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THE REVIEW OF THE SCHOOL OF LAW
The Contemporary Legal Institutions Review (ijc@rau.ro) emerged in the year
2013, addressing both to the professors, to students, to PhD. candidates, and to
practitioners. The general theme of the review refers to the field of the legal
sciences.
The review has an editorial board composed of the personalities in the
respective field, at the national level and abroad. Likewise, it takes into account
the editing norms of the scientific reviews, respectively, the issue frequency, the
international editorial conventions (abstracts, bibliographic information etc.) and
keywords in English language.
Pursuant to a complex and modern approach, the pages of the review contain
studies and articles of the mentioned field on different analysis branches: public
law, private law, European Union law. Since the first number, the Review was
expected to be a debate platform for the purpose of promoting the circulation of
ideas and of extending the scientific dialogue in the European spirit. From this
point of view.
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PURPOSE AND OBJECTIVES
The Contemporary Legal Institutions Review proposed to publish law and
judicial practice articles, studies, within the country and abroad, to facilitate the
understanding of the institutional system and of decision-making process to a
broad extent within the structures of the European Union, to know the
Community legal department and the big questions raised by the Romania’s
integration in the European Union.
The review proposes to cooperate with the authors within the education
institutions at the national level and abroad, from the practitioners in the legal
sciences field, the Romanian MA students and PhD. candidates studying within
the country or abroad.
It focuses on approaching the novelty in the classical fields, but also on
interfering with various disciplines in relation to or absorbed by the law.
The review is deemed to represent a debate forum on disciplinary and interdisciplinary theoretical themes, to become a support regarding the enforcement of law
by the practitioners, in the organization of a competitive judicial system, to
trigger the relevant research activity at the regional, national and international
level, to stimulate the scientific research in the field of law.

5

Contents

AUTHORS’ GUIDE
The “Contemporary legal institutions” review publishes articles, studies and
judicial practice. Its materials are focused on all the fields of the legal sciences,
as well as certain interdisciplinary fields (public management, judicial
management, judicial statistics, medical law, criminal business law, Community
legal department, Community fiscal system, industrial relationships etc.)
The review is deemed to be a debate forum related to disciplinary and
interdisciplinary theoretical subjects, to become a support for the law
enforcement by the practitioners, to trigger the relevant research activity at the
regional, national and international level.
The materials are sent in soft copy in Romanian and English/French version to
the following address: IJC@rau.ro.
Articles and studies are received in the stage of their first editing or which, in
their synthetic form, were exposed to any conferences, symposiums or other
scientific manifestations.
The observance of the orthographic norms of the language, in which the
material is edited, is compulsory.
THE HEADING of the paper
THE HEADING is written in capitals, TNR, character size 12, bold, center in
Romanian (only for the Romanian authors) and in English or French.
THE AUTHOR/AUTHORS of the paper
The name of the author/authors is written on the right side, at a distance of two
lines below the heading. The first name is written with TNR, character size 10,
bold, and the last name is written with TNR, character 10, in capitals and Bold.
The last name shall be followed by an asterisk (symbol) and the footnote shall
comprise the author’s capacity, the teacher degree, the scientific title (if
appropriate), the institution or the workplace (for each author separately, as the
case may be).
THE ABSTRACT of the paper (ABSTRACT)
The abstract shall have maximum 200 words and shall be sent compulsorily in
English or French and in Romanian (only for the Romanian authors). The
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abstract shall be written with TNR, character size 9, italic, Justify, at a two lines
distance from the author’s name.
KEYWORDS (KEYWORDS)
4-6 keywords (or phrases) catching the essence of the paper are mentioned.
These are listed in their order of precedence, in English (including the articles
written or translated into French), at a distance of two lines below the abstract
of the paper, with TNR characters, 10, italic, Justify.
JEL CODE
Each author is obliged to mention, after the keywords, the paper code according
to the JEL classification (respectively the division/K code for the papers in the
legal field). To this end, the JEL CODE shall be consulted, and the article shall
be classified into one or more categories.
The paper
The body of the paper shall be drafted on A4 format (margins:
top/low/left/right: 2cm), with TNR, character size 10, Justify and spacing at one
line distance. The footnotes are drafted with TNR, characters size 8.

Florea Măgureanu, Beatrice Berna
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MODIFICĂRI ADUSE CONTESTAŢIEI LA EXECUTARE
SILITĂ PRIN LEGEA NR. 138/2014
Florea MĂGUREANU*
Beatrice BERNA**
Rezumat
Mai mult decât o instituţie juridică remarcabilă în contextul executării silite,
contestaţia la executare reprezintă o problemă autonomă caracterizată printr-o
complexitate intrinsecă. Codul de procedură civilă alocă problematicii contestaţiei la executare o suită de reglementări care, deşi excelează prin rigurozitate,
se pot dovedi deficitare în privinţa expunerii clare a unor aspecte de detaliu sau
în privinţa corelării cu alte norme de drept incidente în materia executării silite.
Scopul studiului nostru poate fi sintetizat în înfăptuirea unui demers analitic
asupra reglementărilor cuprinse în secţiunea Codului de Procedură Civilă aferentă contestaţiei la executare (art. 711-719), o atenţie particulară fiind alocată
şi modificărilor legislative suferite de această instituţie juridică prin Legea
nr. 138/2014. Deoarece nu putem trece peste evidenţa juridică, vom menţine
cadrul prescris de Codul de procedură civilă precum referenţialul nostru analitic
(realizând o incursiune în probleme diverse ale contestaţiei la executare – de la
obiectul şi natura acesteia, până la efectele soluţionării contestaţiei) însă, în
paralel, vom aduce comentarii, puncte de vedere şi propuneri asupra interpretării noilor reglementări aduse prin Legea nr. 138/2014. Deşi avem conştiinţa
că, intrarea în vigoare a Legii nr. 138/2014 a adus o reconsiderare a reglementărilor aplicabile în materiile procesual-civile (deci, inclusiv în materia contestaţiei la executare), vom demonstra, în cele ce urmează că reforma legislativă
menţionată, nu a impactat negativ caracterul suis generis al contestaţiei la
executare, aspectele definitorii pentru această instituţie menţinându-se astfel
cum au fost stabilite prin reglementarea Codului de Procedură Civilă. Pornind
de la premisa necesităţii realizării unei analize paralele între fostele dispoziţii
legislative şi modificările prezente petrecute în materie, instrumentarul metodologic utilizat s-a fundamentat pe metoda comparativă şi metoda istorică.
Profesor Universitar Doctor, Universitatea Româno-Americană, Facultatea de Drept,
e-mail: floreamagureanu@gmail.com.
**
Doctor în drept, Universitatea Titu Maiorescu, Facultatea de Drept, e-mail:
berna.beatrice@yahoo.com.
*
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Cuvinte-cheie: executare silită, contestaţia la executare, Cod de procedură
civilă, Legea nr. 138/2014, perspectivă analitică, perspectivă comparativă
Aserţiuni pe marginea art. 711 C. pr. civ.
De la natura sa juridică şi până la particularităţile sale intrinseci, contestaţia
la executare a beneficiat atât de atenţia doctrinară, cât şi de un generos cadru de
reglementare1 – ambele aspecte fiind convergente finalităţii de a reda într-o
manieră limpidă instituţia juridică mai sus evocată. Procesul civil – în faza de
judecată şi în faza de executare silită – este circumscris principiilor fundamentale stipulate în art. 5-23 C. pr. civ.2, dintre care rolul prevalent îl reclamă
legalitatea. În această ordine de idei, este îndrituit să afirmăm că, instituţia
contestaţiei la executare se distinge (din punctul de vedere al funcţionalităţii)
precum o garanţie a legalităţii procesului executării silite3.
Ceea ce art. 7 C. pr. civ. reglementa sub denumirea marginală Legalitatea
(Procesul civil se desfăşoară în conformitate cu dispoziţiile legii) este în corelaţie directă cu art. 625 din acelaşi act normativ (Executarea silită se face cu
respectarea dispoziţiilor legii, a drepturilor părţilor şi a altor persoane interesate) şi în corelaţie indirectă cu art. 711 C. pr. civ. (Împotriva executării silite a
încheierilor date de executorul judecătoresc, precum şi împotriva oricărui act
de executare se poate face contestaţie de către cei interesaţi sau vătămaţi prin
executare. De asemenea, se poate face contestaţie la executare şi în cazul în
care executorul judecătoresc refuză să efectueze o executare silită sau să îndeplinească un act de executare silită în condiţiile legii).
Lucrarea noastră va debuta printr-un studiu amănunţit al art. 711 acesta
având o relevanţă deosebită pentru formularea unor problematici de nuanţă care
sunt adesea trecute sub tăcere din dorinţa de a prezerva rigoarea reglementărilor
procesual civile. Dincolo de denumirea marginală – obiectul contestaţiei pe
care legiuitorul a înţeles să o atribuie acestui text de lege, apreciem că, art. 711
pune în discuţie o seamă de probleme teoretice de interes: (1) tipologii ale
Fl. Măgureanu, Drept procesual civil, ediţie revăzută, modificată şi completată, inclusiv cu
prevederile aduse de Legea nr. 138/2014, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2015, p. 683 şi urm.,
Florea Măgureanu, Beatrice Berna, Consideraţii privind contestaţia la executare potrivit
reglementărilor din Noul Cod de Procedură Civilă, articol publicat în volumul Conferinţei
Internaţionale de la Târgu Mureş – Procesul Civil şi executarea silită. Experienţa unui nou
început, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2014, p. 30.
2
Publicat în Monitorul Oficial al României nr. 485 din 15 iulie 2010.
3
Florea Măgureanu, Beatrice Berna, op. cit., p. 30-31.
1
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contestaţiei la executare; (2) o formă suis generis de condiţionalitate – necesar
a fi respectată pentru promovarea contestaţiei la executare, regăsită în art. 711,
alin. (2), dar şi în alin. (3); (3) natura juridică a contestaţiei la executare;
(4) titularii acestui mijloc procedural4.
Interpretarea extensivă a problemelor juridice conexe art. 711 presupune
realizarea unor corelaţii şi interdependenţe. Astfel, obiectul contestaţiei la executare se distinge în mod clar prin corelarea celor 4 alineate ale art. 711:
contestaţia la executare se poate exercita împotriva executării silite (privită în
integralitatea sa); împotriva încheierilor executorului judecătoresc, împotriva
oricărui act de executare, împotriva refuzului executorului judecătoresc de a
efectua executarea silită sau de a îndeplini un act de executare silită; împotriva
încheierii de încuviinţare a executării silite, în cazul în care au fost nerespectate condiţiile legale5.
Dacă executarea silită sau acte ale procedurii de executare silită sunt, prin
logica juridică elementară, susceptibile de a se regăsi în dimensiunea dedicată
obiectului contestaţiei la executare, încheierile executorului judecătoresc
reprezintă un caz aparte. Codul de procedură civilă subliniază, în art. 656
alin. (1), relevanţa pentru faza procesuală a executării silite, a actelor executorului judecătoresc: Amânarea, suspendarea şi încetarea executării silite, eliberarea sau distribuirea sumelor obţinute din executare, precum şi alte măsuri
prevăzute de lege se dispun de executorul judecătoresc prin încheiere (...) Mai
mult, ultimul alineat al art. 656, introdus prin legea de punere în aplicare a
Noului Cod de procedură civilă – Legea nr. 76/2012 -, menţionează calea
contestaţiei la executare ca fiind singurul mijloc juridic de a ataca încheierile
executorului judecătoresc: Dacă prin lege nu se dispune altfel, încheierile se
dau fără citarea părţilor, se comunică acestora, sunt executorii de drept şi pot
fi atacate numai cu contestaţie la executare.
Doctrina s-a dovedit critică la adresa abordării încheierilor executorului
judecătoresc în contextul studiului obiectului contestaţiei la executare.
În concret, s-a susţinut redundanţa conţinutului prevederilor legale [art. 656
alin. (3) şi art. 711 alin. (1)], fiind însă recunoscut meritul art. 656 alin. (3) de a
sublinia singularitatea mijlocului legal al contestaţiei la executare în privinţa
atacării încheierilor executorului judecătoresc6. Din punctul nostru de vedere,
Florea Măgureanu, Beatrice Berna, op. cit., p. 31.
Ibidem, p. 31.
6
Pentru mai multe detalii, a se vedea Ioan Leş, Contestaţia la executare în reglementarea
Noului Cod de Procedură Civilă, Revista Română de Executare Silită, nr. 1/2013, p. 54-55.
4
5
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menţinerea aparentului paralelism legal comportă implicaţii juridice mai profunde care trebuie cercetate şi revelate prin luarea în considerare a explicitării
teoretice, dar şi a evoluţiei legislative în materie procesual-civilă. Ambele texte
procesual civile – art. 656 alin. (3), respectiv art. 711 alin. (1) determină o înţelegere integrată a problemei obiectului contestaţiei la executare: (1) primul text
de lege subliniază unicitatea contestaţiei la executare ca remediu la încheierile
executorului judecătoresc însă, trebuie să observăm că, acest aspect nu este
absolut, ci doar face trimitere la o regulă legală susceptibilă de excepţii
(ipoteză subliniată prin expresia utilizată de legiuitor – dacă prin lege nu se
dispune altfel); (2) cel de-al doilea text de lege oferă o privire teoretică acoperitoare în materia obiectului contestaţiei la executare, indicând, înlăuntrul
enumerării legale şi încheierile executorului judecătoresc, realizându-se astfel
sistematizarea conţinutului prevederilor legale dedicate obiectului contestaţiei
la executare.
Fără a ne angaja într-o amplă divagaţie de la subiectul contestaţiei la executare, considerăm că este demn de notat importanţa deosebită pe care legiuitorul procesual-civil o acordă, în actuala reglementare, instituţiei executorului
judecătoresc şi încheierilor pe care acesta le emană. După cum s-a remarcat în
literatura de specialitate7 aplicabilitatea cu prevalenţă a principiului rolului
activ, precum şi instituţia înlocuirii executorului judecătoresc sunt doar două
argumente ce pot fi interpretate în sensul re-configurării poziţiei şi atribuţiilor
pe care executorul judecătoresc le deţine în procesul de executare silită, repercusiunile fiind vizibile şi în planul contestaţiei la executare, după cum se desprinde din cele comentate mai sus. Instituţia înlocuirii executorului judecătoresc
a fost introdusă in expresis verbis în Codul de procedură civilă, art. 652
alin. (4), instituind o noutate absolută faţă de vechea reglementare în timp ce,
rolul activ al executorului judecătoresc a fost consfinţit, înlăuntrul noii
paradigme juridice, în art. 627, corelându-se cu dispoziţiile art. 3731 C. pr. civ.
1865. Prin Legea nr. 138/2014, art. 652 alin. (4) şi-a modificat conţinutul sub
următoarea formă: La cererea creditorului, instanţa de executare poate dispune,
pentru motive temeinice, înlocuirea executorului judecătoresc cu alt executor
judecătoresc indicat de către creditor şi continuarea executării silite de către noul
Evelina Oprina, Ioan Gârbuleţ, Înlocuirea executorului judecătoresc în actualul şi viitorul
Cod de Procedură Civilă, Revista Română de Executare Silită, nr. 4/2012, p. 77-93; George
Măgureanu, Florea Măgureanu, Consideraţii privind reglementările aduse de Noul Cod de
Procedură Civilă referitor la realizarea activităţii de executare silită în termen optim şi previzibil
şi cu publicitate, Revista Română de Executare Silită, nr. 4/2012, p. 65-75.
7
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executor judecătoresc. Dispoziţiile art. 653 alin. (2) se aplică în mod corespunzător. Importanţa pe care noua abordare juridică o alocă instituţiei executorului
judecătoresc are corespondent în procedura contestaţiei la executare prin menţionarea expresă în enumerarea ipotezelor care pot constitui obiect al contestaţiei la executare [întreprinsă în art. 711 alin. (1)] a încheierilor date de executorul judecătoresc.
Cel de-al doilea alineat al art. 711 evocă, din punctul nostru de vedere, o
ipoteză juridică aptă să îndeplinească, înlăuntrul procedurii contestaţiei la executare, o dublă funcţionalitate: (1) situaţie juridică susceptibilă de a fi calificată
precum obiect al contestaţiei la executare; (2) situaţie juridică susceptibilă de a
fi calificată precum o condiţionalitate suis generis de promovare a contestaţiei
la executare. În esenţă, art. 711 alin. (2) evocă o categorie aparte a contestaţiei
la executare – referitoare la clarificarea titlului executoriu, instituind, în subsidiar, o condiţionalitate specială necesară promovării acestei instituţii juridice:
Dacă nu s-a utilizat procedura prevăzută la art. 443 se poate face contestaţie şi
în cazul în care sunt necesare lămuriri cu privire la înţelesul, întinderea sau
aplicarea titlului executoriu. Din raţiuni de logică juridică şi de sistematizare,
vom expune dispoziţiile relevante ale art. 443 C. pr. civ., asigurând în acest
mod şi premisele unei analize fundamentate pe textul legal: În cazul în care
sunt necesare lămuriri cu privire la înţelesul, întinderea sau aplicarea dispozitivului hotărârii ori dacă acesta cuprinde dispoziţii contradictorii, părţile pot
cere instanţei care a pronunţat hotărârea să lămurească dispozitivul sau să
înlăture dispoziţiile potrivnice8.
O evaluare minuţioasă a celor două proceduri poate conduce la concluzia
conform căreia similitudinea juridică este aparentă iar diferenţele sunt evidente.
Diferenţa de esenţă rezidă în domeniul de aplicare- procedura evocată în art. 711
alin. (2) se referă la lămurirea înţelesului, stabilirea întinderii sau aplicarea
tilului executoriu; pe de altă parte, procedura conţinută în art. 443 are ca
obiectiv lămurirea înţelesului, întinderii sau aplicării dispozitivului hotărârii.
Evidenţa lucrurilor face ca, prin comparaţie, între domeniile de aplicare a celor
două proceduri, să se instituie o relaţie de la parte la întreg sau, mai riguros, o
relaţie de la specie la gen. Ne vom explica punctul de vedere: procedura
contestaţiei la titlu descrisă de art. 711 alin. (2) se aplică în virtutea clarificării
unui titlu executoriu – acesta din urmă desemnând genul prin raportare la
8

Florea Măgureanu, Beatrice Berna, op. cit., p. 31-32.
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hotărârea judecătorească – (specia) care face obiectul clarificării procedurii
cuprinsă în art. 443 C. pr. civ.9
De remarcat că, subiectul titlurilor executorii este reluat, în Codul de procedură civilă, în aceiaşi parametri juridici prescrişi de Codul de procedură civilă de
la 1865, stabilindu-se corelaţii între art. 632 din actuala reglementare şi
art. 372 din fosta reglementare. Deşi mai structurat ca omologul său, art. 632, spre
deosebire de art. 372 nu surprinde în mod clar raportul gen-specie determinat de
corespondenţa titlu executoriu-hotărâre judecătorească. Pentru elocvenţa expunerii, redăm conţinutul celor două articole: art. 632 C. pr. civ.: (1) Executarea
silită se poate efectua numai în temeiul unui titlu executoriu. (2) Constituie
titluri executorii hotărârile executorii, hotărârile definitive, precum şi orice alte
hotărâri sau înscrisuri care, potrivit legii, pot fi puse în executare; art. 372
C. pr. civ. 1865: executarea silită se va efectua numai în temeiul unei hotărâri
judecătoreşti ori al unui alt înscris care, potrivit legii, este titlu executoriu.
Trebuie să arătăm că, modificarea legislativă adusă prin Legea nr. 138/2014 clarifică problema titlurilor executorii, oferind o mai bună sistematizare în materie
prin revizuirea art. 632, alinatul 2 astfel: Constituie titluri executorii hotărârile
executorii prevăzute de art. 633, hotărârile cu executare provizorie, hotărârile
definitive, precum şi orice alte hotărâri sau înscrisuri care, potrivit legii, pot fi
puse în executare. Menţionăm adiţional că doctrina10 a observat în mod pertinent
că legiuitorul procesual civil de la 1865 nu a consacrat in expresis verbis o
definiţie de lucru a titlurilor executorii, realizând, aidoma legiuitorului procesual
civil actual, doar o enumerare a titlurilor executorii, -enumerare completată de
categorii de titluri executorii cuprinse în legislaţia specială.
Potrivit art. 711 alin. (3) C. pr. civ., (...) după începerea executării silite, cei
interesaţi sau vătămaţi pot cere, pe calea contestaţiei la executare, şi anularea
încheierii prin care s-a admis cererea de încuviinţare a executării silite, dacă a
fost dată fără îndeplinirea condiţiilor legale11. Cu privire la această dispoziţie
legală trebuie să avem în vedere faptul că, Legea nr. 138/2014 a adus o modificare esenţială, dobândind următorul conţinut: De asemenea, după începerea
executării silite, cei interesaţi sau vătămaţi pot cere, pe calea contestaţiei la
executare, şi anularea încheierii de învestire cu formulă executorie, precum şi a
Florea Măgureanu, Beatrice Berna, op. cit., p. 31-32.
Evelina Oprina, Studii asupra diferitelor categorii de titluri executorii, Revista Română
de Executare Silită, nr. 1/2010, p. 22.
11
Florea Măgureanu, Beatrice Berna, op. cit., p. 32.
9
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încheierii prin care s-a admis cererea de încuviinţare a executării silite, dacă
au fost date fără îndeplinirea condiţiilor legale. Suntem de părere că, textul de
lege astfel modificat prin Legea nr. 138/2014, reiterează cadrul general al
principiului legalităţii, stabilind în favoarea persoanelor interesate sau vătămate
prin procedura contestaţiei la executare, posibilitatea solicitării anulării actelor
de procedură care au fost pronunţate cu încălcarea prevederilor legale. Spre
deosebire de forma consacrată de Cod de procedură civilă, Legea nr. 138/2014
stabileşte, în categoria actelor care pot fi obiectul anulării, atât cererea de încuviinţare a executării silite, cât şi încheierea de învestire cu formulă executorie.
Apreciem că, această modificare legislativă, are o dublă însemnătate juridică, pe
de o parte fiind de natură să extindă cadrul general al legalităţii actelor aferente contestaţiei la executare, incluzând şi încheierea de învestire cu formulă
executorie; pe de altă parte, revizuirea art. 711 alin. (3) sub forma enunţată
presupune şi extinderea dimensiunii principiului disponibilităţii.
Finalmente, ultimul alineat al art. 711 arată posibilitatea ca împărţirea bunurilor proprietate comună în devălmăşie sau pe cote-părţi să constituie obiect
al contestaţiei la executare. De această dată legiuitorul stabileşte o singură
condiţie necesară promovării contestaţiei la executare – cererea părţii interesate. Totuşi, observăm din formularea aleasă de legiuitorul procesual civil – (...) poate fi hotărâtă şi în cadrul contestaţiei la executare că mijlocul procedural al contestaţiei la executare nu este singurul remediu juridic al situaţiei
împărţirii bunurilor proprietate comună în devălmăşie sau pe cote-părţi12.
În acest punct se impune o apropiere între primul şi ultimul alineat al
art. 711, respectiv între situaţia încheierilor date de executorul judecătoresc şi
situaţia contestaţiei la executare al cărei obiect este împărţirea bunurilor
proprietate comună pe cote-părţi sau în devălmăşie. Comentariile anterioare
dedicate încheierilor date de executorul judecătoresc ce formează obiectul contestaţiei la executare, au subliniat rolul art. 656 C. pr. civ. care menţionează, în
ultimul alineat posibilitatea atacării încheierilor executorului judecătoresc
(încheieri date cu sau fără citarea părţilor şi care sunt executorii de drept) numai
pe calea contestaţiei la executare. Revenind la analiza art. 711 alin. (4) C. pr. civ.,
putem califica reglementările în cauză precum criticabile, legiuitorul lăsând
deschisă interpretarea în domeniul altor mijloace legale care pot asigura
împărţirea bunurilor proprietate comună (de exemplu, procedura partajului
12

Florea Măgureanu, Beatrice Berna, op. cit., p. 32.
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judiciar, descrisă de art. 979 C. pr. civ. în următorii termeni: judecarea oricărei
cereri de partaj privind bunuri asupra cărora părţile au un drept de proprietate
comună se face după procedura prevăzută în prezentul titlu, cu excepţia
cazurilor în care legea prevede o altă procedură).
Oprindu-ne asupra prevederilor art. 979, este clar că acestea instituie procedura partajului ca regulă privind împărţirea bunurilor ce fac obiectul unui drept
de proprietate comună, din formularea legală rezultând şi posibilitatea existenţei
unor proceduri de excepţie în acest sens. Una dintre procedurile de excepţie
anticipate de art. 979 este evidenţiată în dispoziţiile art. 711 alin. (4) datorită
exprimării pentru care a optat legiuitorul. În consecinţă, din motive de claritate
suntem de părere că, de lege ferenda, art. 711, alin. (4) ar putea fi modificat în
sensul sublinierii caracterului special al procedurii contestaţiei la executare în
materia împărţirii bunurilor proprietate comună pe cote-părţi sau în devălmăşie.
Caracterul special al procedurii contestaţiei la executare prin care se urmăreşte
împărţirea bunurilor proprietate comună lasă să fie evidenţiat principiul de drept
conform căruia norma specială derogă de la norma generală şi se completează
cu aceasta. Deci, considerăm că prevederile art. 979-995 se aplică în mod corespunzător în cadrul procedurii enunţate la art. 711, alin. (4). Similar cu procedura
instituită în art. 711 alin. (4) C. pr. civ., legiuitorul procesual fiscal, în art. 174,
alin. (2) menţionează că, la cererea părţii interesate instanţa poate decide, în
cadrul contestaţiei la executare, asupra împărţirii bunurilor pe care debitorul
le deţine în proprietate comună cu alte persoane.
Caracterul special al procedurii contestaţiei la executare cuprinsă în art. 711
alin. (4) merită o secţiune distinctă de aserţiuni. Literatura de specialitate13 a
apreciat că finalitatea contestaţiei la executare se concentrează, în cazul particular expus, în jurul problemei pornirii executării silite împotriva unui bun
privit în integralitatea sa deşi acesta forma obiectul unui drept de proprietate
comună, fiind încălcate dispoziţiile art. 817 C. pr. civ. Pe cât de justă este
această observaţie, pe atât este susceptibilă de comentarii14.
Alina Ungureanu, Limitele în care poate fi exercitată contestaţia la executare, Revista
Română de Executare Silită nr. 1/2013, p. 92-93; Viorel Mihai Ciobanu, Traian Cornel Briciu,
Claudiu Constantin Dinu, Impactul noului Cod Civil asupra unor instituţii de drept procesual
civil, Revista Română de Drept Privat, nr. 1/2012, p. 93-94; Irina Sferdian, Observaţii asupra
coproprietăţii obişnuite în reglementarea Noului Cod Civil, în lucrarea Noile Coduri ale
României, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2011, p. 151-154.
14
Florea Măgureanu, Beatrice Berna, op. cit., p. 32-33.
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În debutul lucrării noastre, am înţeles să aşezăm în prim-plan argumentul
juridic al legalităţii, respectiv argumentul juridic în temeiul căruia întregul
proces civil (în faza de judecată şi în faza de executare silită) trebuie să se conformeze principiilor procesuale fundamentale-dintre acestea legalitatea având
preeminenţă. De asemenea, am antamat ideea conform căreia, menirea juridică
a contestaţiei la executare este de a constitui o garanţie temeinică a legalităţii
celei de-a doua faze a procesului civil – cea a executării silite. Odată reiterat
acest context juridic, se nasc unele întrebări retorice – dar legitime – conexe
caracterului special al procedurii contestaţiei la executare menţionată în art. 711
alin. (4): poate fi gândită procedura contestaţiei la executare descrisă în art. 711
alin. (4) ca având un caracter special în temeiul urmăririi restabilirii legalităţii
încălcate în procedura executării silite? Sau, altfel spus, încălcarea normelor
legale edictate de art. 817 C. pr. civ. în contextul procedurii executării silite este
un argument juridic valabil pentru a susţine teza unui caracter special al contestaţiei la executare care se îndreaptă împotriva unei atare iregularităţi?
Răspunsul nostru tinde să fie negativ. Contestaţia la executare silită expusă
în art. 711 alin. (4) are caracter special nu prin finalitatea pe care o promovează – întrucât remedierea ilegalităţilor produse în faza executării silite
constituie, lato sensu, finalitatea contestaţiei la executare, indiferent de forma
sub care aceasta din urmă se prezintă; caracterul special rezultă din obiectul
contestaţiei la executare – împărţirea bunurilor proprietate comună pe cote-părţi
sau în devălmăşie deoarece în mod originar această problematică este tratată în
procedura partajului15.
După cum remarcam în incipitul acestei secţiunii a lucrării noastre, studiul
art. 711 C. pr. civ. presupune mai mult decât o analiză succintă a problematicii
indicate de legiuitor sub inscripţia marginală obiectul contestaţiei la executare.
Corelate, comentariile anterioare au anticipat, într-o formă subliminală, subiectul naturii juridice a contestaţiei la executare. Doctrina16 a reţinut în mod tranşant
că, pentru a asigura desfăşurarea legală a procedurii de executare silită s-a
creat contestaţia la executare, mijlocul procedural prin care părţile sau terţele
persoane vătămate prin executare se pot plânge instanţei competente, în scopul
de a obţine desfiinţarea actelor ilegale de executare. Pe de altă parte, Codul de
procedură civilă pare să lase nechestionată problematica naturii juridice a
Florea Măgureanu, Beatrice Berna, op. cit., p. 32-33.
Viorel Mihai Ciobanu, Gabriel Boroi, Traian Cornel Briciu, Drept procesual civil. Curs
selectiv. Teste grilă, ed. a V-a, Ed. C.H.Beck, Bucureşti, 2011, p. 543.
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contestaţiei la executare dat fiind faptul că, nu există, în suita art. 711-719 C. pr. civ.
un text de lege subscris sub această denumire marginală. Cert, astfel cum deja
am menţionat, această problemă juridică se poate desprinde cu uşurinţă pe cale
interpretativă17.
Natura juridică a contestaţiei la executare probează particularitatea acestei
instituţii – ea este un mijloc juridic necesar restabilirii legalităţii încălcate în
faza de executare silită, care nu devoluează fondul cauzei şi, după cum apreciază literatura de specialitate18 este un mijloc ce nu se asimilează apelului – cale ordinară de atac şi nici nu se înscrie în categoria căilor de atac
extraordinare. Lipsa unei corespondenţe directe dintre apel şi contestaţia la
executare rezidă în aceea că, dacă apelul constituie acea cale ordinară de atac
prin intermediul căreia se poate proceda la rejudecarea fondului, fiind susceptibilă incidenţa motivelor de nelegalitate, cât şi a motivelor de netemeinicie19,
contestaţia la executare este un remediu juridic ce nu antrenează rejudecarea
cauzei20 şi se adresează motivelor de nelegalitate şi motivelor de netemeinicie – însă doar în anumite circumstanţe pe care le vom evoca în cele ce
urmează.
Înţelegem ca, în acest punct al lucrării noastre, să extindem analiza noastră
la aspectele ce ţin de legalitate şi temeinicie având în vedere că cele două
aspecte reprezintă diferenţe specifice în raportul dintre calea de atac ordinară a
apelului şi contestaţia la executare ca mijloc utilizat pentru înlăturarea viciilor
de legalitate petrecute în cursul executării silite. În primul rând, trebuie să
subliniem că, a opera distincţia juridică între legalitate şi temeinicie este aidoma
cu a distinge între o stare de facto şi o stare de jure. În termenii cei mai simpli,
legalitatea, ca principiu procesual civil, presupune conformarea cu normele
legale şi respectarea legii în activitatea de înfăptuire a justiţiei de către toţi
participanţii la procedură. Curtea Europeană a Drepturilor Omului a îmbogăţit
explicaţiile doctrinare interne pe cale jurisprudenţială21, dezvoltând explicaţia
legalităţii în sensul instituirii unor norme de drept intern remarcabile prin accesibilitate, precizie şi previzibilitate – demne de a constitui instrumentul juridic
Florea Măgureanu, Beatrice Berna, op. cit., p. 33.
Ion Deleanu, Valentin Mitea, Sergiu Deleanu, Noul Cod de Procedură Civilă. Volumul II.
Comentarii pe articole, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2013, p. 124.
19
Pentru detalii a se vedea Viorel Mihai Ciobanu, Gabriel Boroi, Traian Cornel Briciu,
op. cit., p. 329.
20
Florea Măgureanu, Beatrice Berna, op. cit., p. 33.
21
Cauza Silver şi alţii contra Marii Britanii, Cauza Păduraru contra României.
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prin care să se modeleze conduita subiectelor de drept. Pe de altă parte,
temeinicia nu se referă per se la norma de drept, ci, mai degrabă, face trimitere
implicită la aceasta. Temeinicia se referă la stabilirea clară a faptei deduse judecăţii; atunci când se analizează temeinicia, se urmăreşte stabilirea unei corespondenţe juridice adecvate între fapta concretă şi norma care o reglementează.
În consecinţă, temeinicia este sinonimul stabilirii, în temeiul probelor administrate, a faptelor deduse judecăţii, astfel cum acestea s-au desfăşurat în realitatea
concretă, desluşindu-se, pe aceeaşi cale, raportul juridic dintre părţile litigante şi
drepturile acestora. Având prezente explicaţiile de mai sus, rezultă cu necesitate
raţiunea asocierii aspectelor legate de temeinicie cu apelul şi a aspectelor legate
de legalitate cu mijlocul legal al contestaţiei la executare. Mai mult, temeinicia
implică o cercetare minuţioasă a fondului, presupunând o evaluare judicioasă şi
completă a tuturor aspectelor conexe cauzei – de la datele cuprinse în documentele elaborate în etapa scrisă (cerere de chemare în judecată, întâmpinare,
cerere reconvenţională), la cercetarea probelor administrate, precum şi a oricăror alte elemente rezultate din dezbateri şi considerate relevante de către instanţa de judecată.
Reiterând ideea afirmată în rândurile anterioare, contestaţia la executare nu
se înscrie în categoria căilor extraordinare de atac (recursul, contestaţia în
anulare, revizuirea). Fundamentul acestei diferenţieri poate fi validat prin apel
la specificul fiecărei instituţii juridice analizate – distincţia între acestea ţine de
evidenţa juridică a reglementărilor care edictează sediul materiei – art. 483-502
C. pr. civ. (recursul); art. 503-508 (contestaţia în anulare); art. 509-513
(revizuirea)22.
În altă ordine de idei, natura juridică a contestaţiei la executare nu este
sinonimă cu aceea a plângerii stipulate în art. 56 din Legea nr. 188/2000 privind
executorii judecătoreşti. Problema potenţialului paralelism legal dintre dispoziţiile Codului de procedură civilă şi prevederile speciale conţinute în Legea
executorilor judecătoreşti a fost tranşată prin modificările procesual civile
reflectate prin Codul de procedură civilă şi Legea de punere în aplicare, ca
urmare a dezbaterilor produse în doctrină23. În condiţiile cadrului procesual
Florea Măgureanu, Beatrice Berna, op. cit., p. 34.
A se vedea pentru detalii, Ioan leş, Legislaţia executării silite. Comentarii şi explicaţii,
Ed. C.H.Beck, Bucureşti, 2007, p. 479-480; Ion Deleanu, Tratat de procedură civilă, vol. II,
Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2005, p. 471-472; Ioan Leş, Mijloace procedurale destinate a remedia sau
a reforma greşelile săvârşite în cursul executării silite, Revista Acta Universitatis nr. 1-2/2001, p. 18.
22
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civil actual, orice corelaţie realizată între art. 711 alin. (1) C. pr. civ., art. 56 şi
art. 7 din Legea nr. 188/2000 nu (mai) poate determina concluzia unui paralelism juridic. Art. 711 alin. (1) C. pr. civ. enunţă teza generală conform căreia:
(...) se poate face contestaţie şi în cazul în care executorul judecătoresc refuză
să efectueze o executare silită sau să îndeplinească un act de executare silită în
condiţiile legii; art. 56 şi 7 din Legea nr. 188/2000 introduc posibilitatea plângerii împotriva măsurilor luate de executorul judecătoresc numai dacă acesta
refuză îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la art. 7, lit. b)-i) (notificarea actelor
judiciare şi extrajudiciare; comunicarea actelor de procedură; recuperarea pe
cale amiabilă a oricărei creanţe; aplicarea măsurilor asigurătorii dispuse de
instanţa judecătorească; constatarea unei stări de fapt în condiţiile prevăzute
de Codul de procedură civilă; întocmirea proceselor verbale de constatare în
cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de către debitor potrivit dispoziţiilor Codului de procedură civilă; întocmirea, potrivit legii, a protestului
de neplată a cambiilor, biletelor la ordin şi a cecurilor, după caz; orice alte
acte sau operaţiuni date de lege în competenţa lui). Observăm că, enumerarea
legală stabileşte, cu titlu limitativ, actele executorului judecătoresc ce pot fi
atacate, în condiţiile legii speciale, prin plângere. Per a contrario, refuzul
executorului judecătoresc de a îndeplini un act de executare nu poate fi obiect al
plângerii, ci urmează a fi soluţionat pe calea contestaţiei la executare. Suntem
de părere că, raportul dintre normele procesual-civile evocate este unul de
complementaritate, fiind exclusă varianta cumulării mijlocului procedural al
contestaţiei la executare cu cel al plângerii24.
Relativ la titularii contestaţiei la executare, art. 711 alin. (1) şi (3) C. pr. civ.
arată, într-o formulare limpede că, se poate formula contestaţie la executare de
către cei interesaţi sau vătămaţi prin executare25. Este foarte interesant să observăm că optica legiuitorului asupra desemnării persoanelor îndrituite să promoveze calea contestaţiei la executare este una generală şi incluzivă. Legiuitorul
se limitează la a enunţa criteriile interesului şi vătămării ca şi condiţii de
procedibilitate pe care trebuie să le îndeplinească subiectul de drept pentru a
apela la procedura contestaţiei la executare.
Vom opri studiul nostru în acest punct, din dorinţa de a realiza o analiză a
cerinţelor de promovare a contestaţiei la executare prin prisma cerinţelor de
promovare a acţiunii civile. Considerăm că, o atare manieră de abordare a
24
25
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problemei se legitimează mutatis mutandis dacă luăm în considerare sensul
extins al acţiunii civile26 – de totalitate a mijloacelor procesuale prin care se
doreşte protecţia drepturilor subiective civile şi a situaţiilor juridice prin intermediul recunoaşterii unui drept, realizării unui drept, încetării piedicilor puse în
exercitarea dreptului de un altul sau obţinerea unei despăgubiri corespunzătoare. Pornind de la definiţia anterioară, în majoritate, literatura de specialitate
apreciază că, fiecare mijloc procesual (cale de atac, cerere sau excepţie) constituie o formă concretă a acţiunii civile. Ideea ce se desprinde din definiţia doctrinară a acţiunii civile – conform căreia, contestaţia la executare poate fi inclusă
în înţelesul extensiv al acţiunii civile –, este consolidată de definiţia legală
oferită, pentru prima dată în legislaţia procesual civilă, de art. 29 C. pr. civ.
Interesul este o condiţie prezentă în promovarea oricărei acţiuni civile iar în
cazul paralelismului acţiune civilă-contestaţie la executare, această condiţie
devine evidentă. Teoria generală a acţiunii civile înfăţişează interesul precum
un folos practic (material sau moral) urmărit de cel care a făcut uz de respectiva
formă de manifestare a acţiunii civile. Prin aplicarea teoriei generale a acţiunii
civile la materia particulară a contestaţiei la executare, ajungem la concluzia că,
în procedura contestaţiei la executare, debitorului îi este propriu un interes in
faciendo (acesta dorind îndepărtarea viciilor ce afectează actele de urmărire
silită) în timp ce, creditorului îi este asociat un interes in abstinendo (de regulă,
creditorul se îndreaptă împotriva refuzului executorului judecătoresc de a îndeplini un act de executare silită sau întreaga procedură a executării silite – aceasta
pentru că, în mod evident, procedura executării silite îi este favorabilă creditorului şi se îndreaptă împotriva debitorului). În cele din urmă, este just să
adăugăm că, terţii pot fi şi ei subiecte ale contestaţiei la executare în măsura în
care justifică o vătămare27.
Cercetarea condiţiilor de admisibilitate a contestaţiei la executare silită
prin raportare la art. 712 C. pr. civ.
Problema naturii juridice a contestaţiei la executare este reluată într-o formă
mai extinsă, în art. 712 C. pr. civ. Înainte de a proceda la cercetarea în detaliu a
26

