

la fond şi în recurs. 

 În expunerea de motive, s-a arătat în esenţă că prin sentinţa atacată, prima instanţă nu a 

explicat conţinutul antecontractului ce fusese încheiat tocmai în vederea soluţionării unui litigiu, 

şi cum intenţia a fost de a înstrăina proprietatea, condiţia de a ajunge la ea este una litigioasă. 

  Cu privire la preţ, dacă ar fi unul nedeterminat sau neserios, nu ne-am găsi în faţa acestei 

caz, susţine recurenta, caz neprevăzut de legiuitor ad literam, deoarece regulile morale din anul 

1865 făceau imposibilă prevederea ca un avocat să încheie un  asemenea contract prevăzut 

expres. 
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 Tot referitor la preţ, recurenta susţine că din preţul prevăzut în contract s-a achitat doar 

suma de .. lei, iar valoarea prestaţiei sale nu a evaluat-o pârâta, iar contravaloarea asistenţei 

juridice deşi face parte din contract nu este evaluată, dar este „impusă” printr-o acţiune reparată. 

 Printr-o precizare ulterioară, recurenta a arătat că prezenta acţiune este lipsită de obiect 

întrucât nu există terenul care face obiectul vânzării deoarece el nu este proprietatea sa. 

 Deliberând asupra recursului formulat, prin prisma motivelor invocate, a probelor 

administrate, şi din oficiu, în limitele art. 3041 C. pr. civ., tribunalul constată că acesta este 

nefondat urmând a fi respins ca atare, în condiţiile art. 312 C. pr. civ., reţinând în motivare 

următoarele aspecte: 

 Ca o chestiune preliminară, tribunalul constată că prin întâmpinarea formulată de intimata 

M.A.M., s-a invocat nulitatea recursului pentru nemotivarea lui, susţinându-se în esenţă că,  prin 

acest recurs nu s-au formulat critici efective la adresa sentinţei atacate, nu au fost prezentate 

argumentele de fapt şi de drept pentru care recurenta consideră că se impune a fi înlăturate 

motivele de fapt şi de drept pe care se întemeiază sentinţa. 

Sub acest aspect, deşi indicarea şi dezvoltarea motivelor de recurs nu întruneşte întocmai 

exigenţele art. 302 lit. c C. pr. civ., în ce priveşte dezvoltarea motivelor de recurs, totuşi 

corelarea logico - juridică a tuturor susţinerilor din cererea de recurs permite încadrarea acestora 

în cazul prevăzut de  art. 304 pct. 9 C. pr. civ. 

  Prin urmare, excepţia nulităţii recursului apare ca neîntemeiată, iar cu privire la 

temeinicia motivului de recurs se  constată că,  contrar susţinerilor recurentei, prin sentinţa 

atacată instanţa de fond a făcut o corectă aplicare a legii în raport de  obiectul litigiului. 

 Astfel, din nici o probă aflată la dosar nu rezultă că bunurile ce formează obiectul 

antecontractului de vânzare-cumpărare a cărui nulitate se invocă ar fi avut caracter litigios la 

momentul încheierii actului. 

 Prin urmare, în mod judicios a reţinut prima instanţă că, în speţă, nu sunt incidente 

prevederile art. 1309 şi art. 1403 C. civ., fiind fără relevanţă calitatea specială a pârâtei. 

 Şi cu privire la cel de-al doilea motiv de nulitate invocat de reclamantă întemeiat pe 

prevederile art. 1303 C. civ., instanţa a dat o dezlegare corectă litigiului, cât  timp, în raport de  

situaţia juridică a bunurilor la momentul vânzării (acestea neaflându-se în proprietatea 

vânzătoarei) nu există nici un temei rezonabil pentru a se aprecia ca derizoriu respectivul preţ, în 

lipsa oricăror probe concludente în sens contrar. 
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 În consecinţă, tribunalul urmează a respinge ca nefondat recursul de faţă iar în temeiul 

art. 274  al. 1 - 3 C. pr. civ., recurenta va fi obligată să plătească intimatei cheltuieli de judecată 

în recurs, micşorarea onorariului de avocat fiind urmarea constatării faptului că acesta era 

nepotrivit de mare faţă de valoarea pricinii şi munca îndeplinită de avocat în recurs (redactat 

întâmpinare şi prezenţă la un termen de judecată). 