A se vedea pentru detalii, I. Stoenescu, S. Zilberstein, Tratat de drept procesual civil.
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ipotezelor juridice privitoare la criteriile de admisibilitate ale contestaţiei la
executare, se cuvine să detaliem problema excepţiei de inadmisibilitate a contestaţiei la executare. Într-adevăr, după cum a fost deja remarcat în doctrină28,
inadmisibilitatea contestaţiei la executare se evaluează în funcţie de criteriile
evocate de art. 712 şi se ridică, pe cale de excepţie, din oficiu – de către instanţa
sesizată sau prin întâmpinare de către intimat. Suntem de părere că, în acest caz,
excepţia este una peremptorie cu argumentul că, respingându-se cererea de contestaţie la executare ca inadmisibilă, judecata cererii este periclitată29.
Primele două alineate ale art. 712 C. pr. civ. prezintă două condiţii de admisibilitate a contestaţiei la executare care au ca liant premisa de la care se porneşte- (im)posibilitatea de a invoca motive de fapt sau de drept relative la
fondul cauzei. Alin. (1) fixează cele două elemente care odată îndeplinite cumulativ determină inadmisibilitatea contestaţiei la executare: (1) titlul executoriu
este o hotărâre judecătorească sau arbitrală; (2) debitorul invocă motive de fapt
şi de drept pe care le-ar fi putut invoca la judecarea cauzei în primă instanţă sau
în căile de atac: dacă executarea silită se face în temeiul unei hotărâri judecătoreşti sau arbitrale, debitorul nu va putea invoca pe cale de contestaţie motive
de fapt sau de drept pe care le-ar fi putut opune în cursul judecăţii în primă
instanţă sau într-o cale de atac ce i-a fost deschisă. Din dispoziţiile citate sunt
remarcabile două particularităţi: (1) imposibilitatea de a invoca pe calea contestaţiei la executare a motivelor de fapt sau de drept ce puteau fi opuse în cadrul
judecăţii în primă instanţă sau într-o cale de atac îi este adresată exclusiv
debitorului; (2) referindu-se la titlurile executorii în temeiul cărora se porneşte
executarea silită, legiuitorul enumeră hotărârea judecătorească şi hotărârea
arbitrală30.
Din punctul nostru de vedere, legiuitorul de la 1865 [art. 399 alin. (3)]
statua aceeaşi situaţie juridică într-un mod indirect, fiind necesar apelul la
interpretarea prevederilor legale pentru a înţelege corect ipoteza enunţată:
În cazul în care executarea silită se face în temeiul unui titlu executoriu care nu
este emis de o instanţă judecătorească, se pot invoca în contestaţia la executare
apărări de fond împotriva titlului executoriu dacă legea nu prevede în acest
scop o altă cale de atac. Din textul legal citat rezultă, per a contrario, că în
Gheorghe Piperea, Cătălin Antonache, Petre Piperea, Alexandru Dimitriu, Mirela
Piperea, Alexandru Răţoi, Ana Atanasiu, Noul Cod de Procedură Civilă. Note. Corelaţii.
Explicaţii, Ed. C.H.Beck, Bucureşti, 2012, p. 717.
29
Florea Măgureanu, Beatrice Berna, op. cit., p. 35.
30
Ibidem.
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cazul executării silite întemeiată pe un titlu executoriu reprezentat prin hotărâre
judecătorească sau hotărâre arbitrală, nu pot fi invocate, pe calea contestaţiei la
executare, apărări de fond. Noua reglementare procesual civilă este mult mai
clară prin faptul că, menţionează în mod expres cum se prezintă situaţia juridică
în cazul în care titlul executoriu este o hotărâre judecătorească sau arbitrală.
Alin. (2) al art. 712 C. pr. civ. stabileşte alte două elemente-premisă în funcţie de care se apreciază (in)admisibilitatea contestaţiei la executare: (1) existenţa
unui titlu executoriu- altul decât o hotărâre judecătorească (sau hotărâre arbitrală – am completa noi, urmând să revenim asupra acestui punct); (2) prin lege
nu se prevede o cale procesuală specială pentru desfiinţarea titlului executoriu.
Ultimul element premisă indică o stare de lacună în reglementare. Din ultimul
alineat se desprinde în mod indirect concluzia că, atunci când calea specială este
deschisă, ea trebuie valorificată însă, nu vor putea fi invocate motive de fapt sau
de drept conexe fondului. Această din urmă idee este ilustrată de prevederile
art. 172 C. pr. fisc.31, 32
In extenso, art. 712 alin. (2) C. pr. civ. stipulează: în cazul în care executarea silită se face în temeiul unui alt titlu executoriu decât o hotărâre
judecătorească, se pot invoca în contestaţia la executare şi motive de fapt sau
de drept privitoare la fondul dreptului cuprins în titlul executoriu, numai dacă
legea nu prevede în legătură cu acel titlu executoriu o cale procesuală specifică
pentru desfiinţarea lui.
Din coroborarea celor două texte de lege, se resimte nevoia unei clarificări
textuale: alin. (1) face vorbire despre executarea silită pornită în temeiul unui titlu
executoriu reprezentat de o hotărâre judecătorească sau de o hotărâre arbitrală,
fiind expusă o circumstanţă-premisă de imposibilitate a invocării pe calea
contestaţiei la executare a unor motive de fapt sau de drept care puteau fi opuse în
cadrul judecăţii în primă instanţă sau într-o cale de atac; pe de altă parte, alin. (2)
expune situaţia inversă, în care pot fi invocate motive de fapt sau de drept în
legătură cu fondul cauzei dacă nu este reglementată o cale specială pentru
desfiinţarea titlului executoriu, menţionând executarea silită care se realizează în
baza unui alt titlu executoriu decât o hotărâre judecătorească. Considerăm că, ar fi
fost mult mai indicat ca, legiuitorul să se refere, în alin. (2) la executarea silită
Persoanele interesate pot face contestaţie (...) şi împotriva titlului executoriu în temeiul
căruia a fost pornită executarea, în cazul în care acest titlu nu este o hotărâre dată de o instanţă
judecătorească sau de un alt organ jurisdicţional şi dacă pentru contestarea lui nu există o altă
procedură prevăzută de lege.
32
Florea Măgureanu, Beatrice Berna, op. cit., p. 35-36.
31
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care se întemeiază pe alt titlu executoriu decât hotărârea judecătorească sau
hotărârea arbitrală. Prin omiterea acesteia din urmă din exprimarea legală, se
poate ajunge la concluzia eronată conform căreia, în ipoteza descrisă de alin. (2)
al art. 712, prevederile legale nu se aplică şi în situaţia în care titlul executoriu
este o hotărâre arbitrală. Evident, în acest caz, prevederile alin. (1) şi (2) ale
art. 712 ar fi discordante.
Art. 712, alin. (3) aduce în discuţie un motiv de inadmisibilitate care aminteşte de condiţiile de admisibilitate ale contestaţiei în anulare precizate la
art. 504 alin. (3) C. pr. civ. În cazul contestaţiei la executare, legiuitorul precizează
că nu se poate face o nouă contestaţie de către aceeaşi parte pentru motive care
au existat la data primei contestaţii. În mod similar, art. 504 alin. (3) menţionează că o hotărâre împotriva căreia s-a exercitat contestaţia în anulare nu mai
poate fi atacată de aceeaşi parte cu o nouă contestaţie în anulare, chiar dacă
se invocă alte motive. Legătura dintre cele două texte de lege trebuie să fie
căutată la nivelul motivelor de exercitare a căilor de atac precizate: în primul
caz, deşi se arată că o nouă contestaţie nu poate fi promovată în cazul în care
există identitate de titular sau identitate de motive, contestatorului i se oferă
posibilitatea de a-şi modifica cererea iniţială prin adăugarea unor noi motive de
contestaţie în măsura în care se respectă termenul de promovare a contestaţiei.
În cazul contestaţiei în anulare, inadmisibilitatea decurge, din promovarea unor
motive noi – neinvocate la data soluţionării primei contestaţii în anulare33.
Suntem de acord cu opinia exprimată în doctrină34 care atestă că, actuala
reglementare procesual civilă este superioară fostei reglementări care admitea
formularea unei noi contestaţii pentru motive apărute ulterior introducerii celei
dintâi întrucât se garantează, în favoarea părţi care a câştigat contestaţia siguranţa
hotărârii obţinute35. Suntem de părere că, superioritatea actualei reglementări în
materia motivelor de promovare a contestaţiei în anulare poate fi observată şi în
sensul în care, noile motive apărute ulterior introducerii primei contestaţii în
anulare nu ar legitima o nouă contestaţie pentru că astfel, s-ar încălca principiul
securităţii juridice. Doctrina franceză36 explica principiul securităţii juridice în
sensul ocrotirii individului faţă de situaţiile de inechitate sau injusteţe pe care
Florea Măgureanu, Beatrice Berna, op. cit., p. 36.
M. Tăbârcă, Drept procesual civil, vol. II, ed. a II-a, Ed. Universul Juridic, Bucureşti,
2008, p. 142.
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dreptul le creează sau pe care acesta ar risca să le creeze37. Într-adevăr, considerăm
că, odată ce situaţia de fapt a fost dezlegată corect în virtutea analizei circumstanţelor existente la data judecăţii şi prin raportare la normele legale, hotărârea în
cauză este legală şi temeinică, finalitatea sa îndreptându-se către ocrotirea ordinii
de drept, dar şi a subiectelor de drept îndrituite la o asemenea protecţie.
Trebuie să observăm că, parcursul juridic al contestaţiei în anulare este similar cu cel al contestaţiei la executare. La fel ca în cazul contestaţiei în anulare, şi în cazul contestaţiei la executare, vechea reglementare procesual civilă
admitea exercitarea repetitivă a acestor mijloace procesuale; după cum am
prezentat anterior, noua reglementare procesual civilă interzice o nouă contestaţie formulată de aceeaşi parte pentru motive care existau la data primei
contestaţii, asigurându-se şi în acest caz, aplicabilitatea principiului securităţii
juridice, dar şi asigurarea eficienţei justiţiei.
Cele două ultime alineate ale art. 712 C. pr. civ. se află în relaţie de completare reciprocă, abordând concomitent tema intervenţiei terţilor în procedura de
executare silită. Conform alin. (4), creditorii neurmăritori au dreptul de a interveni în executarea efectuată de alţi creditori pentru a lua parte la executare sau
la distribuirea sumelor obţinute din urmărirea silită a bunurilor debitorului; iar
potrivit alin. (5) în cazul procedurii urmăririi silite mobiliare sau imobiliare ori a
predării silite a bunului imobil sau mobil, contestaţia la executare poate fi
introdusă şi de o terţă persoană însă numai dacă aceasta pretinde un drept de
proprietate ori un alt drept real asupra bunului. Comparativ, alin. (4) este mai
simplu structurat, textul de lege neamintind de nicio condiţie pe care creditorii
neurmăritori trebuie să o împlinească pentru a participa la executare şi la distribuirea sumelor rezultate din executarea silită38. Pe de altă parte, alin. (5) stabileşte ca şi condiţie de intervenţie a terţilor în procedura contestaţiei la executare,
pretinderea unui drept real asupra bunului ce face obiectul urmăririi39. Observăm
că, această condiţie este în acord cu prevederile art. 711 alin. (1) C. pr. civ. – care
lasă deschisă posibilitatea de a introduce contestaţie la executare în favoarea
tuturor persoanelor interesate sau vătămate –, dar şi cu prevederile art. 711
alin. (4) – care lasă deschisă posibilitatea solicitării împărţirii bunurilor proprietate comună pe cote-părţi sau în devălmăşie în cadrul procedurii contestaţiei la
executare. Cu toate acestea, raţiunea de a include ultimele două alineate în cadrul
Florea Măgureanu, Beatrice Berna, op. cit., p. 36.
Ibidem.
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art. 712 este criticabilă dat fiind faptul că, art. 712 poartă denumirea condiţii de
admisibilitate iar alin. (4) şi (5) se referă la introducerea în contestaţia la executare a terţilor. Considerăm că, de lege ferenda, se impune restructurarea
art. 712 astfel încât alin. (4) şi (5) să fie eliminate şi introduse în cadrul art. 716
C. pr. civ.– al cărui obiect de reglementare este procedura de judecată40.
Problema competenţei în materie de executare silită: o ilustrare comparativă în reglementarea Codului de procedură civilă şi a Legii nr. 138/2014
Art. 713 C. pr. civ. reprezintă sediul materiei pentru problemele conexe
competenţei. Prevederile art. 713 se disting prin claritatea organizării problemelor ante-enunţate, astfel încât, fiecare alineat are ca obiect un aspect diferit
circumscris temei competenţei. Primul alineat are în vedere dispoziţii care privesc instanţa competentă pentru soluţionarea cererii de contestaţie la executare:
contestaţia se introduce la instanţa de executare. Remarcăm că, prin Legea
nr. 138/2014 nu sunt aduse modificări în privinţa subiectului enunţat deşi, nu
putem spune că, acelaşi este cazul şi pentru dispoziţiile alin. (2) al art. 713.
Potrivit revizuirii introduse prin Legea nr. 138/2014, alin. (2) al art. 713 va avea
următoarea configuraţie: În cazul urmăririi silite a imobilelor, al urmăririi silite
a fructelor şi a veniturilor generale ale imobilelor, precum şi în cazul predării
silite a bunurilor imobile, dacă imobilul se află în circumscripţia altei curţi de
apel decât cea în care se află instanţa de executare, contestaţia se poate
introduce şi la judecătoria de la locul situării imobilului. Observăm cum,
reforma art. 713 a determinat ca, alin. (2) să îi fie suprimată una dintre cele
două ipoteze legale (prima privind urmărirea silită prin poprire iar cea de-a
doua urmărirea silită imobiliară), rămânând valabilă, în actuala reglementare,
doar ipoteza legală aflată în legătură cu urmărirea silită imobiliară. Pentru a fi
sintetici în explicaţiile noastre, varianta art. 713 alin. (2) – propusă de Legea
nr. 138/2014 aduce schimbări în însăşi structura articolului, fiind înlăturată
prima ipoteză legală – aceea a urmăririi silite prin poprire în temeiul căreia,
debitorul putea opta – ca urmare a aplicării competenţei teritoriale facultative,
pentru judecătoria în a cărei rază teritorială îşi are sediul sau domiciliul
debitorul în cazul în care sediul/domiciliul acestuia se afla în circumscripţia
unei alte Curţi de apel decât în care se află instanţa de executare. În forma
actuală, se menţine competenţa teritorială alternativă însă cu aplicaţie la urmărirea silită imobiliară.
40
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Unele clarificări sunt necesare în privinţa sensului pe care l-am avut în
vedere cu ocazia folosirii expresiei competenţă teritorială alternativă/facultativă. Relativ la modul de exprimare utilizat de legiuitor se impune o observaţie:
folosirea conjuncţiei şi face trimitere la competenţa teritorială alternativă – instituţie care permite ca, în afară de instanţa de drept comun competentă potrivit
legii să soluţioneze cauza, mai există o altă instanţă, deopotrivă competentă în
acest sens. Sigur că nu putem identifica competenţa teritorială descrisă în cele
două ipoteze ale art. 713 alin. (2) ca fiind cazuri de competenţă teritorială
alternativă propriu-zisă întrucât astfel de cazuri sunt expres statuate prin lege,
Codul de procedură civilă stabilind sediul materiei în art. 107-112 şi art. 113.
Cu toate acestea, putem identifica în cazul enunţat în alin. (2) o formă a unei
competenţe teritoriale alternative suis generis, care se supune regimului particular al contestaţiei la executare41.
Ultimul alineat stabileşte instanţa competentă pentru ipoteza în care contestaţia are ca obiect lămurirea înţelesului, întinderii sau aplicării titlului executoriu ce emană de la un organ de jurisdicţie. De principiu, instanţa competentă
în acest caz este instanţa care a pronunţat hotărârea ce se execută. În cazul în
care contestaţia la titlu priveşte un titlu executoriu ce nu emană de la un organ
de jurisdicţie soluţia în ceea ce priveşte instanţa competentă va fi desemnată pe
calea unui raţionament per a contrario, aceasta fiind instanţa de executare.
Un studiu compact orientat asupra termenelor, condiţiilor de formă,
procedurii de judecată, precum şi asupra căilor de atac aplicabile în materia contestaţiei la executare silită
Primul alineat al art. 714 propune termenul de 15 zile pentru formularea contestaţiei la executare silită, termen care curge de la momente diferite în funcţie de
particularităţile formulării cererii de contestaţie la executare astfel: Dacă prin
lege nu se prevede altfel, contestaţia privitoare la executarea silită propriu-zisă
se poate face în termen de 15 zile de la data când: 1. contestatorul a luat
cunoştinţă de actul de executare pe care îl contestă; 2. cel interesat a primit
comunicarea ori, după caz, înştiinţarea privind înfiinţarea popririi. Dacă poprirea este înfiinţată asupra unor venituri periodice, termenul de contestaţie
pentru debitor data efectuării primei reţineri din aceste venituri de către terţul
poprit; 3. debitorul care contestă executarea însăşi a primit încheierea de
încuviinţare a executării sau somaţia ori de la data când a luat cunoştinţă de
41

Florea Măgureanu, Beatrice Berna, op. cit., p. 36.

28

Contemporary legal institutions

primul act de executare, în cazurile în care nu a primit încheierea de
încuviinţare a executării şi nici somaţia sau executarea se face fără somaţie.
Este interesant de observat că, prin Legea nr. 138/2014, este revizuit conţinutul alin. (2) al art. 714, fiind menţionat acelaşi termen, de 15 zile pe care
legiuitorul procesual civil l-a propus pentru situaţiile evocate în primul alineat.
Din raţiuni de sistematizare, redăm, în cele ce urmează ambele variante ale
alin. (2) al art. 714: Contestaţia împotriva încheierilor executorului judecătoresc,
în cazurile în care acestea nu sunt, legii, definitive, se poate face în termen de
5 zile de la comunicare [art. 714 alin. (2) C. pr. civ.] şi Contestaţia împotriva
încheierilor executorului judecătoresc, în cazurile în care acestea nu sunt,
potrivit legii, definitive, se poate face în termen de 15 zile de la comunicare
[art. 714 alin. (2) C. pr. civ., modificat prin Legea nr. 138/2014].
Prin Legea nr. 138/2014, termenul de introducere a contestaţiilor împotriva
încheierilor executorului judecătoresc este extins, de la 5 la 15 zile de la comunicare. Suntem de părere că, extinderea termenului de exercitare a contestaţiei
împotriva încheierilor executorului judecătoresc este benefică, oferind purtătorilor de interes posibilitatea să îşi exercite cu judiciozitate această prerogativă
legală. Bineînţeles, problema extinderii termenului menţionat poate fi analizată
şi prin lentila operativităţii şi eficacităţii procedurii judiciare – din această
perspectivă, noua reglementare legală aducând o limită. Este subînţeles că, dacă
expectaţia majoră de la procedurile judiciare constă în rapiditatea soluţionării
cauzei, în cazul în care suntem martori ai unei modificări legislative care
permite extinderea termenelor de procedură, poziţia noastră tinde să devină critică. Cu toate acestea, considerăm că, în cazul în care punem în balanţă nevoia
eficientizării procedurii de judecată şi acordarea de garanţii judiciare în favoarea participanţilor în proces astfel încât prerogativele lor legale să fie exercitate în mod judicios, va avea preeminenţă ultimul punct. Dacă medităm cu
responsabilitate asupra acestei probleme, vom constata faptul că, extinderea
termenului de exercitare a contestaţiei împotriva încheierilor executorului
judecătoresc constituie o faţetă a principiului eficacităţii procedurii judiciare;
mai concret, nu putem să discutăm despre eficienţa şi eficacitatea procesului
civil doar în sensul acordării unor termene cât mai reduse pentru ca astfel să
poată fi urgentată procedura. Dimpotrivă, esenţa procesului civil constă în
asigurarea corectei tranşări a situaţiei litigioase iar pentru aceasta, participanţii
trebuie să aibă la dispoziţie toate garanţiile legale necesare, inclusiv cele
aferente exploatării şi exercitării drepturilor lor. În consecinţă, apreciem ca
întemeiată şi justă modificarea legislativă expusă în rândurile de mai sus.
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Revenind la termenele consacrate legal în materia contestaţiei la executare,
Legea nr. 138/2014 nu aduce modificări termenelor precizate în alin. (3) şi (4),
astfel încât, în cazul contestaţiei cu privire la lămurirea înţelesului, întinderii
sau aplicării titlului executoriu termenul este nedeterminat, legiuitorul oferind
posibilitatea de a se introduce contestaţia oricând, dar cu respectarea limitei
termenului de prescripţie a dreptului de a obţine executarea silită. De asemenea, în conformitate cu alin. (4), în lipsă de prevederi legale contrare, contestaţia prin care o terţă persoană pretinde că are un drept de proprietate sau un
alt drept real asupra bunului urmărit poate fi introdusă în tot cursul executării
silite, dar nu mai târziu de 15 zile de la efectuarea vânzării ori de la data
predării silite a bunului. Termenul evocat de alin. (4) circumscrie o specificitate, îmbinând un termen nedeterminat, similar cu cel utilizat de legiuitor în
alin. (3) şi un termen determinat – 15 zile de la data vânzării sau predării silite a
bunului. Anticipând dificultăţile pe care le poate erija un astfel de termen, legiuitorul procesual civil stabileşte, în alin. (5), posibilitatea terţului de a-şi
realiza dreptul pe calea unei cereri separate în cazul nerespectării termenului
evocat în alin. (4), sub condiţia respectării drepturilor definitiv dobândite de
către terţii adjudecatari în cadrul vânzării silite a bunurilor urmărite.
Art. 715 C. pr. civ. precizează condiţiile de formă pe care trebuie să le respecte contestaţia la executare făcându-se apel, încă din primul alineat la teoria
generală a cererii de chemare în judecată. Mai mult, primul alineat stabileşte cu
titlu general condiţiile de formă pe care trebuie să le respecte contestaţia la
executare – caracterul general al prevederii rezultând din utilizarea pluralului
contestaţiile ceea ce face trimitere implicită la toate categoriile de contestaţii la
executare, indiferent de obiectul lor- astfel cum acestea sunt descrise în art. 711
alin. (1)42. Suntem de părere că, referinţele cuprinse în alin. (2) şi (3) ale
art. 715 sunt superfluu deoarece ele nu sunt corespunzătoare scopului normării
astfel cum este enunţat în denumirea marginală a art. 715 – condiţii de formă.
În concret, alin. (2) arată situaţia în care contestatorul nu locuieşte/nu are sediul
în localitatea de reşedinţă a instanţei, propunând soluţia alegerii domiciliului
sau sediului profesional în această localitate iar alin. (3) menţionează că întâmpinarea este obligatorie.
Considerăm necesare unele comentarii legate de cele expuse. În primul
rând, opinăm că, menţiunea art. 715 alin. (1) (contestaţiile se fac cu respectarea
cerinţelor de formă prevăzute pentru cererile de chemare în judecată) are o
42

Florea Măgureanu, Beatrice Berna, op. cit., p. 36.
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semnificaţie care se extinde dincolo de elementele precizate de art. 194 C. pr.
civ., cu atât mai mult cu cât vechea reglementare nu dispunea de o asemenea
prevedere. În acest caz, cererea aferentă contestaţiei la executare va cuprinde
elementele de identificare ale părţilor şi a reprezentanţilor, obiectul, motivele de
fapt şi de drept, semnătura. Pe de altă parte, considerăm că, cererea formulată în
cadrul contestaţiei la executare va împrumuta din cadrul general al cererii de
chemare în judecată nu doar elementele enumerate, ci şi regimul juridic aplicabil acestora43. Pe cale de consecinţă, este firesc să apreciem că, lipsa menţiunilor cu privire la datele de identificare ale părţilor, a menţiunilor referitoare
la obiectul cererii, la arătarea motivelor de fapt şi de drept sau lipsa semnăturii
se vor sancţiona cu nulitatea, fără a fi necesară dovedirea vreunei vătămări.
În ceea ce priveşte motivele de fapt şi de drept ale cererii în contestaţiei la
executare, opinăm că motivele de drept sunt de esenţa contestaţiei la executare
întrucât prin intermediul acestui mijloc procesual se urmăreşte remedierea viciilor de legalitate apărute în cursul executării silite (cu titlu de exemplu amintim: creanţa pretinsă nu este certă, lichidă şi exigibilă, creanţa pretinsă este
prescrisă sau stinsă, titlul executoriu ce constituie temei pentru executarea silită
nu a îndeplinit procedura exequaturului). Per a contrario, motivele de fapt nu
pot fi decât de natura contestaţiei la executare pentru că, în virtutea analizei lor
instanţa poate dezlega într-un mod legal şi temeinic speţa dedusă judecăţii.
Alin. (3) se rezumă la a indica obligativitatea întâmpinării, fără a indica
cerinţele de formă pe care trebuie să le respecte întâmpinarea şi fără a menţiona
particularităţile pe care le prezintă aceasta în cadrul mijlocului procesual al
contestaţiei la executare. În acest caz, soluţia va consta în aplicarea dispoziţiilor
art. 205-208 C. pr. civ. Cu toate acestea, este criticabilă logica legiuitorului de a
stipula obligativitatea întâmpinării în contextul art. 715 care are ca obiect al reglementării condiţiile de formă, fără a explica (acolo unde era cazul) particularităţile
pe care acest act de procedură le prezintă în cadrul contestaţiei la executare44.
Procedura de judecată a contestaţiei la executare trebuie să respecte, potrivit
art. 716 C. pr. civ., regulile judecăţii în primă instanţă. Din punctul nostru de
vedere, deşi afirmaţia regăsită în art. 716 este corectă din punctul de vedere al
logicii juridice, aceasta este mult prea generală şi necesită precizări suplimentare45 pe care le vom expune în cele ce urmează. Înainte de a proceda la a o
Florea Măgureanu, Beatrice Berna, op. cit., p. 36.
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amplă dimensiune a comentariilor circumscrise procedurii de judecată cuprinsă în
art. 716, se impune să recunoaştem modificările aduse prin Legea nr. 138/2014.
Conform acesteia din urmă, alin. (1) al art. 716 este revizuit, având următorul
conţinut: Contestaţia la executare se judecă cu procedura prevăzută de prezentul
cod pentru judecata în primă instanţă, care se aplică în mod corespunzător,
dispoziţiile art. 200 nefiind aplicabile în acest caz. Dispoziţiile art. 200 se referă
la verificarea cererii şi regularizarea acesteia – aplicabilitatea lor fiind înlăturată
de la procedura de judecată a contestaţiei la executare conform noii reglementări
stabilită prin Legea nr. 138/2014, art. I, punctul 5. Sub auspiciile noii reglementări, dispoziţiile art. 200 au fost suspuse unor revizuiri de nuanţă, referitoare,
în principal, la aspectele de competenţă; în legătură cu acest punct, alin. (1) al
art. 200 se va modifica prin introducerea unui alineat suplimentar: În cazul în
care cauza nu este de competenţa sa, completul căruia i-a fost repartizată cererea dispune, prin încheiere, data fără citarea părţilor, trimiterea dosarului completului specializat competent sau, după caz, secţiei specializate competente din
cadrul instanţei sesizate. Dispoziţiile privitoare la necompetenţă şi conflictele de
competenţă se aplică prin asemănare. De asemenea, aspectele referitoare la lipsurile cererii de chemare în judecată au fost modificate prin art. I, pct. 6 din Legea
nr. 138/2014, în acest sens, alin. (2) al art. 200 îşi va modifica conţinutul după
cum urmează: Când cererea nu îndeplineşte cerinţele prevăzute la art. 194-197,
reclamantului i se vor comunica în scris lipsurile, cu menţiunea că, în termen de
cel mult 10 zile de la primirea comunicării, trebuie să facă completările sau
modificările dispuse, sub sancţiunea anulării cererii. Se exceptează de la această
sancţiune obligaţia de a se desemna un reprezentant comun, caz în care sunt
aplicabile dispoziţiile art. 202 alin. (3).
În altă ordine de idei, am arătat în debutul lucrării noastre că, raţiunea de a
fi a contestaţiei la executare este una particulară, specificitatea acestei instituţii
regăsindu-se de la problema probatorie până la modul propriu-zis de efectuare a
judecăţii menţionat în art. 716 alin. (3) (părţile vor fi citate în termen scurt iar
judecarea contestaţiei se face de urgenţă şi cu precădere). După cum am
demonstrat anterior, vocaţia contestaţiei la executare este orientată, de cele mai
multe ori, în jurul problemelor de legalitate apărute în cursul executării silite
ori, acest caracter suis generis trebuie să fie reflectat in expresis verbis şi în
textul de lege aferent procedurii de judecată.
Am anticipat deja că, în materie probatorie, specificul contestaţiei la executare trebuie să fie oglindit cu necesitate. Aceasta semnifică faptul că, fiind
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orientată către remedierea viciilor de legalitate incidente în cursul executării
silite, probele incidente în judecata contestaţiei la executare vor fi cu precădere
acelea care sunt apte să demonstreze existenţa acestor vicii. Observăm că, de
lege lata, nu există restricţii privitoare la mijloacele de probă ce pot fi utilizate în
cadrul contestaţiei la executare, în acelaşi mod pronunţându-se şi doctrina46, 47.
În pofida orientării doctrinare şi tăcerii legii în privinţa restricţiilor în
materie probatorie conexă contestaţiei la executare, se impună unele nuanţe. Fie
că avem în vedere contestaţia la executare propriu-zisă, fie că ne referim la
contestaţia la titlu, probele propuse nu trebuie să fie consumatoare pentru că
judecata trebuie să se desfăşoare de urgenţă şi cu precădere48. În ambele
cazuri – contestaţia la executare propriu-zisă şi contestaţia la titlu –, în materie
probatorie primează piesele de la dosarul cauzei, deci, proba cu înscrisuri.
Pentru că mijlocul contestaţiei la executare nu este o cale de atac în bună regulă
şi nici o cerere de chemare în judecată, este nepotrivit ca, în materie probatorie
să se remarce mijloace de probă care să pună în discuţie fondul cauzei.
În altă ordine de idei, alin. (2) şi (4) sunt relevante deoarece subliniază rolul
şi importanţa pe care legea procesual civilă le acordă executorului judecătoresc – aspect care nu era subliniat în legislaţia anterioară. Este interesant de
remarcat cum legiuitorul procesual civil nu acordă importanţă (de natura de a
menţiona in expresis verbis în art. 716) unor aspecte de tipul particularităţilor
existente în materia actelor de procedură (însuşi art. 715 era deficitar în acest
sens) sau în materie probatorie; totuşi, se menţionează că instanţa are posibilitatea
de a solicita executorului judecătoresc copii certificate după actele contestate
din dosarul de executare, dar şi posibilitatea de a cere relaţii şi explicaţii scrise
de la executorul judecătoresc. În opinia noastră, evidenţierea rolului executorului
judecătoresc în cadrul contestaţiei la executare nu exprimă per se scopul urmărit
de legiuitor; dimpotrivă, prin atribuţiile sporite oferite executorului judecătoresc
se urmăreşte eficientizarea procedurilor legale, dar şi asistarea instanţei de
judecată în realizarea unei judecăţi corecte şi echitabile.
Căile de atac ce pot fi exercitate împotriva hotărârii pronunţate în cadrul
contestaţiei la executare, reglementate în mod expres de art. 717 C. pr. civ.
S Zilberstein, Viorel Mihai Ciobanu, Ioan Băcanu, Drept procesual civil. Executarea silită,
vol. II, Ed. Lumina Lex, 1998, Bucureşti, p. 276; Viorel Mihai Ciobanu, Gabriel Boroi, Drept procesual civil. Curs selectiv, Ed. C.H. Beck, Bucureşti, 2007, p. 561; Fl. Măgureanu, Drept procesual
civil, ed. a XII-a, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2010, p. 683-684, p. 328-329.
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consacră posibilitatea reformării hotărârii pronunţate în soluţionarea contestaţiei49. Este firească iniţiativa legală de a consacra căile de atac pentru remedierea erorilor cuprinse în hotărârea pronunţată în contestaţia la executare
pentru că aceasta din urmă reprezintă mijlocul procedural care urmăreşte restabilirea legalităţii actelor desfăşurate în faza executării silite ori, menţinerea unei
hotărâri cu erori îndepărtează contestaţia la executare de rolul său originar.
Alin. (1) stabileşte ca regulă de principiu aceea că, exceptând hotărârile care
privesc împărţirea bunurilor comune sau hotărârile asupra contestaţiei unui
terţ care pretinde un drept real asupra bunului supus executării, hotărârile
pronunţate în cadrul contestaţiei la executare sunt supuse apelului exercitat în
condiţiile dreptului comun. De asemenea, alin. (2) propune o regulă de principiu aplicabilă în cazul contestaţiei la titlu: hotărârea prin care s-a soluţionat
contestaţie privind înţelesul, întinderea sau aplicarea titlului executoriu este
supusă aceloraşi căi de atac ca şi hotărârea ce se execută. Excepţia de la
regula enunţată priveşte ipoteza în care titlul ce face obiectul contestaţiei emană
de la un organ non-jurisdicţional, caz în care se va exercita din nou calea de
atac a apelului în condiţiile dreptului comun. Observăm, de asemenea, că dispoziţiile legale cuprinse în art. 717 nu dispun în mod expres însă nici nu interzic
exercitarea căilor extraordinare de atac, aspect care legitimează folosirea
acestora50.
Analiza prevederilor art. 718 C. pr. civ.; observaţii asupra modificării
aduse de Legea nr. 138/2014
Art. 718 C. pr. civ. reglementează în detaliu situaţiile în care poate interveni/este necesară suspendarea executării silite în ipoteza în care este formulată o
cerere de contestaţie la executare sau o altă cerere cu privire la executarea silită51.
O atentă lectură a art. 718 ne duce la concluzia conform căreia există două
tipuri de suspendare a executării – obligatorie şi facultativă. De pildă, alin. (1)
prevede un caz de suspendare facultativă a executării care rezultă din modul de
exprimare ales de legiuitor – până la soluţionarea contestaţiei la executare sau
a altei cereri privind executarea silită, la solicitarea părţii interesate şi numai
pentru motive temeinice, instanţa competentă poate suspenda executarea.
La fel, în alin. (7) al aceluiaşi articol este stipulat un alt caz de suspendare
Florea Măgureanu, Beatrice Berna, op. cit., p. 39.
Ibidem, p. 39-40.
51
Ibidem.
49
50

34

Contemporary legal institutions

facultativă a executării în cazuri urgente şi dacă s-a plătit cauţiunea prevăzută
la alin. (2), instanţa poate dispune prin încheiere şi fără citarea părţilor, suspendarea provizorie a executării până la soluţionarea cererii de suspendare.
Singurul caz de suspendare obligatorie a executării este menţionat in expresis
în alin. (4), fiind precizat de asemenea că, pentru cazul de suspendare obligatorie a executării, cauţiunea nu este necesară52. Modificările aduse de
Legea nr. 138/2014 sunt vizibile şi în acest punct. În art. I, pct. 38, Legea
nr. 138/2014 stabileşte reformularea conţinutului art. 718, alin. (7) în următorul
mod: Dacă există urgenţă şi dacă, în cazurile prevăzute la alin. (2), respectiv
alin. (3), s-a plătit cauţiunea, instanţa poate dispune, prin încheiere şi fără citarea părţilor, suspendarea provizorie a executării până la soluţionarea cererii
de suspendare. Încheierea nu este supusă niciunei căi de atac. Cauţiunea
depusă potrivit prezentului alineat rămâne indisponibilizată chiar dacă cererea
de suspendare provizorie este respinsă şi este deductibilă din cauţiunea finală
stabilită de instanţă, dacă este cazul. Prin modificarea adusă de Legea
nr. 138/2014, este extins cadrul suspendării facultative a executării silite la
ipoteza legală cuprinsă în alin. (3) al art. 718 [ipoteza legală menţionată în
alin. (2) al art. 718 fiind parte integrantă a reglementării încă din forma propusă
în vechea variantă]. Mai mult, alin. (7) al art. 718 astfel cum a fost modificat
prin Legea nr. 138/2014, stabileşte caracterul indisponibilizat al cauţiunii care a
fost depusă chiar şi în condiţiile în care cererea de suspendare provizorie este
respinsă şi deductibilă din cauţiunea finală stabilită de instanţă.
Ne alăturăm opiniei doctrinare53 care arată că, între cele două cazuri de
suspendare facultativă puse la dispoziţia instanţei de judecată, asemănările sunt
notabile. În primul rând, instanţa poate acorda suspendarea executării doar în
măsura în care este oferită o cauţiune de către cel care solicită suspendarea;
secundo, cuantumul cauţiunii este acelaşi în ambele cazuri; al treilea argument
rezidă în faptul că, instanţa poate acorda suspendarea pentru motive temeinice.
Motivele temeinice sunt menţionate ca atare în primul caz de suspendare facultativă a executării menţionat în alin. (1) în timp ce, în cel de-al doilea caz de
suspendare facultativă a executării, menţionat în alin. (7), motivele temeinice
coincid cu situaţiile urgente şi sunt conexe condiţiei de plată a cauţiunii prevăzută şi în cazul primei suspendări facultative menţionate54. Bineînţeles, cadrul
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asemănărilor dintre cele două forme ale suspendării facultative nu este unul
închis, exhaustiv. Acesta poate fi completat cu alte asemănări: (1) ambele tipuri
de suspendare facultativă presupun un proces în curs – aspect subliniat încă de
la începutul alin. (1); (2) ambele tipuri de suspendare sunt solicitate de partea
interesată şi pot fi încuviinţate de instanţă; (3) încuviinţarea suspendării executării este un atribut exclusiv al instanţei de judecată care va decide în virtutea
intimei convingeri, observând dacă sunt îndeplinite condiţiile legale necesare şi
având prezent principiul rolului activ.
Cazul obligatoriu de suspendare a executării menţionat în alin. (4) ia în
calcul trei ipoteze: (1) hotărârea sau înscrisul ce se execută nu este, potrivit
legii, titlu executoriu; (2) înscrisul ce se execută a fost declarat fals printr-o
hotărâre judecătorească dată în primă instanţă; (3) debitorul face dovada cu
înscris autentic că a obţinut de la creditor o amânare ori, după caz, beneficiază
de un termen de plată. Prima ipoteză aduce în discuţie însuşi temeiul executării
silite stipulat în art. 632 C. pr. civ. care stabileşte clar că executarea silită se
poate efectua numai în temeiul unui titlu executoriu55. Considerăm că, o problemă importantă care apare în acest punct ţine de posibilitatea magistratului de
a verifica existenţa legală şi temeinică a titlului executoriu în virtutea căruia s-a
procedat la executare. În mod corect şi succint literatura de specialitate56 a pus
problema posibilităţii magistratului care a soluţionat cererea de suspendare
întemeiată pe motivul inexistenţei titlului executoriu de a reveni asupra acestei
probleme de drept în cadrul contestaţiei la executare57. Aceeaşi opinie doctrinară
s-a pronunţat în sensul menţinerii garanţiilor procesuale şi constituţionale oferite
părţilor în cadrul procesului civil. Cu alte cuvinte, consecvenţa magistratului cu
prima opinie exprimată asupra subiectului este necesară pentru a fi respectate
drepturile şi interesele participanţilor la proces58. În cel de-al treilea caz de
suspendare obligatorie, cerinţa existenţei unui înscris autentic trebuie cercetată
prin raportare la prevederile art. 269-271 C. pr. civ. Este legitim să ne punem
întrebarea de ce textul de lege se referă la existenţa unui înscris autentic necesar
pentru ca debitorul să poată face dovada obţinerii de la creditor a unei amânări
sau a unui termen de plată. Considerăm că răspunsul vine din credibilitatea pe
Florea Măgureanu, Beatrice Berna, op. cit., p. 40.
Octavian Popescu, Dobre Călin, Suspendarea executării silite în condiţiile art. 718 Cod
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care o posedă înscrisurile autentice – dat fiind faptul că acestea se bucură de
autentificare din partea unei autorităţi publice59. Implicarea forţei publice în
activitatea de executare silită are o relevanţă indeniabilă, subliniată în art. 626
C. pr. civ.: statul este obligat să asigure prin agenţii săi executarea în mod
prompt şi efectiv a hotărârilor judecătoreşti şi a altor titluri executorii iar în caz
de refuz, cei vătămaţi au dreptul la repararea integrală a prejudiciului suferit.
Sigur că, interpretat extensiv şi prin coroborare cu dispoziţiile art. 711 alin. (1),
textul enunţat anterior reflectă instituţia contestaţiei la executare care are ca
obiect refuzul executorului judecătoresc de înfăptuire a unui act de executare
silită însă acest punct nu face obiectul comentariilor noastre pe care le dorim
concentrate asupra relevanţei stipulaţiei legale a înscrisurilor autentice în
contextul suspendării obligatorii a executării. Astfel, considerăm că prevederea
legală înscrisă în art. 718 alin. (4) teza a III-a referitoare la necesitatea înscrisului
autentic se întemeiază pe forţa probantă a înscrisului autentic [potrivit art. 270
alin. (1) C. pr. civ., înscrisul autentic face deplină dovadă faţă de orice persoană
până la data declarării ca fals] de preferat în faţa forţei probante a înscrisului
sub semnătură privată [potrivit art. 273 alin. (1) C. pr. civ., înscrisul sub
semnătură privată, recunoscut de cel căruia îi este opus sau, după caz, socotit
de lege ca recunoscut face dovada între părţi până la proba contrară]60.
În altă ordine de idei, art. 718 abordează şi subiectul cauţiunii ca şi condiţie
necesară pentru admisibilitatea cererii de suspendare a executării formulată în
cadrul suspendării facultative a executării. Dreptul comun în materia cauţiunii
judiciare este dat, în noua reglementare procesual-civilă, de prevederile
art. 1056-1063 C. pr. civ. Art. 1056 este foarte important deoarece acesta fixează,
în alin. (2) limita maximă a cauţiunii: dacă legea nu prevede altfel, cauţiunea nu
va reprezenta mai mult de 20% din valoarea obiectului cererii iar în cazul
cererilor al căror obiect nu este evaluabil în bani, nu va putea depăşi suma de
10.000 lei. Trebuie să specificăm că, această limită maximă a cauţiunii este de
natură a orienta decizia judecătorului şi nu de natură a o predetermina. În cazul
evocat, instanţa este în continuare suverană în a decide cuantumul cauţiunii atât
timp cât limita legală este respectată. Existenţa limitelor legale ale cauţiunii
judiciare nu poate fi decât benefică, permiţând aplicarea unei proporţionalităţi
între scopul/finalitatea executării silite şi circumstanţele concerte survenite pe
parcursul executării.
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Revenind la dispoziţiile art. 718 alin. (2), observăm că, marja de apreciere
pusă la dispoziţia instanţei de judecată în stabilirea cuantumului cauţiunii este
restrânsă, aceasta fiind ţinută de a stabili cuantumul cauţiunii potrivit prevederilor
legale după cum urmează: 10% dacă valoarea obiectului cererii este de până la
10.000 lei; 1000 de lei plus 5% pentru ceea ce depăşeşte 10.000 lei; 5500 lei plus
1% din ceea ce depăşeşte 100.000 lei; 14.500 lei plus 0.1% pentru ceea ce
depăşeşte 1.000.000 lei. În cazul în care obiectul contestaţiei la executare nu este
evaluabil în bani, cauţiunea va fi de principiu, în cuantum de 1.000 lei.
De asemenea, este de remarcat că, în cazul suspendării obligatorii, condiţia
cauţiunii cade, ducând la concluzia aparentă că, în condiţiile suspendării obligatorii, nu subzistă premisele care au determinat încă de la început nevoia
instituirii cauţiunii: (1) asigurarea, în favoarea creditorului a unei sume de bani
care să acopere daunele suferite ca urmare a întârzierii executării silite prin
efectul suspendării; (2) limitarea folosirii abuzive a acestui mijloc procesual de
către debitorii rău platnici61. În mod legitim ne întrebăm dacă, în cazul în care
hotărârea sau înscrisul ce se execută nu constituie un titlu executoriu, în cazul
în care înscrisul care se execută a fost declarat fals printr-o hotărâre judecătorească dată în primă instanţă, în cazul în care debitorul face dovada cu
înscris autentic că a obţinut de la creditor o amânare sau că beneficiază de un
termen de plată- se poate presupune de plano că nu vor fi suferite daune (fie ele
şi morale) de către creditor? Răspunsul la această întrebare trebuie să fie negativ din punctul nostru de vedere. Pentru demonstraţie, să luăm de exemplu,
situaţia în care executarea silită s-a pornit în temeiul unei hotărâri/unui înscris
care potrivit legii nu este titlul executoriu. Această situaţie presupune un motiv de
respingere a executării pe motivul nerespectării prevederilor art. 665 C. pr. civ.
Este clar că, în ipoteza în care s-a încuviinţat, executarea în pofida acestui viciu
legal, creditorul poate considera temeinice solicitările sale; în cazul în care,
formulându-se contestaţia la executare se solicită suspendarea executării pe
motivul lipsei titlului executoriu valabil, se pune problema revizuirii garanţiilor
juridice acordate în favoarea creditorului pentru ocrotirea drepturilor şi
intereselor sale.
Alin. (6) arată procedura de judecată a cererii de suspendare a executării,
menţionând că părţile vor fi întotdeauna citate la judecată iar judecata se va
finaliza cu o încheiere ce se poate pronunţa chiar şi înaintea termenului fixat
pentru judecarea contestaţiei, împotriva încheierii existând doar calea de atac a
61

Octavian Popescu, Dobre Călin, op. cit., p. 96.

38

Contemporary legal institutions

apelului ce se poate exercita în 5 zile de la pronunţare pentru partea prezentă,
respectiv de la comunicare pentru partea absentă. Prevederea conform căreia
părţile vor fi întotdeauna citate nu trebuie să fie interpretată ca o regulă imuabilă, ci, mai degrabă ca o regulă de principiu care îşi găseşte excepţia în alin. (7)
ce indică posibilitatea instanţei de a soluţiona cererea şi fără citarea părţilor.
Efectele soluţionării contestaţiei la executare prezentare în lumina
Codului de procedură civilă şi în lumina Legii nr. 138/2014
În mod logic, secţiunea din Codul de procedură civilă dedicată instituţiei
contestaţiei la executare este finalizată de un text de lege care sintetizează
efectele juridice pe care le aduce soluţionarea contestaţiei la executare. Art. 719
C. pr. civ., alin. (1) enumeră efectele soluţionării contestaţiei la executare în
funcţie de tipul contestaţiei avută în vedere (contestaţie la titlu sau contestaţie la
executare propriu-zisă). În acest sens, alin. (1) stabileşte: Dacă admite contestaţia la executare, instanţa ţinând seama de obiectul acesteia după caz va îndrepta ori va anula actul de executare contestat, va dispune anularea ori încetarea executării înseşi, va anula ori lămuri titlul executoriu. Trebuie să observăm că efectele enumerate, produse în funcţie de tipul contestaţiei la executare
care se aplică, devin incidente dacă se admite contestaţia la executare. În revers,
alin. (3) indică faptul că, dacă este respinsă contestaţia, contestatorul poate fi
obligat, la cerere, la despăgubiri pentru pagubele cauzate prin întârzierea
executării, iar când contestaţia a fost exercitată cu rea credinţă, el va fi obligat
şi la plata unei amenzi judiciare de la 1.000 la 7.000 de lei. Din modul de
exprimare al legiuitorului rezultă că respingerea contestaţiei nu antrenează ipso
factum, în sarcina contestatorului, plata de despăgubiri/amenzi judiciare. Plata
de despăgubiri/amenzi judiciare poate fi antrenată doar în condiţiile formulării
unei cereri în soluţionarea căreia se va dovedi, din nou, suveranitatea instanţei
prin exercitarea principiului rolului activ62.
Cu privire la acest din urmă aspect, nu trebuie să omitem faptul că, principiul rolului activ în materia executării silite priveşte atât instanţa de judecată,
cât şi executorul judecătoresc (art. 627 C. pr. civ.), art. 719 conţinând unele
reglementări de principiu privitoare la activitatea sau lipsa de acţiune a executorului judecătoresc. Cu titlu de exemplu, alin. (5) menţionează că Dacă contestaţia este admisă, executorul judecătoresc este obligat să se conformeze
măsurilor luate sau dispuse de instanţă iar în temeiul alin. (7), observăm că, în
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cazul în care constată refuzul nejustificat al executorului de a primi ori de a
înregistra cererea de executare silită sau de a îndeplini un act de executare
silită ori de a lua orice altă măsură prevăzută de lege, instanţa de executare va
putea obliga executorul, prin aceeaşi hotărâre, la plata unei amenzi judiciare
de la 1.000 lei la 7.000 lei, precum şi, la cererea părţii interesate, la plata de
despăgubiri pentru paguba astfel cauzată. Sancţiunea amenzii judiciare (de la
1.000 la 7.000 de lei) prevăzută alternativ cu sancţiunea despăgubirilor este
prezentă atât în alin. (3), cât şi în alin. (7) cu diferenţa persoanei în sarcina
căreia pot fi dispuse [contestator în cazul alin. (3) şi executor judecătoresc în
cazul alin. (7)]63.
Legea nr. 138/2014 modifică prevederile art. 719 în pct. 8 referitor la consecinţele refuzului executorului judecătoresc de a proceda la realizarea actelor
de executare silită dispuse. În forma sa iniţială, alin. (8) al art. 719 indica faptul
că, instanţa este abilitată sa intervină în următoarea manieră: În situaţia
prevăzută la alin. (7), instanţa va solicita încheierea prevăzută la art. 664
alin. (1) sau, după caz, actul care constată refuzul executorului judecătoresc de
a îndeplini un act de executare silită ori de a lua altă măsură prevăzută de lege.
Constatând refuzul executorului judecătoresc de a-şi îndeplini obligaţiile
aferente procedurii executării silite, instanţa de judecată poate aplica sancţiunile
amenzii judiciare sau despăgubirilor (evident, atunci când acestea sunt solicitate) însă, în acest sens trebuie să solicite, după cum indică textul Codului de
procedură civilă, încheierea care atestă decizia executorului judecătoresc de
înregistrare a cererii de executare şi de deschidere a dosarului de executare sau,
mai concret, actul care atestă refuzul executorului judecătoresc de efectuare a
actului de executare silită stabilit în sfera competenţelor sale. Legea nr. 138/2014
propune, în art. I, pct. 39, o altă perspectivă asupra problemei, stabilind că, În
situaţia prevăzută la alin. (7), instanţa va solicita actul care constată refuzul
executorului judecătoresc de a primi ori de a înregistra cererea de executare
silită, de a îndeplini un act de executare silită ori de a lua altă măsură
prevăzută de lege.
Suntem de părere că noua reglementare se distinge prin simplificarea procedurii şi aportul clarităţii. Astfel, constatând refuzul nejustificat al executorului
judecătoresc – ilustrat în alin. (7) – instanţa are în atribuţiile sale doar posibilitatea solicitării actului care constată refuzul executorului judecătoresc, fiind
exclusă ipoteza stabilită în reglementarea anterioară propusă de Codul de
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procedură civilă – aceea de a solicita încheierea prevăzută de art. 664, alin. (1).
Este firească o asemenea prevedere dacă luăm în considerare modificarea adusă
prin Legea nr. 138/2014 inclusiv în materia reglementată de art. 664 – înregistrarea cererii de executare. Conţinutul acestui din urmă text de lege a fost
modificat urmând acelaşi spirit al simplificării legislative de la varianta
prescrisă de Codul de procedură civilă: De îndată ce primeşte cererea de executare, executorul judecătoresc, prin încheiere, va dispune înregistrarea
acesteia şi deschiderea dosarului de executare sau, după caz, va refuza motivat
deschiderea procedurii de executare. (2) Încheierea prevăzută la alin. (1) se
comunică de îndată creditorului. În cazul în care executorul judecătoresc refuză deschiderea procedurii de executare, creditorul poate face plângere, în
termen de 15 zile de la data comunicării încheierii prevăzute la alin. (1), la
instanţa de executare; la versiunea avansată de Legea nr. 138/2014: De îndată
ce primeşte cererea de executare, executorul judecătoresc va dispune înregistrarea acesteia.
Concluzii
Legea nr. 138/2014 aduce modificări cadrului procesual civil menit a
reglementa aspectele referitoare la contestaţia la executare silită (respectiv
cadrului legal cuprins în art. 711-719) însă fără a modifica acele trăsături care
oferă instituţiei contestaţiei la executare caracterul specific. Deşi în mod vizibil
analiza noastră a fost orientată spre cadrul procesual civil enunţat anterior,
cercetarea subsidiară, de detaliu, este direcţionată spre modificările aduse prin
Legea nr. 138/2014. Cu alte cuvinte, lucrarea noastră, poate fi sintetizată ca o
analiză comparativă între două cadre legale cavasi-suprapuse- cadrului legal
reprezentat de art. 711-719 C. pr. civ., îi este corespondent un alt cadru legal,
cuprins în art. I, pct. 34-39 din Legea nr. 138/2014. După cum este necesar în
orice demers ştiinţific prescris în dimensiunea juridică, am avut în vedere modificările legislative enunţate de Legea nr. 138/2014 care privesc în mod conex
instituţia contestaţiei la executare silită, însă, fără a căror observare este imposibilă evaluarea critică a dispoziţiilor legale aplicabile în materie – evaluare pe
care am desfăşurat-o în rândurile de mai sus. În consecinţă, am reiterat cadrul
legal modificat şi prin raportare la art. 200 C. pr. civ. – referitor la verificarea
cererii şi regularizarea acesteia, art. 632 – care stabileşte domeniul de identificare a titlurilor executorii sau art. 664 – ce reprezintă sediul materiei pentru
înregistrarea cererii de executare.
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THE LEGAL PROCEDURE AND THE
CONSEQUENCES OF LABOR MIGRATION
IN REPUBLIC OF MOLDOVA
Mariana BORDIAN, Doctor of Law
State University of Moldova
Abstract
The reflections on the ability of individuals to recognize common objective
and subjective causes of migration for employment purposes, and on the social
and legal conditions for achieving, we highlight a few key issues. This article is
to elucidate the substantive and procedural clashes, including the impact of
migration for employment purposes on the businesses that require foreign labor.
Keywords: labor migration, invitation, return, migrant workers, temporary stay.
Introduction
Migration today, regardless of the connotations purpose, statements,
apparently paradoxical, and that each person must find his kind of work in their
homeland, to capitalize on the potential in the country, not to create a
disagreement and to not condition premises objective on favoring cheap labor,
contradict to democratic principles and values.Those facts lead us to a point of
view that migration can be best understood as a necessity of social life or as a
reflection of the right to work, and its essence is connected more to the
congruence with the principles of morality and justice than by incorporating
orders and threats.
The purpose of the article
This research highlights the administrative steps and the legal consequences
of migration for work purposes. Determination of the the subjects participating
in the legal employment of aliens and highlighting the legal problems of
material and procedural mater, which strangers and potential employers in
employment are facing.
The methods and materials used
This study is the analysis and synthesis of legal provisions on the functions
and jurisdiction of state institutions on migration with employment purposes.
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On the basis of the research we held the legal norms and the case study on
migration with employment purposes.
Results and discussion
The research studies are of the view that labor migration deals mainly with
the purpose of migration segment. There are people who migrate temporarily
for labor purposes. The state, for the security of its own citizens, didn't left the
Moldavian migration phenomenon to chance, but has developed an austere
regulatory framework, the implementation of which is attributed to state
institutions. Thus they monitor, who is leaving, where they go, gender, age
persons, field of activity etc. The Ministry of Internal Affairs (MIA) is
concerned, in particular by monitoring foreigners entering the Republic of
Moldova. It was found that the main reasons for migrants coming to Moldova
are: the purpose of employment, family integration, study activities, religious
activities. This category of people is targeted by MIA, therefore about 20
thousand people are documented in various aspects. In terms of gender ratio,
usually in Moldova, as in other countries, men are the most active. Around 60%
of the migrants arriving to us are men and 40% – women. In Moldova, 60% of
migrants are coming for employment purposes, and 40% for studies or family
reintegration.
Within MIA, the institution that handles the migration phenomenon, is the
Department of Migration (BMA), which is a structure that is working with
foreigners and have a civilian staff with the capacity of civil servants.Foreigners
who come to Moldova are treated from the start, as people positively intended.
Although, lately, there has been more action to facilitate and simplify the
documentation of foreigners, to ensure both the documentation and the
measures of protection and security of foreigners working in Moldova,
however, documentation remains difficult, and sophisticated.
The legal framework governing the migration process provides the
simplification of documentation procedures, and also working with foreigners
carried out by civilian staff of MIA and BMA tends to get closer to people's
needs. Most foreigners do not know enough the documentation system in
Moldova. At least 5-6 structures participate in documenting foreigners. This
overlap of responsibilities and the need to coordinate and monitor the activity,
which sometimes requires additional time is disturbing for Moldovan citizens,
but also for foreigners.
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Specialized institutional framework which ensures the migration process
is the Department of Migration which is an empowered structure for receiving
the package of documents and issue a final decision. The Moldovan citizen or
foreign citizen can not follow the whole procedure documentation and can not
appreciate all stages. Is a transparent collaboration, avoid duplication of tasks of
various institutions.
Although the Republic of Moldova has a high unemployment, migrants still
have chances to get a job. The right to work for a foreigner is carried out by the
National Agency for Employment of Moldova, an institution that has the
competence to examine requests for approval foreign guests for occupation and
filtering of requests in terms of needs of labor in the country.
The socio-legal dimensions of the labor migration has different connotations. The explanations of the labor migration experienced imbalances, often
economic, between countries of destination and origin. Furthermore, in terms of
quantity, it is believed that the central labor migration is the cheap, imported,
foreign labor, mostly for a specified period in order to carry out activities for the
local workforce wich is missing.Meanwhile, the developed countries have a
considerable power of attraction for the highly qualified staff in the less
developed countries, the staff that is needed to maintain the economic
competitiveness and maintain its pace în developing the society. We believe that
the transitional arrangement merely subordonates the individual's social and
economical, boosted through the freedom of movement, by cyclical political
visions regarding the EU enlargement, responding to some internal problems.
Moldovan state policy or rather the lack of coherent and comprehensive
policies in this area have been heavily felt by migrant workers. It is noteworthy,
however, the state's legal and administrative effort.
The facilitation of the labor migration meant the elaboration for a support
legislation that has been continually updated and improved, including aspects
such as the coordination of social security systems, public employment services
network establishment of labor and the recognition of the professional
qualifications. Meanwhile, the awareness of labor rights of the workers and of
the social security in the context of the free movement of the workers in Europe
is an important factor, although this does not solve the problems faced by
migrant workers. In addition, much of the responsibility for raising awareness
of the labor rights and social security of the migrant workers is carried by the
origin country, which is necessary to respond with appropriate public policies to
inform the migrant workers.
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The international experience in migration offers us solutions for preventing
possible discrepancies in this segment.
The existence of the secondary sector can be checked relatively easily,
validating the claims of the segmented labor market theory.
It is noteworthy that the lacking manpower sectors provided within the
bilateral agreements with Moldova includes the secondary sector very well.
Britain has proceeded differently in terms of bridging the workforce in the
secondary sector of the economy. Thus, after the failure of the public
communication plan regarding the liberalization of the labor market, the UK
has restricted the access of the workers and applied them a special system of
labor market access. The system shows that jobs are offered mainly in the
secondary sector (agriculture, food etc). On the other hand, a collaboration with
companies in the sector with the institutional environment has been confirmed
and the effective implementation of recruitment being done by organizations
which are active in the concerned sectors.
Italy is remarkable, however, through emphasized refusal of a country of
immigration status acceptance and is focusing on the excesive immigration
control, not doubled by on effective control on the labor market and especially
on the secondary sector.As a result, illegal labor has increased considerably
since the informal economy has contributed significantly to the labor market
access.
The labor recruiting programs from abroad have established a very low rate
and the excessive bureaucracy for foreigners' access to the labor market's has
led to defrauding the legal remedies.
The bilateral agreements concluded by the Republic of Moldova, put more
emphasis on preventing illegal immigration than on the movement of labor.
As a result, it shows that countries' economies have attracted workers from
the Eastern States, by domestic labor shortages.
In three countries – Germany, Britain and Spain, governments were directly
involved in providing the necessary workforce by implementing government
policies on recruitment, embodied in domestic programs, complemented by
bilateral agreements. For Italy, the authorities have tolerated the migration
phenomenon, which allowed, on one hand, to cover deficits of the workforce
and, on the other hand, to avoid pressure on the budgets of the social and health
insurance in the conditions of a significant development of the informal
economy and illegal work.
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The shortage of labor in the labor market of the country of destination is not
the only cause of migration of the workers from the east.
The perspective on migration, given by the cumulative causation is
particularly useful as it integrates migrant network theory, and the institutional
approach, applicable in all analyzed situations.
In general, the effects of the departure of the Moldovan workers on
Moldova are positive, in terms of sending remittances and acquirements of
professional skills that can be applied in the country as long as the workers
return.
In fact, the positive effects are often associated with the return and the
contributions that the returned migrants can bring to society. In this sense it is
perceived and the highly qualified staff leaving as a win in its return to the
country so far, in terms of capital gains and expertise to the Moldovan
economy.
The negative effects are associated, in particular, with the loss of highly
qualified personnel (and creating imbalances in the labor market, especially in
certain sectors), loss of overall active population, young and with the effects on
the family. On the country of destination, the effects are generally positive, both
by covering the labor market shortages, but especially through intake of highly
qualified human resources, with a significant contribution in the innovative
plan.
At the same time a niche strategy appears to be more successful than a
national strategy, to the extent that it can be addressed, accentuating the
professional categories of that are considered prior.
Lately, there is a considerable emigration of Turkish citizens for employment
purposes in Moldova.
This is explained by the fact that our country have effective economic links
with Turkey, by importing raw materials, machinery etc.
Assessing everything in terms of impact, removing the barriers to labor
mobility supports the hypothesis of a low permanent migration and the growth
of the circular migration.
The economy practically confirms the validity of the segmented labor
market theory, the network theory or cumulative causation.
Unlocking the potential of foreign migrants can be achieved through
relatively small investments in comparison to their contribution to the society,
but significant in a national policy of migration linked to the development
policy of the country.
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The purpose of employment migrations in Moldova has a positive impact
on the economy, but is valued incorrectly by the institutions of the state which
leads to the segment migration fraud.
I mentioned above that the legislation and the institutions in Moldova
which are dealing with the migration segment must apply legal rules without
discrimination and according to the principle of presumption of innocence.
For hiring foreigners to work in Moldova, the employer is obliged to register
vacancies to the territorial office of labor and to publish a notice of the vacancy in
the the media. If, within 5 working days, the office does not identify Moldovan
citizens who may fill the vacancies announced by the employer, the latter addresses
to the National Agency for Employment (NAE).
To invite foreigners in the Republic of Moldova for employment purposes
for a period of stay that exceeds 90 days, the employer is obliged to obtain a
favorable opinion of the NEA.
To obtain the favorable opinion, the employer or its empowered
representative shall submit to the NEA an approach, which argues the need to
invite foreign specialists, its qualification and work, the personal data of the
foreign specialist (name, day, month and year of birth, citizenship), passport
data (series, number, validity) and length of service.
Foreigners that are invited to work for the government or the central organs
of public administration specialists who arrived under the relevant agreements
to which Moldova is party and foreigners that arrived to work within
investment projects of interest to the national economy are exempt from the
need to obtain the opinion of the NEA.
Foreigners that arrived to work within investment projects of interest to the
national economy are exempt from the need to obtain the NEA opinion with
condition that the Ministry of Economy’s confirmation document is provided.
The alien who founded a company/organization/institution registered in
Moldova or its director and associate or shareholder of the company/organization/institution is granted the right to work without the approval of NEA.
To obtain the right to work and the right to temporary stay for labor
purposes for the immigrant worker, the employer or its empowered
representative, submits to the Immigration Office documentation within foreign
competent authority for foreigners a series of acts, including the individual
employment contract project which must contain: a) employee remuneration
and its equivalent in a conventional currency; deadlines and the manner of
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payment of remuneration for work during working hours (8 hours per day) and,
where appropriate, for overtime, at night or in adverse conditions; compensation for work on weekends and holidays; b) paid annual leave, other
supplements and allowances provided by law; c) method of payment for the
expenses from the country of origin to the country of destination; d) insurance
of adequate housing sanitary norms, supply conditions; e) medical insurance
(duration, who pays and which country's territory); f) insurance against
industrial accidents, compensation for damages and losses caused as a result of
accidents at work, transporting the injured or deceased to the home country,
investigation of work accidents and cases of occupational disease, and remittance
of respective documents to diplomatic missions consular offices accredited in
the country of origin.
The "employee obligations" compartment will include: a) compliance with
the destination country’s legislation; b) the rules of internal work, the manner of
keeping material values and documents; c) compliance with the labor discipline,
the rules of labor protection and technological discipline; d) performance of
employer related to labor activity; e) maintaining technological and commercial
secrets to the extent according to the law of the country of destination; f) material
responsibility for damages caused to the employer.
"General terms" shall include: a) the conditions for the extension and
termination of the individual employment contract before expiry of its validity;
b) the method of transfer of the earned income; c) responsibility of the parties to
comply with the terms of the individual employment contract, the mode of
dispute resolution; d) taxation and size of salary deductions; e) the validity of the
individual employment contract, commencement and termination of employment.
The NEA notice has to assure the potential migrant with a green light for
his arrival and staying in Moldova. Accordingly he has the right to inside the
company of where he will work to take direct knowledge of the working
conditions. Although, the migrant has those rights, he cannot have these rights
because al BMA staff are basically "chasing" migrants for employment purposes,
qualifying the migrant’s staying in the company as an "illegal occupation" by
applying the provisions of Article 334 paragraph (2) of the Code of Administrative
Offences of the Republic of Moldova which regulates the violation of rules on
the employment of citizens or stateless persons. In this case, "labor activity by
foreign citizens or stateless persons, who are temporarily in Moldova without a
residence for employment purposes issued as established by law, is penalized
by a fine of 50 to 100 conventional units."
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This groundless assessment leads to the appearance of litigation and the
migrant is forced during the trial process to be in Moldova without the right to be
engaged in work, during which, if he would work, the employer should pay to the
budget social contributions, because according to Government Decision RM
no. 1000 of 13.12.2013 the amount of average monthly salary in the economy
forecasted for 2014 is approximately worth 4,500 lei. Namely its contribution to
the budget would be significant in this segment. In this case, all parties are at a loss.
The legal status of the migrant employee is limiting him over the right to
arbitrarily choose another job. Thus if he wishes to resign or to dismiss, he is
not entitled to be employed at another company. Încetarea raportului de muncă
atrage dreptul şi obligaţia migrantului de a părăsi ţara gazdă, iar angajatorul este
obligat să depună cerere la instituţia abilitată, pentru a fi retras permisul de
şedere cu drept de muncă. The Termination of employment attracts the
migrant's right and obligation to leave the host country and the employer is
obliged to submit the application to the institution empowered to withdraw the
employee’s residence permit with the right to work. Accordingly, the migrant
will not be eligible to engage in another job in that country and a potential
employer may request inviting him, as long as the previous work permit is not
withdrawn and is being active. The situation of the migrant for employment
purposes is complicated because it depends on "the will of the former employer"
to have his license revoked earlier. The procedure for obtaining a new residence
permit with the right to work is the same for a new employer.
So, when the migrant is coming in the country under the invitation to work,
his intention is excluded from practicing illegal employment, governing the
presumption of the employment purposes.
In other words, the period of preparing up the documents to obtain the
residence permit for employment purposes can not be qualified as a violation of
the law in the country that he has been invited. In Moldova, there are many
cases of this type, as confirmed by courts in lawsuits.
Conclusions
Foreigners have very limited knowledge or do not know their rights and
how to exercise them, but the representatives/civil institutions in the field of
migration with employment purposes are required and must apply legal norms
without subjective and tendentious interpretation.
Stating the fact that a foreigner is involved in employment activity it is
conditioned upon the establishing the elements which confirm that the employer
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has taken actions to employ foreigners. In other words, it is impossible to
impose penalties on the practice of alien labor activity without the potential
employer penalized as well. We conclude that it is impossible for a foreigner to
practice labor activity without being identified, and consequently sanctioned,
the subject who tolerated this work and received benefits in result of this work.
Between the foreigner that is working illegally and the employer there is an
intrinsic connection, therefore, in determining the penalty for the alien, the
infringement of the potential employer must be considered also, or, practicing
an illegal work necessarily involves two subjects, which depend on each other
and if the potential employer is not penalized, then the contravention components
are not met, and the foreigner can not be sanctioned. Without the pretence to
investigate exhaustively this topic, we reserve our right to approach this subject
through researching the component of the contravention in terms of contraventional
and administrative law in another study.
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PROFESSIONAL DEVELOPMENT
OF THE CIVIL SERVANT
Gheorghe GUŢU, dr., university lecturer, USM
Adrian MATCOVSCHI, lawyer
An important role in the governance sphere of activity is given to the
executive office performed and realized by the public administration. This
function is performed by the human factor working in the public administration
authorities and public institutions that realize the unit of action of the public
policies at the level of the state.
Accordingly, the administrative staff through which the legal provisions are
fulfilled forms the corpus of civil servants that are the most numerous and
important component of the public administration1.
Thus, we notice that the value of an administrative system consists both in
the material and financial resources available to it, and in its human potential,
especially. Taking into consideration that the fulfillment of political decisions
and the general socioeconomic progress depend, at a great extent, on the
functionality of the administrative system, the special attention that should be
paid to the training and professional development of the public administration
staff and to the follow-up of their individual and organizational career is
explainable.
In this sense, we will first try to find out the legal concept of professional
development of the civil servants, making reference to a series of legal norms
reflecting, in our opinion, the concept approached by us in this research paper.
As a first step, it is to mention that the professional training of the
administrative staff is a right, but also an obligation, in accordance with the
legal regulations. Thus, the right to professional training and professional
development of the civil servants is provided in art. 35 of the Constitution,
under the denomination of “fundamental right to training”, which, interpreted,
is to be understood that this right is also recognized to the civil servants who
have during their activity the right to learn, to participate in trainings, seminars,
workshops, etc. for the purpose of getting some abilities, thus developing
themselves and growing up professionally.
1

Sîmboteanu Aurel, op. cit., p. 38.
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In art. 9 (par. 1) of the Labor Code, this right is consecrated in a complex
form of right and obligation at the same time, because, in the case of the civil
servant, this right becomes the permanent education, for the purpose of
completing the professional training and the general training, a requirement
stated for the civil servant. Accordingly, we consider that the professional
training is in its most part a right, because two normative documents, important
in the life of a state, recognize this quality to it, and the public authority in
which the civil servants work has the obligation of supporting the civil servants
and to ensure to him optimal conditions for the improvement of his/her skills.
According to art. 22 of the Law no. 158 of 4 April 2008 on the civil service
and civil servant, and to the Decision of the Government of the Republic of
Moldova no. 845 of 26 July 2004 on the professional development of the civil
servants, the civil servants shall have the right and obligation to continuously
improve their abilities and professional training, and each public authority shall
be responsible of ensuring a systematic and planned process of continuous
development of the civil servant.
Consequently, we notice that the professional development of the civil
servant obtains also the quality of obligation, which related to the essential
feature of the human being of permanently developing, studying, forming skills
which would improve his/her personality and help to attain his/her aspirations.
The permanent changes taking place in the way of organization, activity and
performance of activities in the public administration represents a problem for the
public authorities. In this sense, the need arises to redirect the organization
towards the professional training and development of its own employee. In the
Republic of Moldova, the state policy in the sphere of professional development
of the civil servants is ensured on the basis of the Conception on the staff policy
in the civil service (approved by the Decision of the Parliament of the Republic
of Moldova no. 1227-XV of 18 July 2002). This document stipulates that the
democratization and consolidation of the civil service, as a totality of the public
authorities meant to fulfill the provisions of the Constitution of the Republic of
Moldova, should be performed by promoting and realizing the following
principles: humanism; legality; transparency; accessibility; social equity;
cooperation; stability and professionalism2.
2

Decision of the Parliament of the Republic of Moldova no. 1227-XV of 18.07.2002 on
adopting the Conception on the staff policy in the civil service//Official Monitor of the Republic
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In accordance with this normative document, the policy of continuous
professional development is provided as an activity of the civil servants, which
has the goal of ensuring the systematic and planned nature of the process of
deepening and updating of knowledge, development of skills and modeling of
attitudes necessary for the efficient fulfillment of the responsibilities relating to
the job, held office.
The professional development of the civil servants in the Republic of
Moldova is also regulated by the Law on the civil service and status of the civil
servant (art. 37 and 38), where the professional development of the civil
servants is ensured by: entities rendering services in the sphere of training, both
from the governmental and private and nongovernmental sectors: universities,
training centers, business schools, professional trainers by various types and
forms of internal training (within the public authority) and external training
(outside the public authority): seminars, conferences, short and long term
courses, remote training, tutorship, self-training, rotation of jobs, offices. But,
unfortunately, neither these normative documents delimit a legal, well conceived
definition of the professional development of the civil servants.
Another important normative document relating to the professional
development of the civil servants is the Government Decision no. 845 of
26 July 2004 „On the professional development of the civil servants”. That
Decision approves the Regulations on the professional training of the civil
servants, establishing the goal, basic tasks, principles, way of organization and
performance of the process of professional development of the civil servants,
the notion of system of professional development of the civil servants. The
most important is that the regulations do not confer a distinct notion to the
professional development, but only mention that it is performed by training
activities for the purpose of deepening and updating the knowledge, developing
skills and modeling attitudes/behaviors necessary for the efficient performance
of the duties of the held public office3.
We notice, as a result, that the legislation does not provide a general notion
for the professional development of the civil servant, this notion may be only
deducted from the set of norms in the given sphere, as a continuous activity
through which the civil servants enrich their knowledge, abilities, skills,
3

Decision of the Government of the Republic of Moldova no. 845 of 26.07.2004 on the
professional development of the civil servants, p. 2//Official Monitor of the Republic of
Moldova no. 132-134 of 2004.
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behaviors and working techniques in the administrative sphere, in which they
have a basic initial qualification, with a view to fulfilling at a higher level the
objectives and tasks assigned to them.
Equally, namely regarding the identification of a notion of professional
development of the civil servant, we will refer to the specialty literature, where
we find the general opinion of the specialist in human resources Cojocaru
Svetlana, who defines the professional development of the human resources in
the public administration, that activity of deepening and updating the
knowledge, developing skills and modeling the contents of the human resources
necessary for the efficient fulfillment of the objectives of their professional
activity4.
As distinct from this opinion, in the literature we find two terms that, by
their formulation, suggest different senses, but according to the explanations
given by the specialists in this sphere, they have similar contents. Accordingly,
these are professional training and professional development of the civil
servants. As regards the professional training, it involves other two components: professional training and professional improvement5.
As a result we see that two distinct notions arise, similar by their meaning
at the same time, between nevertheless there is a delimitation, observed yet
starting with 1958, when Henry Giscard established that a certain distinction
should be established between them: the training is the development of new
skills, while the development refers to the improvement of the existing skills.
Subsequently, in 1999, Radu Emilian similarly shows that the professional
training is a process of learning/training after which the employees obtain
theoretic and practical knowledge, new abilities and techniques that would
make their work more efficient6.
For these reasons, regarding the activity of the civil servants we deduct that
their professional training involves 2 important aspects, namely the professional
training on the basis of obtaining and assimilating theoretic knowledge by
studying in the sphere of public administration, governance management, civil
service management, etc., but also the professional development that involves
4

Cojocaru Svetlana. The strategy of human resources management in public
administration//Ph.D. thesis. Chisinau: ULIM, 2006.
5
Roşca C., coord., Human resources management. – Craiova: Ed. CeRTI, 2004, p. 95-98.
6
Cojocaru Svetlana, Tofan Tatiana, Frunze Oleg. Human resources management in public
administration. – Chisinau: AAP, 2011, p. 108.
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the deepening of knowledge, development of abilities, skills and competences
that have the purpose of making the administrative activities more efficient.
Thus, we get to the idea that the process of professional development
supposes the development of the career of the civil servant by a succession of
jobs, degrees and levels of training. Only in this way it is possible to train a
flexible corpus of civil servants having an advanced professional training that
would be able to work efficiently in various functions and offices7.
As it is known, to be employed in the civil service, the persons who come
to the contest should fulfill, among other required conditions, also the condition
of studies according to the nomenclature of offices.
Despite the fact that when getting the job the civil servant has the necessary
studies, he/she has the right and the public institution should support him/her in
benefiting from all the conditions created in our society for the continuous
raising of the professional training level and of the general knowledge level, in
correlation with the requirements of the technical-scientific, socio-economic
and cultural progress. For this purpose, the civil servants shall have the right to
follow certain forms of the higher university or post-graduate education, and to
benefit from paid or unpaid holidays for training courses or specialization
programs, in the country and abroad. Actually, it is impossible to conceive the
fulfillment of the civil service if its holder is not acquainted permanently with
the evolution of information, especially in his/her sphere of competence.
The problem of professional development is expressed in the French
doctrine by the syntagma “professional training”8 and this training is not
deemed to be a stage, it is deemed to be a process taking place during the entire
career of the civil servant, allowing him/her fulfill the current duties of the civil
service, to adapt to the requirements of the office in accordance with the
evolution of the new and multiple tasks and, at the same time, to be promoted to
higher offices.
Thus, we return again to the concepts of professional training and
professional development, and we establish that professional training is formed
by the totality of processes by means of which the civil servants acquire
knowledge, abilities, skills and behaviors necessary to increase the productivity
of the institution or public authority in the fulfillment of its duties and purposes.
7
8

Postolachi Marina. Serviciul Public. – Chişinău: Ed. Tehnica-Info, 2005, p. 54.
Emilian Radu. Human Resources Management. – Bucharest: Ed., 1999, p. 167.
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At the same time, we share the opinion that the professional training is the
activity of a preponderantly informative nature performed in educational
institutions or in public authorities, training centers in order to expand and
update the knowledge, develop skills and model the attitudes necessary to the
civil servants in their quality of administrative specialists, with a view to
increasing the level of efficiency of their professional activity, according to the
increasing demands generated by the technical-scientific process and by its
introduction in the public activity.
There are connections and interdependences between the two components of
the professional training, thus we establish that jointly with the training of the staff
for the public administration authorities, the development should be performed as
a periodical training activity that provides for the raise of the professional level in
short terms, having the goal of amplifying the knowledge, improving the abilities
and practical skills of administrative activity of the civil servants.
In this regard, the professional development is a systemic training process
by means of which the civil service employees are prepared for the performance
of the work activity by assimilating and developing professional skill9 in the
sphere of public administration. After passing certain specialized programs, the
civil servants improve their skills, knowledge, abilities, behavior and techniques
of work in which they already have a basic qualification, with a view to
performing at a higher level the objectives and task assigned to them.
The sustainable effect of the professional development of the civil servants
and public authority depends on the collective and individual approach adapted
to the essential principles laying at the basis of the performance of this
continuous process. It is essential that all the actors participating in this process
understand what is placed at their disposal, and which are the expectations, in
the end. The priorities should be identified and applied in accordance with the
principle directing the process of professional development. Consequently, in
accordance with art. 4 of the Decision of the Government of the Republic of
Moldova no. 201 of 11 March 2009, we identify the following principles that
lay at the basis of the professional development of the civil servant10:
9

Sîmboteanu Aurel, op. cit., p. 107.
Decision of the Government of the Republic of Moldova no. 201 of 11 March 2009 on
the enforcement of the provisions of the Law no. 158-XVI of 4 July 2008 on the civil service and
status of the civil servant, Annex 10//Official Monitor of the Republic of Moldova no. 55-56 of
17.03.2009.
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Observance of the right of the civil servant to professional development – each
civil servant shall be ensured equal possibilities of training, both in the country
and abroad, without any discrimination by reason of sex, age, nationality,
political option, religion, health, etc.;
Mandatory character of professional development – each civil servant should
be aware of the need to update his/her own knowledge and skills, to maintain by
means of continuous professional training his/her experience and qualification at
the level necessary for the efficient fulfillment of the job duties;
Orientation towards the needs of training – the training programs should
be, mandatorily, oriented towards the satisfaction of the individual development
needs (at the level of the civil servant), group development needs (at the level of
the subdivision) and organizational needs (at the level of public authority);
The decentralization of the continuous professional development process – the
public authorities shall have full competence in planning the professional
development activities, procuring training services, monitoring and assessing
the training of the civil servants;
Liberalization of the training services – the activities of continuous
professional development shall be organized in the conditions of free demand and
offer; each entity rendering training services shall be ensure free access and equal
possibilities of participation in the procedure of training services procurement.
Transparency – the procedures of performance of the process of professional
training should be clearly formulated, known and understood by each civil
servant; the costs and efficiency of training should be assessed transparently.
At the same time, taking into consideration the European orientation of the
Republic of Moldova and issuing from the fact that the modernization of the
public administration requires changes in the style, methods and way of work, we
shall establish that it is also necessary to follow a distinct series of general
principles applicable to the organization and development of the career of the civil
servants: efficiency principle – according to which the public authorities and
institutions have the obligation of ensure the attainment of the training objectives
with a reasonable consumption of resources; efficacy principle – according to it,
the training beneficiaries shall have the right to obtain results that are higher than
the allocated resources; coherence principle – the principle according to which the
rules instituted by law shall be generally applicable within the process of ensuring
the observance of the right and fulfillment of the obligation of professional
training and development of the civil servants; planning principle – all the public
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authorities and institutions shall have the obligation of initiating annually the
process of identification of the needs for training of the civil servants and to
establish the priorities in procuring the training services on the basis of the
identified training needs and available resources11.
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Abstract
The Law No. 149/2012 brings new regulations in the insolvency
proceedings, including setting some rules on the application of insolvency
proceedings to individual entrepreneurs. In the following paper there will be
analyzed some aspects related to individuals who are subjects of insolvency
law, the applicable procedures, the cases when the entrepreneur has the right,
or, on the contrary, is obliged to request the initiation of insolvency procedure,
his responsibility.
Keywords: insolvency, individual entrepreneur, bankruptcy, insolvency
procedure
During his business activity, the entrepreneur enters into various legal
relations with other protagonists of the economic circuit, most of them for
making profit. Most often these relationships take the form of contracts, namely
through them realizing production activity and movement of goods,
performance of works and services. Thus, the succes of commercial activities
depends on the business parteners, wether they perform their obligations in
time, according to the contracts. In particular, enforcement of pecuniary
obligations is important, whereas non-payment in term of the amounts of
money owed puts entrepreneurs in financial difficulty. Moreover, as businesses
most often rely on borrowed capital (les affaires sont l'argent des autres) 1, the
entrepreneur, in turn, will not have the funds necessary to pay his own debts.
Due to the interconnection between different participants to legal
relationships in economic activity, the infringement of obligations of payment
can cause harm not only to the creditor, but, consequently, to his creditors. The
problem of attitude towards the payment defaults arises early in development of
trade relations, thus still in ancient Roman law the first regulations on the
Stanciu D. Cărpenaru, Tratat de drept comercial român, Ed. Universul Juridic, Bucureşti,
2012, p. 665.
1
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situation of debtors were consecrated, which consequently founded the
institution of bankruptcy. Namely Roman law replaced the enforcement against
the person of the debtor with the execution against his property. Today,
insolvency proceedings should not be understood as punitive, it is not intended
to punish the debtor in financial difficulties, but it aims the effective satisfaction
of claims, as results from the Law no. 149/2012 on insolvency2.
As the law does not impose a minimum of assets that must hold individuals
engaged in entrepreneurial activities without establishing a legal person, his
debts being secured by his own assets, the situation of individual entrepreneur
being unable to honor payment obligations is of interest.
The legislator settled that legal norms seeking payment of the debtor’s
debts by the instrumentality of the insolvency institution are applicable to the
individuals who run businesses. According to Article 26 of The Civil Code,
individual has the right to begin his entrepreneurial activity without establishing
a legal person from the moment of state registration as an individual
entrepreneur or otherwise provided by law.
The law regulates the possibility for individuals to carry on business
without registration, namely by getting an entrepreneurial patent3. Peasant
farms that perform entrepreneurial activity in agriculture have the status of
individuals too4. According to Article 1 of the Insolvency Law No. 149/2012, it
applies to individual entrepreneurs, including entrepreneurial patent holders.
Chapter IX of the same law regulates the peculiarities of the insolvency of
peasant farms. So, insolvency applies only to individuals who have registered
as entrepreneurs, in one of the forms provided by law. There do not fall under
The Law on Insolvency persons exercising free professions or public interest
professions, lawyers, notaries, administrators of insolvency (although until
recently administrators of insolvency were registered as individual entrepreneurs,
but their work can not be considered as business, this confusion has been
eliminated by adopting the Law on authorized administrators5). The Romanian
Legea insolvabilităţii nr. 149/2012, Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2012,
nr. 193-197.
3
Legea nr. 93/1998 cu privire la patenta de întreprinzător, Monitorul Oficial al Republicii
Moldova, 1998, nr. 72-73.
4
Legea nr. 1353/2000 cu privire la gospodăriile ţărăneşti (de fermier), Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2001, nr. 14-15.
5
Legea nr. 161/2014 cu privire la administratorii autorizaţi, Monitorul Oficial al
Republicii Moldova, 2014, nr. 293-296, în vigoare de la 01.01.2015.
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legislator has directly excepted them from the insolvency proceedings, The Law
no. 85/2014 on insolvency prevention procedures and insolvency providing that
it applies to professional individuals which are subjects to registration, except
those exercising liberal professions. Liberal profession is defined as a
profession exercised by a person on the basis of professional qualifications, on
his own responsibility and independently involving intellectual activities of
customer's interest and serving the public interest. Typical for these occupations
are: the existence of a code of ethics, continuous professional training and
confidentiality customer relationship.
The insolvency process shall be instituted after filling an application in the
presence of a legal basis: the debtor's insolvency or over-indebtedness.
Indebtedness is a special basis required by law only if the debtor is a legal
entity responsible for its obligations within the limits of its assets.
It appears that the individual shall become the debtor in an insolvency
procedure in the cumulative presence of two conditions:
1) The legal status of entrepreneur
2) The insolvency – financial situation characterized by the impossibility to
honor pecuniary obligations in term.
The quality of the entrepreneur must exist at the time the application was
lodged. Entrepreneurial quality subsists during the period the person is
registered in the State Register of individual entrepreneurs (patent validity
period, as applicable). Thus, Article 31 of The Law no. 220/2007 on state
registration of legal entities and individual entrepreneurs, states that the
entrepreneur’s activity is considered ceased from the moment of its deletion
from the State Register. This, however, does not prevent a creditor to sue in the
court for debt cashing in ordinary civil procedure.
According to Article 31 of Law no. 220/2007, entrepreneur activity ceases
in case of death confirmed by a court judgment or a death certificate issued by
the competent civil status office. Accordingly, insolvency procedures can not be
sued against the heirs of the entrepreneur. If he died in a time after the
application has been submitted, but before the examination proceeding, the
court must stop the process, according to Article 36 (1) of The Law no.
149/2012. However, if the debtor dies after the initiation of insolvency
proceedings, the procedure will continue against the debtor's heirs, according to
the Article 36 (2).
The rule laid down in Article 26 (2) of the Civil Code, which states that the
person practicing entrepreneurial activity without state registration can not claim
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the lack of the status of entrepreneur, deserves attention. We wonder whether, in
determining the application of the institution of insolvency, priority is given to
doing business or confirming the legal status of the entrepreneur? Given the
interconnection and the domino effect of legal relations in the commercial sphere,
given the purpose of the insolvency process, which is collective payment of the
debts, due to the control over the debtor's assets in the insolvency process to
conserve and value them the more efficient, as well as some of the mechanisms
established in the insolvency law for ensuring the integrity of the property
(contesting legal acts concluded before) and the principle that the insolvency is
instituted in the interests of the creditors, we suggest that the procedure of
insolvency could be brought against the person practicing, in fact, entrepreneurial
activity, even without registration. In this case, the creditor concerned would first
have to file a lawsuit to ascertain the quality of entrepreneur of the individual, the
court would dispose the state registration of him as an entrepreneur, and after that
the insolvency procedure could be filed against. In this regard, we propose that
the Article 1(2) of the Law no. 149/2012 should be stipulated that this law is
applicable to legal persons, irrespective of type of ownership and legal form of
organization ... and individuals conducting business activities. An equivalent
provision is found in Romanian Law no. 85/2014 on insolvency prevention
procedures and insolvency, which provides in Article 38 Title II among the
categories of debtors which are subject of simplified procedure, any person who
carries out specific professional activities, who obtained the authorization
required by law to operate a business and is not registered in the special
registers; the application of this law to these individuals do not exclude sanctions
for lack of authorization or registration.
The aplication for the insolvency proceedings may be filled by the debtor or
by the creditors.
The individual entrepreneur is entitled to submit the application, if there is a
danger of default when, predictably, he will be unable to pay matured pecuniary
obligations. Moreover, the law obliges him to submit the application, if he
became insolvent. Corroborating Articles 14 and 136 of Law no. 149/2012, it
follows that individual entrepreneurs must address the insolvency court within
30 days from the date of default occurence, otherwise, on him shall duly apply
the legal regulations which set subsidiary liability for obligations arising after
this period, including criminal liability. Since the entrepreneur himself is the
subject of rights and obligations in legal relations, even if he employes an
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administrator or empowers otherwise a third party to perform legal acts in his
name and on his behalf, the last is not subject of the rules that provide liability
of the Executive body of the legal entity.
On behalf of the peasant household, the right and the obligation to file
application has the manager of the household. According to Article 232 of Law
no. 149/2012, the application on instituting insolvency process against the
household (farms) can be submitted by the manager of the household only with
the written consent of all its members. According to Law no. 1353/2000 on
Peasant Farms (farms), the manager of the household is the founder, so the law
makes difference between the founders and the other members. The Law on
insolvency also indicates the founder as governing body of peasant farm which
is subject of liability, not its members. These regulations regarding the peasant
farm manager create him a difficult situation, so he will not be able to submit
the application without the consent of all members, and meanwhile he shall bear
liability, as results from the articles 14, 136, 233, 247 of Law no. 149/2012.
The legislator makes a confusion when, in article 1 of the Law no. 149/2012
provides that it applies to individual entrepreneurs and in article 247 indicates
as members of the governing bodies of the debtor the natural person who
practices individual entrepreneurhip and the founder of the individual enterprise
or of the peasant farm. Also, the rules of law governing the peculiarities of
insolvency of peasant farms set that the debtor in insolvency proceedings would
be the peasant farm itself, which, according to Law no. 1353/2000 is not
endowed with legal personality and has the status of a natural person, the
peasant household members bearing unlimited joint liability for its obligations
with all their property. Moreover, it is not clear either the legal standing of the
peasant farm members. We believe that the law should specify who are the
subjects of insolvency in case of the peasant farms and the collocations about
the individual enterprises should be eliminated from the Law no. 149/2012,
since the legislator excluded this form of organization, with the entry into force
of Law no. 220/2007 on state registration of legal entities and individual
entrepreneurs.
The Romanian legislation settles a similar organization form of individual
businesses, that is family enterprise6 – economic enterprise with no legal
Ordonanţă de urgenţă nr. 44/2008 privind desfăşurarea activităţilor economice de către
persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale şi întreprinderile familiale, publicată în
Monitorul Oficial nr. 328 din 25 aprilie 2008.
6
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personality, organized by a natural person, entrepreneur, with his family and the
Law no. 85/2014 – procedures to prevent insolvency and insolvency – indicates
the members of the family enterprise as debtors in the insolvency procedure.
The law provides that after the initiation of insolvency proceedings against
individual entrepreneurs and farmhouses follows the simplified procedure of
bankruptcy without first applying the observation period. Bankruptcy means
egalitarian and collective insolvency proceedings for liquidation of assets to
cover the debtor’s liabilities. We will not insist here upon the components of the
receivable mass of the entrepreneur (will be subject of other studies), just note
that, as a natural person, the individual entrepreneur is liable for his obligations
with all his patrimony, except for goods which, according to the law, can not be
pursued (article 27 of the Civil Code). The Moldovan legislation does not
regulate patrimony of affectation, a theory that has its origins in German law
and provides a patrimonial mass affected to a specific purpose. In Romania, by
the G.U.O. no. 44/2008 was first consecrated the patrimony of affectation as a
set of goods intended for the entrepreneur’s business7. According to this
normative act, patrimony of affectation represents all the assets, rights and
obligations of individuals intended for performing an economic activity,
constituted as a distinct part of the hole patrimony, separated from the general
gage of their personal creditors. However, assets of affectation do not offer
entrepreneurs the benefit of independence of this patrimony for his debts, as it
is maintained the subsidiary liability of the individual entrepreneur (holders of
individual enterprises, family business members) for the obligations, in
addition, with the entire patrimony. The Law no. 149/2012, however, alludes to
a separation of patrimony, by stipulating in article 234 that the farm members’
goods and property assets which are not joint ownership are not to be included,
respectively, are excluded from the debtor mass.
From the realities of commercial activities we must admit that financial
difficulties are not always due to entrepreneur’s fault and should not necessarily
lead to its disappearance as a subject of entrepreneurial activity. Rather it would
be appropriate to try to save entrepreneurs, this would have beneficial
consequences for creditors, as they may have more chances to collect their
moneys, even later, than during bankruptcy proceedings. It is gratifying that the
Zaira Andra Bamberger, Aspecte legate de evoluţia noţiunii de patrimoniu în contextul
societăţilor/profesioniştilor unipersonali, în materialele Conferinţei Instituţii juridice contemporane în contextul integrării României în Uniunea Europeană, ed. a VI-a, Ed. Universul
Juridic, Bucureşti, 2012.
7
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legislature has provided in article 136 of Law no. 149/2012 the possibility of
applying the restructuring procedure in the entrepreneur’s activity whether,
after the simplified procedure of bankruptcy, it appears that he has recovery
capabilities that would lead to his solvency.
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INTERNATIONAL REGULATIONS CONCERNING
CRIMES OF HONOUR. PECULIAR ANALYSIS
OF THE SYRIAN CASE
Maria Beatrice BERNA*
Abstract
The non-binding initiatives deployed under the aegis of the United Nations
Organization in the field of human rights were not sufficient for the universal
implementation at the international level of the request of respecting women’s
rights as human rights. The present study advances the scientific objective of
presenting the cultural-juridical peculiarities of the institution of crimes of honour
in the manner in which they are exposed within Arab States. The results pursued by
undertaking a multidisciplinary research regarding crimes of honour consists in
underlining the up-to-date character of crimes of honour and in surprising the
characteristics of crimes of honour in situations of armed conflict (the case of
Syria). The relevancy of the research of crimes of honour reside in reiterating the
thesis of violating women’s rights as human rights by virtue of cultural relativism
in the context of the Arab society. Our analysis has associated the study of cultural
relativism with the problem of the legal transplant from the legal framework of
Western States of the institution of crimes of honour. The two studied aspects: the
aspect concerning cultural relativism and the aspect concerning legal transplant are
presented in connection because the institution of crimes of honour has been
assumed (by means of legal transplant) from the legislation of Western States and it
was maintained in time by the legislation of Arab States as it is compatible with the
cultural climate of the Arab community. The presentation of the legal instruments
that regulate, in Arab States, the institution of crimes of honour, was achieved by
means of the comparative method.
Keywords: crimes of honour, women’s rights, patriarchal structures, cultural
relativism, armed conflict
Introduction
The paper aims to reveal the juridical and cultural peculiarities of crimes of
honour, pursuing the pattern of the juridical conceptualization of Arab States.
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We have identified the crimes of honour as a peculiar application – of juridical
and cultural nature- of the principle of cultural relativism. The thesis of cultural
relativism contextualizes the content and the signification of human rights
based on the religious and cultural peculiarities of the membership community
of the individual. The Declaration and the Plan of Action adopted at Vienna in
1993 upheld, in an universal manner, the fact that women’s human rights are
bound to be respected by virtue of their universal, inalienable and indivisible
character but the rationale exposed at the Vienna Conference has proven to be
non-comprehensive in the context of applying Arab customs and Islamic law.
The preservation, at present, of honour crimes in the legislation of Arab States
denotes two aspects: (1) on one hand, the custom of killing women on the
grounds of non-complying with the norms of conduct imposed through
patriarchal norms was sustained within the community, being integrated within
its identity; (2) on the other hand, the prevalence of crimes of honour within the
social sphere has generated a legal provision that encourages the conservation
of the practice of honour crimes by ensuring guarantees in favour of the
perpetrator under the guise of exonerating or mitigating criminal liability. The
structure of the paper follows the logic of demonstrating the cultural and legal
peculiarities of crimes of honour. Initially, the objective of the research was
turned towards the juridical individualization of crimes of honour by reference
to other institutions of law/doctrine like femicide, crimes of passion, domestic
violence. We have endoresd the thesis of the juridical autonomy of crimes of
honour by relating to the above mentioned institutions, and by advancing, in the
subsequent section of our paper, a definition of crimes of honour. The layout of
the cultural-juridical peculiarities of crimes of honour was developed in a
distinct section of our paper as they are exemplified by resorting to the
provisions of criminal law of several Arab States – thus being highlighted, at
the methodological level, the comparative and the hermeneutical methods
(as the presentation of the legal text is realized in an interpretive manner). We
have applied the cultural-juridical analysis concerning crimes of honour in the
context of the Syrian armed conflict observing that the sexual abuses to which
are subjected Syrian women during the armed conflict are not causes of
protecting women from crimes of honour. Confronted with the multiplication of
the phenomenon of crimes of honour at the social level, the obvious solution
consists in modifying the mental and behavioural patterns of the individuals
thus producing legal change. The connection between legal norms and cultural
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norms is visible by means of the following rationale: crimes of honour are
accepted within society according to the patriarchal norms and at the legal level
this aspect is highlighted by means of the criminal exoneration/mitigation
guaranteed in favour of the perpetrators.
On the juridical nature of the crimes of honour
Crimes of honour represents a peculiar application of cultural relativism
that comprizes major juridical implications in the sphere of protecting women’s
rights. The implications of cultural relativism in the realm of crimes of honour
are highlighted in a double sense: (1) on one hand, the social construct of the
female gender is subordinated in relation to the male gender construct; (2) on
the other hand, the cultural and religious specifics of the Orient make possible
the correlations between honour-female conduct and male responsability. The
correlation of the two premises of crimes of honour underline the hybrid and
contradictory character of justifying crimes of honour: if the female gender is
assigned an inferior status by comparison to the male gender then the image of
the woman who is the keeper of family honour is distorted and without
fundament. Even more clear, the conflicting character of crimes of honour
resides, from our point of view, in making women responsible for keeping
family honour associated with designating women a lower status; on the
contrary, men have a higher status by comparison to women but the community
accepts form men a conduct that does not comply with socio-religious norms.
The opposition is present in the approach of the subject of crimes of honour
including at the conceptual level, doctrinaire studies1 hence observing that the
wording crimes of honour designates, at its origins, an oxymoron, due to the
fact that the two notions: honour and crime cannot coexist in a rational manner.
Taking into consideration the intricate nature of honour crimes, we deem
that it is natural to systematize the problem of the autonomous existence of this
institution before proceeding to a scientific attempt of conceptual delimitation.
Retaking the idea under the aegis of which we have conceived the article,
crimes of honour represent a distinctiv application of cultural relativism. Arab
States promote the community doctrine thus placing the right to honour of the
1