 

3. Ordin de restricţie. Condiţii de instituire. Dovedirea pericolului asupra vieţii şi 

integrităţii fizice şi psihice 

 

Deşi reclamanta afirrmă că este agresată fizic, terorizată şi ameninţată, atât ea, cât şi 

fiica minoră a părţilor, totuşi aceasta îşi retrage plângerile împotriva pârâtului. 

Aceasta împrejurare este de natură a ridica suspiciuni cu privire la starea de pericol pe 

care o generează pârâtul şi o resimte reclamanta, atâta timp cât, deşi solicită instituirea unui 

ordin de protecţie, dat fiind că viaţa şi integritatea fizică şi psihică a sa şi a fiicei sale minore ar 

fi puse în pericol prin comportamentul pârâtului, reclamanta îşi retrage plângerile penale, 

considerând, prin urmare, câ pericolul faţă de reclamantă şi fiica minoră a părţilor nu primează 

în fata binelui pârâtului.  

 

          (Tribunalul Hunedoara, s. civ., dec. nr. 778/R/2012, nepublicată) 

 

Prin sentinţa civilă nr. 1494/CC/2012 a Judecătoriei Deva, a fost respinsă cererea de 

instituire a unui ordin de protcţie, formulată de reclamanta P.M., în contradictoriu cu pârâtul 

P.G., ca neîntemeiată.  

Pentru a hotarî astfel, prima instanţă a reţinut că, potrivit at. 26 din Legea nr. 217/2003 

pentru prevenirea şi combaterea violenţei în familie, astfel cum a fost modificată prin Legea nr. 

25/2012, ordinul de protecţie constând în obligatiile şi măsurile prevăzute în acelaşi text legal de 

la litera a) la h), se dispun în măsura în care viaţa, integritatea psihică ori libertatea solicitantului 

este pusă în pericol printr-un act de violenţă din partea unui membru al familiei. 

Prin urmare, reclamanta trebuie să dovedească nu doar existenţa unor acte de violenţă, 

dar pericolul creat de aceste acte.  
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In cererea adresată instanţei, reclamanta învedereaza faptul că pârâtul a agresat-o fizic, 

însă nu a depus nici un act din care să rezulte aceste agresiuni şi nici nu a dorit administrarea 

altor probe.  

Mai mult, existenţa unor plângeri penale formulate de reclamantă împotriva pârâtului, 

plângeri soluţionate prin neînceperea urmăririi penale, conform art. 10 lit. h  C. pr. pen., datorită 

retragereii plângerii motivat de faptul că reclamanta consideră că existenţa acestor plângeri ar 

duce la pierderea locului de muncă al pârâtului, nu duce la concluzia că pârâtul se face vinovat 

de faptele de care este acuzat.  

In plus, deşi reclamanta afirrmă că este agresată fizic, terorizată şi ameninţată, atât ea, cât 

şi fiica minoră a părţilor, totuşi îşi retrage plângerile împotriva pârâtului. 

Aceasta împrejurare este de natură a ridica suspiciuni cu privire la starea de pericol pe 

care o generează pârâtul şi o resimte reclamanta, atâta timp cât, deşi solicită instituirea unui ordin 

de protecţie, dat fiind că viaţa şi integritatea fizică şi psihică a sa şi a fiicei sale minore ar fi puse 

în pericol prin comportamentul pârâtului, reclamanta îşi retrage plângerile penale, considerând, 

prin urmare, câ pericolul faţă de reclamantă şi fiica minoră a părţilor nu primează în fata binelui 

pârâtului.  