Conseil du statut de la femme, Opinion. Honour Crime from Indignation to Action,
Quebec, 2013, p. 17. Dr.Pranab Kumar Rana, Mr Bhabani Prasad Mishra, Honour Killings – A gross
violation of Human rights & Its Challenges, International Journal of Humanities and Social
Science Invention, 2013, p. 24.
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Arab community in a higher position by comparison to women’s right to life.
Honour is manifested in Arab societies by the obligation of women to respect
the rules of conduct imposed by virtue of patriarchal thinking. Hence, crimes of
honour will have, according to the data offered by specialized studies, multiple
causes: the violation of dressing code, non-compliance with the norms of
modest conduct, engaging in love/sexual relations that are not accepted by the
male authority of the family2. Crimes of honour define the identity of Arab
communities being an indicator of the regional culture and an explanatory cause
for violating women’s human rights. The main instrument that serves to
promote, at the cultural level, crimes of honour, is of religious nature. Even if
the religious implications of the crimes of honour are denied by Islamic officials,
doctrinaire studies3 attest that there are some religious dispositions (Sura 4:15,
Sura 4:34) that create the premises of commiting crimes of honour.
The analysed juridical institution places in its center the notion of honour
that traditionally is attached to the female gender, thus it derives from the
manner in which the female accomplishes her duties of inferior status and from
the manner in which she respects the norms of conduct established by the
patriarchal elite. The issues that derive from the correct qualification of crimes
of honour must be investigated by reference to the way of understanding
honour. The latter is fulfiled within certain termes in which women respect the
ethical code of physical and mental behaviour imposed by the patriarchal
society and the consequences of complying or not complying with it will be
enforced by the male authority. The paradox of the situation clearly issues from
this point: honour belongs to the human community (weather it is family or
micro-community) and it must be accomplished/fulfiled by women (by complying
with the norms imposed by the patriarchal authority) being placed under
the male responsability and authority. Doctrinaire studies4 formulate the theory
of honour as property by arguing that in Arab States men exert a property right
upon the women of the community and, implicitly, they exert the right of
property upon the honour that community attaches to women. We deem that
the argument presented in the previously cited paper is fragile and lacks
Linda Edvardsson, Crimes of Honour – Females’ Right for Support in the Multicultural
Society, Malmo University, 2008, p. 14.
3
Ibidem.
4
Johanna E. Bond, Honor as Property, Columbia Journal of Gender and Law, 2012,
p. 202-256.
2
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theoretical rigour. First, the classical theory regarding property establishes that
the right to property is exerted upon the assets that may be assumed by means
of property right. In the given context, the right to property of men is
invalidated weather we refer to women or honour. Honour is not liable of being
obtained by means of property right because it designates an individual
perception (that a certain person may have upon itself) or a collective perception (in this case it is a feeling of appreciation that the membership
community has with regard to the individual). Likewise, men exert, according
to Arab social customs, a right of guardianship (supervision) in relation with
women belonging to the restricted community and family without exerting the
attributes of the right of property upon them. The hypothesis of exerting the
attributes of the right to property by the men of the community upon the women
would lead to the juridical situation of slavery according to the definition
enshrined in the provisions of the Convention of the Society of Nations of 1926.
The guardianship (wali) exerted by men upon women is justified by the fact
that women are culturaly presumed as having diminished legal acapacity and
the ways of exerting male guardianship consist in: restricting women’s right to
movement, limiting the possibility of freely choosing the future spouse,
restricting the right to work and to freely choose the wardrobe, etc. We observe
the fact that the violation of the code of honour represent, in essence, the
violation of the norms that derive from the guardianship that men exert over
women.
In another token, the autonomous character of the crimes of honour is also
noticeable in relation to the notion of domestic violence. The delimitation of
crimes of honour in relation to domestic violence is an aspect that is naturally
imposed due to the essential differences between the two categories – the cause
of producing violent acts. Thus, in the case of crimes of honour, the violation of
the ethical code (of conduct and of wardrobe) imposed by the patriarchal
society upon women represents the main rationale for violence meanwhile, in
the case of domestic violence, the causes are manifold and distinct from
protecting the honour of the community and of the family. On the other hand, it
is necessary to mention, amongst the resemblances between the two institutions
the fact that both represent a form of discrimination using the gender criterion.
Although mainly the female gender is affected, domestic violence and crimes of
honour may have male gendered victims. If in the case of domestic violence we
can anticipate the hypothesis of male gendered victims, we feel that the fact of
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identifying male gendered victims in the case of crimes of honour needs futher
explanations. As we have previously mentioned, crimes of honour are
characterized by means of breaching the norms of conduct that were imposed
by male authority within patriarchal societies. The violations (perpetrated by
men) of social norms that regulate the sexuality of men determines the
possibility of crimes of honour having male victims in a peculiar hypothesis:
homosexuality5. Another likeness between crimes of honour and acts of
domestic violence is originated within the cultural factor. In the case of crimes
of honour, the cultural factor has serious implications: norms of conduct are
established within the community by means of the patriarchal authority.
In other words, female subordination and the subjection of women to patriarchal
norms constitues aspects that characterize the identity of the extended
community. Cultural relativism is marked in this point. On the other hand, the
acts of domestic violence are not specific to a certain culture and do not bear the
mark of a certain human community. Domestic violence is highlighted amid
some mental and behavioural patterns that do not determine the identity of the
membership community but refer to mentalities that are transmitted from
generation to generation. We notice that the difference between domestic
violence and crimes of honour result from the fact that the assembly of beliefs
concerning the subordination of women is integrated in the community culture
(in the case of crimes of honour) meanwhile in the case of domestic violence,
the discrimination of women steems from aggressive mental and behavioural
patterns multiplied at the micro-social (family) level without being a component
of the identity of the extended community.
Crimes of honour distinguish themselves from femicide. In the attempt of
surprising the essence of a phenomenon that is so complex as femicide,
doctrinaire studies6 have concluded as follows: femicide represents the fact of
men murdering women for the single fact of being women. If we reiterate the
main explanations offered upon crimes of honour, we deem that, although the
majority of victims of crimes of honour are women, in certain situations (that
are strictely connected to homosexuality) men can become victims of crimes of
5

Nootash Keyhani, Honour Crimes As Gender-Based Violence In The UK: A Critical
Assessment, UCL Journal of Law and Jurisprudence, p. 264-165.
6
Azza Charara Baydoun, Cases of Femicide before Lebanese Courts, KAFA (enough)
Violence & Exploitation, 2011. Russel, D.E.H. and Harmes, R.A., Femicide in Global Perspective,
Teachers College Press, New York, 2001.
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honour. Thus, it is wrong to associate crimes of honours to femicide because in
the latter case the victims are exclusively women. On the other hand, femicide
has its origin in the feeling of hate towards women, the sole justification of
killing the victim resides in the fact that she is a woman. The killing of women
because they are women underlines a physical and a biological criterion and
only in subsidiary does enhance a cultural criterion. In fact, the physical and
biological dimensions are absorbed in the phenomenon of femicide: women are
considered as human beings of secondary evolution by virtue of mental and
behavioural patterns supported by patriarchal mentalities. Honour crimes
operate according to the rationale by virtue of which women have not complyed
with the subordinated role that was assigned to them by means of patriarchal
norms. Under these circumstances, the explanation of the difference between
femicide and crimes of honour is clearly shaped: femicide pursues to anihilate
women by virtue of a biological factor –that is associated with a cultural
factor; crimes of honour have the purpose of killing women by virtue of a
cultural factor –that of re-establishing the honour of the community and family.
The crimes of honour are mainly configured by cultural patterns, by using
some peculiar denomination: in Pakistan, the woman who has broken the code
of honour prescribed by society is called kari (black woman); in Turkey, the
concept seref designates the honour of the individual and of the community
(achieved by complying with the patriarchal norms of conduct) and namus
signifies female honour (that is intimately connected to male honour and the
latter translates by means of the ability of men to protect women in their sphere
of interest); in India, the marriage officiated sagotras (outside the caste) or
against the principles Khap Panchayats (the council of castes) may lead to
perpetrating crimes of honour7. Femicide pursues the killing of women because
they are women; there is the possibility that the killing of women is undertaken,
in the context of femicide, due to the cause that women refuse to comply with
the gender role prescribed by the male authority but, in this hypothesis, the
manner of conceiving the female gender role may be imposed by means of
mental and behavioural patterns that do not necessary coincide with the cultural
7

Maliha Zia Lari, A Pilot Study on: Honour Killing in Pakistan and Compliance of Law,
Aurat Foundation, 2011, p. 20; Derya Tekin, Victims of Law: The Efficiency of Turkish Penal
System on Honour Killings, Strategic Outlook, Adequatio Intellectus et Rei, 2012, p. 4; Government
Of India, Law Commission Of India, Prevention of Interference with the Freedom of Matrimonial
Alliances (in the name of Honour and Tradition): A Suggested Legal Framework, Report no. 242,
2012, p. 4-6.
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identity of the membership community of the individuals. In this case becomes
obvious the argument according to which, in the case of femicide, the cultural
factor acts in subsidiary unlike the crimes of honour in which the cultural factor
arrogates a preeminent position.
Doctrinaire studies8 advance the distinction crimes of honour-crimes of
passion thus applying the thesis of cultural relativism. Consequently, honour is
a peculiarity of the States of the Middle East and South Asia meanwhile
passion is the motif of the crimes perpetrated in the West. The above-cited
work aims to demonstrate the difference between honour crimes and crimes of
passion from a juridical and cultural point of view. On the juridical level, the
difference between honour and passion is obvious: honour generally constitues,
in the Arab system of law, an exonerating circumstance meanwhile passion
represents for the Western law system a mitigation element. On the cultural
level, the distinction between honour and passion is based on the distinction
between comunitarism and individualism. Honour is an aspect that affects the
entire community so that every male member of the extended family of the
victim is entitled to perpetrate crimes of honour whereas the notion of passion
evokes individualism thus- the intimate connection between the victim and the
perpetrator (the latter is, in most cases, the life partner of the victim). If the
juridical explanation of discriminating between crimes of honour and crimes of
passion is legitimated, the cultural explanation of the distinction between the
two categories seems debatable. We feel that both crimes of honour and crimes
of passion determine the result of the death of the female gendered victim
because of non-complying with the code of sexual conduct imposed by the
patriarchal authority. In both situations, the justification of crimes derives from
assignating an inferior status to women, the difference consisting in the fact that
female subordination is inserted within the identity of the membership
community (in the case of crimes of honour) whilst, in the case of crimes of
passion, female inferiority is maintained based on the mental and behavioural
patriarchal patterns that are tacitly accepted by community, without being
officially claimed as identity elements of the respective community.
The adhesion to the patriarchal norms that prescribe the subordination of
the female gender is stronger in the case of crimes of honour (hence the
possibility of the male authority to act against the victim even in the hypothesis
8

Lama Abu-Odeh, Comparatively Speaking: The Honor of the East and the Passion of the
West, Utah Law Review, 1997, p. 292.
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in which there is the mere suspicion of perpetrating a disgraceful act). In the
case of crimes of passion, the adhesion to the patriarchal norms is faded- as we
have already mentioned, the latter are imposed within the collective mental
pattern without being claimed as elements that are included in the identity of the
membership community. The thesis of cultural relativism is obvious in the case
of crimes of honour because the illegal action has the purpose of protecting the
cultural identity of the community and, subsidiary, of preserving family honour;
in other words, cultural relativism is underlined by immolating certain
individual human values (in particular, women’s rights) in order to preserve
regional culture. In the case of crimes of passion, the Western perspective upon
human rights promotes individualism so that women’s rights (as human rights)
are subordinated to the rights of men. Specifically, the individual act of
breaching the marriage rights of one’s spouse has the correspondent of the
indivdiual act of violating the physical and mental integrity of the victim.
We deem that crimes of passion that are specific to the Western system are the
expression of a specific relativism. The mitigation of the criminal liability of
men who surprise their partners committing adultery is justified at the cultural
level by the idea according to which women are bound to fidelity towards their
partner, being in the matrimonial power of the latter. Although this pattern of
thinking does not officially determine the identity of the membership
community of the individual (as is the case of crimes of honour), it is accepted
and tacitly promoted within society. The element of community – that is present
in the case of crimes of honour is replaced by the element of the group of men
that unilaterally enforces their interests within the membership community thus
indirectly breaching women’s rights. Taking into consideration the above
mentioned facts we can state that, in the case of crimes of passion, the thesis of
cultural relativism is applied in a specific manner, by means of mental and
behavioural patterns of patriarchal nature that transplant a specific cultural
relativism, essentially manifested by subordinating the female gender to the
male gender.
Some attempts of establishing definition patterns
The lines exposed above demonstrate the autonomous nature of crimes
of honour. The autonomy attached to crimes of honour – as a juridical
institution – uphold the definition process. Realizing the numerous attempts
of demonstrating the autonomous character of crimes of honour, doctrinaire
studies have underlined some features of crimes of honour that may constitue
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defining premises. In an opinion9, crimes of honour entail violent actions
against victims of female gender (including extreme actions like killing the
victim) in the situation in which the latter has committed an act that is
considered disgraceful by the membership community. The definition offers an
inclusive perspective upon honour crimes, enshrining any sort of violent action
oriented against a woman with the purpose of sanctioning her for violating the
norms of conduct established by the patriarchal authority. In a restrictive10
analytical vision, crimes of honour resume to killing the victim because she has
violated the norms of honour by adopting an immoral conduct/a conduct that is
deemed immoral. By relating to the definitions advanced above, crimes of
honour apply the thesis of cultural relativism due to the manner of
conceptualizing honour. Attaching the notion of honour to the female gender
derives from a peculiar cultural conception according to which women’s
conduct is subject to the evaluation of male as regards rightness. Crimes of
honour determines the death of the victim who did not comply with the female
ideal prescribed by the membership community – an ideal created by means of
patriarchal rules.
Comparative glimpse upon the regulations adopted in the field of
crimes of honour
Women’s rebellion against the honour code established by men is a fact
that mainly brings cultural implications. The social exclusion of women
coincides, from a legal point, with the formalization of crimes of honour in the
criminal legislation of Arab States. The incrimination of killing the female
population on criteria that depend of the non-compliance of women to honour
obligations represent, from our point of view, a riposte towards the punishing of
the perpetrators of crimes of honour than the establishment of a legal guarantee
concerning making perpetrators responsible. Identifying crimes of honour as
autonomous crimes in the content of criminal legislation of Arab States has the
vocation of validating patriarchal norms that subject women to honour codes; it
9
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has not the vocation of maximizing the protection of women that are victims.
By comparatively studying the criminal legislation of States that have
incriminated the killing of women because of honour reasons, we observe two
things: that the punishment for crimes of honour are symbolic and does not
have the role of discouraging perpetrators from engaging in crime activities and
that crimes of honour are presented as an exonerating factor.
It is worth mentioning that in the criminal legislation of States where
crimes of honour are a well disseminated phenomenon, crimes of honours are
not regulated in expresis verbis. The juridical qualification of acts that are
incriminated in the criminal legislation of Arab States as crimes of honour is a
product of an intricate process of cultural and juridical nature. The manner of
wording the legal content enshrined in the criminal texts that were studied is
mainly descriptive having the purpose of capturing the social situation of
patriarchy and the social situation of women subordination to honour codes
imposed by the male authority.
Exempli gratia, the Morrocan Criminal Code states in article 418 a
hypothesis of crimes of honour in which the penal liability of the perpetrator is
mitigated: Lesser penalties [in light of extenuating circumstances] shall be
applied to crimes of murder, wounding or beating, when committed by a
husband against his wife and her partner when he surprises them in the act of
adultery (in flagrante delicto). We have previously mentioned that the
provisions of article 418 of the Morrocan Penal Code represent a depiction of
crimes of honour – by refering to the situation in which the woman has
breached the honour code attached to her by engaging in extramarital relations.
Unlike other depictions of crimes of honour- that imply subjecting the victim to
physical and mental abuses for violations (real or presumed) of the rules of
conduct – the crime of honour regulated in article 418 of the Morrocan Criminal
Code refers to a proven violation of the code of conduct given the fact that the
main request for applying the cited text consists in the fact that the husband
must witness the adultery of the wife. In a similar vein, the Egyptian Criminal
Code establishes, in article 237 the penalty of 3 to 7 years of jail for the man
who kills his wife when surprised flagrante delicto committing adultery. This
disposition of the Egyptian Criminal Code does not apply in a nondiscriminatory manner as regards the gender criterion. In other words, as
follows article 237- its provisions are exclusively to the benefit of the husband
as the wife is not granted the same prerogatives. Also, article 277 of the
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Egyptian Criminal Code regulates in a different manner the circumstances for
perpetrating adultery by a man by comparison to the adultery perpetrated by a
woman: in the case of men, there is adultery only if it is committed within the
family home; in regard to women, the place where adultery is committed is
irrelevant11. In the same token, article 340 of the Jordanian Criminal Code
incriminates the killing perpetrated with the purpose of saving family honour in
the following terms: He who surprises his wife, or one of his [female] mahrams
committing adultery with somebody [in flagrante delicto], and kills, wounds, or
injures one or both of them, shall be exempt from liability. The provisions of the
Jordanian Criminal Code are subscribed to the logic of establishing a lighter
punishment regime in favour of the husband who catches his wife committing
adultery, thus invoking the cultural grounds of saving the honour of the
husband. The Jordanian Criminal Code extends the circumstances under which
a perpetrator may be exonerated of liability so that the perpetrator may interfere
both in the situation in which he catches his wife flagrante delicto commiting
adultery and in the situation in which he cathes one of his [female] mahrams
committing adultery. We feel that the extension of the legal exoneration
concerning the acts undertaken by the perpetrator in regard to the female family
members who broke the code of honour by commiting acts of adultery represent
the expression of extended male authority. The provisions of article 340 show
that by means of crimes of honour, men prove to be responsible for maintaining
the honour of their extended family, thus orienting their criminal action upon all
female relatives they take into guardianship. In the spirit of the regulations of
article 340 of the Jordanian Criminal Code are constructed the provisions of
article 98 – that ensures the mitigation of the punishment for the person who
commits a crime in a state of great anger resulting from a wrongful and
dangerous act on the part of the victim.
Pursuing the objective of maintaining the identity of the Iraqi community,
Saddam Hussein introduced in 1990, through article 128 of Law no. 111
regarding the Iraqi Criminal Code the following legal amendment: one may
formulate an appeal in case of a conviction for murder if that crime was
committed under the pretext of saving the family reputation or as a response to
a serious and non-grounded provocation coming from the victim. The legal
11
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amendment does not define the manner in which it operates; respectively, it is
undefined the expression saving the family reputation or a serious and nongrounded provocation coming from the victim. We admit this certain lack of
precision does not represent, per se, a limitation of the manner of applying the
provision of article 128 because the content of the previously cited article is
completed by the social norms regarding the ethical code and crimes of honour.
In the application of article 128, the legal provisions are completed by the
norms of conduct imposed by social means – a fact that constitues the
expression of the intervention of the cultural factor within the content of legal
provisions.
The Criminal Code of Algeria presents, in article 279, the mitigating
circumstances in which a spouse may committ acts of violence against another
spouse: Murder, wounding and beating shall be subject to excuse if committed
by one spouse against the other spouse or against his/her partner at the
moment of surprising them [in flagrante delicto] in the act of adultery. The
wording used by the criminal legislator of Algeria establishes the guarantee of
non-discrimination based on gender, thus giving the possibility of offering a
peculiar system of criminal liability in favour of the spouse (man or woman)
towards which the adultery was comitted. The correlation between the legal
provisions with the cultural specifics of the region leads to the conclusion
according to which the provisions of article 279 of the Criminal Code are not
non-discriminatory because, it is clear that article 279 is to the benefit of the
spouses of male gender. We observe the condition contained within the criminal
legislation of Algeria that the perpetrator witnesses the adultery of his
husband/wife flagrante delicto so that may operate the provisions of article 279
of the Criminal Code12.
Article 562 of the Criminal Code of Lebanon modified in 1999 establishes
as a mitigating circumstance the following premise: He who surprises his
spouse or one of his [female] ascendants or descendants or his sister in the
crime of adultery (in flagrante delicto) or in a situation of unlawful sexual
intercourse and unintentionally kills or injures one of them shall benefit from
12
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exemption of penalty. Unlike the Criminal Code of Algeria that has a neutral
wording and creates the appearance of gender equality, the Criminal Code of
Lebanon clearly refers to establishing legal guarantees in favour of the men
who commits acts of punishment concerning his female gender relatives who
violate the honour norms established within society. The legal situation evoked
in article 562 of the Criminal Code of Lebanon covers multiple manners of
breaching the cultural norms that establish female honour: (1) the situation of
women who are married to the perpetrator who violate the rule of the chastity of
marriage being caught flagrante delicto committing adultery; (2) the situation
of women who are not married and who are related to the perpetrator who
violate the rules of honour, being surprised flagrante delicto in engaging
unlawful sexual relations; (3) women who are liable of being punished for non
complying with the norms that establish female honour are either the wives or
the relatives of the perpetrator (ascendants, descendants, colaterals). The same
legal prerequisites with the ones mentioned in article 562 of the Criminal Code
of Lebanon are found in article 252 of the Criminal Code of the Sultanate of
Oman. The difference between the two legal provisions resides in the fact that
the criminal legislation of Oman regulates an alternative system of guarantees
in favour of the perpetrator of crimes of honour, the latter being liable of
punishment exoneration or of a reduction of penalty13.
Crimes of honour that are perpetrated in the hypothesis of catching the wife
flagrante delicto when committing adultery are sanctioned according to article
232 of Law no. 12/1994 of Yemen with 1 year imprisonment or the payment of
a fine. If this legal provision is visibley discriminatory towards the female
segment of the population, the final expression of the article aims to create the
appearence of gender equality by using a neutral wording this solution also
applies to every person who suprises one of his ascendants, descendants or
sisters in an unlawful act. The guise of gender equality previously evoked
results from the lack of coherence of the translation of the legal text: the official
English translation of the previously cited legal act allows the identification of
the gender of the perpetrator mentioned in the second thesis of article 232 of
Law no. 12/1994 by using the male possessive pronoun (his) – a linguistic
aspect that may be elided in the Romanian translation. The linguistic
13
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clarification determines the juridical clarification with regard to the manner of
regulating crimes of honour in article 232 of Law no. 12/1994: similar to the
criminal legislation of Lebanon, Law no. 12/1994 adopted by the Yemen
Republic distingushes between two categories of crimes of honour: (1) the
situation of catching the wife flagrante delicto in commiting adultery and
(2) the situation of surprising the ascendants, descendants or sisters flagrante
delicto in engaging unlawful sexual relations.
The comparative analysis of the criminal legislation of the States that
incriminate crimes of honour converge towards the general idea according to
which the legal framework presents in a diminished manner the phenomenon of
cultural relativism. Cultural relativism represents the main explanatory
paradigm of social relations within Islamic States, thus society being presented
as an autonomous entity that is separate from the individual – having a
rigurously configured cultural identity that exceeds the individual and his rights
(in particular if we refer to women’s rights).
The first tension legal-cultural that derives from the analysis of legal texts
consists in the incrimination of acts commited from reasons of honour exclusively
in the form of adultery and/or in the form of engaging in sexual unlawful
relations, thus leaving under-regulated/insufficiently regulated other practical
situations that may generate the death of the victim by violating honour norms
such as induced suicides. Doctrinaire studies14 have surprised a peculiar
phenomenon – honour suicides- that represent a social extension of crimes of
honour consisting in subjecting the victim to psychical violences, drastic diets,
placing harmful material (poison, arms) in the same room with the victim with
the purpose of determining her to take her own life. The phenomenon of honour
suicides has no legal equivalent although it is an emergent practice in the States
that promote crimes of honour, being an alternative to restoring the honour of the
family/community. Secondly, criminal provisions do not include other aspects of
crimes of honour like the harassment of the victim for non-complying with the
norms regarding wardrobe/conduct. Excluding these acts from the sphere of
criminal law, the socio-juridical situation of the victims is difficult: the acts of
harassment are usually the forerunners of the acts of killing and the lack of
juridical institutions that may allow the victim to react against the harassemnt
represents the premise of committing crimes of honour. On the other hand,
14

Ayla M. Kremen, Suicide in the Name of Honor: Why and How U.S. Asylum Law Should
be Modified to Allow Greater Acceptance of Honor-Violence Victims to Prevent “Honor
Suicides”, William & Mary Journal of Women and the Law, Volume 21, Issue 1, 2014, p. 213-236.

Maria Beatrice Berna

83

crimes of honour are regulated in the version of surprising the victim flagrante
delicto in an illegal sexual relationship although in the social reality crime of
honour are committed when there are rumors or suspicions connected to the
female sexual conduct. The premeditated character of crimes of honour that is
highlighted in social practice invalidates both criminal legal provisions refering to
catching the victim flagrante delicto and the criminal provisions refering to the
mitigation/exoneration of criminal liability taking into consideration the
provocative conduct of the victim. The correspondence between the legal and the
cultural framework in the field of crimes of honour is achieved in the sense of
guaranteeing in favour of the perpetrator, a legal advantage so that, from a
juridical point of view, the sanctions applicable to the perpetrator for crimes of
honour are minimum and, at the social level the fenomenon is thus upheld. The
scope of the criminal regulation of the Arab/Islamic States consists in
consolidating the community identity (by maintaining the practice of honour
crimes), thus reaffirming the quality of crimes of honour of being a peculiar
aspect of the thesis of cultural relativism.
The similitude between the criminal provisions that regulate crimes of
honour determine, in our opinion, the following issue: the norms that regulate
crimes of honour are the result of the operation of legal transplant or these are
exclusively the juridical expression of a common custom that is synthesized in
the thesis of cultural relativism? Legal transplant is a theoretical subject that is
very debated as it is connected to the manner of understanding and applying
legal provisions. Doctrinaire studies do not reach a consensus regarding the
theoretical sense and practical application of legal transplant, as there are some
opinions that conceptualize legal transplant as a manner of achieving linguistic
transfer of some juridical expressions in favour of which are going to be built
juridical structures that may offer steadiness15 or as the translation of a rule of
law or of a system of law from a State to another State or from a People to
another People16. The theoretical analysis upon the manner of practicing legal
transplant are manifold: (1) legal transplant expresses the consequence of
evolutionist theory given the fact that the internalization of some legal norms
15

Nigel J Jamieson, Legal Transplants: Word-Building And Word-Borrowing In Slavic
And South Pacific Legal Discourse, VUWLR, no. 42, 2011, p. 317-458.
16
Alan Watson, Legal Transplants: An Approach to Comparative Law 1993 apud Thi Mai
Hanh Do, Transplanting Common Law Precedents: An Appropiate Solution For Defects Of
Legislation In Vietnam (part 2), European Scientific Journal, December edition vol. 7, no. 26,
e – ISSN 1857- 7431, p. 52.

84

Contemporary legal institutions

derived from an external system of law is achieved by emulating that law system
by the receiving State; (2) according to the theory of limited legal automony the
law is a cultural-dependent product so that it cannot be transfered unless it is
transfered into a system that is similar from a cultural perspective17. In order for
the institution of legal transplant to have incidence within the context of crimes
of honour is necessary to adopt an integrated perspective, of hybrib nature
reuniting the two notions concerning legal transplant that are stated above. Thus,
the evolutionist theory regarding legal transplant is validated in the context of
honour crimes because the criminal legislation of Arab States has received,
during its formation, some influences coming from the part of Western criminal
norms. For instance, article 340 of the Criminal Code of Jordan was drafted
following the model of the French Criminal Code of 1810 and the Ottoman
Criminal Code of 1858 thus underlining the legal evolutionist theory. By
applying the legal transfer from the point of view of the legal evolutionist
theory, legal developing States take and internalize the legislative pattern of
some Western States – pursuing the purpose of aligning themselves to the
standards accepted by the West. Likewise, the theory of limited legal autonomy
applies to legal transplant in the case of the criminal legislation of States that
regulate crimes of honour according to the following rationale: the similarity of
criminal legal texts studied in the field of crimes of honour evoke a form of the
legal transplant because the respective laws have constituted benchmarks for
other States in the region – that embrace the same cultures and the subsistence of
the respective legal provisions in the field of crimes of honour may be explained
by reference to the cultural unity of the region. The connection between the two
explanatory theories regarding the nature of legal transplant becomes obvious in
the case of laws that regulate crimes of honour: initially, the manner of
regulating crimes of honour was assumed within the region of Asia and the
Middle East from Western States (France and Italy) – States that have
maintained at the social level mental and behavioural patterns that attested the
subordination of women in society with the aim of emulating some legal
Western patterns; subsequently, the legal provisions in the realm of crimes of
honour were upheld in the Asian region because they corresponded to cultural
norms that were developed at the social-religious level despite the fact that
within the Western States that have given those legal patterns, there was
17
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significant legal reform on this topic. By combining the two theories concerning
legal transplant and by jointly applying those theories upon the subject of honour
crimes result the following conclusions: the law may be transfered by taking into
consideration dynamic criteria but, it is necessary, so that legal transplant will
resist within the juridical system of the receiving State, that the transfered law
coincides (in content and in spirit) with its cultural norms.
Peculiarities of crimes of honour in the Syrian Armed conflict
In Syria, the situation of crimes of honour is featured by the existing crisis.
The Syrian criminal legislation is aligned to the pattern that was analysed before
in the sense that it offers a flexible sanctionatory regime in favor of the
perpetrators of crimes of honour. Articles 192, 242 and 548 illustrate the juridical
status of crimes of honour as it is mentioned in the Criminal Code18. From the
legal texts previously mentioned, article 192 approaches crimes of honour in a
direct manner, by mentioning them as exonerating and/or mitigating factors:
judges exonerate or reduce the punishment of a person if she commits crimes of
honour. It is obvious that the killing of a person on honour grounds benefits of a
peculiar criminal treatment due to article 548 that states the following: He who
surprises his spouse or one of his ascendants or descendants or his sister
committing adultery or illegitimate sexual acts with another person and he
unintentionally kills or injures one or both of them benefits from an exemption of
penalty. 2. The perpetrator of the murder or injury shall benefit from a reduction
in penalty if he surprises his spouse or one of his ascendants, descendants or
sister in a “suspicious” situation with another. Article 548 of the Criminal Code
of Syria establishes two distinct hypothesis: (1) the exoneration of punishment –
an institution that acts only if the perpetrator of crimes of honour commits the act
as a consequence of discovering flagrante delicto the adultery of his wife or of
his female relatives; (2) the reduction of penalty – a situation that is met only in
the hypothesis in which the wife or the female relatives of the perpetrator are
discovered in suspicious situations. In practice, the two situations appear as
hybrid hypothesis, by uniquely combining the two legal hypothesis so that the
perpetrator may be exonered of liability weather he discovers the adultery
flagrante delicto or he notices a suspicious attitude of the victim.
The emergence of the Syrian crisis had directly influences the socio18
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juridical status of crimes of honour. The state of armed conflict multiplies the
premises of perpetrating crimes of honour thus highlighting the risk of violence
against women. The situation of armed conflict19 and the killing of women on
the basis of honour are two inter-related aspects due to the following argument:
in situations of armed conflict women are liable of being subjected to sexual
violence and women subjected to sexual violence are considered dishonoured
being, consequently, liable of being subjectes to crimes of honour. Doctrinaire
studies20 observe the fact that rapes committed against women in situations of
armed conflict have generated crimes of honour on account of the communitary
perception of crimes of honour upon the acts of rape committed upon women- a
perception that is formed according to the belief that the victim, through her
provocative attitude, has determined rape. We must state the fact that the state
of armed conflict is not the main determinant of configurating the perception of
the Arab community according to which the victim (woman) is made
responsible for being raped. The social perception on the basis of which the
woman is made responsible for the sexual aggressions that she suffers existed
within the Arab community before the moment March 2011 when the state of
armed conflict was established in Syria. Nonetheless, we cannot deny the fact
that the state of armed conflict is the catalyst of rapes and sexual abuses upon
women because of the conditions that it entails (arrests, inquiries, torture
applied to the female population). From this evidence results the multiplication
of crimes committed by virtue of maintaining the honour and the identity of the
membership community.
The consequences of the interrelation between sexual abuses and crimes of
honour in the context of the Syrian armed conflict are highlighted at the legal
level. Doctrinaire studies21 retains the legal initiatives formulated by the UN
Security Council under the form of resolutions with the scope of stoping sexual
violences upon women and crimes of honour. The resolutions S/RES/1888
19
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(2009), S/RES/1889 (2009) and S/RES/1960 (2010) introduce the problem of
violences against women and children on the agenda of public authorities,
underlining the responsability of the latter of creating the necessary conditions
for respecting women’s and children’s rights in situations of armed conflict. In
the same token, at national level, were made some modifications concerning the
institution of crimes of honour so that the phenomenon may be controlled even
within the coordinates of the armed conflict. The legislative-decree no. 37
issued at 1st of July 2009 has modified article 548 of the Syrian Penal Code by
eliminating criminal exoneration in favour of the perpetrator of crimes of
honour and establishing a punishment of at least 2 years of imprisonment. The
legal modification brought by means of the legislative Decree no. 37/2009
upgrades the conditions of women victims of crimes of honour through the fact
that it eliminates the culture of impunity that subzisted under the aegis of the
former criminal regulation in the field of crimes of honour. Nevertheless, the
legislative modification is superfluous given the fact that the elimination of the
culture of impunity is mostly achieved at the formal level. Noticing this legal
limitation, it was adopted the Decree no. 1 of 3 January 2011 that establishes
the punishment for committing crimes to 7 years of imprisonment22. In the
context of the armed conflict developed in Syria, there were taken into
consideration, in order to be modified, the provisions concerning the children’s
situation. Law no. 11/2013 concerning the modification of the Criminal Code
with regard to the implication of children in hostilities establishes in the first
article the modifications brought by article 488 by inserting the following
requirements: (1) Anyone who recruits a child under 18 years old for the
purpose of involving him in hostilities or other related acts such as carrying
arms or equipments or ammunition or transporting it or implanting explosives
or using him on the check points or surveillance or reconnoitring or distraction
or using him as a human shield or for assisting the perpetrators and their
service in any form or other acts of hostilities, punished with temporary hard
labour from 10-20 years, and a fine from 1-3 million S.P (2) The punishment
mentioned in the previous paragraph is increased to lifetime hard labour if the
committed act caused a permanent disability to the child or he was sexually
abused or given drugs or any psychotropic substances, and the punishment
22
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becomes the death penalty if the committed crime caused the death of the child.
The influence of the armed conflict in Syria upon the frequency of crimes of
honour was determined by the preexisting climate of violence based on the
gender criterion at the national level. Doctrinaire studies23 notice the fact that the
situation connected to the armed conflict of Syria is not distinguished from other
situations of conflict in the matter of violence against women, rape being used as
a weapon of war with the purpose of de-constructing the identity of the attacked
community. The peculiarity of sexual violences against the female population
that are generated by the armed conflict resides in the fact that the deconstruction of the female identity in the Arab world mainly consists in denying
female chastity and, the result of identity-de-construction equates to the retort of
the community that is incarnated in crimes of honour. The difference between the
situation of Syrian women subjected to crimes of honour before the emergence of
the conflict and after the emergence of the conflict consists in the fact that after
the establishment of the state of conflict, acts like arrests and inquiries concerning
the female population determined the multiplication of the suspicion concerning
the breach of women’s code of honour by loosing their chastity- a fact that can
lead to perpetrating crimes for saving the honour of the family and of the
community. In other words, the acts of arrest, inquiries, torture of the female
population are presumed to be strictly connected to subjecting women to sexual
abuses from the part of public authorities. The assumptions concerning sexual
abuses committed against detainee women are enough to ostracize abused
women thus becoming irrelevant the issue of victim’s lack of consent. If before
the escaladation of the conflict, community considered that sexual abuses
committed against female victims are determined by the provocative attitude of
the victim, in the aftermath of the emergence of the conflict, the presumed
consent of the victim and the presumed state of provocation induced by the
victim become fragile taking into consideration the fact that it is well known,
within the community, the abusive behaviour of the belligerents (weather they are
representatives of the Government, representatives of the Islamic State or
representatives of the forces of opposition). Although the abusive conduct of the
belligerent forces is notorious as it is its goal (that of controlling the civil
population), the community keeps unspoiled its belief according to which crimes
of honour constitues the adequate remedy for punishing the lost of female
23
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chastity. We deem that this social conduct is built around the static social doctrine
of the manner of concieving culture. The Arab and, implicitly, the Syrian
community adopts a static conceptualization in reference to culture following the
same cultural benchmarks whatever the modification of the social situation. The
static vision concerning culture leads to some unjust social solutions – these
becoming obvious especially in the situation in which we observe the application
of crimes of honour upon women subjected to sexual abuses from the part of the
belligerents. After the emergence of the Syrian armed conflict, Syrian women are
subjected to a double limitation of their rights: (1) on one hand, the maintaining a
static vision upon culture promotes, within the Syrian community, an attitude of
female subordination and of charging women for sexual violences to which
women were subjected non-regarding the modification of the social situation
(armed conflict); (2) on the other hand, the belligerent forces exploit the situation
of the code of honour imposed on patriarchal premises and exert sexual violences
against female detainee with the aim of enfleebing the resistance of the adversary
and of de-constructing the identity of the opposing community.
Conclusions
Crimes of honour represent a juridical reality specific for the Arab world
that derives from cultural relativism (in the studied cases, crimes of honour are
mentioned by complex-patriarchal thought structures completed and sustained
through the dogma of Islamic religion); the cultural-juridical reality of crimes of
honour supresses women’s rights and leads us to the certification according to
which at present, the protection of women’s rights through the principle of sex
equality is a limited process due to cultural provisions. Likewise, the state of
armed conflict that exists in Syria produces modifications in the juridical status
of women because it enables the perpetration of crimes of honour admist the
use of sexual violence as a weapon of war. The introduction of the notion of
legal transplant in the analysis of the emergence, within Arab States, of the
institution of crimes of honour, determines another certification, according to
which, the incrimination of killing women based on honour was taken from the
legislation of Western States in the scope of aligning Arab States to the legal
standards imposed by Western States. At present, maintaining crimes of honour
is possible due to Arab culture –that is centered on conserving the (patriarchal)
identity of the community and on the violation of women’s rights. The
information that was exposed in our paper determine the following ideas:
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(1) the incrimination of crimes of honour in Arab States has responded to an
undeniable social reality by virtue of which women are subordinated to men,
being the keepers of a certain honour code that is derived from patriarchal norms;
(2) the incrimination of crimes of honour through the legislation of Arab States
does not have the aim of punishing the perpetrator of crimes of honour but it has
the scope of creating a legal framework that would ensure the exoneration/mitigation of the criminal liability of the perpetrator; (3) crimes of honour – as an
autonomous legal institution – were regulated with the scope of respond to static
customs that are contrary to human rights but the result was opposite to that of
protecting women’s rights as human rights. The main possibility of applying the
ideas that were exposed in the present study resides in underlining the actual
reality in the field of human rights: culture still represents a factor of limiting
women’s rights as human rights and the legislative modification in the sense of
consolidating the system of criminal punishments in the matter of crimes of
honour must be preceded by a modification in the mental and behavioural
patterns of individual and communitarian nature.
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REGLEMENTĂRI INTERNAŢIONALE ÎN MATERIA
CRIMELOR DE ONOARE. PRIVIRE PARTICULARĂ
ASUPRA CAZULUI SIRIEI
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Rezumat
Iniţiativele programatice desfăşurate sub egida Organizaţiei Naţiunilor
Unite în materia drepturilor omului nu au fost suficiente pentru implementarea universală la nivel internaţional a cerinţei respectării drepturilor
femeii ca drepturi ale omului. Prezentul studiu avansează obiectivul ştiinţific
al prezentării particularităţilor culturalo-juridice ale instituţiei crimelor de
onoare astfel cum acestea sunt prezentate în statele arabe. Rezultatele
urmărite prin demararea unei cercetări multidisciplinare asupra crimelor de
onoare constau în sublinierea caracterului actual al crimelor de onoare şi a
surprinderii caracteristicilor crimelor de onoare în situaţii de conflict armat
(cazul Siriei). Relevanţa cercetării crimelor de onoare rezidă în reiterarea
tezei încălcării drepturilor femeii ca drepturi ale omului în temeiul relativismului cultural în contextul societăţii arabe. Analiza noastră a asociat studiul
relativismului cultural cu problema transplantului legal al instituţiei crimelor
de onoare din legislaţia statelor vestice. Cele două aspecte studiate: aspectul
relativismului cultural şi aspectul transplantului legal sunt prezentate în
conexiune deoarece instituţia crimelor de onoare a fost preluată (pe calea
transplantului legal) din legislaţia statelor vestice iar aceasta a fost menţinută
de-a lungul timpului în legislaţia statelor arabe deoarece este compatibilă cu
climatul cultural al comunităţii arabe. Prezentarea instrumentelor legislative
care reglementează în statele arabe instituţia crimelor de onoare a fost realizată prin implementarea metodei comparative.
Cuvinte-cheie: crime de onoare, drepturile femeii, structuri patriarhale,
relativism cultural, conflict armat
Introducere
Lucrarea are ca obiectiv relevarea particularităţilor juridice şi culturale ale
crimelor de onoare urmând modelul de conceptualizare juridică al statelor
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arabe. Am identificat crimele de onoare precum o aplicaţie specifică – de natură
juridică şi culturală- a principiului relativismului cultural. Teza relativismului
cultural contextualizează conţinutul şi semnificaţia drepturilor omului în funcţie
de specificul religios şi cutumiar (cultural) al comunităţii de apartenenţă al
individului. Declaraţia şi Planul de Acţiune adoptate la Viena în 1993 subliniau,
cu titlu universal, că drepturile femeii ca drepturi ale omului se impun a fi
respectate în temeiul caracterului lor universal, inalienabil şi indivizibil însă,
raţionamentul expus în condiţiile Conferinţei de la Viena s-a dovedit necuprinzător în contextul aplicării cutumelor arabe şi a dreptului islamic.
Menţinerea, în prezent, a crimelor de onoare în cutuma şi în legislaţia statelor
arabe indică două aspecte: (1) pe de o parte, cutuma uciderii femeilor pe
motivul neconformării codului de conduită impus prin normele patriarhale a
fost consfinţită la nivelul comunităţii, fiind integrată în identitatea acesteia;
(2) pe de altă parte, prevalenţa crimelor de onoare în plan social a determinat o
reglementare legală care încurajează conservarea practicii crimelor de onoare
prin asigurarea de garanţii în favoarea făptuitorului sub forma exonerării de
răspundere sau atenuării răspunderii penale. Modul de structurare al lucrării
urmează logica demonstraţiei particularităţilor culturale şi legale ale crimelor de
onoare. Iniţial, obiectivul cercetării s-a îndreptat către individualizarea juridică
a crimelor de onoare în raport cu alte instituţii de drept/doctrinare precum
femicidul, crimele din pasiune, violenţa domestică. Am susţinut teza autonomiei
juridice a crimelor de onoare prin raportare la instituţiile enumerate anterior,
ajungând, în secţiunea subsecventă a lucrării noastre la avansarea unei definiţii
asupra crimelor de onoare. Prezentarea particularităţilor culturalo-juridice a
crimelor de onoare a fost preluată într-o secţiune distinctă a lucrării, acestea
fiind exemplificate prin apel la prevederile legislaţiei penale din diverse state
arabe – fiind evidenţiate, pe această cale, la nivel metodologic, metoda
comparativă şi metoda hermeneutică (prezentarea textelor de lege fiind realizată
în mod interpretativ). Am aplicat analiza culturalo-juridică asupra crimelor de
onoare în contextul conflictului armat sirian observând faptul că abuzurile
sexuale la care sunt supuse femeile siriene în cursul conflictelor armate nu sunt
cazuri de exonerare a femeilor în privinţa supunerii acestora crimelor de onoare.
În faţa multiplicării fenomenului crimelor de onoare la nivel social soluţia
evidentă constă în modificarea tiparelor mentale şi comportamentale ale indivizilor, în acest mod producându-se inclusiv modificarea legislativă. Interrelaţionarea dintre reglementări legale şi norme culturale este vizibilă prin
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următorul raţionament: crimele de onoare sunt achiesate în societate potrivit
normelor patriarhale iar la nivel legal acest aspect este evidenţiat graţie exonerărilor/limitărilor de pedepse penale garantate în favoarea făptuitorilor.
Despre natura juridică a crimelor de onoare
Crimele de onoare constituie o aplicaţie specifică a relativismului cultural
care comportă implicaţii juridice majore în sfera de protecţie a drepturilor femeii.
Implicaţiile relativismului cultural în materia crimelor de onoare sunt evidenţiate
într-un dublu sens: (1) pe de o parte, constructul social al genului feminin este
subordonat faţă de constructul de gen masculin; (2) pe de altă parte, specificul
cultural şi religios al Orientului face posibilă corelarea dintre onoare- conduita
feminină şi responsabilitatea masculină. Corelarea celor două premise ale
crimelor de onoare subliniază caracterul hibrid şi contradictoriu al justificării
crimelor de onoare: dacă genului feminin îi este alocat un statut inferior prin
comparaţie cu genul masculin atunci imaginea femeii care este depozitara onoarei
familiei este distorsionată şi lipsită de fundament. Mai clar, contradictorialitatea
crimelor de onoare rezidă, din punctul nostru de vedere, în responsabilizarea
femeii pentru păstrarea onoarei familiei coroborat cu alocarea unui statut inferior
acesteia; în revers, bărbaţii au un statut supraordonat femeilor însă comunitatea
acceptă din partea acestora o conduită neconformă cu normele socio-religioase.
Contradictorialitatea este prezentă în abordarea subiectului crimelor de onoare
inclusiv la nivel terminologic, literatura de specialitate1 observând că formularea
crime de onoare desemnează, la origini, un oximoron, dat fiind faptul că cele
două noţiuni: onoare şi crimă nu pot coexista în mod raţional.
Având prezentă complexitatea instituţiei crimelor de onoare, considerăm că
este firească problematizarea existenţei autonome a acestei instituţii înainte de
a proceda la tentative ştiinţifice de delimitare conceptuală. Statele arabe
promovează doctrina comunitarismului aşezând dreptul comunităţii arabe la
onoare într-o poziţie supraordonată dreptului la viaţă al femeilor. Onoarea se
manifestă în societăţile arabe prin respectarea, de către femei, a regulilor
patriarhale de conduită. Astfel, crimele de onoare vor avea, conform datelor
oferite de literatura de specialitate, multiple cauze: nerespectarea codului
1

Conseil du statut de la femme, Opinion. Honour Crime from Indignation to Action, Quebec,
2013, p. 17. Dr.Pranab Kumar Rana, Mr Bhabani Prasad Mishra, Honour Killings – A gross
violation of Human rights & Its Challenges, International Journal of Humanities and Social
Science Invention, 2013, p. 24.
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vestimentar, neconformarea cu normele conduitei modeste, angajarea în relaţii
amoroase/sexuale neacceptate de autoritatea masculină a familiei2. Crimele de
onoare definesc identitatea comunităţilor arabe fiind un indicator al culturii
regionale şi o cauză justificatoare a violării drepturilor femei ca drepturi ale
omului. Principala filieră prin care se promovează, la nivel cultural, crimele de
onoare, este cea religioasă. Cu toate că implicaţiile religioase în producerea
crimelor de onoare sunt negate de oficialii islamici, doctrina3 atestă că există
dispoziţii religioase (Sura 4:15, Sura 4:34) care creează premisele comiterii
crimelor de onoare.
Instituţia analizată are în centrul său noţiunea de onoare care în mod tradiţional este ataşată genului feminin, rezultând din modul în care acesta din urmă
îşi îndeplineşte statutul inferior, conformându-se normelor de conduită stabilite
de elita patriarhală. Problematizările derivate din calificarea corectă a crimelor de
onoare trebuie cercetate prin raportare la modul de înţelegere al onoarei. Aceasta
din urmă este împlinită în condiţiile în care femeia respectă codul etic de conduită
(fizică şi psihică) impus de societatea patriarhală iar consecinţele respectării sau
nerespectării acestuia vor fi puse în aplicare de autoritatea masculină. Paradoxul
transpare în mod clar în acest punct: onoarea aparţine colectivităţii umane
(şi familiei la nivel de micro-comunitate), ea trebuie să fie realizată/dusă la
îndeplinire de către femei (prin conformare cu regulile impuse de autoritatea
patriarhală) fiind totodată aşezată sub responsabilitatea şi autoritatea masculină.
Literatura de specialitate4 formulează teoria onoarei ca proprietate argumentând
că în statele arabe bărbaţii deţin un drept de proprietate asupra femeilor din
comunitate şi, implicit, îşi exercită dreptul de proprietate asupra onoarei care le
este ataşată femeilor. Considerăm că argumentaţia prezentată în lucrarea citată
anterior este fragilă şi lipsită de rigoare teoretică. În primul rând, teoria clasică
asupra proprietăţii stabileşte că dreptul de proprietate se exercită asupra bunurilor
care sunt susceptibile să fie apropriate. În contextul dat, dreptul de proprietate al
bărbaţilor este invalidat fie că ne raportăm la femei, fie că ne raportăm la onoare.
Onoarea nu este susceptibilă de a fi apropriată prin exercitarea dreptului de
proprietate întrucât aceasta desemnează o percepţie individuală (pe care persoana
o are asupra sa) sau colectivă (în acest caz fiind vorba despre un sentiment de
Linda Edvardsson, Crimes of Honour – Females’ Right for Support in the Multicultural
Society, Malmo University, 2008, p. 14.
3
Ibidem.
4
Johanna E. Bond, Honor as Property, Columbia Journal of Gender and Law, 2012,
p. 202-256.
2
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apreciere pe care comunitatea de apartenenţă a individului îl manifestă faţă de
acesta din urmă). De asemenea, bărbaţii exercită, potrivit cutumelor sociale arabe,
un drept de tutelă (de supraveghere) asupra femeilor din comunitatea restrânsă şi
din familie, fără a putea exercita atributele dreptului de proprietate asupra
acestora. Ipoteza exercitării atributelor dreptului de proprietate de către bărbaţii
din comunitate asupra femeilor ar conduce la situaţia juridică a sclaviei în conformitate cu definiţia sclaviei oferită de prevederile Convenţiei Societăţii Naţiunilor
din 1926. Tutela (wali) exercitată de bărbaţi asupra femeilor este justificată prin
faptul că femeile sunt prezumate cultural a avea capacitate redusă iar modurile de
manifestare ale tutelei masculine constau în: limitarea dreptului femeilor de a circula, limitarea posibilităţii de alegere liberă a viitorului soţ, limitarea dreptului de
a munci şi de liberă alegere a vestimentaţiei, etc. Observăm că încălcarea codului
de onoare reprezintă, în esenţă, încălcarea normelor care derivă din tutela exercitată de bărbaţi asupra femeilor.
În altă ordine de idei, autonomia crimelor de onoare este observabilă
inclusiv în relaţie cu violenţa domestică. Delimitarea crimelor de onoare faţă de
violenţa domestică este un aspect care se impune în mod natural datorită
diferenţei esenţiale dintre cele două categorii – cauza producerii actelor de
violenţă. Astfel, în cazul crimelor de onoare, (ne)respectarea codului etic
(de conduită şi vestimentar) impus de societatea patriarhală femeilor constituie
principala justificare a violenţei în timp ce, în cazul violenţei domestice cauzele
sunt multiple şi distincte de ocrotirea onoarei comunităţii şi familiei. Pe de altă
parte, este necesar de menţionat în rândul asemănărilor dintre cele două instituţii faptul că ambele constituie o formă de discriminare în funcţie de gen. Deşi
în principal este vizat genul feminin, violenţa domestică şi crimele de onoare
pot avea ca subiecţi pasivi şi indivizi de genul masculin.
Dacă în cazul violenţei domestice putem anticipa existenţa subiecţilor
pasivi de gen masculin, apreciem că identificarea subiecţilor pasivi de gen
masculin în cazul crimelor de onoare necesită explicaţii suplimentare. După
cum am precizat anterior, crimele de onoare se caracterizează prin nerespectarea normelor de conduită impuse de autoritatea masculină în cadrul societăţilor
patriarhale. Încălcarea (de către bărbaţi) a normelor sociale care reglementează
sexualitatea bărbaţilor atrage crimele de onoare într-o ipoteză restrânsă: homosexualitate5. O altă asemănare între crimele de onoare şi actele de violenţă
5

Nootash Keyhani, Honour Crimes As Gender-Based Violence In The UK: A Critical
Assessment, UCL Journal of Law and Jurisprudence, p. 264-165.
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domestică se originează în factorul cultural. În cazul crimelor de onoare
factorul cultural are implicaţii clare: normele de conduită sunt stabilite la
nivelul întregii comunităţi de către autoritatea patriarhală. Cu alte cuvinte,
subordonarea feminină şi supunerea femeilor normelor patriarhale constituie
aspecte care caracterizează identitatea comunităţii extinse. Relativismul cultural
este marcat în acest punct. Pe de altă parte, actele de violenţă domestică nu sunt
specifice unei anumite culturi şi nu poartă marca unei anumite comunităţi
umane. Violenţa domestică se proliferează pe fondul unor tipare mentale şi
comportamentale care nu determină identitatea comunităţii de apartenenţă, ci se
referă la mentalităţi transmise de la o generaţie la alta. Observăm că diferenţa
specifică dintre violenţa domestică şi crimele de onoare rezultă din aceea că
setul de credinţe referitoare la subordonarea femeilor este integrat în cultura
comunitară (în cazul crimelor de onoare) în timp ce în cazul violenţei domestice, discriminarea feminină rezultă din tipare mentale şi comportamentale
agresive transmise la nivel micro-social (familial), fără a fi parte componentă
din identitatea comunităţii extinse.
Crimele de onoare se disting de femicid. În tentativa de a surprinde esenţa
unui fenomen atât de complex precum este femicidul, literatura de specialiate6 a
concluzionat în următorul mod: femicidul reprezintă uciderea femeilor de către
bărbaţi pentru simplu fapt că sunt femei. Dacă reiterăm principalele explicaţii
oferite asupra crimelor de onoare, observăm că deşi preponderent victimele
crimelor de onoare sunt femeile, în anumite situaţii (strict legate de homosexualitate) bărbaţii pot deveni victime ale crimelor de onoare. Deci, este
eronată asocierea crimelor de onoare cu femicidul deoarece în ultimul caz
victimele sunt exclusiv femeile. Pe de altă parte, femicidul îşi are sorgintea în
sentimentul de ură faţă de femei, singura justificare a uciderii constituind-o
calitatea de a fi femeie a fiinţei umane care se află în postura de victimă.
Uciderea femeilor pentru simplu fapt că sunt femei evidenţiază un criteriu fizic,
biologic şi doar în subsidiar un criteriu cultural. De fapt, dimensiunea fizică şi
cea biologică se îngemănează în fenomenul femicidului: femeile sunt considerate a fi fiinţe umane de evoluţie secundară în temeiul unor tipare mentale şi
comportamentale însuşite pe filieră patriarhală. În schimb, crimele de onoare se
6

Azza Charara Baydoun, Cases of Femicide before Lebanese Courts, KAFA (enough)
Violence & Exploitation, 2011. Russel, D.E.H. and Harmes, R.A., Femicide in Global
Perspective, Teachers College Press, New York, 2001.
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justifică prin faptul că femeile nu s-au conformat rolului aservit, subordonat
care le-a fost alocat prin intermediul normelor patriarhale. În contextul dat,
explicaţia diferenţierii dintre femicid şi crimele de onoare se conturează în mod
clar: femicidul urmăreşte îndepărtarea femeilor în temeiul unui factor de sorginte biologică –care se conjugă cu un factor de sorginte culturală; crimele de
onoare au ca scop uciderea femeilor în virtutea unui factor cultural – cel al
restabilirii onoarei comunitare şi familiale.
Crimele de onoare sunt configurate, în principal, pe cale culturală, prin
utilizarea unor denumiri specifice: în Pakistan, femeia care a încălcat codul de
onoare prescris de societate se numeşte kari (femeia neagră); în Turcia conceptul
seref desemnează onoarea individuală şi a comunităţii (obţinute prin conformarea
cu normele comportamentale patriarhale) iar namus semnifică onoarea feminină
(strâns legată de onoarea masculină – aceasta din urmă traducându-se prin
abilitatea bărbatului de a proteja femeile din sfera sa de interes); în India, căsătoria oficiată sagotras (în afara castei) sau împotriva principiilor Khap Panchayats
(consiliul castelor) poate conduce la comiterea crimelor de onoare7. Femicidul
urmăreşte în principal uciderea femeilor pentru faptul că sunt femei; există
posibilitatea ca uciderea femeilor să se producă, în contextul femicidului, inclusiv
din cauza faptului că femeile refuză conformarea cu rolul de gen prescris de
autoritatea masculină însă, în această ipoteză, modul de percepere al rolului de
gen feminin poate fi impus prin tipare mentale şi comportamentale care nu
coincid în mod necesar cu identitatea culturală a comunităţii de apartenenţă a
indivizilor. În acest caz, devine evidentă demonstraţia în virtutea căreia, în cazul
femicidului, factorul cultural acţionează în subsidiar, spre deosebire de crimele de
onoare în care factorul cultural îşi arogă o poziţie preeminentă.
Literatura de specialitate8 avansează delimitarea crime de onoare - crime
din pasiune instrumentând teza relativismului cultural. Pe cale de consecinţă,
onoarea este apanajul statelor din Orientul Mijlociu şi din Asia de Sud în timp
ce pasiunea este motivul crimelor săvârşite în Occident. Lucrarea citată anterior
7

Maliha Zia Lari, A Pilot Study on: Honour Killing in Pakistan and Compliance of Law,
Aurat Foundation, 2011, p. 20; Derya Tekin, Victims of Law: The Efficiency of Turkish Penal
System on Honour Killings, Strategic Outlook, Adequatio Intellectus et Rei, 2012, p. 4;
Government Of India, Law Commission Of India, Prevention of Interference with the Freedom
of Matrimonial Alliances (in the name of Honour and Tradition): A Suggested Legal
Framework, Report No.242, 2012, p. 4-6.
8
Lama Abu-Odeh, Comparatively Speaking: The Honor of the East and the Passion of the
West, Utah Law Review, 1997, p. 292.
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are ca scop demonstrarea diferenţei dintre crimele de onoare şi crimele din
pasiune din punct de vedere juridic şi cultural. Pe plan juridic diferenţierea
dintre onoare şi pasiune este evidentă: onoarea constituie, de regulă, în sistemul
arab de drept, o circumstanţă exoneratoare de răspundere în timp ce pasiunea
reprezintă pentru sistemul occidental de drept un element atenuator de răspundere. Pe plan cultural, distincţia dintre onoare şi pasiune se bazează pe distincţia dintre comunitarism şi individualism. Onoarea este un aspect care incumbă
întregii comunităţi astfel încât este legitimat să comită crimele de onoare orice
membru masculin din familia extinsă a victimei în timp ce noţiunea de pasiune
evocă individualismul deci conexiunea intimă dintre victimă şi făptuitor (acesta
din urmă fiind, de cele mai multe ori partenerul de viaţă al victimei.) Dacă
explicaţia juridică a diferenţierii dintre crimele de onoare şi crimele din pasiune
este legitimă, explicaţia culturală a distincţiei dintre cele două categorii pare a fi
contestabilă. Din punctul nostru de vedere, atât crimele de onoare, cât şi
crimele din pasiune determină rezultatul morţii victimei de gen feminin din cauza nerespectării codului de conduită sexuală impus de autoritatea patriarhală.
În ambele situaţii, legitimarea crimelor rezultă din alocarea unui statut de
inferioritate femeilor diferenţa constând în aceea că inferioritatea feminină este
inserată în identitatea comunităţii de apartenenţă (în cazul crimelor de onoare)
în timp ce, în cazul crimelor din pasiune, inferioritatea feminină este proliferată
pe baza tiparelor mentale şi comportamentale patriarhale care sunt achiesate
tacit de comunitate, fără a fi revendicate pe cale oficială precum elemente ale
identităţii unei comunităţi date. Adeziunea la normele patriarhale care prescriu
subordonarea genului feminin este mai puternică în cazul crimelor de onoare
(de aici şi posibilitatea autorităţii masculine de a acţiona împotriva victimei
chiar şi în ipoteza în care există doar suspiciunea comiterii unui fapt dezonorant). În cazul crimelor din pasiune, adeziunea la normele patriarhale este mai
atenuată – după cum am menţionat deja, acestea din urmă sunt impuse în
mentalul colectiv fără a fi reclamate ca elemente care fac parte din identitatea
comunităţii de apartenenţă. Teza relativismului cultural este evidentă în cazul
crimelor de onoare deoarece acţiunea ilegală are ca scop protejarea identităţii
culturale a comunităţii şi, în subsidiar, prezervarea onoarei familiei; cu alte
cuvinte, relativismul cultural este evidenţiat prin sacrificarea unor valori umane
individuale (în particular, drepturile femeilor) pentru conservarea culturii
regionale. În cazul crimelor din pasiune, perspectiva occidentală asupra
drepturilor omului promovează individualismul de natură că drepturile femeilor
(ca drepturi ale omului) sunt subordonate drepturilor bărbaţilor. În mod concret,
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actului individual de încălcare a drepturilor maritale aferente partenerului de viaţă
îi corespunde actul individual al lezării integrităţii fizice şi psihice a victimei.
Apreciem că şi crimele din pasiune specifice sistemului occidental sunt expresia
unui relativism specific. Atenuarea răspunderii penale a bărbatului care îşi
surprinde partenera în actul adulterului este justificată la nivel cultural prin ideea
potrivit căreia femeia este îndatorată la fidelitate faţă de partener, fiind în puterea
maritală a acestuia din urmă. Deşi acest tipar de gândire nu aparţine în mod
oficial identităţii comunităţii din care face parte individul (astfel cum este cazul
crimelor de onoare), el este admis şi promovat în mod tacit de societate.
Elementul comunitate – prezent în cazul crimelor de onoare, este substituit cu
elementul grupul bărbaţilor care îşi impune în mod unilateral interesele în cadrul
comunităţii de apartenenţă, lezând în mod indirect drepturile femeilor. Având în
vedere cele expuse anterior, putem afirma că, în cazul crimelor din pasiune, teza
relativismului cultural este aplicată în mod specific, prin modele de gândire şi
comportament de natură patriarhală care traduc un relativism cultural specific,
manifestat în esenţă prin subordonarea genului feminin celui masculin.
Posibile modele definiţionale
Rândurile de mai sus demonstrează natura autonomă a crimelor de onoare.
Autonomia ataşată crimelor de onoare – ca instituţie juridică- sprijină procesul
definiţional. Realizând nenumărate tentative de demonstrare a caracterului autonom al crimelor de onoare, literatura de specialitate a subliniat trăsături ale crimelor de onoare care pot constitui premise definiţionale. Într-o accepţiune9 crimele
de onoare presupun acţiuni violente împotriva victimei de gen feminin (inclusiv
acţiuni extreme de tipul uciderii victimei) în situaţia în care aceasta din urmă a
comis un act considerat ca dezonorant de către comunitatea de apartenenţă. Definiţia oferă o perspectivă incluzivă asupra crimelor de onoare, cuprinzând orice fel
de acţiune violentă îndreptată împotriva unei femei în scopul de a o sancţiona
pentru încălcarea normelor de conduită stabilite de autoritatea patriarhală. Într-o
viziune analitică restrictivă10, crimele de onoare se rezumă la uciderea victimei
9

European Parliamentary Research Service, Martina Prpic, Combating 'honour' crimes in
the EU, 2015, p. 2.
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Global Concerns and Solutions, International Journal of Criminal Justice Sciences, Vol 6 Issue
1 & 2 January- June/July – December 2011, p. 343. Sercan Tokdemir, Honor Crimes In Turkey:
Rethinking Honour Killings And Reconstructing The Community Using Restorative Justice
System, Law & Justice Review, Volume IV, Issue 2, 2013, p. 258.
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din cauza încălcării normelor de onoare prin adoptarea unui comportament
imoral/considerat imoral. Prin raportare la definiţiile avansate mai sus, crimele de
onoare sunt aplicaţia tezei relativismului cultural datorită modului de conceptualizare al onoarei. Ataşarea noţiunii de onoare genului feminin rezultă dintr-o
concepţie culturală specifică potrivit căreia comportamentul femeilor este supus
evaluării bărbaţilor sub aspectul corectitudinii. Crimele de onoare determină
moartea victimei care nu s-a conformat idealului feminin prescris de comunitatea
de apartenenţă – ideal creat prin apel la regulile patriarhale.
Privire comparată asupra reglementărilor în materia crimelor de onoare
Nesupunerea femeilor la codul de onoare stabilit de bărbaţi este un fapt care
aduce, în primul rând, implicaţii culturale. Ostracizarea socială a femeilor coincide, din punct de vedere legal, cu formalizarea crimelor de onoare în legislaţia
penală a statelor arabe. Incriminarea uciderii populaţiei feminine pe criterii care
depind de neîndeplinirea de către femei a obligaţiilor de onoare constituie, din
punctul nostru de vedere, mai degrabă o ripostă faţă de pedepsirea făptuitorilor
crimelor de onoare decât instaurarea unei garanţii legale de tragere la răspundere
a agresorilor. Identificarea crimelor de onoare ca infracţiuni autonome în conţinutul legislaţiei penale a statelor arabe are menirea de a valida normele patriarhale care supun femeile codurilor de onoare şi nu de a maximiza protecţia femeilor victime. Studiind comparativ legislaţiile penale ale statelor care au incriminat
uciderile femeilor din raţiuni de onoare observăm fie că pedepsele sunt simbolice
şi nu au rolul de a descuraja făptuitorii din activitatea infracţională fie crimele de
onoare sunt prezentate ca situaţii exoneratoare sau atenuatoare de răspundere.
Este demn de menţionat că în legislaţia penală a statelor în care crimele de
onoare există ca fenomen social răspândit, nu există reglementate in expresis
verbis infracţiunile în cauză sub denumirea de crime de onoare. Calificarea juridică a actelor incriminate în legislaţia penală a statelor arabe precum crime de
onoare este produsul unui proces complex de natură culturalo-juridică. Modul de
formulare a conţinutului legal cuprins în textele penale studiate este prin
excelenţă descriptiv având ca scop surprinderea situaţiei sociale a patriarhatului şi
a subordonării femeilor codurilor de onoare impuse de autoritatea masculină.
Exempli gratia, Codul penal marocan precizează în art. 418 o ipostază a crimelor de onoare în care răspunderea penală a făptuitorului este atenuată: uciderea, rănirea sau violenţele fizice sunt scuzabile dacă sunt comise de soţ asupra
soţiei sale, dar şi de complice dacă soţia este surprinsă în comiterea adulterului.
Am precizat anterior că dispoziţiile art. 418 C. pen. marocan reprezintă o
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ipostaziere a crimelor de onoare – referitoare la situaţia în care femeia a încălcat
codul de onoare atribuit prin angajarea în relaţii extraconjugale. Spre deosebire de
alte ipostazieri ale crimelor de onoare – care implică supunerea victimei la abuzuri fizice şi/sau psihice pentru încălcări (dovedite sau presupuse) ale regulilor de
conduită- crima de onoare reglementată în art. 418 C. pen. marocan se referă la o
încălcare dovedită a codului de onoare dat fiind faptul că cerinţa esenţială pentru
aplicarea textului citat constă în aceea că făptuitorul trebuie să fie martor la actul
de adulter al soţiei. În mod similar cu reglementarea penală marocană, Codul
penal egiptean stabileşte, în art. 237 pedeapsa cuprinsă între 3 şi 7 ani de închisoare pentru bărbatul care îşi ucide soţia surprinsă flagrante delicto comiţând
adulter. Această dispoziţie a Codului penal egiptean nu se aplică în mod nediscriminatoriu în funcţie de gen. Cu alte cuvinte, după cum rezultă din dispoziţiile
art. 237 – prevederile sale sunt exclusiv în beneficiul soţului, soţiei nefiindu-i garantate aceleaşi prerogative. De asemenea, art. 277 C. pen. egiptean reglementează diferit circumstanţele pentru săvârşirea adulterului de către un bărbat prin
comparaţie cu adulterul săvârşit de o femeie: în cazul bărbatului există adulter
doar dacă acesta comite actul în locuinţa familiei; pentru femei, locul în care se
produce adulterul este irelevant11. În aceeaşi ordine de idei, art. 340 C. pen.
iordanian incriminează uciderea pentru salvarea onoarei familiei în următorii
termeni: acela care îşi surprinde soţia sau una dintre rudele de gen feminin comiţând adulter şi ucide sau răneşte ambele persoane implicate în adulter sau doar
pe una dintre ele este scutit de pedeapsă. Prevederile Codului penal iordanian se
înscriu în logica stabilirii unui regim sancţionator mai uşor pentru soţul care îşi
surprinde soţia comiţând adulter, invocând în acest sens temeiul cultural al salvării
onoarei soţului. Codul penal iordanian extinde circumstanţele în care făptuitorul
poate fi exonerat de răspundere astfel încât făptuitorul poate interveni atât în
situaţia în care îşi surprinde soţia flagrante delicto săvârşind adulter, cât şi în
situaţia în care îşi surprinde una dintre rudele de gen feminin săvârşind adulter.
Suntem de părere că extinderea exonerării legale asupra actelor de ucidere săvârşite de făptuitor asupra rudelor de gen feminin care au încălcat codul de onoare
prin comiterea faptelor de adulter reprezintă expresia autorităţii masculine extinse.
Prevederile art. 340 arată că prin intermediul crimelor de onoare, bărbaţii
demonstrează că au în responsabilitatea lor ocrotirea tuturor membrilor de gen
feminin ai familiei extinse. Cu alte cuvinte, bărbaţii sunt responsabili de
11
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menţinerea onoarei familiei lor extinse, putând să îşi îndrepte acţiunea criminală
asupra tuturor rudelor de gen feminin pe care le au sub tutelă. În spiritul reglementărilor art. 340 C. pen. iordanian se înscriu şi prevederile art. 98 – care
asigură reducerea de pedeapsă pentru persoana care comite o crimă într-un acces
de furie cauzat de un act nedrept şi periculos provenit din partea victimei.
Urmărind scopul de a asigura menţinerea identităţii comunităţii irakiene,
Saddam Hussein introduce în 1990, prin art. 128 din Legea nr. 111 referitoare la
Codul penal irakian, următorul amendament legal: poate fi formulat apel în cazul
unei condamnări de ucidere dacă acea crimă a fost comisă ca pretext pentru a
salva reputaţia familiei sau ca răspuns la o provocarea serioasă şi fără temei din
partea victimei. Amendamentul legal nu defineşte modul în care operează;
respectiv nu este definită expresia salvarea reputaţiei familiei sau provocare
serioasă şi fără temei din partea victimei. Recunoaştem că o atare lipsă de precizare nu constituie, per se, o limitare a modului de aplicare a prevederilor art. 128
deoarece conţinutul articolului citat se completează cu normele sociale referitoare
la codul etic şi la crimele de onoare. În aplicarea art. 128, prevederile legale sunt
completate de normele de conduită impuse pe cale socială- fapt care constituie
expresia imixtiunii culturii în sfera reglementărilor legale.
Codul penal algerian prezintă, în art. 279, circumstanţele atenuante în care un
soţ poate comite acte violente împotriva altui soţ: uciderea, rănirea sau lovirea
vor fi scuzate dacă sunt comise de către un soţ împotriva altui soţ sau împotriva
partenerului/partenerei acestuia dacă aceştia sunt surprinşi flagrante delicto în
comiterea adulterului. Formularea utilizată de legiuitorul penal algerian comportă
garanţia nediscriminării în funcţie de gen, fiind oferită posibilitatea de a stabili un
sistem specific de răspundere penală în favoarea soţului (bărbat sau femeie) faţă
de care s-a comis adulterul. Coroborarea prevederilor legale cu specificul cultural
al regiunii ne conduce la concluzia potrivit căreia prevederile art. 279 C. pen. sunt
pseudo-nediscriminatorii deoarece, în mod concret, beneficiul art. 279 este al soţilor de gen masculin. Reţinem şi în cazul legislaţiei penale algeriene cerinţa ca
făptuitorul să observe adulterul soţului/soţiei flagrante delicto pentru a putea
opera prevederile art. 279 C. pen.12
12
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Art. 562 C. pen. libanez modificat în 1999 stabileşte ca circumstanţă
atenuantă de răspundere penală următoarea premisă: acela care îşi surprinde soţia
sau unul dintre ascendenţii sau descendenţii de sex feminin sau sora săvârşind
adulter sau într-o situaţie în care întreţine orice relaţie sexuală ilegală şi, în mod
neintenţionat, ucide pe unul dintre cei implicaţi va fi susceptibil de o exonerare de
pedeapsă. Spre deosebire de Codul penal algerian a cărei exprimare neutră
creează aparenţa de egalitate între genuri, Codul penal libanez se referă în mod
neechivoc la stabilirea de garanţii legale în favoarea bărbatului care săvârşeşte acte
de pedepsire a rudelor de gen feminin care încalcă normele de onoare stabilite în
societate. Situaţia legală evocată în art. 562 C. pen. libenez acoperă multiple
modalităţi de încălcare a normelor culturale care stabilesc onoarea feminină: (1)
situaţia femeilor căsătorite rude cu făptuitorul care încalcă regula castităţii
căsătoriei, fiind surprinse flagrante delicto săvârşind adulter; (2) situaţia femeilor
necăsătorite rude cu făptuitorul care încalcă normele de onoare fiind surprinse
flagrante delicto în angajarea de relaţii sexuale ilegitime; (3) femeile pasibile de a
fi pedepsite pentru nerespectarea normelor care stabilesc onoarea feminină au fie
calitatea de soţie, fie sunt rude ale făptuitorului (ascendenţi, descendenţi,
colaterali). Aceleaşi premise legale cu cele menţionate în art. 562 C. pen. libanez
se regăsesc şi în art. 252 C. pen. al Sultanatului Oman. Diferenţierea între cele
două prevederi legale rezidă în aceea că legislaţia penală a Omanului reglementează un sistem alternativ de garanţii în favoarea făptuitorului crimelor de onoare,
acesta putând fi exonerat de răspundere sau susceptibil de o pedeapsă redusă13.
Crimele de onoare generate de ipoteza surprinderii soţiei flagrante delicto
în comiterea adulterului sunt sancţionate potrivit art. 232 din Legea nr. 12/1994
din Yemen cu închisoare de 1 an sau cu plata unei amenzi. Dacă această ipoteză
legală este vădit discriminatorie faţă de segmentul feminin al populaţiei,
exprimarea din finalul articolului urmăreşte să creeze aparenţa egalităţii între
genuri prin utilizarea unei formulări neutre această soluţie se aplică şi oricărei
persoane care surprinde unul dintre ascendenţii, descendenţii sau surorile sale
într-un act sexual ilicit. Aparenţa egalităţii între genuri evocată anterior
transpare din lipsa de sincronizare a traducerii a textului de lege: traducerea
oficială în limba engleză a actului normativ citat anterior permite identificarea
genului făptuitorului menţionat în cea de-a doua teză a art. 232 din Legea
nr. 12/1994 prin utilizarea pronumelui posesiv masculin (his) – aspect lingvistic
13
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care poate fi omis în cadrul traducerii în limba română. Clarificarea lingvistică
determină clarificarea juridică în ceea ce priveşte modul de reglementare a crimelor de onoare în art. 232 din Legea nr. 12/1994: în mod similar cu legislaţia
penală libaneză, Legea nr. 12/1994 adoptată de Republica Yemen distinge între
două forme ale crimelor de onoare: (1) situaţia surprinderii soţiei flagrante delicto
în comiterea adulterului şi (2) situaţia surprinderii ascendenţilor, descendenţilor
sau surorilor flagrante delicto în angajarea de relaţii sexuale ilicite.
Analiza comparativă a legislaţiei penale a statelor care incriminează infracţiunile de onoare converg către ideea generală conform căreia cadrul legal
ilustrează în mod reducţionist fenomenul relativismului cultural. Relativismul
cultural constituie principala paradigmă explicativă a relaţiilor sociale în statele
islamice, societatea fiind înfăţişată ca o entitate autonomă de individ – cu o
identitate culturală riguros configurată- care surclasează individul şi drepturile
acestuia (în particular dacă ne referim la drepturile femeii).
Prima tensiune legal-cultural care derivă din analiza textelor de lege constă
în incriminarea faptelor comise din onoare exclusiv în varianta adulterului
şi/sau a angajării în relaţii sexuale ilegitime, lăsând nereglementate/insuficient
reglementate alte situaţii practice care pot genera moartea victimei prin
încălcarea normelor de onoare precum sinuciderile induse. Literatura de
specialitate14 a surprins un fenomen specific -sinuciderile din onoare- care
reprezintă o extensie socială a crimelor de onoare constând în supunerea victimei la violenţe psihice precum recluziune, ameninţări, diete drastice, plasarea
de materiale nocive (otrăvuri, arme) în aceeaşi încăpere cu victima în scopul de
a o determina pe aceasta din urmă să îşi ia viaţa. Fenomenul sinuciderilor din
onoare nu are echivalent legal deşi este o practică emergentă în statele adepte
ale crimelor de onoare, fiind o alternativă a redobândirii onoarei familiei/comunităţii. În al doilea rând, normele penale nu includ alte aspecte ale crimelor
de onoare precum hărţuirea victimei pentru neconformarea cu normele vestimentare/de conduită. Lăsând în afara ilicitului penal aceste acte, situaţia sociojuridică a victimelor este dificilă: actele de hărţuire sunt, de regulă, precursoare
ale actelor de ucidere iar lipsa de instituţii juridice care să permită victimei
contracararea hărţuirii reprezintă premisa săvârşirii crimelor de onoare. Pe de
altă parte, crimele de onoare sunt reglementate în varianta surprinderii victimei
flagrante delicto într-o relaţie sexuală ilicită deşi în realitatea socială crimele de
14

Ayla M. Kremen, Suicide in the Name of Honor: Why and How U.S. Asylum Law Should
be Modified to Allow Greater Acceptance of Honor-Violence Victims to Prevent “Honor
Suicides”, William & Mary Journal of Women and the Law, Volume 21, Issue 1, 2014, p. 213-236.

Maria Beatrice Berna

107

onoare sunt comise în situaţia în care există zvonuri sau suspiciuni legate de
conduita sexuală feminină. Caracterul premeditat al crimelor de onoare evidenţiat în practica socială invalidează atât prevederile legale penale referitoare la
surprinderea victimei flagrante delicto, cât şi prevederile penale referitoare la
atenuarea/exonerarea de răspundere penală având în vedere conduita provocatoare a victimei. Concordanţa dintre cadrul legal şi cel cultural în materia crimelor de onoare este vizibilă prin faptul că modul de reglementare al crimelor
de onoare este realizat în sensul garantării în favoarea făptuitorului a unui
ascendent legal astfel încât, din punct de vedere juridic, sancţiunile aplicabile
făptuitorului pentru crime de onoare să fie minime iar la nivel social fenomenul
să fie susţinut. Scopul reglementării penale din statele arabe/islamice constă în
consolidarea identităţii comunitare (prin menţinerea practicii crimelor de onoare),
reafirmându-se calitatea crimelor de onoare de a fi o ipostaziere particulară a
tezei relativismului cultural.
Similitudinea dispoziţiilor penale care reglementează crimele de onoare
determină, în aprecierea noastră, următoarea problematizare: sunt normele care
reglementează crimele de onoare rezultatul unei operaţiuni de transplant legal
sau acestea sunt exclusiv expresia juridică a unei culturi comune sintetizată în
teza relativismului cultural? Transplantul legal este un subiect teoretic deosebit
de dezbătut deoarece este în conexiune cu modalitatea de înţelegere şi aplicare
a normelor de drept. Studiile doctrinare nu exprimă un consens asupra sensului
teoretic şi asupra aplicabilităţii practice a transplantului legal, existând opinii
care conceptualizează transplantul legal ca o modalitate de transfer lingvistic a
unor expresii juridice cărora urmează să le fie create structuri juridice care să
le ofere concreteţe15 sau ca o mutare a unei reguli sau a unui sistem de drept de
la un stat la alt stat sau de la un popor la altul16. Teoretizările asupra modului
de manifestare a transplantului legal sunt multiple: (1) transplantul legal
exprimă consecinţa teoriei evoluţioniste dat fiind faptul că interiorizarea unor
norme legale provenite dintr-un sistem de drept extern se realizează pe fondul
emulaţiei acelui sistem de drept de către statul primitor; (2) conform teoriei
autonomiei legale limitate, legea este un produs culturalo-dependent astfel încât
15

Nigel J Jamieson, Legal Transplants: Word-Building And Word-Borrowing In Slavic
And South Pacific Legal Discourse, VUWLR, no. 42, 2011, p. 317-458.
16
Alan Watson, Legal Transplants: An Approach to Comparative Law 1993 apud Thi Mai
Hanh Do, Transplanting Common Law Precedents: An Appropiate Solution For Defects Of
Legislation In Vietnam (part 2), European Scientific Journal, December edition vol. 7, No.26,
e – ISSN 1857- 7431, p. 52.
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ea nu poate fi transferată decât într-un sistem legal similar din punct de vedere
cultural17. Pentru ca instituţia transplantului legal să aibă incidenţă în contextul
crimelor de onoare este necesar să adoptăm o perspectivă integrată, de natură
hibridă între cele două accepţiuni asupra transplantului legal enunţate mai sus.
Astfel, teoria evoluţionistă asupra transplantului legal se validează în contextul
crimelor de onoare deoarece legislaţia penală a statelor arabe a cunoscut imixtiuni din partea normelor penale vestice în procesul formării sale. Cu titlu de
exemplu, art. 340 C. pen. iordanian a fost redactat după modelul Codului penal
francez de la 1810 şi al Codului penal otoman de la 1858, prin aceasta evidenţiindu-se teoria evoluţionistă legală. Prin aplicarea transferului legal din perspectiva teoriei evoluţiei legale, statele a căror legislaţie era în curs de dezvoltare
preiau şi interiorizează modelul legislativ al unor state vestice –urmărind scopul
de realiere la standardele acceptate în Occident. De asemenea, teoria autonomiei
legale limitate asupra transplantului legal se aplică în cazul legislaţiei penale a
statelor care reglementează crimele de onoare graţie următorului raţionament:
similitudinea textelor penale studiate în materia crimelor de onoare evocă o
formă a transplantului legal întrucât legile respective au constituit referenţiare
pentru alte state din regiune – adepte ale aceleiaşi culturi iar subzistenţa prevederilor legale în materia crimelor de onoare poate fi explicată prin apel la unitatea culturală din regiune. Conexiunea dintre cele două teorii explicative ale
naturii transplantului legal devine evidentă în cazul legilor care reglementează
crimele de onoare: iniţial, modul de reglementare al crimelor de onoare a fost
preluat în regiunea Asiei şi a Orientului Mijlociu de la statele vestice (Franţa şi
Italia) – state în care erau menţinute, la nivel social, tipare mentale şi comportamentale care atestau subordonarea femeilor în societate în scopul emulaţiei
unor modele legale occidentale; ulterior, prevederile legale în materia crimelor
de onoare au fost menţinute în regiunea asiatică deoarece corespundeau
normelor culturale dezvoltate la nivel socio-religios cu toate că în statele vestice
care au furnizat modelele legale respective au existat reforme legislative în
acest sens. Din agregarea celor două teorii ale transplantului legal şi aplicarea
conjugată a acestora asupra subiectului crimelor de onoare rezultă următoarele
concluzii: legea poate fi transferată având în vedere criterii evolutive însă
pentru ca transplantul legal să reziste în sistemul juridic al statului donatar este
necesar ca legea transferată să coincidă (în conţinut şi în spirit) cu normele
culturale ale spaţiului primitor.
17

John Gillespie, Towards a Discursive Analysis Of Legal Tranfers Into Developing East
Asia, International Law and Politics Journal, Volume 40, p. 666-674.
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Specificul crimelor de onoare în conflictul armat sirian
În Siria, situaţia crimelor de onoare este circumstanţiată de criza existentă în
prezent. Legislaţia penală siriană se raliază la modelele analizate anterior în
sensul în care aceasta oferă un regim sancţionator suplu în favoarea făptuitorilor
crimelor de onoare. Art. 192, 242 şi 548 ilustrează statutul juridic al crimelor de
onoare astfel cum acesta este menţionat în Codul penal18. Dintre textele legale
menţionate, art. 192 abordează în mod direct crimele de onoare, menţionându-le
ca circumstanţe de exonerare şi/sau de atenuare a pedepsei: judecătorii exonerează sau reduc pedeapsa unei persoane dacă aceasta comite crime de onoare.
Este evident că uciderea unei persoane din considerente care ţin de ocrotirea
onoarei beneficiază de un tratament penal aparte graţie art. 548 care atestă următoarele: acela care îşi descoperă soţia sau un ascendent, descendent sau soră
comiţând adulter sau având acte sexuale ilegale cu altcineva iar acesta ucide sau
răneşte una dintre părţile implicate sau ambele părţi implicate beneficiază de o
scutire de pedeapsă. Acela care îşi descoperă soţia sau unul dintre ascendenţi,
descendenţi sau soră într-o stare suspicioasă cu o altă persoană beneficiază de
reducere de pedeapsă. Art. 548 C. pen. sirian stabileşte două ipoteze distincte:
(1) exonerarea de pedeapsă – instituţie care acţionează doar în măsura în care
făptuitorul crimelor de onoare acţionează urmare a descoperirii flagrante delicto a
adulterului soţiei sau a rudelor de gen feminin; (2) reducerea de pedeapsă – situaţie
întâlnită doar în ipoteza în care soţia sau rudele de gen feminin ale făptuitorului
sunt descoperite în ipostaze suspicioase. În practică, cele două situaţii apar în
ipostaze hibride, prin îmbinarea în mod unic a celor două ipoteze legale de natură
că făptuitorul poate fi exonerat de răspundere fie că descoperă adulterul flagrante
delicto fie că observă o atitudine suspectă din partea victimei.
Declanşarea crizei siriene a avut influenţă directă asupra statutului sociojuridic al crimelor de onoare. Starea de conflict armat multiplică premisele de
săvârşire a crimelor de onoare, accentuând riscul de violenţe împotriva
femeilor. Situaţia conflictului armat19 şi uciderea femeilor în temeiul onoarei
sunt două aspecte interdependente graţie următorului argument: în situaţii de
conflict armat femeile sunt susceptibile de a fi supuse violenţelor sexuale iar
femeile supuse violenţelor sexuale sunt considerate a fi dezonorate fiind, pe
18

Diana Y. Vitoshka, The Modern Face of Honor Killing: Factors, Legal Issues, and
Policy Recommendations, 2010, p. 22.
19
Pentru mai multe detalii asupra caracterului conflictului armat din Siria, a se consulta
Laurie R. Blank, Geoffrey S. Corn, The Law of War’s Essential Role in Containing Brutality:
Syria’s Painful Reminder, Global Policy Essay, 2013, p. 1-10.