Ordinul de protecţie, dat fiind natura sa restrictivă de drepturi, nu poate fi luat doar în 

baza unor indicii, ci în baza unor probe solide de existenţă a unor acte de violenţă fizică, 

psihologică sau de altă natură.  

Instanţa a dat posibilitate ambelor părti de a administra probe în susţinerea argumentelor 

lor, însă reclamanta nu a dorit adminsitrarea unor alte probe.  

 Împotriva acestei hotărâri a declarat recurs în termen legal, reclamanta P.M., criticând-o 

pentru nelegalitate şi netemeinicie.  

În expunerea de motive, s-a aratat în esenţă că instanţa de fond a respins cererea 

motivând faptul că actiunea nu a fost dovedită, iar faptul că a prezentat cetificate medico - legale 

şi plângeri depuse împotriva acestuia, plângeri care au fost retrase, atestă faptul că reclamanta nu 

a considerat la acel moment că pârâtul ar constitui o ameninţare la adresa integrităţii fizice şi 

psihice a acesteia şi fiicei sale minore.  

Solicită a se observa că această apreciere nu are suport real, la momentul la care 

reclamanta a retras plângerile penale formulate împotiva pârâtului, acţiunea de divorţ a fost 

suspendată, în vederea împăcării părtilor, o plângere penală depusă constituind, la acel moment, 

un factor care ar fi perturbat intenţia de împăcare a părţilor. În aceste condiţii, reclamanta nu a 
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considerat că acţiunile pârâtului nu sunt o ameninţare, ci a considerat că este posibil ca acesta sa-

şi schimbe comportamentul şi să reia viaţa de familie. 

În data de 04.07.2012, reclamanta a fost din nou victima violenţelor pârâtului, semn că 

acesta nu s-a schimbat, comportamentul său violent persistând faţă de faptul că reclamanta a fost 

nevoită să părăsească domiciliul conjugal, mutându-se cu minora într-o locaţie departe de pârât, 

atestâ temerea reclamantei pentru viaţa sa şi a fiicei minore.  

Recursul este scutit de la plata taxer de timbru.  

Deliberând asupra recursului formulat, prin prisma motivelor invocate, a probelor 

administrate şi din oficiu, în limitele art. 3041 C. pr. civ., Tribunalul constată că acesta este 

nefondat, urmând a fi respins ca atare, ân condiţiile art. 312 C. pr. civ., reţinând în motivare 

următoarele aspecte:  

 Astfel cum a reţinut în mod just instanţa de fond, instituţia ordinului de protectie, 

reglementată prin Legea nr. 25/2012, are o natură exhaustivă de drepturi, negăsindu-ţi 

aplicabilitatea decât în condiţiile dovedirii necesităţii măsurii solicitate.  

Reclamanta nu a dorit administrarea nici unei probe în sprijinul dovedirii cererii sale, or,  

cine face o propunere în faţa instanţei este obligat să o dovedească.  

În calea de atac a recursului, reclamanta a depus la dosarul cauzei copiile xerox a două 

procese verbale de sancţionare contraventionala a paratului P.G., pentru fapte ce se circumscriu 

dispoziţiilor art. 3 al. 1 pct. 2 şi art. 4 al. 1 lit. b din Legea nr. 61/1991.  

Tribunalul constată că aceste procese verbale sunt datate la 09.01.2012, respectiv 

26.01.2012. 

Cum acţiunea de faţă este promovată doar la data de 20.07.2012, pentru fapte savârşite cu 

6 luni înainte, se reţine ca acestea nu pot justifica urgenţa cererii reclamantei.  

Mai mult, în prezent părţile nu mai locuiesc împreună, astfel încât nici măsura evacuării 

pârâtului din domiciliul conjugal, nici măsura interzicerii pârâtului de a se apropia de reclamantă 

nu apar ca fiind justificate în baza Legii nr. 25/2012. 