110

Contemporary legal institutions

cale de consecinţă, pasibile a fi supuse crimelor de onoare. Literatura de
specialitate20 remarca faptul că violurile comise asupra femeilor în situaţii de
conflict armat au generat crime de onoare din cauza percepţiei comunităţii
asupra actelor de viol comise asupra femeilor; percepţia este configurată în jurul
credinţei potrivit căreia femeia – prin atitudinea sa provocatoare – a determinat
violul. Trebuie să precizăm că starea de conflict armat nu este determinantul
principal al configurării percepţiei comunităţii arabe conform căreia victima
(femeia) este responsabilă pentru producerea violului. Percepţia socială în
temeiul căreia femeia este responsabilizată pentru agresiunile sexuale care se
produc asupra sa exista în comunitatea arabă şi înainte de momentul martie
2011 când s-a instaurat starea de conflict armat în Siria. Cu toate acestea, nu
putem tăgădui faptul că starea de conflict armat este catalizatorul violurilor şi
abuzurilor sexuale asupra femeilor din cauza condiţiilor pe care le presupune
(arestări, integrogări, tortură aplicate populaţiei feminine). Din aceasta rezultă
şi creşterea numărului de crime comise din considerente de menţinere a onoarei
şi identităţii comunităţii de apartenenţă.
Repercusiunile interdependenţei dintre abuzuri sexuale şi crimele de onoare
în contextul conflictului armat din Siria sunt evidenţiate la nivel legal. Doctrina21
reţine iniţiativele legale formulate de Consiliul de Securitate al ONU sub forma
rezoluţiilor în scopul contracarării violenţelor sexuale asupra femeilor şi a
crimelor de onoare. Rezoluţiile S/RES/1888 (2009), S/RES/1889 (2009) şi
S/RES/1960 (2010) introduc problema violenţelor asupra femeilor şi copiilor pe
agenda autorităţilor publice, atrăgând atenţia acestora din urmă asupra obligaţiei
de a crea condiţiile necesare respectării drepturilor femeilor şi copiilor în situaţii
de conflict armat. În acelaşi spirit, la nivel naţional, au fost operate modificări
asupra instituţiei crimelor de onoare astfel încât fenomenul să fie controlat chiar
şi sub coordonatele conflictului armat. Decretul legislativ nr. 37 emis la 1 iulie
2009 a modificat art. 548 C. pen. sirian eliminând exonerarea penală în favoarea
făptuitorului crimelor de onoare şi stabilind în sarcina acestuia o pedeapsă de cel
puţin 2 ani de închisoare. Amendamentul legal adus prin Decretul-lege nr. 37/2009
îmbunătăţeşte condiţia femeilor victime ale crimelor de onoare prin faptul că
20

Seeking Accountability and Effective Response for Gender Based Violence Women:
Women’s Inclusion in the Peace Process MADRE and the International Women’s Human
Rights (IWHR) Clinic the City University of New York (CUNY) School of Law, and the
Women’s International League for Peace and Freedom (WILPF) in March 2013, p. 1-23.
21
Violence Against Women In Syria: Breaking The Silence, Briefing Paper Based on an
FIDH assessment mission in Jordan in December 2012, p. 17.
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elimină cultura impunităţii care subzista sub egida fostei reglementări penale în
materia crimelor de onoare. Cu toate acestea, modificarea legislativă este superfluă dat fiind faptul că eliminarea culturii impunităţii este realizată eminamente la
nivel formal. Sesizând această limită legală, a fost adoptat Decretul nr. 1 din
3 ianuarie 2011 care stabileşte pedeapsa pentru comiterea crimelor la 7 ani de
închisoare22. În contextul conflictului armat desfăşurat în Siria, au fost luate în
considerare, spre a fi modificate, prevederile referitoare la situaţia copiilor. Legea
nr. 11/2013 referitoare la modificarea Codului penal în privinţa implicării copiilor
în ostilităţi stabileşte în primul articol modificările aduse art. 488 inserând următoarele cerinţe: (1) oricine recrutează un copil sub vârsta de 18 ani în scopul de a
îl implica în ostilităţi sau în acte relaţionate ostilităţilor precum portul de arme,
echipamente, muniţie sau transportul, implantarea de explozibili sau utilizarea sa
la punctele de verificare sau de supraveghere (...) sau utilizarea sa ca scut uman
sau pentru a asista făptuitorii sau serviciile făptuitorilor, precum şi implicarea sa
în orice acte de ostilitate, va fi pedepsit cu muncă silnică pentru 10-20 de ani şi
cu o amendă cuprinsă între 1 şi 3 milioane de lire siriene; (2) pedeapsa menţionată în paragraful anterior este sporită la muncă silnică pe viaţă dacă actul
comis determină dizabilităţi permanente copilului sau daca acesta este abuzat
sexual sau îi sunt date droguri sau substanţe psihotrope iar pedeapsa se transformă în pedeapsă capitală dacă acea crimă determină moartea unui copil.
Influenţa conflictului armat din Siria asupra ponderii crimelor de onoare a
fost determinată de preexistenţa unui climat de violenţă bazată pe criteriul gen la
nivel naţional. Doctrina23 observă faptul că situaţia aferentă conflictului armat din
Siria nu se distinge de celelalte situaţii de conflict din punctul de vedere al
violenţei îndreptate împotriva femeilor, fiind utilizat violul ca armă de război în
scopul de-construcţiei identităţii comunităţii atacate. Particularitatea violenţelor
sexuale asupra populaţiei feminine generate de conflictul armat rezidă în aceea că
de-construcţia identităţii feminine în lumea arabă constă, în primul rând, în
negarea castităţii feminine iar rezultatul de-construcţiei identitare echivalează cu
riposta comunităţii concretizată în crimele de onoare. Diferenţa între situaţia
femeilor siriene supuse crimelor de onoare înainte de izbucnirea conflictului şi
22

Pentru mai multe detalii, a se consulta Amnesty International, Syria. End human Rights
Violations in Syria. Amnesty International Submission to the UN Universal Periodic Review
12th Session of the UPR Working Group, 2011, p. 12.
23
United Nations Committee To End All Forms Of Discrimination Against Women
(CEDAW) 58th Session, Geneva, Switzerland, July 2014, p. 29.
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situaţia acestora după izbucnirea conflictului constă în aceea că, ulterior instaurării stării de conflict, acte precum arestări, interogări, ale populaţiei feminine
sunt susceptibile să crească suspiciunea în privinţa încălcării codului de conduită
al femeilor prin pierderea castităţii – fapt care conduce la săvârşirea de crime pentru salvarea onoarei familiei şi a comunităţii. Cu alte cuvinte, actele de arestare,
interogare, torturare a populaţiei feminine sunt prezumate a fi strâns legate de
supunerea femeilor la abuzuri sexuale de către autorităţile publice. Alegaţiile
asupra abuzurilor sexuale comise asupra femeilor aflate în stare de detenţie sunt
suficiente pentru ostracizarea femeii abuzate, devenind irelevantă circumstanţa
lipsei consimţământului victimei. Cu privire la cea din urmă cerinţă poate exista o
circumstanţiere după cum ne raportăm la starea socială existentă înainte de
izbucnirea conflictului, respectiv la situaţia existentă ulterior instaurării stării de
conflict. Dacă înainte de izbucnirea conflictului, comunitatea considera că abuzurile sexuale comise asupra victimelor de gen feminin erau determinate de
atitudinea provocatoare a victimei, ulterior izbucnirii conflictului, prezumatul
consimţământ al victimei şi prezumata stare de provocare indusă de victimă devin
fragile având în vedere faptul că este cunoscut, la nivelul comunităţii, comportamentul abuziv al beligeranţilor (fie aceştia reprezentanţi ai Guvernului,
reprezentanţi ai Statului Islamic sau reprezentanţi ai forţelor de opoziţie). Deşi
conduita abuzivă a forţelor beligerante este notorie, precum şi scopul acesteia
(de a controla populaţia civilă), comunitatea îşi păstrează nealterată convingerea
potrivit căreia crimele de onoare constituie remediul potrivit pentru sancţionarea
pierderii castităţii feminine. Suntem de părere că o astfel de conduită socială este
construită în jurul unei doctrine sociale statice asupra modului de percepere al
culturii. Comunitatea arabă şi, implicit, comunitatea siriană, adoptă o conceptualizare statică asupra culturii, urmărind aceleaşi repere culturale indiferent de
modificarea situaţiei sociale. Viziunea statică asupra culturii conduce la soluţii
sociale nedrepte – acestea evidenţiindu-se mai ales în situaţia în care observăm
aplicarea crimelor de onoare asupra femeilor supuse abuzurilor sexuale din partea
beligeranţilor. În urma declanşării conflictului armat din Siria, femeile siriene
sunt supuse unei duble limitări a drepturilor lor: (1) pe de o parte, menţinerea
viziunii statice asupra culturii proliferează, în comunitatea siriană, o atitudine de
subordonare a femeii şi de culpabilizare a acesteia pentru violenţele sexuale la
care sunt supuse indiferent de modificarea situaţiei sociale (existenţa conflictului
armat); (2) pe de altă parte, forţele beligerante exploatează situaţia codului de
onoare impus pe filieră patriarhală şi exercită violenţe sexuale asupra femeilor

Maria Beatrice Berna

113

deţinute în scopul slăbirii puterii de rezistenţă a adversarului, dar şi în scopul deconstrucţiei identităţii comunităţii adverse.
Concluzii
Crimele de onoare reprezintă o realitate juridică proprie lumii arabe ce derivă
din relativismul cultural (în cazurile studiate, crimele de onoare sunt menţinute
prin structuri de gândire patriarhală completate şi susţinute de dogmele religiei
islamice); realitatea culturalo-juridică a crimelor de onoare suprimă drepturile
femeilor şi ne conduce la constarea conform căreia în prezent, ocrotirea drepturilor femeilor prin consacrarea principiului egalităţii între sexe este un proces
limitat din cauza prevederilor culturale. De asemenea, starea de conflict armat
existentă în Siria produce modificări în statutul juridic al femeilor prin aceea că
favorizează producerea crimelor de onoare pe fondul utilizării violenţelor sexuale
ca şi armă de război. Introducerea noţiunii transplantului legal în analiza emergenţei, la nivelul statelor arabe, a instituţiei crimelor de onoare, determină o altă
constatare conform căreia, incriminarea uciderii femeilor pe considerente de
onoare a fost preluată din legislaţia statelor vestice în scopul ralierii statelor arabe
la standardele legale impuse de statele vestice. În prezent, menţinerea crimelor de
onoare, este posibilă graţie culturii arabe – centrată pe conservarea identităţii
(patriarhale) a comunităţii şi înfrângerea drepturilor femeilor. Informaţiile expuse
în lucrarea noastră converg către următoarele idei: (1) incriminarea crimelor de
onoare în statele arabe a răspuns la o realitate socială indeniabilă în temeiul căreia
femeile sunt subordonate bărbaţilor, fiind totodată păstrătoarele unui cod al
onoarei derivat din normele patriarhale; (2) incriminarea crimelor de onoare prin
legislaţia statelor arabe nu are scopul sancţionării făptuitorului crimelor de
onoare, ci are scopul creării unui cadru legal care să asigure exonerarea/atenuarea
răspunderii penale a făptuitorului; (3) crimele de onoare- ca instituţie juridică de
sine stătătoare- au fost reglementate cu scopul de a răspunde unor cutume statice
care contravin drepturilor omului însă rezultatul a fost contrar celui protejării
drepturilor femeii ca drepturi ale omului. Principala modalitate de valorificare a
ideilor expuse în prezentul studiu rezidă în sublinierea realităţii actuale în domeniul drepturilor omului: cultura este, în continuare, un factor de limitare a drepturilor femeii ca drepturi ale omului iar modificarea legislativă în sensul consolidării sistemului de sancţiuni penale în materia crimelor de onoare trebuie să fie
precedată de o modificare în tiparele mentale şi comportamentale individuale şi
comunitare.
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As mentioned in the literature, the private sector is the second element
composing the heritage of local communities, which is made up of movable and
immovable property which is not public domain thereof or of any state or
belong to other topics right (natural and legal persons of private law). In other
words, alongside the public sector, private sector constitutes the second part of
the administrative area, which includes goods subject to the rules of common
law, unless the law provides otherwise.
The usefulness of such notions, designating some form of private property is
generated by the fact that there are some exceptions to the common law regarding
the legal regime of private property owners having as state or administrativeterritorial units1. Also, do not ignore the traditional considerations. In ancient
legal literature is shown that the private domain of the administration also
compounds movable and immovable assets which are not directly affected by an
general interest2.
In other order of ideas, both state and local collectivities, may be holders of
the right to private property as a consequence of the fact that a legal person of
public law may be legal person of private law3. The state and administrativeterritorial units also holds the quality of subjects of private property right.
Although art. 136 paragraph 2 of the Constitution as well as art. 127
paragraph 3 of the Constitution, stipulate that public property belongs to the
state or administrative-territorial units, we can not say that these matters of
public law can not be and a right to private property. This, on the one hand. On
the other hand, provisions of the organic law refers directly to the private
E. Chelaru, Administrarea domeniului public şi a domeniului privat, ed. a II-a,
Ed. C.H.Beck, Bucureşti, 2008, p. 118.
2
E. D. Tarangul, Tratat de drept administrativ român, Tipografia Glasul Bucovinei,
Cernăuţi, 1944, p. 355.
3
V. Stoica, Drept civil. Drepturile reale principale, Ed. Humanitas, Bucureşti, 2004, p. 406.
1
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domain of state and administrative-territorial units, so to the private property of
those subjects of law.
We will use thus as shown in title of this paragraph – the notion of private
domain, to designate all property, movable and immovable, that create the
private property subject of administrative-territorial units4.
In this regard, according to art. 5, paragraph 3 of the Moldovan Law on
state-owned land and demarcation of their private domain of the village
(commune), city (municipality) to: a) non-privatized land near privatized or
private objectives, excluding those related to unfinished constructions and land
on targets in fund uninhabitable buildings leased if not part of the public
domain; b) non-privatized land near the buildings and other structures given in
private property in the account of value shares, under the law on privatization;
c) land near municipal enterprises if they are not in the public domain; d) nonprivatized lands of fruit-growing associations; e) non-privatized lands of grapegrowing associations, if not part of the public domain and f) other land acquired
for the administrative-territorial unit if they are not intended for public use.
In turn, the Law no.436/2006, provides in art. 76 that the private domain of
the territorial administrative unit belonging goods, as prescribed by law, are not
transferred to the local or district public interest, if happens. Other goods,
acquired under the law, by the administrative-territorial unit can be a part from
the private sector. Goods of the private domain of the administrative-territorial
unit are alienable, prescriptive and noticeable, with the exceptions set out by law.
The same are the rules and laws of Romania. Thus, Article 6 of the Law
no.18/1991 on the land fund, has the private domain of the state and that of the
communes, towns, municipalities and counties is composed of lands, other than
those which, by their nature or destination of the law they are a part of the
public domain of the persons listed under their property or entering into the
ways and means provided by the law. He is subject to the provisions of
common law, if the law does not provide otherwise.
And Law no.215/2001 on Local Public Administration provides that the
private domain of administrative-territorial units consists of movable and
immovable property other than public domain, entered owned by rules laid down
by law. They are subject to the common law if the law does not provide otherwise.
Also we note that the art. 859 paragraph 2 of the Romanian Civil Code
provides that in addition to property that is exclusively public property object,
4

C. Bîrsan, Drept civil. Drepturile reale principale în reglementarea Noului Cod Civil,
Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2013, p. 60.
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other assets owned by the state and administrative-territorial units, belong
where appropriate – either in the public or the private domain of them, but only
if they were, in turn, acquired by one of the ways provided by law.
It follows, therefore, that the organic legislator, both the Romanian and the
Moldovan, established that in the contents of the private domain of villages,
communes, towns, municipalities, districts and counties – enters all goods that
are not declared expressly by local public domain. Thus, it indicates that any
asset belonging to the public domain of local interest can not be found or can
not enter the private domain of the administrative-territorial unit (following the
downgrading procedure of course).
Of all these legal texts, we can draw the following conclusions:
a) along with public domain – exists a private domain, i.e. an amount of
rules governing private goods and derogating from the common law;
b) this derogatory (exorbitant) regime, consists of a sum of exceptions, and
not in an administrative regime of principle5. The rule remains, therefore,
common law (i.e. civil/private law);
c) derogations should be legal.
We can affirm that the private domain of the administrative-territorial unit
includes those movable or immovable goods that are not affected by an general
interest and are under juridical regime of private law6.
Yet why it was necessary to put local or state assets under the two forms of
ownership, or why all these goods do not belong to public property? In response
to this question, Professor Emil Bălan7 believes that not all holders of such
goods are strictly and directly linked by their nature or by destination for use, or
to satisfy the public interest. There are state property, local property and a
category of goods which function is to mantain public entities working, not
5

In the view of Professor Ovidiu Podaru, the notion of exorbitant (which exceeds fair
measure) means any rule derogating from private law. Thus seen, the very administrative law
based on the principle of inequality parties to a legal relationship of a nature (principle which,
in turn, is based on another one of pre-eminence of the public interest against private interest),
representing an amount of rules exorbitant. Of course, returning to the explanation given
exorbitant term, we see that everything is relative: of course, just as private measure is outdated
by administrative rules; for if they will report on the fair administrative action, things seem
normal and natural. – O. Podaru, Drept administrativ, vol.II, Drept administrativ al bunurilor,
Ed. Hamangiu, Bucureşti, 2011, p. 115.
6
C. Manda, C.-C. Manda, Dreptul colectivităţilor locale, Ed. Lumina Lex, Bucureşti,
2002, p. 438.
7
E. Bălan, Drept administrativ al bunurilor, Ed. C.H.Beck, Bucureşti, 2007, p. 127.
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being for public use, immediately, their participation in the general interest
being indirect, auxiliary or goods used or intended to serve this interest. Private
domain can thus be understood as the antechamber or public domain reserve, in
it being found goods which by their nature will become household/public
interest, or goods that due to physical degradation can not fulfill such missions
and must scrapped.
At the same time, the private domain has an important role in achieving
administration revenue, through its exploitation may be achieved significant
budgetary resources8.
What, therefore, are assets that make up the private domain? At the level of
principle, things should be simple: concerning immovable property, the private
sector includes them all the utilities are not affected directly, so no public use or
public service. As regards the movables includes both the tangible (office
furniture, computer networks, etc.) and the intangible (stocks and bonds of state
and administrative-territorial units)9.
Concluding, the private domain involves three simple rules:
a) has a patrimonial, financial function;
b) is subject to a legal regime of private law;
c) disputes concerning the private domain are the competence of the common
law courts.
In a liberal society, private property of public persons is not an anomaly.
All property of public persons, so those of the private sector, compete to satisfy
the public interest: they help the administration to execute missions. The
participation of the private domain property of public persons in the general
interest explains that these goods are mainly governed by private law, being
applied to them, to some extent, and public law. Indeed, private domain regime
should not be confused with that of private property. The difference in the end,
is that the private domain regime is not characterized by essentially
individualistic dimension. When the administration operates his private domain,
it remains animated by concern for the general interest, as in all his other
actions. In those circumstances, if the private sector is dominated by applying
the rules of private law, he remains subject, by exception, the public law. These
exceptions happen frequently, or indeed, managing administration of theprivate
sector is the only recognized to act as a private person.
8
9

E. Bălan, Drept administrativ al bunurilor, Ed. C.H.Beck, Bucureşti, 2007, p. 127.
O. Podaru, op. cit., p. 116.
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The concept of the legal regime of private domain evokes the set of rules
applicable to goods belonging to the private domain and legal relations arising
between the holders of these assets and third parties.
As a general rule, state doctrine, the legal regime of the private domain
property is the common law10. However, application of the common law does
not exclude the existence of differentiating features of the property assets
belonging to private individuals11. The private domain presents a collection of
specific rules derogating from the common law, which means that it is
submitted simultaneously by a system of power, predominantly in relation with
the common law. We determine that on the private domain goods of local
collectivities applies a special domain regime, because simple constatare that a
part of goods that compounds private domain of administration can make the
object of civil circuit is not enough for considering common law as an
applicable juridical regime by principle for all these goods, in the conditions in
which they are achieved and are alienated with specific methods or
transfigurated by formalism, they are managed in the public interest and with
the help of public power12.
In the inter-war doctrine, occurred more views on the legal regime of
private property assets. The differing views are that private domain goods,
unlike those in the public domain, are susceptible, alienable and prescriptive.
Other views supported that goods are not affected in the private-public service
of general interest and a general purpose, not being subject to a special legal
regime, but the common law13.
The regime of legal protection of private property rights is the same,
irrespective of ownership. As highlighted in the literature14, the state private
domain consists generally of goods that the state owns as any private landlord,
he just use them, which produce income and that usually can estrange. These
goods are not damaged for public use. They are distinguished from private
household than in that their owner is the state, county, township, instead of
being an individual.
Under art. 44 paragraph 2 of the Romanian Constitution, private property is
guaranteed equally by the law, irrespective of its owner. Corroborating art. 46
10

E. Chelaru, op. cit., p. 123.
E. Bălan, op. cit., p. 129.
12
O. Podaru, op. cit., p. 148.
13
E. Bălan, op. cit., p. 129.
14
Ibidem, p. 129-130.
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Paragraph 1 and art. 127 paragraph 2 of the Moldovan Constitution, the state
guarantees everyone the right of property as requested by the owner, they do
not contradict the interests of society, while ensuring its claims.
The special situation of the public domain holders of public authority will
make its mark on the way they exercise the attributes of property over their
private domain goods, thus manifesting a number of features, constraints,
limitations, that an individual does not have, it has features that give content to
the regime field15.
Besides the fact that in terms of general legal regime of private property,
the goods are alienable and limited, because of public policy or other reasons,
the goods of the private sector, including those of the local authorities, may be
moved only under restrictive conditions, can not be acquired, held or disposed
of, except under special laws.
The sphere of private property is very large, so on this subject and on its
threads. Indeed, in terms of goods that may be object of private property,
remember the principle that any good can be the object of this right except assets
which form exclusively public property16. Recall that, according to art. 553
paragraph 1 of the Romanian Civil Code, objects of private property rights can be
all goods for private use belonging to individuals, under private or public law,
including goods that make up the private domain of the state and of its counties.
Similarly, according to art. 296 paragraph 1 of the Civil Code of the Moldova,
property belonging to the State or administrative-territorial units are part of the
private sector whether by law or as stipulated by law, are not in the public domain.
As for private property rights issues, as we have shown, they can be natural
persons, legal persons of private law17, state and administrative-territorial units.
Because of their importance, as well as consideration of general interests,
social, exercise of the right of private ownership of certain categories of goods
may be subject to special rules of the legislature. We consider some special
regulations for limits to the exercise of the right to private property18, which,
however, not infrequently overlap, but establishes a special legal regime for
E. Bălan, op. cit., p. 129-130.
C. Bîrsan, op. cit., p. 102-103.
17
As the forms of legal entities, look at art. 55-59 from Codul civil al Republicii Moldova
and art. 190 from Codul civil român.
18
The most important classification of limits of ownership is within material and juridical
limits, ultimately can be legal limits, judicial limits and conventional boundaries. Can be
considered and other limits. For details, see C. Bîrsan, op. cit., p. 62-101.
15
16
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certain categories of goods. Failure to comply can attract the application of
certain sanctions, either administrative or civil19.
The special legal regime applicable to private domain property relates to
methods of acquisition, purchase, alienation conditions etc.20
From the above analysis, we find the following conclusions about the legal
status of private domain of local goods:
a) Local collectivities private domain consists of movable and immovable
goods, belonging to local collectivities and as individuals exert on them, under
common law, attributes of property rights;
b) The goods may be sold to the private domain, that means they are
alienable;
c) Private property assets can be acquired by individuals via usucapio or
possession in good faith, that means they are prescriptive;
d) Private property goods shall be equally protected by law, irrespective of
its owner, the state or administrative-territorial unit, as holders of the goods in
the private sector, benefit, with some exceptions, the same level of protection as
individuals of private law that holds the private property right;
e) The goods of the private domain are incesibile, blurred, or for the claims,
creditors of the local collectivities may not use tracing by the path of immediate
execution. In other words, although common law rules apply, these goods can
not serve the creditors. This feature is a derogation from the principle of civil
law, according to which in civil relations, the debtor warrants with his mobile
and/or stationary goods – debt to his creditors21.
In this regard, the doctrine states that the issue of tracing the goods that make
up the administrative area, can not be made, because the solvency of local
authorities is presumed22, and the debts of these topics of administrative law shall
be paid or liquidated by the application of special legal provisions with financial
character, excluding the rules of the common law relating to forced pursuit23.
Private domain of local collectivities goods can not be alienated by legal
acts with free of charge status, not even given in payment. Pending the entry
into force of NCC Romania, there was a single exception, determined in art. 17
19

C. Bîrsan, op. cit., p. 103.
E. Bălan, op. cit., p. 130.
21
C. Manda, C.-C. Manda, op. cit., p. 441-443.
22
L. Giurgiu, Domeniul public, Seria Repere Juridice, Ed. Tehnică, Bucureşti, 1997, p. 67.
23
S. Zilberstein, V. M. Ciobanu, Drept procesual civil. Executarea silită, Ed. Lumina Lex,
Bucureşti, 1996, p. 243-250.
20
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of Law no. 213/1998 (article now repealed) – state and administrative-territorial
units could give certain immovable assets from their patrimony for free use, for
time-limited period, to non-profit legal persons, performing charitable or public
utility or public service.
Currently the right of free use finds refuge in art. 874 in conjunction with
art. 866 of the Romanian Civil Code, according to which, like the public
property, can be constituted in administrative law, concession rights and the
right to use free of charge, holders being institutions of public use.
.
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Abstract
The globalisation phenomenon affects our society in many ways including
our legal systems. As the worlds evolves, the society representatives realize that
we face the same challenges and some of our legal means to face them may be
more effective than others. As commerce goes global, the competition area
gains an international feature that needs to be solved in a coherent method.
Keywords: competition, globalisation, competition policy, economy, legal
aspects, antitrust
Introduction
Processes such as economic development and the trend of globalization and
economic unification of markets, is potentially the most unexpected, such as
tightening struggle "without arms" between customers and traders to monopolize
employment as a significant market share.
The development of production of goods and services directly related to the
growth requirements of the standard of living of all people on the planet have
led to the removal of protectionist barriers previously imposed by industrialized
countries. Economic and trade relations competition are regulated by complex
legal provisions, with national and international standards need to always create
increasingly more complex, including sanctioning illegal practices promoted by
some participants in economic life.
Lucrarea a fost elaborată în perioada de sustenabilitate a proiectului cu titlul „Studii
doctorale şi postdoctorale Orizont 2020: promovarea interesului naţional prin excelenţă,
competitivitate şi responsabilitate în cercetarea ştiinţifică fundamentală şi aplicată românească”,
număr de identificare contract POSDRU/159/1.5/S/140106. Proiectul a fost cofinanţat din
Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
2007-2013.Investeşte în Oameni!
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1. European Community and globalization
The European Union conceives itself as much more than a market. According
to the former President of the Commission, Jacques Delors, "European societies
were more than markets, citizenship is more than more than the government
consumption and economic operators".
The European Union is a social model extended by having to contribute to
the development of its new powers, as a global actor, to pressure the rules in
respect of the global players in general. According to a statement by Romano
Prodi – another former chairman of the Committee in 2001, "poverty can not be
solved by less globalization, but we need more"1.
There is a causal relationship between globalization, conceived as an
economic process, and integration. The European Union is a necessary response
to the inexorable integration of capital. The idea for a close union, cohesion, is
strengthened. But globalization can be conceived as a series of multidimensional
processes that reduce separation from the rest of Europe, can broaden access to
European actors and transforming Europe into a global space.
European Union functions as an intermediary who negotiates in order to
reduce tensions generated by globalization cleavages within or between nation
states. It should not be seen as just an aggregation of national states with an
internal motor of integration but also as an entity that helps accelerate the
institutionalization of international and global governance instruments.
The European Union is one of the most important actors in the area of
multilateral trade negotiations and is a frequent supporter of the World Trade
Organization. Since 1998, the E.U. became the largest trade player, with 21% of
global exports of goods.
Increasing economic integration internationally known phenomenon in
general, provide many economic opportunities.
E.U. companies gain easier access to new and expanding markets, funding
sources and technological resources. Consumers in the European Union enjoy a
greater variety of products at lower prices. This opens the prospect of obtaining
EU potentially significant gains in terms of productivity growth and real wages.
The European Commission estimates that about one-fifth of rising living
standards in the EU 15 over the last 50 years, due to globalization. This is why
U.E. judgment ruled in favor of greater economic openness. Its trade policy is
an important instrument of orientation towards global trade liberalization.
1

http://www.academia.edu/11365848/Iulian_Boldea_Editor_Globalization_and Intercultural_
Dialogue._Multidisciplinary_Perspectives._Section_Political_Sciences
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Identifying an appropriate solution to the phenomenon of globalization can be
seen as part of more complex challenge faced by dynamic economies – namely to
successfully cope with structural economic change.
To reap the benefits of globalization, it must be going through the process
of adjustment as factors of production – such as investment capital – move from
activities and firms that can not handle the pressure fierce competition from
those who know how to take advantage of this.
Although it has been shown that globalization is generally associated
phenomenon of redundancy, adjustment of economic structures requires really
costs resulting from the transfer of resources between businesses and activities.
The labor markets, capital and products are rigid, the structural adjustment is
more costly and difficult, which may be strongly felt, at least in the short term
in certain sectors and regions where they are concentrated.
The political challenge is to turn the potential benefits of globalization into
real gains, while at the same time, social costs. Measures to improve the
functioning of EU markets and to boost innovation performance will help reduce
the duration of the adjustment, while some active steps, such as those funded by
the European Globalisation Adjustment Fund, will support affected workers.
In addition to these internal issues, there are also significant external
challenges with which the EU face and that require political solutions, such as
encouraging global trade and maintaining Europe's position as the main global
trading bloc; managing immigration as a source of labor in response to the
aging population and the advantage for development; Maintaining U.E. the
source and destination for foreign direct investment; Tackling the imbalances in
the global economy in partnership with other countries.
The European Commission plays an important role in developing a
coherent political strategy to meet the challenges posed by globalization. It
examines closely the major trends in world trade and investment flows and
performance of the EU in this case. It also systematically examines the impact
that globalization has on the economic performance of EU and provide policy
advice based on the results of this analysis2.
2. Effects of globalization on competition law
The globalization of trade and the creation of a global economy have raised
both the operation of the competition law and the competence of national
2
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authorities to act in cases of unfair competition with foreign element. These
situations are becoming more common in the context of the increasing number
of international mergers. The European Union is one of the promoters of
competition law need to be unified by proposing bilateral agreements between
Member States regarding compliance with the rules governing the relations of
competition3.
At European level, we can say that there is no unified legislation on legal
relations in the sphere of competition. This, despite the fact that European states
faced with the same threats in this field – cartels or fixed prices between
competitors.
There is, however, a trend towards unification of legislative principles
found in the American system with the European system, in particular with
regard to antitrust policies. This common system has been adopted but the
WTO nor any other international organization parallel.
The doctrine, still retain divergent views on the legal acts regulating legal
relations of competition law, but there are a number of bills to unify
international competition law4.
Perhaps the most pressing question in this area is whether globalization
legislative system in terms of competition will be a viable solution, an answer
to the globalization of economic markets. Undoubtedly, it is a goal. Different
levels of development of countries of the world, and differences in national
legal systems are challenges with respect to this goal5.
3. Community competition policy
Equally important for the creation of the Single European Market is
competition policy. It would not make sense if competition between companies
Member States would be limited by restrictive agreements and cartels.
The internal market is inconceivable without competition policy to
encourage economic efficiency by creating an environment conducive to
innovation and technological progress, to protect consumer interests by
allowing them to buy goods and services in optimum conditions and to prevent
B.J. Rodger – Competition Policy, liberalism and globalization: a European perspective, THE
COLUMBIA JOURNAL OF EUROPEAN LAW, 2000, http://www.cjel.net/print/6_3-rodger/
4
E. Engle – The Globalization of Antritrust and Competition Law, 2012, http://papers.ssrn.com
/sol3/ papers.cfm?abstract_id=2084218
5
B.J. Rodger, op. cit., http://www.cjel.net/print/6_3-rodger/
3
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possible anti-competitive practices of commercial, private companies and
national authorities.
Ensuring equal conditions generated positive results for consumers and
lower rates for telephone services, access to a greater number of people to air
and are able to buy a car in an EU Member State which has the lowest prices on
the market6.
The very idea of competition policy is a feature of Community law.
Competition rules must be applied and interpreted in a manner finalist or
ideological. They build great objectives assigned Treaty by its editors. This
interpretation is consistent finalist Community authorities. To economic savings
realized between Member States and purpose of economic and social cohesion
of the Community bring out their case.
Competition rules are not servicing business, but in the service market.
They come into action when competition is restricted or distorted the market.
This is the idea of competition practicable, efficient, depending on the
economic and legal context and is not an ideal atomised competition.
Caring for joined up common market, to achieve economies of Member
States interpretation has been affirmed since 1967. However, it was achieved
only in a prudent and progressive. The Commission omits to show that it occurs
every year in the sectors becoming more sensitive.
As they say European construction, new targets have been integrated into
the interpretation of the competition rules, which allow today a symbiotic goals
far different, if not opposite. It can, therefore, mention the protection of
consumers' technical progress, environmental protection and promoting small
and medium enterprises. Also included are sustainable level of employment
increased labor and high social protection. In short, like all other Community
policies, competition policy seeks to increase economic prosperity and welfare
of European citizens within the Union7.
Conclusions
The effects of globalization can be observed in terms of the legal orders and
rules of which they are composed. We have here the trend towards unification
of legislative principles found in the American system with the European
A. Gheorghiu – Politica în domeniul concurenţei, a se vedea https://serviciijuridicefirme.
wordpress.com/2013/03/07/502/
7
A. Fuerea, Drept comunitar al afacerilor, ed. a II-a revăzută şi adăugită, Ed. Universul
Juridic, Bucureşti, 2006, p. 188-189.
6
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system, in particular with regard to antitrust policies, reference is American
legislation in this area.
Another important aspect is the tendency to pecuniary sanction acts of
unfair competition, to the detriment of other forms of liability – criminal or
administrative, imposition of fines but significantly high.
Competition policy of the European Union follows the trend of unifying the
rules by creating and perfecting legal instruments applicable to common current
for mitigation and prevention of the effects of unlawful competition.
BIBLIOGRAPHY:
→ A. Fuerea – Drept comunitar al afacerilor, ediţia a II-a revăzută şi
adăugită, Bucureşti, 2006,
→ B.J. Rodger – Competition Policy, liberalism and globalization: a
European perspective, THE COLUMBIA JOURNAL OF EUROPEAN LAW,
2000, http://www.cjel.net/print/6_3-rodger/
→ E. Engle – The Globalization of Antritrust and Competition Law, 2012,
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2084218
→ A. Gheorghiu – Politica în domeniul concurenţei, a se vedea
https://serviciijuridicefirme.wordpress.com/2013/03/07/502/
→ http://ec.europa.eu/economy_finance/international/globalisation/index_ro.htm
→ http://www.academia.edu/11365848/Iulian_Boldea_Editor_Globalization_
and_ Intercultural_Dialogue._Multidisciplinary_Perspectives._Section_Political_
Sciences

130

Contemporary legal institutions

„CONSIDERAŢII JURIDICE
PRIVIND FENOMENUL GLOBALIZĂRII ŞI EFECTELE
ACESTUIA ASUPRA POLITICII CONCURENŢIALE
EUROPENE”*
Asist. univ. dr. Anca- Elena BĂLĂŞOIU**
Abstract
The globalisation phenomenon affects our society in many ways including
our legal systems. As the worlds evolves, the society representatives realize that
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more effective than others. As commerce goes global, the competition area
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Introducere
Procese precum dezvoltarea economică şi tendinţa de globalizare şi unificare a pieţelor economice, poate avea efecte dintre cele mai nebănuite, cum ar fi
înăsprirea luptei „fără arme”, între agenţii economici pentru acapararea
clientelei şi a ocupării unei cote de piaţă cât mai semnificative.
Dezvoltarea producţiei de bunuri şi servicii, în directă legătură cu cerinţele de
creştere a nivelului de trai a tuturor oamenilor de pe planetă, au dus la înlăturarea
barierelor protecţioniste impuse anterior de ţările puternic industrializate.
Raporturile de concurenţă economică şi comercială sunt reglementate prin
prevederi legale complexe, existând la nivel naţional, dar şi internaţional necesitatea de a crea mereu norme din ce în ce mai complexe, care să includă sancţionarea practicilor ilegale promovate de anumiţi participanţi la viaţa economică.
Lucrarea a fost elaborată în perioada de sustenabilitate a proiectului cu titlul „Studii
doctorale şi postdoctorale Orizont 2020: promovarea interesului naţional prin excelenţă,
competitivitate şi responsabilitate în cercetarea ştiinţifică fundamentală şi aplicată românească”,
număr de identificare contract POSDRU/159/1.5/S/140106. Proiectul a fost cofinanţat din
Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane
2007-2013.Investeşte în Oameni!
**
cabinetdeavocatbalasoiu@yahoo.com.
*

Anca-Elena Bălăşoiu

131

1. Comunitatea Europeană şi globalizarea
Uniunea Europeană se concepe pe sine ca fiind mult mai mult decât o piaţă.
Conform afirmaţiei fostului preşedinte al Comisiei, Jacques Delors, „societăţile
europene erau mai mult decât pieţe, cetăţenia e mai mult decât consum şi
guvernarea mai mult decât agenţie economică”.
Uniunea Europeană reprezintă un model social extins, prin faptul de a contribui la dezvoltarea noii sale puteri, ca actor global, pentru a face presiuni asupra
normelor în ceea ce îi priveşte pe actorii globali, în genere. Conform unei
afirmaţii a lui Romano Prodi – alt fost preşedinte al Comisiei, în 2001, „problema
sărăciei nu poate fi rezolvată prin mai puţină globalizare, ci avem nevoie de mai
multă”1.
Există o relaţie cauzală între globalizare, concepută ca un proces economic,
şi integrare. Uniunea Europeană este un răspuns necesar faţă de integrarea inexorabilă de capital. Ideea pentru o uniune strânsă, coezivă, este întărită. Dar,
globalizarea poate fi concepută şi ca o serie de procese multidimensionale, care
reduc separarea Europei de restul lumii, lărgind orizontul pentru posibilitatea de
acces a actorilor europeni şi transformarea Europei într-un spaţiu global.
Uniunea Europeană funcţionează ca un intermediar care negociază cu scopul
de a reduce tensiunile generate de clivajele produse de globalizare, în interiorul
sau între statele naţionale. Ea nu trebuie văzută doar ca o agregare de state
naţionale cu un motor intern al integrării, ci şi ca o entitate care contribuie la accelerarea instituţionalizării instrumentelor internaţionale şi globale de guvernare.
Uniunea Europeană este unul dintre cei mai importanţi actori în negocierile
de comerţ multilaterale şi este un frecvent susţinător al Organizaţiei Mondiale a
Comerţului. Încă din 1998, Uniunea Europeană devenise cel mai mare bloc de
comerţ global, cu un procent de 21% din exporturile globale de mărfuri.
Creşterea gradului de integrare economică la nivel internaţional, fenomen
cunoscut, în general, oferă multe oportunităţi în plan economic.
Întreprinderile din U.E. dobândesc mai uşor acces la noi pieţe aflate în
expansiune, la surse de finanţare şi la resurse tehnologice. Consumatorii de pe
teritoriul Uniunii Europene se pot bucura de o mai mare varietate de produse, la
preţuri mai mici. Acest lucru îi deschide Uniunii perspectiva de a obţine,
potenţial, câştiguri semnificative în termeni de creştere a productivităţii şi de
salarii reale. Comisia Europeană estimează că aproximativ o cincime din
1

http://www.academia.edu/11365848/Iulian_Boldea_Editor_Globalization_and_Intercultural_
Dialogue._Multidisciplinary_Perspectives._Section_Political_Sciences
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creşterea nivelului de trai în Europa celor 15, în ultimii 50 de ani, se datorează
globalizării. Acesta este motivul pentru care U.E. s-a pronunţat cu hotărâre în
favoarea unei mai mari deschideri economice. Politica sa comercială constituie
un instrument important de orientare către liberalizarea comerţului mondial.
Identificarea unei soluţii adecvate pentru fenomenul globalizării poate fi văzută ca făcând parte din provocarea mai complexă cu care se confruntă economiile dinamice -, şi anume aceea de a face faţă cu succes schimbării economice
structurale.
Pentru a putea culege roadele globalizării, se impune parcurgerea etapelor
unui proces de adaptare, pe măsură ce factorii de producţie – precum capitalul
de investiţii – trec de la activităţile şi întreprinderile care nu pot face faţă
presiunii concurenţei acerbe la cele care ştiu să profite de aceasta.
Cu toate că s-a demonstrat că globalizarea nu este asociată fenomenului
general al disponibilizării, ajustarea structurilor economice presupune, într-adevăr,
costuri care rezultă din transferul resurselor între întreprinderi şi activităţi. Cu cât
pieţele muncii, capitalurilor şi produselor sunt mai rigide, cu atât ajustarea structurală este mai costisitoare şi mai greu de realizat, lucru care se poate resimţi
puternic, cel puţin pe termen scurt, în anumite sectoare şi în regiunile unde acestea
sunt concentrate.
Provocarea politică este aceea de a transforma eventualele beneficii ale
fenomenului globalizării în câştiguri reale, reducând, în acelaşi timp, costurile
sociale. Măsurile de îmbunătăţire a funcţionării pieţelor U.E. şi de stimulare a
performanţelor în materie de inovare vor contribui la reducerea duratei procesului de ajustare, în timp ce anumite măsuri active, precum cele finanţate prin
Fondul european de ajustare la globalizare, îi vor sprijini pe lucrătorii afectaţi.
Pe lângă aceste probleme interne, mai există şi importante provocări externe cu care U.E. se confruntă şi care necesită soluţii politice, precum încurajarea
comerţului mondial şi menţinerea poziţiei Europei de principal bloc comercial
la nivel mondial; gestionarea imigraţiei ca sursă de mână de lucru, ca răspuns la
fenomenul îmbătrânirii populaţiei şi ca avantaj în favoarea dezvoltării; menţinerea poziţiei U.E. de sursă şi destinaţie a investiţiilor străine directe; gestionarea
problemei dezechilibrelor din economia globală în parteneriat cu alte ţări.
Comisia Europeană joacă un rol important în elaborarea unei strategii politice
coerente, pentru a răspunde provocărilor pe care le implică fenomenul globalizării. Ea analizează îndeaproape evoluţia principalelor tendinţe ale comerţului
mondial şi ale fluxurilor investiţiilor, precum şi performanţele U.E. în această
privinţă. De asemenea, analizează în mod sistematic impactul pe care fenomenul
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globalizării îl are asupra performanţei economice a U.E. şi furnizează consultanţă
politică pe baza rezultatelor acestei analize2.
2. Efectele globalizării asupra dreptului concurenţei
Globalizarea comerţului şi crearea unei economii globale a adus în discuţie
atât modalitatea de funcţionare a legislaţiei privind concurenţa, cât şi competenţa unor autorităţi de la nivel naţional de a acţiona în cazuri de concurenţă
neloială cu element de extraneitate. Aceste situaţii sunt din ce în ce mai des
întâlnite, în contextul creşterii numărului de fuziuni la nivel internaţional.
Uniunea Europeană este unul dintre promotorii necesităţii unificării legislaţiei
din domeniul concurenţei, propunând încheierea de acorduri bilateral între
statele membre, cu privire la respectarea normelor ce reglementează raporturile
de concurenţă3.
La nivel european, putem afirma că nu există o legislaţie unitară privind
raporturile juridice din sfera concurenţei. Aceasta, în ciuda faptului că statele
europene se confruntă cu acelaşi tip de ameninţări în acest domeniu – carteluri
ori preţuri fixate între competitori.
Există, totuşi, o tendinţă de unificare a principiilor legislative regăsite în
sistemul American, cu cele din sistemul European, în special cu privire la politicile antitrust. Acest sistem comun nu a fost adoptat însă de Organizaţia Mondială
a Comerţului şi nici de vreo altă organizaţie paralelă de la nivel internaţional.
În doctrină, încă se mai reţin opinii divergente cu privire la acte normative
ce reglementează raporturile juridice de dreptul concurenţei, însă există o serie
de proiecte legislative de unificare a legislaţiei internaţionale din domeniul
concurenţei4.
Poate cea mai presantă întrebare din acest domeniu este aceea dacă globalizarea sistemului legislativ în ceea ce priveşte concurenţă va constitui o soluţie
viabilă, un răspuns la fenomenul globalizării pieţelor economice. Fără îndoială,
acesta reprezintă un deziderat. Nivelul diferit de dezvoltare a statelor lumii,
precum şi diferenţele de sisteme legislative interne reprezintă provocări cu
referire la acest deziderat5.
2

http://ec.europa.eu/economy_finance/international/globalisation/index_ro.htm
B.J. Rodger – Competition Policy, liberalism and globalization: a European perspective, THE
COLUMBIA JOURNAL OF EUROPEAN LAW, 2000, http://www.cjel.net/print/6_3-rodger/
4
E. Engle – The Globalization of Antritrust and Competition Law, 2012, http://papers.ssrn.com/
sol3/papers.cfm?abstract_id=2084218
5
B.J. Rodger, op. cit., http://www.cjel.net/print/6_3-rodger/
3
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3. Politica comunitară concurenţială
Deosebit de importantă pentru crearea Pieţei Europene Unice este politica
concurenţială. Aceasta nu ar avea sens, dacă concurenţa între companiile statelor
membre ar fi limitată de acorduri restrictive şi activitatea cartelurilor.
Piaţa internă este de neconceput fără o politică în domeniul concurenţei care să
încurajeze eficienţa economică prin crearea unui mediu favorabil inovaţiei şi progresului tehnologic, să protejeze interesele consumatorilor prin oferirea posibilităţii
de a cumpăra produse şi servicii în condiţii optime şi să prevină eventualele practici
anticoncurenţiale ale societăţilor comerciale şi ale autorităţilor naţionale.
Asigurarea unor condiţii egale a generat rezultate benefice pentru consumatori,
precum scăderea tarifelor pentru serviciile telefonice, accesul unui număr cât mai
mare de persoane la transportul aerian sau posibilitatea achiziţionării unui
automobil într-un stat membru al U.E. care are cele mai mici preturi de pe piaţă6.
Însăşi ideea unei politici concurenţiale este o trăsătura caracteristică dreptului comunitar.
Regulile de concurenţă trebuie să fie aplicate şi interpretate într-un mod
finalist sau ideologic. Ele stau la baza marilor obiective atribuite tratatului de
către redactorii săi. Această interpretare finalistă este o constantă a autorităţilor comunitare. Întrepătrunderea economica realizată între economiile statelor membre
şi scopul coeziunii economice şi sociale ale Comunităţii scot la iveala jurisprudenţa lor.
Regulile de concurenţă nu sunt în serviciul întreprinderilor, ci în serviciul
pieţei. Ele intră în acţiune dacă concurenţa este restrânsă sau deformată pe
piaţă. Aceasta este ideea concurenţei practicabile, eficiente, în funcţie de contextul economic şi juridic şi nu este un ideal al concurenţei atomizate.
Grija pentru decompartimentarea pieţei comune, pentru a ajunge la interpretarea economiilor statelor membre, a fost afirmată încă din anul 1967. Totuşi,
nu a fost atinsă decât într-un mod prudent şi progresiv. Comisia nu omite să arate
ca ea intervine, în fiecare an, în sectoarele economice din ce in ce mai sensibile.
Pe măsură ce se afirmă construcţia europeană, noi obiective au fost
integrate în interpretarea regulilor de concurenţă, ceea ce permite astăzi o
simbioză a obiectivelor până acum distincte, dacă nu chiar opuse. Se poate,
astfel, menţiona protecţia şi interesele consumatorilor, progresul tehnic, protecţia
mediului sau promovarea întreprinderilor mici şi mijlocii. Acestora li se adaugă
A. Gheorghiu – Politica în domeniul concurenţei, a se vedea https://serviciijuridicefirme.
wordpress.com/2013/03/07/502/
6
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creşterea durabilă a nivelului de ocupare a forţei de muncă şi un grad ridicat al
protecţiei sociale. Pe scurt, ca toate celelalte politici comunitare, politica concurenţială vizează o creştere a prosperităţii economiei din cadrul Uniunii şi
bunăstarea cetăţenilor europeni7.
Concluzii
Efectele fenomenului de globalizare se observă şi în ceea ce priveşte
sistemele de drept şi normele din care acestea sunt formate. Avem aici în vedere
tendinţa de unificare a principiilor legislative regăsite în sistemul american, cu
cele din sistemul european, în special cu privire la politicile antitrust, fiind de
referinţă legislaţia americană în acest domeniu.
Un alt aspect important îl reprezintă tendinţa de a sancţiona pecuniar faptele
de concurenţă neloială, în detrimentul altor forme de răspundere – penală ori
contravenţională, însă cu aplicarea unor amenzi semnificativ de mari.
Politica de concurenţă de la nivelul Uniunii Europene urmează tendinţa de
unificare a normelor, prin crearea şi perfecţionarea unor instrumente juridice
comun aplicabile şi actuale, în vederea limitării şi prevenirii efectelor practicilor
nelegale din domeniul concurenţei.
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Abstract
The provisions of the new Civil Procedure Code apply to the lawsuits of
private law with extraneity elements, as long as the international treaties that
Romania is part of, the European Union Law or special laws does not provide
otherwise. In terms of enforcement of Civil procedure law, regarding judicial
decisions, they remain subject to appeal, the grounds and terms set by the law
under which the lawsuit began. To resolve disputes regarding the lawsuits of
private international law, the issues amounting refers to determining the
competent court to solve the litigation, establishing procedures that will follow,
determining the applicable law to the judicial relation subjected to judgment,
the effects of the adjudicated judicial decisions, all of these being brought into
discussion by extraneity elements and, in some cases, by the conflict of laws.
Romanian legislator thus brought together, under the term of civil international
lawsuit, the provisions that apply to the lawsuits of private law with foreign
elements, which are detailed in Book VII of the Code of Civil Procedure.
Keywords: international jurisdiction, extraneity, convention, „lis pendens”,
conjunction
The application domain and the verification of international jurisdiction
To resolve disputes regarding the relations of private international law, the
issues amounting refers to determining the competent court to solve the
litigation, establishing procedures that will follow, determining the applicable
law to the judicial relation subjected to judgment, the effects of the adjudicated
judicial decisions, all of these being brought into discussion by extraneity
elements and, in some cases, by the conflict of laws. Romanian legislator thus
brought together, under the term of civil international lawsuit, the provisions
that apply to the lawsuits of private law with foreign elements, which are
detailed in Book VII of the Code of Civil Procedure, the jurisdiction being
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closely related also, to territoriality of procedural law1. Of course, it is
necessary to respect the general principles, such as: the right to ensure the right
to equitable lawsuit, completed within an optimal and predictable procedural
time2, the principle of legality according to which the compliance must be
provided for the legal provisions during the lawsuit3, the principle of equality,
that guarantees the non-discrimination for the parties of the lawsuit 4. The trial
in Romanian comply with a constitutional principle, established in Article 128
of the Romanian Constitution, according to which the judicial proceedings are
conducted in Romanian language, noting that the use of authorized interpreters
and translators must ensure a proper administration of justice.
Therefore, the provisions of the new Civil Procedure Code apply to the
litigations of private law with extraneity elements, to the extend that the
international treaties that Romania is part of, the European Union Law or
special laws do not provide otherwise. In terms of enforcement of Civil
1

To which refers Article 28 of New CPC: "(1) The provisions of procedural civil law
applies to all lawsuits that are judged by the Romanian courts, subject to contrary legal
provisions. (2) When procedural relations with foreign element, the determination of the
applicable law of procedure is done according to the rules included in book VII".
2
Principle established by Article 6 of the Romanian Civil Procedure Code, the Convention
for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (Article 6): "(…) everyone is
entitled to a fair and public hearing within a reasonable time by an independent and impartial
tribunal established by law (...)" and the Charter of Fundamental Rights of the European Union
(first signed in Nice in December 2000 by the European Parliament, Council and Commission
and, in December 2009, with the entry into force of the Lisbon Treaty, the Charter of
Fundamental Rights have been given the same binding legal force as the Treaties. to this end,
the Charter was amended and proclaimed a second time in December 2007) – Article 47: "(...)
everyone has the right to a fair and public hearing within a reasonable time, before an
independent and impartial tribunal, previously established by law (...) ".
3
Article 7 NCPC: "(1) The civil lawsuit is conducted in accordance with the law. (2) The
judge has the duty to ensure the compliance of the legal provisions regarding the realization of
the rights and obligations of the parties in the process".
4
Article 8 NCPC: "In civil trial there is guaranteed to parties the exercise of procedural rights,
equally and without discrimination"; article 14 on the prohibition of discrimination, of the European
Convention on Human Rights (ECHR): "The enjoyment of the rights and freedoms set forth in this
Convention shall be secured without discrimination on any ground such as sex, race, colour,
language, religion, political or other opinion, national or social origin, association with a national
minority, property, birth or other status"; non-discrimination emerges also from the content of Article
18 NCPC, concerning the fact that "foreigners and stateless persons who do not speak, nor
understand the Romanian language have the right to inspect all documents and materials of the file,
to speak in court and conclude, through an authorized translator, unless the law provides otherwise".
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Procedure law, the judicial decisions remain subjected to the remedies, the
grounds and terms set by the law under which the litigation began.
Art. 1066 of Civil Procedure Code establishes the principle of jurisdiction
based on domicile or headquarters of the defendant, establishing (subjected to
other contrary legal disposals), the rule that the Romanian courts are competent
to solve the litigation if the defendant has the domicile or, in the absence
thereof, the habitual residence, respectively the main headquarter or, in the
absence thereof, a secondary office or the goodwill in Romania at the date of
submission for the begining of litigation. As for the representation of parties in
the process, Article 86 – the second thesis of the Code provides that, if the one
who gave a general mandate has no domicile or no residence in Romania or if
the mandate is granted to a person designated as an agent, the right to
representation in judgment is considered to be given. Considering that refers to
the mandatary and not to the representative (under the Article 84), result that
text is applicable when the person who represents the party/the parties, is other
than an attorney or a legal adviser5. Procedural legitimation to other persons,
must also be mentioned, established by Article 37, which states that "in the
cases and conditions provided exclusively by law, requests may be introduced or
defenses can be formulated also by people, organizations, institutions or
authorities, which, without justifying a personal interest, are acting in defense
of legitimate rights or interests of individuals in special situations or, where
appropriate, in order to protect an interest of a group or general "(such as in
matters concerning the interests of the state)6.
In cases of multiple defendants, if one of them is in situation disposed by
Article 1066 para. (1), the Romanian courts have jurisdiction, apart from cases
where the request was made only for the purpose of excluding the defendant
from the jurisdiction of domicile or habitual residence/principal or secondary
headquarter located abroad. Romanian courts are also competent to judge any
request regarding the activity at the secondary office of a legal person not
having its headquarters in Romania, when this secondary office is located in
Romania at the date of the request.
When in the matters covering rights that the parties have freely under
Romanian law and the parties have agreed for the competence of Romanian
courts to judge current or potential disputes concerning such rights, Romanian
Mihaela Tăbârcă, "Civil Procedural Law – Vol. I – General Theory", Universul Juridic
Publishing house, Bucharest, 2013, page no. 446.
6
Mihaela Tăbârcă, quoted work, page no. 191.
5
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courts are the only ones competent for resolution. The Romanian court before
which the defendant is summoned, remains competent to judge the application, if
the defendant appears before the court and makes substantive defenses, without
invoking the exception of incompetence, at the latest until the end of the research
of process in front of the first instance. The notified Romanian court may deny
the request when, from all the circumstances, results that the dispute has no
meaningful connection with Romania. An example in this regard may be the
Article 15 from European Regulation no.650/20127, which establishes that the
court that was notified but has no jurisdiction under the Regulation, shall decline
the competence, resulting that the notified body must be an instance in the sense
of the Regulation, by therefore, international jurisdiction prevails8.
Verification of international jurisdiction is held ex officio by the seized court,
according to internal rules on jurisdiction, and if it is established that the dispute
falls outside the jurisdiction of any Romanian court, the request is denied as not
being of the Romanian court competence. Lack of international competence of
Romanian court can be invoked at any stage of the process, even directly, in
appeals. The court decision can be appealed to a higher court. It should be
mentioned that the provisions of this article are subjected to the application of
provisions of Article 1.070, regarding the forum of necessity. So, if it turns out
that it is not possible to file a request abroad, or that can’t reasonably pretend to
be introduced abroad, the Romanian court from the place with which the case has
a sufficient connection becomes competent to solve the case, even the law does
not stipulates Romanian courts competence. If the request is made by a
Romanian citizen or a stateless persons with the domicile in Romania or a
Romanian legal entity, the Romanian court competence is mandatory.
The choice of forum in patrimonial terms and the Agreement of choice
of the forum
In patrimonial terms, the parties may agree on the competent court to hear
an actual or potential dispute derived from a judicial report with extraneity
7

The integral title of Regulation is Regulation (EU) No.650/2012 of the European
Parliament and of the Council of 4 July 2012 on jurisdiction, applicable law, recognition and
enforcement of decisions and acceptance and enforcement of authentic instruments in matters
of succession and on the creation of a European Certificate of Succession, which was
completed by Regulation implementing (EU) nr. 1329/2014 of the Commission of 9 December
2014 establishing the forms referred to in Regulation (EU) nr. 650/2012.
8
Ioan-Luca Vlad, "International successions. Regulation no. 650/2012. International treaties
in domain", Universul Juridic Publishing House, Bucharest, 2016, page no. 183.
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elements. The text of Article 1068 of the Civil Procedure Code provides several
ways to conclude the agreement, with the condition – through document,
telegram, telex, facsimile or any other means of communication which allow to
determine its probation through a text. In the absence of contrary stipulation,
the jurisdiction of the chosen forum is exclusive (text thus leaving the
possibility for the parties to opt, also, for non-exclusivity).
The choice of the court has no effect if it leads to abusively depriving of
one party, of the protection ensured by a court under Romanian law. By this
provision, we observe a way through which the internal law protects parties
from an abusive choice of a foreign court. Also, in terms of exclusivity, the text
is imperative, in the sense that the choice of a specific court is of no
consequence, if the chosen court is foreign and the dispute is within the
exclusive jurisdiction of the Romanian courts, or if, in the reverse situation, the
chosen court is Romanian and the dispute is within the exclusive jurisdiction of
foreign courts. There are two situations in which the chosen court by the parties
can’t be declared non-competent, namely when: a) one party has its
domicile/habitual residence, respectively a secondary office in the jurisdiction
of that court; b) the applicable law to the litigation under the private
international Romanian law is the Romanian law. As for the exception of
arbitrage, should be noted that the option to extinguish the litigation through
transactions, corresponding to the matter of arbitration, it is limited by
mandatory legal rules9. Therefore, the exception of arbitrage provided by
Article 1069 of the Code describes the situation where, if the parties have
concluded an arbitration agreement regarding a arbitral litigation, solved under
the Romanian law, the Romanian court seized shall decline its competence,
except the situations where: a) the defendant did not invoke the exception of
arbitrage before the first term that was legally summoned; b) the court notices
that the arbitration agreement is obsolete or ineffective; c) the arbitral tribunal
can’t be constituted or the sole arbitrator can't be invested for reasons clearly
attributable to the defendant.
International lis pendens and international conjunction of judicial causes
In internal law, the exception of lis pendens (Article 138 of Civil Procedure
Code) implies that no one can be sued for the same cause, the same object and
Valentin-Stelian Bădescu, "Business Law", Universul Juridic Publishing, Bucharest,
2012, page no. 381.
9
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the same party of litigation, before several courts having jurisdiction or before
the same court, by different requests. International lis pendens (art. 1076),
represents the situation where, when a request is pending before a foreign court
and it is foreseeable that the foreign judgment will be liable of recognition or
enforcement in Romania, Romanian court seized later with a request between
the same parties having the same object and the same cause, may suspend
judgment until a foreign jurisdiction pronounces a judgement. Romanian court
will deny the petition when the foreign judgment is liable to be recognized
under the rules governing the international civil lawsuit.
It is observed that, in various matters as of international successions, in the
European Regulations, the European legislator did not specify a certain extend
for establishing a habitual residence or a business establishment to a particular
person in a particular state10, leaving (of course, within the imperatives limits of
European and national legislation), the possibility of determining the applicable
laws on the basis of the state criteria with which the person has the closest
connections (social/emotional/professional/of family), hence the jurisdictional
diversity and the settlement of disputes with extraneity elements. In case of
suspension referred to in para. (1) Article 1076 of the Code, to which we
referred above, if the foreign jurisdiction declares that is non-competent or if
the pronounced foreign judgment is not rendered liable11 to be recognized in
Romania, the Romanian court reopens the course of litigation, following the
request of the party concerned.
The text continues with an important criterion, which establishes if a cause
is pending or not before a foreign jurisdiction, namely, this aspect is determined
according to the law of the state where the litigation runs its course (it would
result, for example, that if a court of French state was seized with an application
10

Ioan-Luca Vlad, quoted work, page no. 208.
For understanding the concept of foreign judicial decision liable of recognition in
Romania, see the provisions referring to recognition of the foreign judicial decisions (Book VII,
Title III, Chapter I of the Civil Procedure Code), the provisions of the Regulation (EU)
No.1215/2012 of the European Parliament and of the Council of 12 December 2012 on
jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and commercial matters,
in force since 10.01.2015 and which repealed the Council Regulation (EC) No. 44/2001 of 22
December 2000 on jurisdiction and the recognition and enforcement of judgments in civil and
commercial matters – with the remark that Regulation (EC) no.44/2001 shall continue to apply
for the judicial decisions stated before 10.01.2015 and after 10.01.2015 but on the basis of an
action filed before 10.01.2015.
11
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and, subsequently, the same party addressed a request having the same object to
a Romanian court, it will be determined if the cause is pending before the
French jurisdiction, under the law of the French State, since the lawsuit takes
place in this country; if, on the contrary, the French court has no jurisdiction to
solve the litigation, the Romanian court will reinstate the lawsuit).
When the Romanian court is seized to solve a request, it has also the
jurisdiction to solve the request in such a close connection to the first one, that
there is the interest in examining and judging them at the same time, in order to
avoid solutions that could not be reconciled if the requests would be judged
separately, in this situation being in a case of international conjunction of
judicial causes, provided by Article 1077 of Civil Procedure Code. Therefore,
we encounter the idea of requests closely linked by a judicial report, in order to
resolve the litigation with celerity and to avoid separate requests that would not
reconcile. Naturally, the conjunction of causes affects also the judicial decision,
for example, in case of Regulation nr. 650/2012, the principle is the recognition
without a special procedure of a decision from a Member State in other Member
States; reasons for non-recognition are restrictive and include contrariety to
public order, procedural reasons for protection of the defendant and
contradictory with another previous judgement12.
Regarding the exclusive personal jurisdiction, Romanian courts are exclusively competent to solve disputes with elements of extraneity, in the sphere of
personal status concerning certain aspects, exclusivity being related to the
domicile and citizenship criteria, namely:
→ documents for civil status elaborated in Romania regarding persons
residing in Romania and who are Romanian citizens or stateless persons;
→ adoption consent, if the one to be adopted has the domicile in Romania
and is a Romanian citizen or stateless person;
→ guardianship and trusteeship to protect a person domiciled in Romania,
who is a Romanian citizen or stateless person;
→ placing under judicial interdiction of a person residing in Romania;
→ dissolution, nullity or annulment of marriage, and other litigations
between spouses, except those disputes relating to real estate property situated
abroad, if at the date of the application, both spouses residing in Romania and
one of them is a Romanian citizen or stateless13.
12

Ioan-Luca Vlad, quoted work, page no.14.
Art. 1079 from the new Civil Procedure Code, – which in the old regulation was found
in Article 151 of Law no.105/1992 on the regulation of private international law.
13
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In addition, art. 1080 of the Code of Civil Procedure, establishes cases of
exclusive competence of the Romanian courts in matters of patrimonial actions,
meaning to solve litigations with elements of extraneity concerning:
→ real estate properties located in Romania;
→ possessions left in Romania by the deceased with last domicile in
Romania (mentioning is that the text does not distinguishes between movable
and immovable property);
→ contracts with consumers with domicile or habitual residence in
Romania, for consumer benefits for personal or family use of the consumer and
unrelated to its professional or commercial activity, if: a) the supplier has
received the order in Romania; b) the signing of the contract was preceded in
Romania by an offer or advertising and the consumer has fulfilled the necessary
documents to bind the contract.
In all cases referred to Article 1079-1080, the Article 1082 text
"emphasizes" the idea of exclusivity, stating that any agreement for electing
another forum than Romanian court, is inoperative.
In addition to these exclusive jurisdiction, the new Code of Civil Procedure
gathered in Article 1081, the cases of preferential jurisdiction of the Romanian
courts, observing, from the diversity of the matters listed in this legal text, that
preferency is linked by criteria such as: domicile, citizenship, place of
performance of contractual obligations, the place of situating transported goods
and other.
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COMPETENŢA INTERNAŢIONALĂ A INSTANŢELOR
ROMÂNE – CONSIDERAŢII GENERALE
Drd. Andreea-Lorena CODREANU
Uniunea Naţională a Notarilor Publici din România
Rezumat
Proceselor de drept privat cu elemente de extraneitate li se aplică dispoziţiile din noul Cod de procedură civilă, în măsura în care prin tratatele internaţionale la care România este parte, prin dreptul Uniunii Europene sau prin
legi speciale nu se prevede altfel. Sub aspectul aplicării legii de procedură
civilă, în ceea ce priveşte hotărârile, acestea rămân supuse căilor de atac,
motivelor şi termenelor prevăzute de legea sub care a început procesul.
În vederea soluţionării litigiilor privind raporturi de drept internaţional privat,
problemele care se ridică se referă la determinarea instanţei competente să
soluţioneze litigiul, stabilirea procedurilor care se vor urma, determinarea legii
aplicabile raportului juridic supus judecăţii, efectele hotărârilor judecătoreşti
pronunţate, toate aceste aspecte fiind aduse în discuţie de elementul de
extraneitate şi, în unele cazuri, de conflictul de legi. Legiuitorul român a reunit
astfel, în sintagma procesul civil internaţional, dispoziţiile care se aplică proceselor de drept privat cu elemente de extraneitate, pe care le-a detaliat în Cartea
a VII-a din Codul de procedură civilă.
Cuvinte-cheie: competenţă internaţională, extraneitate, convenţie, litispendenţă, conexitate
Domeniul de aplicare şi verificarea competenţei internaţionale
În vederea soluţionării litigiilor privind raporturi de drept internaţional
privat, problemele care se ridică se referă la determinarea instanţei competente
să soluţioneze litigiul, stabilirea procedurilor care se vor urma, determinarea
legii aplicabile raportului juridic supus judecăţii, efectele hotărârilor judecătoreşti pronunţate, toate aceste aspecte fiind aduse în discuţie de elementul de
extraneitate şi, în unele cazuri, de conflictul de legi. Legiuitorul român a reunit
astfel, în sintagma procesul civil internaţional, dispoziţiile care se aplică
proceselor de drept privat cu elemente de extraneitate, pe care le-a detaliat în
Cartea a VII-a din Codul de procedură civilă, competenţa fiind strâns legată şi
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de teritorialitatea legii de procedură1. Desigur, este necesară respectarea
principiilor generale, cum ar fi: dreptul de asigurare a dreptului la un proces
echitabil, parcurs într-un termen optim şi previzibil2, principiul legalităţii
conform căruia trebuie asigurată respectarea dispoziţiilor legale în cursul
procesului3, principiul egalităţii, care garantează părţilor din proces lipsa discriminării4. Desfăşurarea procesului în limba română respectă un principiu
constituţional, consacrat în art. 128 din Constituţie, conform căruia procedura
judiciară se desfăşoară în limba română, cu menţiunea că folosirea traducătorilor şi interpreţilor autorizaţi trebuie să asigure buna administrare a justiţiei.
Prin urmare, proceselor de drept privat cu elemente de extraneitate li se
aplică dispoziţiile din noul Cod de procedură civilă, în măsura în care prin tratatele internaţionale la care România este parte, prin dreptul Uniunii Europene
sau prin legi speciale nu se prevede altfel. Sub aspectul aplicării legii de
La care face trimitere art. 28 NCPC: „(1) Dispoziţiile legii de procedură se aplică tuturor
proceselor care se judecă de către instanţele române, sub rezerva unor dispoziţii legale contrare.
(2) În cazul raporturilor procesuale cu element de extraneitate, determinarea legii de procedură
aplicabile se face potrivit normelor cuprinse în cartea a VII-a”.
2
Principiu stabilit prin art. 6 C. pr. civ. rom., Convenţia pentru apărarea drepturilor omului
şi a libertăţilor fundamentale (art. 6): „Orice persoană are dreptul la judecarea în mod echitabil,
în mod public şi într-un termen rezonabil a cauzei sale, de către o instanţă independentă şi
imparţială (...)”, precum şi prin Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (semnată
pentru prima dată la Nisa în decembrie 2000 de Parlamentul European, Consiliu şi Comisie iar în
decembrie 2009, odată cu intrarea în vigoare a Tratatului de la Lisabona, Cartei Drepturilor
Fundamentale i-a fost conferită aceeaşi forţă juridică obligatorie ca cea a tratatelor. În acest scop,
Carta a fost modificată şi proclamată pentru a doua oară în decembrie 2007) – art. 47: „(...) orice
persoană are dreptul la un proces echitabil, public şi într-un termen rezonabil, în faţa unei
instanţe judecătoreşti independente şi imparţiale, constituită în prealabil prin lege (...)”.
3
Art. 7 NCPC: „(1) Procesul civil se desfăşoară în conformitate cu dispoziţiile legii. (2)
Judecătorul are îndatorirea de a asigura respectarea dispoziţiilor legii privind realizarea
drepturilor şi îndeplinirea obligaţiilor părţilor din proces”.
4
Art. 8 NCPC: „În procesul civil părţilor le este garantată exercitarea drepturilor
procesuale, în mod egal şi fără discriminări”; art. 14 referitor la interzicerea discriminării, din
Convenţia Europeană a Drepturilor Omului (CEDO): „Exercitarea drepturilor şi libertăţilor
recunoscute de prezenta convenţie trebuie să fie asigurată fără nicio deosebire bazată, în special,
pe sex, rasă, culoare, limbă, religie, opinii politice sau orice alte opinii, origine naţională sau
socială, aparteneţa la o minoritate naţională, avere, naştere sau orice altă situaţie”;
nediscriminarea reiese şi din conţinutul art. 18 NCPC, cu privire la faptul că „cetăţenii străini şi
apatrizii crae nu vorbesc sau nu înţeleg limba română au dreptul de a lua cunoştinţă de toate
actele şi lucrările dosarului, de a vorbi în instanţă şi de a pune concluzii, prin traducător
autorizat, dacă legea nu prevede altfel”.
1
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procedură civilă, în ceea ce priveşte hotărârile, acestea rămân supuse căilor de
atac, motivelor şi termenelor prevăzute de legea sub care a început procesul.
Art. 1066 C. pr. civ. stabileşte principiul competenţei întemeiate pe domiciliul sau sediul pârâtului, instituind (sub rezerva unor dispoziţii legale contrare), regula că instanţele române sunt competente să soluţioneze procesul dacă
pârâtul are domiciliul, iar în lipsa acestuia, reşedinţa obişnuită, respectiv sediul
principal, iar în lipsa sediului principal, un sediu secundar sau fondul de comerţ
pe teritoriul României la data introducerii cererii. Cât priveşte reprezentarea în
proces a părţilor, art. 86, teza a doua din Cod dispune că, în situaţia în care cel
care a dat procură generală nu are domiciliu şi nici reşedinţa în ţară sau dacă
procura este dată unui prepus, dreptul de reprezentare în judecată se presupune
dat. Întrucât se referă la mandatar iar nu la reprezentant (în condiţiile art. 84),
rezultă că textul este aplicabil atunci când persoana care reprezintă partea/părţile,
este alta decât avocatul sau consilierul juridic5. Trebuie menţionată şi legitimarea procesuală a altor persoane, stabilită de art.37, potrivit căruia „în cazurile
şi condiţiile prevăzute exclusiv prin lege, se pot introduce cereri sau se pot
formula apărări şi de persoane, organizaţii, instituţii sau autorităţi, care, fără a
justifica un interes personal, acţionează pentru apărarea drepturilor ori
intereselor legitime ale unor persoane aflate în situaţii speciale sau, după caz, în
scopul ocrotirii unui interes de grup ori general” (cum ar fi în probleme care
privesc interesele statului)6.
În caz de pluralitate de pârâţi, dacă unul dintre aceştia se află în situaţia
dispusă de art. 1066 alin.(1), instanţele române sunt competente, în afară de
cazurile în care cererea a fost făcută numai cu scopul de a-l sustrage pe un pârât
de la jurisdicţia domiciliului ori reşedinţei obişnuite/a sediului principal ori
secundar situat în străinătate. Instanţele române sunt de asemenea competente
pentru a judeca orice cerere privind activitatea la sediul secundar al unei persoane juridice neavând sediul principal în România, când acest sediu secundar
este situat în România la data introducerii cererii.
Atunci când, în materii având ca obiect drepturi de care părţile dispun liber
conform legii române iar părţile au convenit pentru competenţa instanţelor
române de a judeca litigii actuale sau eventuale privind asemenea drepturi,
instanţele române sunt singurele competente pentru soluţionare. Instanţa
Mihaela Tăbârcă, „Drept procesual civil. Vol. I. Teoria generală”, Ed. Universul Juridic,
Bucureşti, 2013, p. 446.
6
Mihaela Tăbârcă, op. cit., p. 191.
5
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română în faţa căreia pârâtul este chemat, rămâne competentă de a judeca
cererea, dacă pârâtul se prezintă în faţa instanţei şi formulează apărări în fond,
fără a invoca excepţia de necompetenţă, cel mai târziu până la terminarea cercetării procesului în faţa primei instanţe. Instanţa română sesizată poate respinge cererea, când din ansamblul circumstanţelor rezultă că litigiul nu prezintă
nicio legătură semnificativă cu România. Un exemplu în acest sens îl poate
constitui art. 15 din Regulamentul European nr. 650/20127, care stabileşte că
instanţa sesizată, dar necompetentă în temeiul Regulamentului, îşi va declina
competenţa, rezultând că organul sesizat trebuie să fie o instanţă în accepţiunea
Regulamentului, prin urmare, primează competenţa internaţională8.
Verificarea internaţională a instanţei competente are loc din oficiu de către
instanţa sesizată, conform regulilor interne privind competenţa, iar dacă se stabileşte că soluţionarea litigiului nu este de competenţa vreunei instanţe române,
se respinge cererea ca nefiind de competenţa jurisdicţiei române. Necompetenţa
internaţională a instanţei române poate fi invocată în orice stare a procesului,
chiar şi direct în căile de atac. Hotărârea instanţei este supusă recursului la
instanţa ierarhic superioară. Trebuie menţionat faptul că dispoziţiile acestui
articol se află sub rezerva aplicării prevederilor art. 1.070, referitoare la forul de
necesitate. Astfel, dacă se dovedeşte că nu este posibilă introducerea unei cereri
în străinătate sau că nu se poate pretinde în mod rezonabil ca ea să fie introdusă
în străinătate, instanţa română de la locul cu care cauza prezintă o legătură
suficientă devine competentă să soluţioneze cauza, chiar dacă legea nu prevede
competenţa instanţelor române. Dacă cererea este formulată de un cetăţean
român sau apatrid domiciliat în România ori de o persoană juridică de
naţionalitate română, competenţa instanţei române este obligatorie.
Alegerea forului în materie patrimonială şi convenţia de alegere a forului
În materie patrimonială, părţile pot conveni asupra instanţei competente să
judece un litigiu actual sau eventual izvorând dintr-un raport cu elemente de
Denumirea integrală a Regulamentului este Regulamentul (UE) nr. 650/2012 al Parlamentului European şi al Consiliului din 4 iulie 2012 privind competenţa, legea aplicabilă,
recunoaşterea şi executarea hotărârilor judecătoreşti şi acceptarea şi executarea actelor autentice în
materie de succesiuni şi privind crearea unui certificat european de moştenitor, care a fost completat de Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 1329/2014 al Comisiei din 9 decembrie
2014 de stabilire a formularelor menţionate în Regulamentul (UE) nr. 650/2012.
8
Ioan-Luca Vlad, Succesiuni Internaţionale. Regulamentul nr. 650/2012. Tratate internaţionale în domeniu, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2016, p. 183.
7
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extraneitate. Textul art. 1068 C. pr. civ. oferă mai multe modalităţi de a încheia
convenţia, cu condiţia- prin înscris, telegramă, telex, telecopiator sau orice alt
mijloc de comunicare ce permite a-i stabili proba printr-un text. În lipsă de
stipulaţie contrară, competenţa forului ales este exclusivă (textul lăsând astfel
posibilitatea ca părţile să opteze şi pentru neexclusivitate). Alegerea instanţei
este fără efect dacă ea conduce la lipsirea în mod abuziv a uneia dintre părţi de
protecţia pe care i-o asigură o instanţă prevăzută de legea română. Prin această
dispoziţie, observăm o modalitate prin care norma de drept intern protejează
părţile de o alegere abuzivă a unei instanţe străine. De asemenea, din
perspectiva exclusivităţii, textul este imperativ, în sensul că alegerea unei
anumite instanţe este lipsită de efect, dacă instanţa aleasă este străină iar litigiul
este de competenţa exclusivă a instanţelor române, sau dacă, în situaţia inversă,
instanţa aleasă este română, iar litigiul este de competenţa exclusivă a unei
instanţe străine. Există două situaţii în care instanţa aleasă de părţi nu se poate
declara necompetentă, şi anume atunci când: a) una dintre părţi are domiciliul/reşedinţa obişnuită, respectiv un sediu secundar în circumscripţia acestei
instanţe; b) dreptul aplicabil litigiului conform dreptului internaţional privat
român este legea română.
Cât priveşte excepţia de arbitraj, este de menţionat faptul că opţiunea de
stingere a litigiilor prin tranzacţii, corespunzătoare materiei arbitrajului, este
limitată de normele legale imperative9. Prin urmare, excepţia de arbitraj
prevăzută de art. 1069 din Cod descrie situaţia în care, dacă părţile au încheiat o
convenţie de arbitraj vizând un litigiu arbitrabil conform legii române, instanţa
română sesizată îşi va declina competenţa, cu excepţia situaţiilor în care:
a) pârâtul nu a invocat excepţia de arbitraj până la primul termen la care a fost
legal citat; b) instanţa constată că respectiva convenţie de arbitraj este caducă
sau inoperantă; c) tribunalul arbitral nu poate fi constituit sau arbitrul unic nu
poate fi desemnat din motive vădit imputabile pârâtului.
Litispendenţa internaţională şi conexitatea internaţională
În dreptul intern, excepţia litispendenţei (art. 138 C. pr. civ.) presupune că
nimeni nu poate fi chemat în judecată pentru aceeaşi cauză, acelaşi obiect şi de
aceeaşi parte, înaintea mai multor instanţe competente sau chiar înaintea aceleiaşi
instanţe, prin cereri distincte. Litispendenţa internaţională (art. 1076 C. pr. civ.)
presupune situaţia în care, atunci când o cerere este pendinte în faţa unei instanţe
9

Valentin-Stelian Bădescu, Dreptul afacerilor, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2012, p. 381.
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străine şi este previzibil că hotărârea străină va fi susceptibilă de recunoaştere
sau de executare în România, instanţa română sesizată ulterior cu o cerere între
aceleaşi părţi, având acelaşi obiect şi aceeaşi cauză, poate suspenda judecata până
la pronunţarea hotărârii de către jurisdicţia străină. Instanţa română va respinge
cererea când hotărârea străină pronunţată este susceptibilă de a fi recunoscută
conform normelor aplicabile procesului civil internaţional.
Este de observat faptul că, în diverse materii cum este şi aceea a succesiunilor internaţionale, în Regulamentele europene legiuitorul european nu a
precizat o întindere anume de stabilire a reşedinţei obişnuite sau a unui punct de
lucru pentru o anumită persoană, într-un anumit stat10, lăsând (fireşte, în
limitele imperative ale legislaţiilor europene şi naţionale), posibilitatea determinării unor legi aplicabile pe criteriul statului cu care persoana are cele mai
strânse legături (familiale/sociale/afective/profesionale), de aici rezultând şi
diversitatea jurisdicţională şi de soluţionare a litigiilor cu elemente de extraneitate. În cazul suspendării prevăzut la alin.(1) al art. 1076 din Cod, la care am
făcut referire mai sus, dacă jurisdicţia străină se declară necompetentă sau dacă
hotărârea străină pronunţată nu este susceptibilă11 de a fi recunoscută în
România, instanţa română repune procesul pe rol la cererea părţii interesate.
Textul se continuă cu un criteriu important, după care se stabileşte faptul că
o cauză este sau nu pendinte în faţa jurisdicţiei străine, şi anume acest aspect se
determină conform legii statului în care are loc procesul (ar rezulta, de
exemplu, că dacă o instanţă din statul francez a fost sesizată cu o cerere iar
ulterior, aceeaşi parte s-a adresat cu o cerere având acelaşi obiect unei instanţe
române, se va stabili dacă această cauză este pendinte în faţa jurisdicţiei
franceze, după legea statului francez, întrucât în această ţară are loc procesul;
dacă, din contră, instanţa franceză se declară necompetentă în soluţionarea
procesului, instanţa română va repune procesul pe rol).
10

Ioan-Luca Vlad, op. cit., p. 208.
Pentru repere în înţelegerea noţiunii de hotărâre susceptibilă de a fi recunoscută în
România, a se vedea dispoziţiile referitoare la recunoaşterea hotărârilor străine (Cartea a VII-a,
Titlul III, Capitolul I din Codul de procedură civilă, Regulamentul (UE) nr. 1215/2012 al
Parlamentului European şi al Consiliului din 12 decembrie 2012 privind competenţa judiciară,
recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi comercială în vigoare de la data de
10.01.2015 şi care a abrogat Regulamentul (CE) nr. 44/2001 al Consiliului din 22 decembrie
2000 privind competenţa judiciară, recunoaşterea şi executarea hotărârilor în materie civilă şi
comercială – cu precizarea că Regulamentul (CE) nr. 44/2001 va continua să se aplice pentru
hotărârile pronunţate înainte de 10.01.2015 şi pentru hotărârile pronunţate după 10.01.2015, dar
în baza unei acţiuni depuse înainte de 10.01.2015.
11
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Când instanţa română este sesizată cu judecarea unei cereri, ea este
competentă să judece şi cererea care este legată de cea dintâi printr-un raport
atât de strâns, încât există interesul pentru cercetarea şi judecarea acestora în
acelaşi timp, cu scopul de a evita soluţii care nu ar putea fi conciliate dacă
cererile ar fi judecate separat, în această situaţie aflându-ne într-un caz de
conexitate internaţională, prevăzută de art. 1077 C. pr. civ. Întâlnim astfel ideea
de cereri legate printr-un raport strâns, în scopul soluţionării cu celeritate a
litigiului şi al evitării unor cereri separate care nu s-ar concilia. În mod firesc,
conexarea are efecte şi asupra pronunţării hotărârii judecătoreşti, spre exemplu,
în cazul Regulamentului nr. 650/2012, principiul este recunoaşterea fără o
procedură specială a unei hotărâri dintr-un Stat Membru, în alte State Membre;
motivele nerecunoaşterii sunt limitative şi includ contrarietatea cu ordinea
publică, motive procedurale de protecţie a pârâtului şi contradictorialitatea cu
altă hotărâre, anterioară12.
În ceea ce priveşte competenţa personală exclusivă, instanţele române sunt
exclusiv competente să judece litigii cu elemente de extraneitate din sfera
statutului personal referitoare la anumite aspecte, exclusivitatea fiind legată de
criteriile domiciliului şi al cetăţeniei, şi anume:
→ acte de stare civilă întocmite în România privind persoane domiciliate în
România şi care sunt cetăţeni români sau apatrizi;
→ încuviinţarea adopţiei, dacă cel ce urmează a fi adoptat domiciliază în
România şi este cetăţean român sau apatrid;
→ tutela şi curatela pentru protecţia unei persoane cu domiciliul în
România, care este cetăţean român sau apatrid;
→ punerea sub interdicţie judecătorească a unei persoane cu domiciliul în
România;
→ desfacerea, nulitatea sau anularea căsătoriei, precum şi alte litigii între
soţi, cu excepţia celor referitoare la imobile situate în străinătate, dacă la data
introducerii cererii ambii soţi domiciliază în România şi unul dintre ei este
cetăţean român sau apatrid13.
În completare, art. 1080 C. pr. civ., stabileşte cazuri de competenţă exclusivă a instanţelor române în materia unor acţiuni patrimoniale, adică de
soluţionare a litigiilor cu elemente de extraneitate referitoare la:
12

Ioan-Luca Vlad, op. cit., p. 14.
Art. 1079 NCPC, care în vechea reglementare s-a regăsit în art. 151 din Legea
nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat.
13
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→ imobile situate pe teritoriul României;
→ bunuri lăsate în România de defunctul cu ultimul domiciliu în România
(de menţionat este faptul că textul nu distinge între bunuri mobile sau imobile);
→ contracte încheiate cu consumatori având domiciliul sau reşedinţa
obişnuită în România, pentru prestaţii de consum curent destinate uzului personal sau familial al consumatorului şi fără legătură cu activitatea profesională sau
comercială a acestuia, dacă: a) furnizorul a primit comanda în România;
b) încheierea contractului a fost precedată în România de o ofertă sau o publicitate şi consumatorul a îndeplinit actele necesare încheierii contractului.
În toate situaţiile prevăzute la art. 1079-1080, textul art. 1082 „accentuează” ideea de exclusivitate, statuând că orice convenţie de alegere a unui alt
for decât instanţa română este inoperantă.
Pe lângă aceste competenţe exclusive, noul Codul de procedură civilă a
reunit în art. 1081, cazurile de competenţă preferenţială a instanţelor române,
observându-se, din diversitatea domeniilor enumerate în acest text legal, că
preferenţialitatea este legată de criterii cum ar fi: domiciliul, cetăţenia, locul
executării obligaţiilor contractuale, locul situării mărfii transportate ş.a.
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THE MEDIATION PROCEDURE IN CIVIL AND CRIMINAL
LITIGATION. NEW ASPECTS REGARDING CIVIL AND
CRIMINAL LITIGATION RESOLUTION PROCEDURE*
Asist. lect. phd. Alexandru-Cristian ROŞU**
Romanian-American University
Abstract
Mediation represents an alternative dispute resolution in matters such as
civil, commercial, criminal, administrative, labour or of any other area that does
not imply the use of court authority. Through time, mediation prooved to be
efficient in solving conflicts that may apear in a society in an easy, cosntructive
and not expensif way.
Today, more and more persons choose this procedure giving it`s advantages
and the difficulties in access to justice, which in Romania has often proved to
be hardened by significantly high costs regarding judiciary taxes or evidence
administration, e.g. judiciary expertise.
In criminal matters, mediation became important as legal norms changed in
February 2014, when the New Criminal and Criminal Procedure Cods came
into force, giving involved parties the possibility to establish the closure of a
litigation by a mediation agreement, in certain cases.
Keywords: Mediation in Romania, alternative dispute resolution, solving
civil and criminal conflicts trough mediation, advantages and particularities of
mediation procedure
Through Law nr. 192/2006 regarding mediation and the organization of
mediator proffesion, mediation is defined as being a way of cordial dispute
resolution with the help of a third party, a person specialised as a mediator in
Lucrarea a fost elaborată în perioada de sustenabilitate a proiectului cu titlul „Studii
doctorale şi postdoctorale Orizont 2020: promovarea interesului naţional prin excelenţă, competitivitate şi responsabilitate în cercetarea ştiinţifică fundamentală şi aplicată românească”,
număr de identificare contract POSDRU/159/1.5/S/140106. Proiectul a fost cofinanţat din
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neutral, impartial and confidential conditions, involving the free will of the
parties1.
Initially, the law maker created mediation as an alternative mean of dispute
resolution, but trough law nr. 370/2009, legal provisions changed, in
accordance with Directive 2008/52/CE of 21st of may 2008, and mediation has
been regarded as a procedure of free will for the parties, with the purpose of
underline it`s personal feature regarding parties posibility to reach a convenient
solution in dispute resolution by their own. We may say that, in contrast with
the judiciary procedure, during mediation procedure, the involved parties have
the main role, since they are the ones that give and accept the solution for their
conflictual state.
In Romania, there are two important bodies of law that give a broad
efficienty in dispute resolution trough mediation: Law nr. 134/2010 regarding
The Civil Procedural Code2 and Law nr. 135/2010 regarding The Criminal
Procedural Code3.
The Civil procedure law represents the basic procedure in civil matters, as it
applies in all litigation cases in which a special law does not distinguishes
otherwise. It establishes the competence rules in civil cases as well as putting
into force court rulings and other Enforcement documents in order to serve
justice in civil matters.
In doing so, courts fulfill a service of public interest ensuring that law
order, fundamental freedoms, rights and legitimate interest of private and
juridical persons are being respected by applying the law and giving warrant for
its supremacy.
The law maker saw as a fundamental principle for the judge to recommend
the parties a peaceful dispute resolution trough mediation, according to the
special existing legislation4.
Civil litigation seen as an extensive area of civil procedural code appliance,
therefore in a broad sense, is governed by availability principle, a principle that
gives parties the possibility of self acting and self deciding regarding the
solution given in a case of court competence.
Art. 1 din Legea nr. 192/2006 publicată în M. Of. nr. 441 22 Mai 2006.
Law nr. 134/2010 regarding Noul Cod de Procedură Civilă, republished in Monitorul
Oficial nr. 247 din 10 aprilie 2015.
3
Law nr. 135/2010 regarding Noul Cod de Procedură Penală, published in Monitorul
Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010.
4
Art. 21 from Civil Procedural Code.
1
2
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This principle does not limit itself to civil cases, but also applies in civil
aspects in a criminal case, since such aspects are governed by civil legislation.
According to legislation, during the entire trial the judge will attempt for a
reconciliation of the parties by giving them the necessary guidelines. For this,
he will request for the parties to be present in person, even though they are
legally represented. In cases in which mediation is possible, according to Law
nr. 192/2006, a judge may invite the parties to participate to an information
session regarding the advantages of mediation. When he or she will consider it
necessary, giving the case particularities, the judge will recommend for the
parties to choose mediation for solving the case, regardless of the phase of the
trial. Mediation of the case cannot be mandatory for the parties. When the judge
recommends mediation, parties will present themselves in front of mediator for
an information session regarding the advantages of mediation. After that, the
parties will decide if they accept to solve the dispute trough mediation. In a
court fixed term that cannot be less than 15 days, parties will have to present the
mediator report regarding the result of the information session5.
Article nr. 227, par.2 part 1 of the Civil procedure code states that “in
litigation that by law can make the object of a mediation procedure, the judge
may invite the parties to participate to an information session regarding the
advantages of mediation”; the final part of the quoted norm states that
mediation is not mandatory for the parties and according to art. 60 ind. 2 of
Law nr. 192/2006, this information procedure including formalities for parties
convocation cannot exceed 15 days.
If this information session is made by the judge, then according to art. 2 par
1 ind. 3 of Law nr. 192/2006, it will be mentioned in writing in the summary
made for the hearing. A parties refusal to present oneself to the information
session despite a prior acceptance, will be sanctioned with a judiciary fine of
100 to 1000 lei value, according to art. 187 par. 1 letter f of the Civil Procedural
Code. At the end of a mediation procedure, a mediator must send the mediation
agreement and the mediation report, both in its original and electronic form, to
the court, if the parties reached an agreement or just the report, for the situations
state in art. 56 par. 1, letters b and c from Law nr. 192/2006.
In case the parties settled and the conflict has been solved trough mediation,
the court will give a sentence in accordance to art. 438 of the Civil Procedural
5

Art. 227 of Civil procedural Code.
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Code, stating that the mediation led, completely or partially, to the case
resolution6.
According to art. 438 and 441 of the Civil Procedural Code, the first court
sentence can be appealed only for procedural irregularities and for any other
reasons regarding the object of the litigation, as an intention of the law maker to
underline the free will of the parties in dispute resolution.
As a distinctive faze of a civil trial, civil enforcement faze can also be
solved through mediation. Here, the procedure has certain advantages both for
the creditor and for the debtor:
Advantages for the creditor
The most obvious advantage for the creditor is closing an carefully
negotiated agreement by which the debtor accepts the debt, with all the terms
and coverage resources. As a result, the chances for the creditor to obtain
satisfaction increase. Even though the debtor will not cover the debt, the
creditor will have the evidence for acknowledged debt from the debtor`s part.
In addition, the agreement itself, if certified by a public notary, has the
power of an enforcement order and can be put into force7.
Advantage for the debtor
The debtor has the negotiation advantage in which he has the possibility to
establish an effective way to execute his obligations. Through this, he has the
possibility to obtain a loan and can fix with the creditor an strict calendar when
obligations can be paid. Another advantage is the possibility to reduce putting
into force expenses8.
In criminal matters, the Criminal Procedural Code gives an important role
to mediation procedure in solving some of the criminal law situations.
The law maker states that the closing of a mediation agreement represents
one of the situations in which legal responsibility cannot be held against a
person or, when a trial was started, it cannot be continued.
When a judge ruling over a criminal law case receives a mediation
agreement from the parties, regarding a criminal offence for which such an
agreement is possible, he or she must pronounce a closing case sentence.
6

Civil decision nr. 4899/2010 of the Romanian Supreme Court of Justice, www.scj.ro.
Maria Necula – http://www.capital.ro/medierea-in-faza-executarii-silite.html.
8
Maria Necula – http://www.capital.ro/medierea-in-faza-executarii-silite.html.
7
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Mediation over a criminal offence can take place only for deeds for which a
prior criminal complaint is necessary or for which the law states that the
defendant and the victim can solve the case outside the court. The parties
cannot be forced to take the mediation option9. Solving only the civil aspects of
a criminal litigation through a mediation agreement is possible no matter the
offence.
The Romanian Supreme Court of Justice has stated, by Decision nr. 9/2015,
in pronouncing a guide solution for the just interpretation of a legal provision:
1. In applying the provisions of article 67 of Law nr. 192/2006 regarding
mediation and the organization of mediator as a profession, closing a mediation
agreement is a sui-generis cause for avoiding criminal liability, as a distinctive
situation from reconciliation;
2. Closing a mediation agreements, as stated by Law nr. 192/2006
regarding mediation and the organization of mediator as a profession, can
happen regardless of the trial faze, up until the final ruling of a criminal
sentence10.
Following this decision, The Romanian Constitutional Court gave a
controversial decision on 15.06.2016. Through it, The Court ruled that art. 67 of
Law nr. 192/2006 regarding mediation and the organization of mediator as a
profession, is constitutional only if it regards criminal offences for which a
mediation agreement is possible and such an agreement is presented in court
until the date of the reading of the indictment. This decision is important
because it states that the mediation agreement can be presented in court only
until a certain hearing and not until the final ruling in a criminal case11.
As a conclusion, The Romanian Constitutional Court relies on the aspect
that mediation represents a sui-generis cause for avoiding criminal liability,
distinctive of reconciliation, as it is stated by a special norm in criminal matters.
Despite the fact that neither the Criminal procedural code nor the mediation
law state any timeframe for the mediation to be regarded as a cause for avoiding
criminal liability, we consider that The Constitutional Court decision to
establish a time limit represents an addition to the existing legislation and an
infringement of the fundamental principle ”ubi lex non distinguit, nec noc
distiguere debemus”.
9