 

 Notă: Hotărârile de mai sus sunt susceptibile de argumente contrare. Într-adevăr, 

apreciem că instanţele, de fond şi de recurs, au manifestat o apreciere greşită asupra situaţiei din 

speţă. Faptul că reclamanta îşi retrăgea plângerile penale nu înseamnă câtuşi de puţin că aceasta 

se „răzgândea” ulterior în privinţa pericolului pe care îl reprezenta soţul său, ci era doar 

rezultatul unor normale impulsuri de a nu face rău cuiva care, totuşi, îi era soţ. Ca o dovadă în 
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plus, este binecunoscut faptul că – în general – este mult mai greu (din punct de vedere moral) a 

se fomula o cerere în justiţie împotriva unui membru de familie, datorită legăturii inerente cu 

acesta. Faptul că reclamanta a recurs la mai multe plângeri penale împotriva soţului său, 

învingând orice oprelişte de ordin psiho - moral, dovedeşte pe deplin că situaţia era una gravă, iar 

pericolul şi temerea erau evidente.  
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Despre Baroul Hunedoara

Potrivit documentelor existente în arhiva Baroului Hunedoara, acesta 

funcţionează din luna ianuarie a anului 1896, fiind înregistraţi cu activitate 

profesională un număr de 4 avocaţi. Referirile la aceştia s-au făcut pe baza extraselor 

autentice din Registrul advocaţilor, primite de la Baroul Arad.

Ulterior, pe parcursul timpului, până în anul 1929, în Registrele Baroului 

Hunedoara este evidenţiat un număr de 80 avocaţi stagiari şi un număr de 111 avocaţi 

definitivi.

La 1931, a fost adoptată Legea de organizare a corpului avocaţilor din România, 

iar prin Legea nr. 3 din 17 ianuarie 1948, s-au înfiinţat Colegiile de avocaţi din 

România, care funcţionau pe judeţe, cu sediul în capitala judeţului, având ca for tutelar 

Uniunea Colegiilor de Avocaţi din România.

Prin Decretul nr. 281 din 1954 pentru organizarea şi exercitarea avocaturii în 

Republica Populară Română, Colegiile de avocaţi erau constituite pe regiuni al căror 

sediu se afla în localităţile de reşedinţă ale Tribunalelor Regionale, iar Colegiului de 

avocaţi Hunedoara i-au fost arondate Birourile colective de asistenţă juridică Deva, 

Sebeş, Petroşani, Orăştie, Ilia, Hunedoara, Brad, Haţeg, Alba Iulia - până în februarie 

1968, iar din luna martie 1968, Colegiul de Avocaţi Hunedoara mai avea în subordine 

Birourile colective de asistenţă juridică din Hunedoara, Deva şi Petroşani.

Prin Decretul Lege nr. 90 din 28 februarie 1990, Barourile s-au constituit pe 

judeţ, având sediul în oraşul reşedinţă al judeţului, respectiv Deva, iar forul tutelar era 

Uniunea Avocaţilor din România. În anul 1995 a apărut Legea nr. 51, care 

reglementează şi în prezent organizarea şi exercitarea profesiei de avocat.

La data de 15 ianuarie 2013, în Baroul Hunedoara figurează înregistraţi, cu 

drept de exercitare a profesiei, un număr de 397 avocaţi.

În ultimii ani, prin aportul conducerii baroului, activitatea Baroului Hunedoara 

cunoaşte o creştere importantă, prin organizarea de conferinţe de pregătire 

profesională, având invitaţi de marcă din corpul profesoral al facultăţilor de drept din 

România, dar şi prin asigurarea pregătirii intensive a avocaţilor stagiari pentru 

examenul de absolvire a I.N.P.P.A.

Revista “Hunedoara Juridică” reprezinţă încă un obiectiv atins, pe calea 

afirmării Baroului Hunedoara, ca un  barou puternic, serios şi profesionist.
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