Art. 67 of Law nr. 192/2006.
Decision nr. 9/2015, www.scj.ro.
11
Press release on 16th of june 2016.
10
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MEDIEREA ÎN LITIGIILE CIVILE SI PENALE.
ASPECTE DE NOUTATE LEGATE DE PROCEDURA
SOLUŢIONĂRII LITIGIILOR CIVILE ŞI PENALE*
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Rezumat
Medierea este o procedură alternativă de soluţionare a litigiilor, indiferent
că acestea sunt civile, comerciale, penale, administrative, de muncă sau de o
altă natură decât cea care implică exerciţiul autorităţii judecătoreşti. De-a lungul
timpului, şi-a arătat eficienţa in rezolvarea într-o manieră facilă, constructivă şi
ieftină, a majorităţii conflictelor ce apar într-o societate.
Astăzi constatăm că din ce în ce mai multe persoane apelează la această
procedură, fie pe fondul avantajelor oferite de această procedură, fie pe
greutatea accesului la justiţie, acces ce, deseori, în România s-a dovedit a fi
îngreunat de costuri deosebit de ridicate în ceea ce priveşte taxele de timbru sau
administrarea de probe, de exemplu, expertizele judiciare.
În materie penală, un rol deosebit de important pentru rezolvarea laturii
penale şi civile, îl constituie legea, care după adoptarea noilor coduri penale şi
de procedură penală, în februarie 2014, a extins posibilitatea părţilor implicate
in actul de justiţie să stabilească soarta unui proces în funcţie de încheierea unui
acord de mediere care să pună capăt procesului penal în anumite litigii.
Cuvinte-cheie: Medierea în România, soluţionarea alternativă a litigiilor,
soluţionarea litigiilor civile şi penale prin intermediul medierii, avantaje şi
particularităţile procedurii medierii
Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator
defineşte medierea ca fiind modalitatea de soluţionare a conflictelor pe cale
Lucrarea a fost elaborată în perioada de sustenabilitate a proiectului cu titlul „Studii
doctorale şi postdoctorale Orizont 2020: promovarea interesului naţional prin excelenţă,
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amiabilă, cu ajutorul unei terţe persoane specializate în calitate de mediator, în
condiţii de neutralitate, imparţialitate, confidenţialitate şi având liberul consimţământ al părţilor1.
Dacă iniţial, legiuitorul a prevăzut că medierea este o modalitate facultativă
de soluţionare a conflictelor, prin Legea nr. 370/2009 s-a modificat textul legal,
şi, în acord cu dispoziţiile Directivei 2008/52/CE din 21 mai 2008, medierea a
fost reglementată ca fiind o procedură lăsată la liberul consimţământ al părţilor,
tocmai pentru a întări caracterul personal al posibilităţii părţilor de a ajunge
singure la o soluţie convenabilă pentru acestea privind rezolvarea conflictului.
Putem afirma că, spre deosebire de procedura judiciară, părţile implicate în
procedura medierii au rolul principal, întrucât ei dau şi acceptă soluţia cu privire
la conflictul dintre aceştia.
În România, două legi importante dau eficienţă largă soluţionării litigiilor
prin intermediul medierii: Legea nr. 134/2010 privind Codul de procedură
civilă2 şi Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală3.
Codul de procedură civilă reprezintă procedura de drept comun în materie
civilă, acesta aplicându-se tuturor litigiilor în care legea specială nu dispune
altfel. Acesta stabileşte regulile de competenţă şi de judecare a cauzelor civile,
precum şi cele de executare a hotărârilor instanţelor şi a altor titluri executorii,
în scopul înfăptuirii justiţiei în materie civilă.
În înfăptuirea justiţiei, instanţele judecătoreşti îndeplinesc un serviciu de
interes public, asigurând respectarea ordinii de drept, a libertăţilor fundamentale, a drepturilor şi intereselor legitime ale persoanelor fizice şi persoanelor
juridice, aplicarea legii şi garantarea supremaţiei acesteia.
Legiuitorul a prevăzut ca un principiu fundamental, că judecătorul, în
încercarea acestuia de a avea un rol activ în desfăşurarea procesului, să recomande părţilor soluţionarea amiabilă a litigiului prin mediere, potrivit legii
speciale4.
Procesul civil, prin aceasta înţelegându-se toate domeniile în care se aplică
Codul de procedură civilă, deci în sens larg, este guvernat de principiul
disponibilităţii, principiu care conferă părţilor posibilitatea de a acţiona singure
Art. 1 din Legea nr. 192/2006 publicată în M. Of. nr. 441 din 22 mai 2006.
Legea nr. 134/2010 privind Noul Cod de procedură civilă, republicată în M. Of. cu nr. 247
din 10 aprilie 2015.
3
Legea nr. 135/2010 privind Noul Cod de procedură penală, publicată în M. Of. nr. 486
din 15 iulie 2010.
4
Art. 21 C. pr. civ.
1
2
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şi dispune cu privire la soluţia ce se impune într-un anumit diferend avut în faţa
instanţelor de judecată.
Acest principiu nu se limitează doar la procesele civile, ci se aplică şi în
soluţionarea laturii civile din cadrul unui proces penal, întrucât, latura civilă se
soluţionează potrivit legii civile.
Astfel, potrivit legii, în tot cursul procesului, judecătorul va încerca
împăcarea părţilor, dându-le îndrumările necesare, potrivit legii. În acest scop,
el va solicita înfăţişarea personală a părţilor, chiar dacă acestea sunt reprezentate. În litigiile care, potrivit Legii nr. 192/2006, pot face obiectul procedurii
de mediere, judecătorul poate invita părţile să participe la o şedinţă de
informare cu privire la avantajele folosirii acestei proceduri. Când consideră
necesar, ţinând seama de circumstanţele cauzei, judecătorul va recomanda
părţilor să recurgă la mediere, în vederea soluţionării litigiului pe cale amiabilă,
în orice fază a judecăţii. Medierea nu este obligatorie pentru părţi. În cazul în
care judecătorul recomandă medierea, părţile se vor prezenta la mediator, în
vederea informării lor cu privire la avantajele medierii. După informare, părţile
decid dacă acceptă sau nu soluţionarea litigiului prin mediere. Până la termenul
fixat de instanţă, care nu poate fi mai scurt de 15 zile, părţile depun procesulverbal întocmit de mediator cu privire la rezultatul şedinţei de informare5.
Art. 227 alin. (2) teza I C. pr. civ. prevede că „în litigiile care, potrivit legii,
pot face obiectul procedurii de mediere, judecătorul poate invita părţile să
participe la o şedinţă de informare cu privire la avantajele folosirii acestei
proceduri”; teza finală a normei citate prevede că procedura medierii nu este
obligatorie pentru părţi, iar, conform celor prevăzute de art. 602 din Legea
nr. 192/2006, această procedură de informare, incluzând şi formalităţile pentru
convocarea părţilor, nu poate depăşi 15 zile calendaristice.
Dacă această şedinţă de informare se realizează de către judecător,
atestarea în scris, prevăzută de art. 2 alin. (13) din Legea nr. 192/2006, va
presupune consemnarea efectuării acestei informări a părţilor cu privire la
avantajele medierii în încheierea de şedinţă redactată pentru termenul acordat
în acest scop. Refuzul părţii de a se prezenta la şedinţa de informare cu privire
la avantajele medierii, în situaţiile în care a acceptat, potrivit legii, va putea fi
sancţionat cu amendă judiciară de la 100 lei la 1.000 lei, astfel cum prevede
art. 187 alin. (1) pct. 1 lit. f) C. pr. civ. La finalizarea procedurii medierii,
mediatorul are obligaţia să transmită instanţei de judecată competente acordul
5

Art. 227 C. pr. civ.
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de mediere şi procesul-verbal de încheiere a medierii în original şi în format
electronic, dacă părţile au ajuns la o înţelegere, sau doar procesul-verbal de
încheiere a medierii, în situaţiile prevăzute la art. 56 alin. (1) lit. b) şi c) din
Legea nr. 192/2006, potrivit art. 61 alin. (2) din acelaşi act normativ. În cazul în
care părţile au ajuns la o înţelegere şi conflictul a fost soluţionat pe calea
medierii, instanţa va pronunţa, la cererea acestora, o hotărâre potrivit dispoziţiilor art. 438 C. pr. civ., observând dacă medierea a condus la soluţionarea în
tot sau în parte a diferendului dintre părţi şi va încuviinţa învoiala lor, în
limitele înţelegerii acestora6.
Potrivit art. 438 şi 441 C. pr. civ., judecătorul va consfinţi învoiala părţilor
printr-o hotărâre judecătorească, iar hotărârea poate fi atacată numai cu recurs şi
numai pentru motive procedurale, nu şi de fond, lucru ce întăreşte voinţa legiuitorului ca părţile să dispună singure de modalitatea de rezolvare a conflictului.
Ca fază a procesului civil, faza de executare silită poate face şi aceasta
obiect al procedurii medierii. Procedura prezintă avantaje reale atât pentru
creditor, cât şi pentru debitor
Avantajele creditorului
Cel mai evident avantaj pe care creditorul îl poate obţine prin încheierea
unui acord atent negociat şi redactat este că debitorul îşi asumă voluntar
executarea obligaţiei, cu termene şi surse concrete de acoperire. Astfel, sporeşte
probabilitatea de a obţine rezultatul scontat de creditor. Chiar în ipoteza în care
debitorul nu ar respecta acordul, încheierea acestuia reprezintă o recunoaştere a
obligaţiei. În plus, acordul încheiat în formă autentică, este la rândul său, titlu
executoriu şi poate fi pus în executare silită7.
Avantajele debitorului
Dintre avantajele debitorului menţionăm posibilitatea de a negocia o
modalitate fezabilă de îndeplinire a obligaţiei, care să îi afecteze cât mai puţin
activitatea. În acest scop, debitorul ar putea apela inclusiv la surse externe, cum
ar fi un împrumut, şi poate fixa cu creditorul un calendar de executare.
De asemenea, un avantaj important îl reprezintă evitarea insolvenţei. La capitolul
avantaje nu trebuie ignorat nici cel al diminuării cheltuielilor de executare.
Decizia civilă nr. 4899/2010 a I.C.C.J., Secţia civilă şi de proprietate intelectuală,
www.scj.ro.
7
Maria Necula – http://www.capital.ro/medierea-in-faza-executarii-silite.html.
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E adevărat, creditorul le achită în avans, însă le va recupera într-un final, cel
puţin teoretic, tot de la debitor8.
În materie penală, Codul de procedură penală consacră medierii un rol
important în vederea soluţionării procesului penal.
Legiuitorul a prevăzut că acordul mediere constituie unul dintre cazurile
când acţiunea penală nu poate fi pusă în mişcare, iar când a fost pusă în mişcare
nu mai poate fi exercitată9.
Dacă judecătorul învestit cu soluţionarea unui proces penal constată că la
dosarul cauzei se află un acord de mediere cu privire la vreo infracţiune pentru
care părţile se pot înţelege, atunci acesta va pronunţa o soluţie de încetare a
procesului penal10.
Medierea laturii penale poate avea loc numai în cauzele privind infracţiuni
pentru care, potrivit legii, retragerea plângerii prealabile sau împăcarea părţilor
înlătură răspunderea penală. Părţile şi subiecţii procesuali nu pot fi constrânşi să
accepte procedura medierii11. Latura civilă a unui proces penal poate fi obiect al
unui Acord de Mediere indiferent de natura infracţiunii.
Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, prin Decizia nr. 9/2015, în vederea
pronunţării unei hotărâri prealabile pentru dezlegarea în principiu a următoarelor chestiuni de drept: „1. dacă dispoziţiile art. 67 din Legea nr. 192/2006
privind medierea şi organizarea profesiei de mediator se interpretează în sensul
că medierea este o cauză sui-generis de înlăturare a răspunderii penale sau este
o modalitate a împăcării ca şi cauză de înlăturare a răspunderii penale
reglementată de dispoziţiile art. 159 C. pen.; 2. dacă medierea poate interveni
numai până la citirea actului de sesizare potrivit dispoziţiilor art. 159 alin. (3)
C. pen. sau poate interveni în tot cursul procesului penal” a stabilit că:
1. în aplicarea dispoziţiilor art. 67 din Legea nr. 192/2006 privind medierea
şi organizarea profesiei de mediator, încheierea unui acord de mediere constituie o cauză sui-generis care înlătură răspunderea penală, distinctă de împăcare;
2. încheierea unui acord de mediere în condiţiile Legii nr. 192/2006 privind
medierea şi organizarea profesiei de mediator poate interveni în tot cursul
procesului penal, până la rămânerea definitivă a hotărârii penale12.
Maria Necula – http://www.capital.ro/medierea-in-faza-executarii-silite.html.
Art. 16 lit. g) C. pr. pen.
10
Art. 396 alin. (6) C. pr. pen.
11
Art. 67 din Legea nr. 192/2006.
12
Decizia nr. 9/2015 a ICCJ publicată în M. O. nr. 406 din 9 iunie 2015.
8
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O problemă de actualitate şi de controversă o constituie, totuşi, Decizia
Curţii Constituţionale din 15.06.2016. La această dată, Curtea Constituţionala a
României a admis excepţia de neconstituţionalitate privind dispoziţiile art. 67
din Legea nr. 192/2006 privind medierea şi organizarea profesiei de mediator,
în interpretarea dată prin Decizia nr. 9 din 17 aprilie 2015 a Înaltei Curţi de
Casaţie şi Justiţie – Completul pentru dezlegarea unor chestiuni de drept în
materie penală, apreciind că aceste prevederi sunt constituţionale în măsura în
care încheierea unui acord de mediere cu privire la infracţiunile pentru care
poate interveni împăcarea produce efecte numai dacă are loc până la citirea
actului de sesizare a instanţei. Practic, Curtea Constituţională a stabilit că
acordul de mediere îşi produce efecte în ceea ce priveşte soluţionarea laturii
penale, doar dacă acordul a fost încheiat până la citirea actului de sesizare,
respectiv a rechizitoriului, şi nu până la pronunţarea unei hotărâri definitive de
condamnare13.
În concluzie, Curtea Constituţională îşi însuşeşte teza potrivit căreia mediere
constituie o cauza sui-generis care înlătura răspunderea penală, distinctă de
împăcare, şi care este legiferată printr-o normă specială, derogatorie faţă de
dreptul comun în materia penală. Cu toate că nici Codul de procedură penală şi
nici legea medierii nu instituie niciun termen de aplicabilitate a medierii ca o
cauză de înlăturare a răspunderii penale, apreciem că decizia C.C.R. de a stabili o
limită temporală vine să adauge la lege acolo unde legea nu distinge, încălcând
astfel principiul fundamental de drept „unde legea nu distinge, nici noi nu putem
distinge”.
BIBLIOGRAFIE:
1. Monitorul Oficial nr. 441 din 22 mai 2006
2. Monitorul Oficial nr. 486 din 15 iulie 2010
3. Monitorul Oficial cu numărul 247 din data de 10 aprilie 2015
4. Decizia civilă nr. 4899/2010 a I.C.C.J., Secţia civilă şi de proprietate
intelectuală, www.scj.ro
5. Decizia nr. 9/2015 a ICCJ publicată în Monitorul Oficial cu numărul 406
din data de 9 iunie 2015
6. http://www.ccr.ro/presa. Comunicat de presă din 16.06.2016
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THE RIGHTS OF PRISONERS IN THE NEW REGULATION
ON THE EXECUTION OF PUNISHMENT
PhD student Roxana SIMUS*
Police Academy „Al. I. Cuza”
Abstract
Social relations arising in the course of execution of Penal Law related
Sanction are regulated by rules of execution of criminal sanctions, rules which
prescribe the conduct of participants in these relationships, namely their rights
and obligations.
Execution rules as found in international treaties and conventions on the
execution of criminal sanctions in the Constitution, the Criminal Code and
Criminal Procedure Code, in the Law no. 254/2013 regarding the execution of
sentences and custodial measures, the rules of special laws, the regulations
governing health labor, government, human rights, and any rules governing the
activity of communities.
Like all human beings, as citizens with rights provided by the Constitution,
prisoners have rights, but also obligations which they may exercise because the
penitentiaries operate under the law, not outside of it.
Keywords: convicted, rights, prison system
Preliminary considerations regarding the prison system in Romania
The rules governing, in the most direct legal way, the execution criminal
legal relations are provided in the Law no. 254/2013 regarding execution of
punishments and measures ordered by the court in criminal proceedings and in
the Law no. 253/2013 regarding execution of punishments and measures
educational and other non-custodial measures ordered by the judiciareîn during
the criminal trial which were developed immediately after the appearance of the
New Criminal Code and the New Code of Criminal Procedure1 and the
occurrence on the European level of the European Prison Rules no. 2006/2,
*
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dated 11 January the same year, being necessary to modify the Law
no. 294/20042, which was the first law on execution of punishments after the
1989 Revolution3.
Any prison disciplinary system aims to achieve objectives related to the
effective control and the maintenance of order at a level of normality. Most of
the times life in prison runs normally, all the facts, relations between the
administration and convicts is done respecting the regulations and the rules of
criminal executional law. Therefore, most convicts recognize the authority in
whose power they are, accept the rules that's been imposed, exercise their legal
rights without trying to exceed their limits, most often this happens to benefit
rewards, facilities, lighter regimes, parole or pardon proposals.
It is essential that prisoners may know both their rights and obligations, is
unthinkable the existence of rules and regulations that no one would know4.
The exercise of rights of convicted persons
The exercise of rights of convicted persons is provided in art. 56 of Law no.
254/2013, nobody being allowed to limit the exercise of these rights more than
does the law and the Constitution.
Thus, the legal rights of detainees are:
→ Freedom of religion opinions and religious beliefs. Convicted persons
have the right to freedom of religious beliefs without prejudice to the freedom
of religious beliefs of others convicted. They may attend the religious services
or meetings held in prisons can procure and hold religious publications and
religious objects;
→ The right to information. In the exercise of this right, the convicts can
listen daily radio broadcasts, watch TV, can have access to publications and
magazines, fiction and specialized literature. As a result of modernization
taking place in prisons can be mounted TVs in rooms or clubs, where convicts
based on the daily schedule, can watch news, movies, sports and entertainment
programs;
2

Gabriel Silviu Barbu, Alexandru Serban, Criminal executional Law, C.H.Beck
Publishing, Bucharest, 2008.
3
Ioan Chiş, Dragos Razvan Nita, Criminal executional Law, A.N.I. Publishing, Bucharest
2008.
4
"Putting rules into action – An international handbook regarding good practice in
prisons", Ed. Penal Reform International, The Hague, 1995.
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→ The right to consult personal documents. The convicted person, his
lawyer or any other person, with the written consent of the sentenced person has
access to the individual file5. Interest of the convicts and their families about the
documents from the case file came from the need for knowledge of its
developments, state of fact and law which may influence his life, as follows:
legal situation, release, transfer, sanctioning or reward, providing facilities or
responsibilities, documentation of days earned as a result of work performed,
the amount of the sums deposited in the name of the convict, examining the
medical, obtaining qualification certificates etc;
→ Measures to ensure access to legal provisions and documents regarding
the execution of sentences. The convicts benefit from the space and facilities to
ensure the right to legal assistance. Convicted persons can consult lawyers of
their choice in any matter of law deduced administrative or judicial proceedings;
→ Ensure the exercise of the right to counsel. The convict has the
possibility to address unrestrained any institution, state authority, courts,
prosecution authorities, the media, organizations that defend human rights or
can support any positive action of social reinsertion, Cultural, religious, sports;
→ The right to have telephone calls and online communications. As an
extension of the right to correspondence and legal liaison with the outside is the
right to phone calls, which provides that, convicted persons have the right to
make phone calls from public phones installed in prison.Phone calls are
confidential and are conducted under visual supervision. Expenses for making
telephone calls shall be borne by the convicted persons;
→ The right to daily walk. According to which, every convicted person is
entitled to daily walk outdoors for at least one hour, depending on the regime of
execution of sentence of imprisonment. In order to preserve the health of
convicts, physical and mental, especially for those who are accommodated in
cells of small dimensions or or those who are not used at daily outdoor
activities, as well as those with medical conditions that can not carry out
employment activities or lucrative into an open environmentin every prison are
organized walk areas;
→ The right to receive visits and the right to be informed of special family
circumstances. The convicted persons have the right to receive visits, in special
designed areas, under visual supervision of prison administration staff.;
5

Law no. 254/2013 regarding the execution of sentences.
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→ The right to receive, buy and own goods. The number and weight of
packages, categories of goods that may be received, purchased, stored and used
by convicted persons, and procedure for the receipt, storage and use shall be
established through the Rules of Procedure.;
→ The right to health care, treatment and care. The right to healthcare
includes medical intervention, primary care, emergency medical assistance and
specialty care. Medical care, treatment and care in prisons are provided, with
qualified staff, free of charge, according to the law on demand or whenever
necessary;
→ Right to diplomatic assistance. The convicted persons who have another
nationality than Romanian, have the right to appeal to the diplomatic
representations or the Romania's consular of the State whose citizens are and to
be visited by officials of these diplomatic or consular representations, under
conditions of confidentiality, under visual supervision. The prison administration
has an obligation to cooperate with these institutions to achieve diplomatic
assistance to convicted persons;
→ The right to marriage. The convicted persons have the right to marriage
in prison, under the law. The consent of the intending spouses is taken by the
officer of civil status within the community public local service of people
records or within the municipality in whose administrative-territorial prison is;
→ The right to leisure and weekly rest. In prisons, the convicts are
performing gainful and occupational employment, cultural-educational, sports
and household, in a program, usually of eight hours. The program of 8 hours of
work followed by 8-9 hours of household activities, of rest, or various
occupational activities, then at least 7 hours of uninterrupted sleep or rest. From
the configuration of a week it follows that at least two days the convicts are not
employed in gainful activities, so they are allowed to rest or to leisure;
→ The right to work. The convicted persons may be required to workin,
relation to the type of enforcement regime, taking into account the qualification,
their skills and abilities, age, health status, safety measures as well as training
programs intended to support them;
→ The right to food, dress, bedding and minimum conditions of
accommodation. Persons convicted to imprisonment are placed in the execution
room by gender, age, health, nature of the offense and depending on the safety
requirements of ownership6.
6

Regulation implementing the Law no. 254/2013 regarding the execution of sentences.
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News in matters of prisoners rights established by the Recommendation
Committee of Ministers to member states on the European Prison Rules
REC and by Law no. 254/2013.
After analyzing the European Prison Rules adopted by the Committee of
Ministers Recommendation Committee of Ministers to member states on the
European Prison Rules Rec (2006) 2.
The changes relevant to the rights of convicts are:
→ Persons deprived of their freedom retain all rights that have not been
withdrawn by law, following the decision of conviction to imprisonment or
preventive arrest;
→ The detention conditions that violate human rights can not be justified
by lack of resources. This new rule comes to rule the state's obligation to
respect its institutions;
→ A new rule regarding the incarceration of minors states that "those under
18 years will not be detained in a prison for adults, but in institutions specially
designed for this purpose";
→ The principle of the separation and classification received a new
interpretation in the current European rules, in which it gives prisoners a choice
as far as possible when it is performed overnight accommodation in rooms
shared by those who are willing to share cell;
→ A noticeable transformation of the content on the right of prisoners to
appeal to state bodies, judiciary and other bodies and organizations, the media,
is regarding the right to request legal advice, and the prison authorities should
facilitate access to such advice;
→ A widening of the right of access and communication is the provision
according to which prisoners will be allowed to communicate as often as
possible by letter, telephone or other means of communication with their
families, other persons and representatives of outside organizations and receive
visits from these persons;
→ An expression of the development rights of prisoners according to
European rules is their participation in public activities if such activity is not
expressly prohibited by law;
→ Another rule required is that when prisoners are being moved to a prison
or other places such as court or hospital, they shall be exposed as little to public
view taking measures to protect their anonymity7.
7
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Also, by Law no. 254/2013 regarding the execution of sentences are
established other rights, such as:
- The right of hot meals three times a day;
- The right to rest and weekly rest periods;
- The right to get in touch with his lawyer hired or appointed office;
- The right to complain against the violation of legal provisions.
According to the law, prisoners under certain conditions can benefit from
the following features and rewards:
- Visits without devices of separation between convicted and visitors;
- Entrusting a responsibility in the activities of socio-cultural, therapeutic,
counseling and social assistance;
- Closure of a previously imposed disciplinary sanctions;
- Supplementing the rights to packages and visits;
- Provide material for prizes in occupational activities;
- Permission to get out of prison for a day, but not more than 15 days per
year;
- Permission to get out of prison for a period of 5 days, but no more than 25
days per year;
- Permission to get out of prison for a period of 10 days but not more than
30 days per year.
Conclusions
Obviously, imprisonment would curtail rights, but that does not mean that
detainees are deprived of fundamental human rights. Even the most dangerous
detainee it has protected certain fundamental rights.
Life in prison is difficult, therefore, during the execution of the sentence of
imprisonment, it is essential to respect the rights of the convicts to provide them
things they can use to exercise these rights and to make bearable conditions of
detention.
These rights of prisoners are meant to create living, health and normality
conditions because they can not take care of their own material and financial
needs.
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Rezumat
Relaţiile sociale apărute în cadrul activităţii de executare a sancţiunilor de
drept penal sunt reglementate prin normele dreptului executării sancţiunilor
penale, norme prin care se prescrie conduita participanţilor la aceste relaţii,
adică drepturile şi obligaţiile acestora.
Normele de drept execuţional se regăsesc în tratate şi convenţii internaţionale cu privire la executarea sancţiunilor penale, în Constituţia României, în
Codul Penal şi Codul de Procedură Penală, în Legea nr. 254/2013 privind
executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate, în normele unor legi
speciale, în normele privitoare la sănătate, muncă, administraţie, drepturile
omului, precum şi în orice norme ce reglementează activitatea unor colectivităţi.
Ca toate fiinţele umane, ca cetăţeni cu drepturi prevăzute în Constituţie,
condamnaţii au drepturi, dar şi obligaţii pe care le pot exercita, deoarece
penitenciarele funcţionează în virtutea legii, nu în afara ei.
Cuvinte cheie: condamnaţi, drepturi, sistem penitenciar
Consideraţii introductive privind sistemul penitenciar din România
Normele ce reglementează, în modul cel mai direct, raporturile juridice de
drept execuţional penal sunt prevăzute în Legea nr. 254/2013 privind executarea
pedepselor şi măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal
şi în Legea nr. 253/2013 privind executarea pedepselor, a măsurilor educative şi
a altor măsuri neprivative de libertate dispuse de organele judiciare în cursul
procesului penal ce au fost elaborate imediat după apariţia Noului Codului
penal şi a Noului Cod de procedură penală1 şi ca urmare a apariţiei pe plan
*
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european a Regulilor penitenciare europene nr. 2006/2, din 11 ianuarie acelaşi
an, fiind necesară modificarea Legii nr. 294/20042, care era prima lege de
executare a pedepselor de după Revoluţia din 19893.
Orice sistem disciplinar din închisori îşi propune să îndeplinească obiective
ce ţin de un control eficace, precum şi de menţinerea ordinii la un nivel de
normalitate. De cele mai multe ori viaţa din închisoare se derulează normal,
toate faptele, raporturile dintre administraţie şi condamnaţi se realizează
respectându-se reglementările şi normele de drept execuţional penal, de
bunăvoie, fără a fi nevoie de corecţii. Ca urmare, majoritatea condamnaţilor
recunosc autoritatea în a cărui putere se află, acceptă regulile ce lui s-au impus,
îşi exercită drepturile conferite de lege fără a încerca să depăşească limitele lor,
de cele mai multe ori acest lucru se întâmplă pentru a beneficia de recompense,
facilităţi, regimuri mai uşoare, liberare condiţionată sau propuneri de graţiere.
Este esenţial ca deţinuţii să îşi cunoască atât drepturile, cât şi obligaţiile,
fiind de neconceput existenţa unor reguli şi regulamente pe care nimeni să nu le
cunoască4.
Exercitarea drepturilor persoanelor condamnate
Exercitarea drepturilor persoanelor condamnate este prevăzută în art. 56 din
Legea nr. 254/2013, nefiind permis nimănui să limiteze exercitarea acestor
drepturi mai mult decât o face legea şi Constituţia.
Astfel, drepturile legale ale condamnaţilor sunt următoarele:
→ Libertatea conştiinţei, a opiniilor şi libertatea credinţelor religioase.
Persoanele condamnate au dreptul la libertatea credinţelor religioase fără a
aduce atingere libertăţii credinţelor religioase ale celorlalte persoane condamnate. Aceştia pot participa la servicii sau întruniri religioase organizate în
penitenciare, pot procura şi deţine publicaţii cu caracter religios, precum şi
obiecte de cult;
→ Dreptul la informaţie. În exercitarea acestui drept condamnaţii pot audia
zilnic emisiunile radio, urmări programele de televiziune, pot să aibă acces la
publicaţii şi reviste, literatură beletristică şi de specialitate. Ca urmare a
Gabriel-Silviu Barbu, Alexandru Şerban, Drept execuţional penal, Ed. C.H. Beck,
Bucureşti, 2008.
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modernizărilor care au loc în penitenciare, se pot monta televizoare în camerele
cu efective mai mari sau în cluburi, unde condamnaţii, pe baza programului
zilnic, pot viziona ştiri, filme, emisiuni sportive şi de divertisment;
→ Dreptul la consultarea documentelor cu caracter personal. Persoana
condamnată, apărătorul acesteia sau oricare altă persoană, cu acordul scris al
persoanei condamnate, are acces la dosarul individual5. Interesul condamnaţilor
şi al familiilor acestora cu privire la actele din cuprinsul dosarului vin din
nevoia de cunoaştere a evoluţiei situaţiei acestuia, situaţie de fapt şi de drept
care poate influenţa viaţa acestuia, astfel: situaţia juridică, liberarea, transferarea, sancţionarea ori recompensarea, acordarea de facilităţi ori responsabilităţi, documentarea cu privire la zilele câştigate ca urmare a muncii prestate,
cuantumul sumelor consemnate pe numele condamnatului, verificarea situaţiei
medicale, obţinerea de certificate de calificare etc.;
→ Dreptul la asistenţă juridică. Persoanele condamnate beneficiază de
spaţiul şi facilităţile necesare asigurării dreptului la asistenţă juridică. Ele pot
consulta avocaţi aleşi de acestea, în orice problemă de drept dedusă procedurilor administrative sau judiciare;
→ Dreptul la petiţionare şi dreptul la corespondenţă. Condamnatul are
posibilitatea de a se adresa neîngrădit oricărei instituţii, organ de stat, instanţe
judecătoreşti, organele parchetului, mass-mediei, organizaţiilor care apără drepturile omului sau care pot sprijini orice acţiune pozitivă de reinserţie socială,
culturală, religioasă, sportivă;
→ Dreptul la convorbiri telefonice şi comunicări on-line. Ca o extindere a
dreptului la corespondenţă şi legătură legală cu exteriorul este dreptul la
convorbiri telefonice conform căruia persoanele condamnate au dreptul să
efectueze convorbiri telefonice de la telefoanele publice instalate în penitenciar.
Convorbirile telefonice au caracter confidenţial şi se efectuează sub urmărire
vizuală. Cheltuielile ocazionate de efectuarea convorbirilor telefonice sunt
suportate de către persoanele condamnate;
→ Dreptul la plimbare zilnică. Conform căruia fiecărei persoane
condamnate i se asigură zilnic plimbare în aer liber timp de minimum o oră, în
funcţie de regimul de executare a pedepsei privative de libertate. Pentru a se
păstra starea de sănătate a condamnaţilor, fizică şi psihică, mai ales pentru cei
care sunt cazaţi în celule de mici dimensiuni ori care nu sunt folosiţi la activităţi
zilnice în aer liber, precum şi cei cu afecţiuni medicale care nu pot desfăşura
5
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activităţi ocupaţionale sau lucrative în mediu deschis, se organizează în fiecare
penitenciar zone de plimbare;
→ Dreptul de a primi vizite şi dreptul de a fi informat cu privire la situaţiile familiale deosebite. Persoanele condamnate au dreptul de a primi vizite,
indiferent de regimul de executare a pedepsei închisorii, în spaţii special amenajate, sub supravegherea vizuală a personalului administraţiei penitenciarului;
→ Dreptul de a primi, cumpăra şi deţine bunuri. Numărul şi greutatea
pachetelor, categoriile de bunuri care pot fi primite, cumpărate, păstrate şi folosite de către persoanele condamnate, precum şi procedura de primire, păstrare şi
folosire se stabilesc prin regulamentul de ordine interioară;
→ Dreptul la asistenţă medicală, tratament şi îngrijiri. Dreptul la asistenţă
medicală include intervenţia medicală, asistenţa medicală primară, asistenţa
medicală de urgenţă şi asistenţa medicală de specialitate. Asistenţa medicală,
tratamentul şi îngrijirile în penitenciare se asigură, cu personal calificat, în mod
gratuit, potrivit legii, la cerere sau ori de câte ori este necesar;
→ Dreptul la asistenţă diplomatică. Persoanele condamnate, care au altă
cetăţenie decât cea română, au dreptul de a se adresa reprezentanţelor diplomatice sau consulare în România ale statului ai cărui cetăţeni sunt şi de a fi
vizitate de funcţionarii acestor reprezentanţe diplomatice sau consulare, în
condiţii de confidenţialitate, sub supraveghere vizuală. Administraţia penitenciarului având obligaţia de a coopera cu aceste instituţii pentru realizarea
asistenţei diplomatice a persoanelor condamnate;
→ Dreptul la încheierea căsătoriei. Persoanele condamnate au dreptul la
încheierea căsătoriei în penitenciar, în condiţiile legii. Consimţământul viitorilor
soţi este luat de către ofiţerul de stare civilă din cadrul serviciului public
comunitar local de evidenţă a persoanelor sau, după caz, din cadrul primăriei în
a cărei rază administrativ-teritorială se găseşte penitenciarul;
→ Dreptul la odihnă şi repausul săptămânal. Condamnaţii în penitenciare
desfăşoară activităţi lucrative şi ocupaţionale, cultural-educative şi sportive,
gospodăreşti şi de deservire, într-un program, de regulă, de opt ore. Programul
de 8 ore de muncă este urmat de 8-9 ore de activităţi gospodăreşti, de repaus,
sau activităţi ocupaţionale diverse, apoi de cel puţin 7 ore de somn neîntrerupt
ori de odihnă. Din configuraţia unei săptămâni rezultă că cel puţin două zile
condamnaţii nu sunt folosiţi la activităţi lucrative, deci sunt lăsaţi în repaus ori
la odihnă;
→ Dreptul la muncă. Persoanelor condamnate li se poate cere să muncească,
în raport cu tipul regimului de executare, ţinându-se seama de calificarea,
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deprinderile şi aptitudinile acestora, de vârstă, starea de sănătate, măsurile de
siguranţă, precum şi de programele destinate sprijinirii formării profesionale a
acestora;
→ Dreptul la hrană, ţinută, cazarmament şi condiţii minime de cazare.
Condamnaţii la executarea pedepsei închisorii sunt repartizaţi în camera în
funcţie de sex, vârstă, stare de sănătate, natura infracţiunii, precum şi în funcţie
de cerinţele de siguranţă a deţinerii6.
Noutăţi în materia drepturilor condamnaţilor introduse prin Recomandarea Comitetului de Miniştri ai statelor membre, referitoare la Regulile
penitenciarelor europene REC şi prin Legea nr. 254/2013.
În urma analizei regulilor penitenciarelor europene a fost adoptată de către
Comitetul de Miniştri Recomandarea Comitetului de Miniştri ai statelor membre,
referitoare la Regulile penitenciare europene REC (2006)2.
Modificările relevante cu privire la drepturilor condamnaţilor, sunt:
→ Persoanele private de libertate îşi păstrează toate drepturile care nu le-au
fost retrase prin lege, în urma deciziei de condamnare la pedeapsa cu închisoarea sau arestarea preventivă;
→ Condiţiile de detenţie care încalcă drepturile omului nu pot fi justificate
prin lipsa de resurse. Această nouă regulă vine să statueze obligaţia statului de a
îşi respecta instituţiile;
→ O nouă regulă cu privire la încarcerarea minorilor prevede că „cei cu
vârsta sub 18 ani nu vor fi încarceraţi în penitenciare pentru adulţi, ci în instituţii
special concepute în acest scop”;
→ Principiul separaţiunii şi clasificării a primit o nouă interpretare în
regulile europene actuale, prin faptul că se acordă condamnaţilor posibilitatea
de a alege, pe cât posibil, atunci când cazarea se realizează pe timpul nopţii în
camere comune, pe cei cu care sunt dispuşi să împartă celula;
→ O transformare sesizabilă a conţinutului privind dreptul condamnaţilor
de a se adresa organelor de stat, justiţiei sau altor organe şi organizaţii, massmediei este cea privind dreptul să solicite consiliere juridică, iar autorităţile
penitenciarului trebuie să faciliteze accesul la o astfel de consiliere;
→ O lărgire a dreptului la vizită şi comunicare o constituie prevederea
conform căruia deţinuţilor li se va permite să comunice, cât de des posibil, prin
corespondenţă, telefon sau alte mijloace de comunicare cu familiile lor, terţe
6
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persoane şi reprezentanţii organismelor exterioare, precum şi să primească
vizite de la aceste persoane;
→ O expresie a dezvoltării drepturilor condamnaţilor în conformitate cu
regulile europene este şi participarea acestora la activităţi publice, dacă această
activitate nu este expres interzisă prin lege;
→ O altă regulă necesară este cea conform căreia atunci când deţinuţii sunt
mutaţi într-un penitenciar sau în alte locuri, cum ar fi tribunal sau spital, aceştia
vor fi expuşi cât mai puţin privirii publice, luându-se măsuri pentru a le proteja
anonimatul7.
De asemenea, prin Legea nr. 254/2013 privind executarea pedepselor se
stabilesc şi alte drepturi precum:
- Dreptul la hrană caldă de trei ori pe zi;
- Dreptul la odihnă şi repaus săptămânal;
- Dreptul de a intra în contact cu avocatul său angajat sau numit din oficiu;
- Dreptul de a se plânge împotriva încălcării prevederilor legale.
În conformitate cu prevederile legale, condamnaţii în anumite condiţii pot
beneficia de următoarele facilităţi şi recompense:
- Vizite fără dispozitive de separare între condamnat şi vizitatori;
- Încredinţarea unei responsabilităţi în cadrul activităţilor socio-educative,
culturale, terapeutice, de consiliere şi asistenţă socială;
- Ridicarea unei sancţiuni disciplinare aplicate anterior;
- Suplimentarea drepturilor la pachete şi vizite;
- Acordarea de premii constând în materiale pentru activităţi ocupaţionale;
- Permisiunea de ieşire din penitenciar pentru o zi, dar nu mai mult de 15
zile pe an;
- Permisiunea de ieşire din penitenciar pe o durată de cel mult 5 zile, dar nu
mai mult de 25 de zile pe an;
- Permisiunea de ieşire din penitenciar pe o durată de 10 zile, dar nu mai
mult de 30 de zile pe an.
Concluzii
Evident că, pedeapsa închisorii implică îngrădirea anumitor drepturi, dar
asta nu înseamnă că deţinuţii sunt lipsiţi de drepturile fundamentale ale omului.
Chiar şi celui mai periculos deţinut îi sunt protejate anumite drepturi fundamentale.
7

Ioan Chiş, Drept Execuţional Penal, Ed. Universul Juridic, Bucureşti, 2013, p. 219.
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Viaţa în penitenciar este una grea, de aceea, pe perioada executării pedepsei
privative de libertate, este esenţial să li se respecte drepturile condamnaţilor, să
li se pună la dispoziţie lucrurile de care se pot folosi pentru exercitarea acestor
drepturi şi pentru a face suportabile condiţiile detenţiei.
Aceste drepturi ale condamnaţilor sunt menite sa creeze condiţii de viaţă,
sănătate şi normalitate, aceştia neputând să se îngrijească material şi financiar
de propriile nevoi.
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THE ROLE OF THE INTERNET
IN HUMAN TRAFFICKING
PhD student Roxana SIMUS*
Police Academy „Al. I. Cuza”
Abstract
As awareness of human trafficking increases, we are learning more about
how the internet impact human trafficking. The internet provide traffickers the
ability to connect with potential victims. Traffickers able to manipulate
potential victims’ lives in “real-time” by utilizing technology to text or share
and tag photos on social networking sites.
Human trafficking has many facets to it and technology’s role varies as a
result. Yet, little is known about costs and benefits of technology’s role. We do
not know if there are more human trafficking victims as a result of technology,
nor do we know if law enforcement can identify perpetrators better as a result
of the traces that they leave. One thing that we do know is that technology
makes many aspects of human trafficking more visible and more traceable, for
better and for worse.
Focusing on whether technology is good or bad misses the point, it is here
to stay, and it is imperative that we understand the role that it is playing in our
lifes. More importantly, we need to develop innovative ways of using technology
to address the horrors of human trafficking.
Keywords: human trafficking, internet role, vulnerable categories
Introduction
Human trafficking is not a new social reality. What is different today than
the history of the slave trade is the extent of this phenomenon and it’s insidious
means through which it is realizing. Thus, one of the means of recruiting is
today the internet.
The Internet has rapidly become commonplace in our everyday life. In the
last 5 years the rate of Internet penetration has increased more than 20 times.
Also, the mobile technology has advanced in recent years, leading to an easier
access to the Internet.
*
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The analyzes carried out by the National Authority for Management and
Regulation in Communications underlines that there is a discrepancy between
urban and rural areas in terms of access and diversity of service offerings
communication. The Internet penetration in rural areas is lower and where there
is Internet access, demand is poor. It should be remembered that in 2009
Romania adopted a National Strategy on the implementation of universal
service in electronic communications, which aims to ensure access to electronic
communications of any citizen of Romania.
The principle that promotes this strategy is that access to a minimum set of
electronic communications services is considered a fundamental right of citizens,
essential for their integration in the community and more broadly in the
information society1.
Regarding children's access to new communication technologies there are
no studies or official data showing the penetration of these technologies among
children. A study at the European level of IAB Europe2 shows that in Romania
we have the youngest population using the Internet: 40% are young people aged
between 15 and 24 years. We also have the smallest population with experience
in using the Internet: more than half of the Romanians who surf the Internet do
so for less than 6 years. This study also shows that Romanians tend to spend
more time on the Internet, 44% spend more than 3 hours/day, and have more
confidence in the information they find on the Internet.
Regarding awareness of human trafficking increase must be recognized and
highlighted the fact that the Internet is a tool that facilitates human trafficking.
The connection between human trafficking and internet
Specialists talk about a clear connection between the Internet and human
trafficking. They talk about a number of cases, not a phenomenon or a common
method of recruitment. Recruitment methods have not changed, being more
adapted to be more efficient and faster to deceive. However, we can say that the
Internet can become an important medium for recruitment. This opinion is
explained by the increase of Internet access and frequency of increasingly
greater use of the Internet to meet new friends. Furthermore, the explanation for
1

Order no. 461/2009 approving the National Strategy on the implementation of universal
service in electronic communications.
2
MCDC study – Marketers & Consumers, Digital & Connected conducted by IAB Europe
published in February 2010.
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which the Internet is not currently a common medium of recruitment is that the
most vulnerable groups do not have access to computers or the internet.
Most often, the Internet is used for communication with friends, relatives,
new friends through email, chat programs or social networks but also to search
for information or jobs. Thus, the Internet provides traffickers ability to connect
with potential victims. Through the freedom it provides to its users, the Internet
is one of the areas with the fewest usage rules. Freedom is both an advantage
and one of the main risks when users doesn’t have the best intentions. Also, the
Internet is a medium that makes people feel safe.
Recruitment through the Internet does not differ essentially from the
classical manner. The trafficker pursues the same thing: to win the trust of the
victim and find out which are the vulnerabilities (the need for money, the need
to be appreciated, praised, wants to leave home, wants to go abroad etc.). All
these things can be easily find out from the first exchanges of messages. Most
mistakes occur in communicating with others through social networks. Thus,
the risks of Internet use:
→ Importing the contact lists. Wishing to have a list of contacts as bigger
as possible in chat or profiles on social networks, users import contact lists of
friends without filter them in any way. Thus, the risk that a person with bad
intentions to get in the list is very high;
→ Accepting strangers to your friends list. It is common to be contacted on
chat or social networks from unknown persons who wish to be added to the
contact list. Curiosity, the desire to meet new people and the desire to be popular
causes some young people to accept without much thought. The idea that a
conversation can be stoped whenever they feel like, gives them the feeling that
they have communication control;
→ Sending or posting pictures. Most social network users post their
personal photos in profiles visible to all. Also they send pictures to people they
discuss with, this is a step considered normal in knowing a new person. This
may be the beginning of an abusive situations because pictures can be used for
various purposes. Quite often happens that photos to reach the various sites.
Also, when photos or videoclips transmitted are more "daring" they can be the
reason of blackmail;
→ Transmission of personal data. Personal data includes information that
may help to identifying and contacting a person. Also in this chapter we can
include details about personal life: family vacations, problems etc. Discussions
are focused either on the discovery the other, either on a subjects of interest;
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→ Meeting face to face "online friends". The problem of meeting face to
face with people you know online is more delicate. The reason why the youth
decide to meet in real life with "online friends" is the desire to find a boyfriend
or a girlfriend to have a relationship with or looking just to spend time with
someone their age;
→ Receiving offers. In online discussions may appear different types of
offers: from job offers, to offers of earning quick money or business deals.
Also, girls who look nice and post "bold" photos are approached by people who
pretend to be from agencies models, adolescents who receive offers to participate
in "successful business" for which they should contribute with an amount to
start.
Risk factors and vulnerable categories
Traffickers seek a vulnerability which, once discovered, is dissected by
taking advantage of that person's needs: the need for money, the need for
affection, need to go abroad etc.
Specialists indicate that the main vulnerable group of human trafficking
through the Internet recruiting are minors aged between 14 and 17 years,
especially girls, easily influenced, from poorer areas, coming from families with
problems (breakups, conflicts, abuses etc.) or from institutions for protection of
children, with little monitoring from family or social institutions in which they
live3.
A study conducted by The Institute for Research and Prevention of
Criminality4 among students, study conducted on 903 middle school students,
shows that 50% of students participating have not established any rules about
internet browsing. 70% met by accident pornographic materials while browsing
the internet, of these, 10% say they have talked with their parents about this,
70% would not meet with people they know on the Internet, about 70% of
investigated middle school students access the Internet at least once a day. 4 out
of 10 boys from 8th grade states that they have met with people known on the
internet (which is the highest frequency). Social networks are frequented more
by girls, which are posting personal photos.
Adrian Iacob, Victor Constantin Draghici, "Aspects of trafficking in human being”,
Ed. Sitech, Craiova, 2013.
4
The study "Child safety on the Internet" conducted by the Institute for Research and Crime
Prevention, available on https://www.politiaromana.ro/files/pages_files/ sondaj_precampanie.ppt.
3
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Also, mobile phones have become a must for children older than 10 years.
They represent an object that they must have, which helps them to be accepted
in any group of the same age. At the same time, the access to internet via
mobile phone has become commonplace. In this way, the situation can get out
of control.
Institutional representatives tend to have two types of perceptions regarding
Internet use by minors:
- The Internet is an opportunity for children to have access to information
that would not otherwise be accessible, so they think that children should not be
limited but mostly supervised by adults. Although there are dangers and risks
for children when surfing the internet, they believes that if the children are
properly trained, they can protect themselves from this threat;
- The Internet is primarily a hostile environment in which children may be
exposed to abuse.
Also, the use of the Internet may affect other aspects of children's lives:
school performance suffer, relationships with family or with other children is
deteriorating, children have trouble expressing emotions and other relationship
problems with others.
Another vulnerable group is the workers who are looking for jobs abroad.
The use of new information and communication technologies for the purpose of
recruitment of labor has become a characteristic of the XXI century to facilitate
finding jobs, contributing to a greater mobility of labor. Unfortunately, this
combines with other gaps in legislative regulations that could prevent
potentially harmful effects of new technologies – such as facilitating trafficking
for labor exploitation. The Internet is a cheap and easy way to make deceptive
offers of jobs and create deceitful websites in order to them outsmart those
looking for a job, so they believe that they are responding to actual job offers.
The Internet provides anonymity, making it difficult to identify those who post
on a website.
Traditional forms of recruitment, such as advertisements for jobs in
newspapers, advertisements displayed on billboards or bus stations or recruiting
informal "by hearsay, transmitted from man to man," or through friends or
relatives are still ways quite common for bringing someone into a situation of
trafficking, of exploitation. Such methods may operate at a local, regional or even
national level, depending on the coverage of the media that are popularized5.
5

The study "The role of the Internet in trafficking for labor exploitation", available on
http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/internet_and_labour_trafficking_faq_ro.pdf.
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However, the use of "electronic" recruitment is growing. For example, in
Romania, on an recruitment site, were recorded 30,000 applications for jobs
abroad and nearly 11,000 applications for jobs in Britain, 4,800 in Germany and
2,800 in France. Most promoted jobs were those in hotels and tourism, followed
by those for home care, health, agriculture, restaurants or catering services. It is
already confirmed that the Internet and mobile communications are used at an
increasingly wider scale to recruit victims of trafficking6.
Among the typical cases of recruitment on the Internet for trafficking for
labor exploitation are misleading information about employment/job and working
conditions which aimed at a wide audience, or certain specific categories.
Information about deceptive jobs may be available to a wide public where they
are published on websites for public. Also, to promote tempting job offers are
used search engines or pop-up, as well as individualized virtual spaces, such as,
for example, chatrooms, social networking or e-mail spam. Moreover, in
addition to recruitment, the Internet is used to communicate with potential or
actual victims of trafficking for labor exploitation through e-mail, social
networks or chat. This type of communication can mean threats or behavior
control.
Among the most common signs that can indicate risk or danger of
deceptive job offers are promises regarding payment of unrealistically wages,
information relating to charging of an "administrative fees" or of "fees for those
who can find them", a description of the job description, but in general terms,
no address of the agent recruitment, contact details confined to a cell phone
number or an email address, general information about accommodation in a
single room with a large group of people.
Ways to prevent
Regarding trafficking in minors, the main way of prevention is monitoring
of children using new technologies. Parents have lost control over how their
children interact with others via the Internet because time spent with children is
declining, and also, that still many parents have little knowledge about the
Internet than their children. The highest risks occur when children are allowed
to have a computer in their room or to access the internet on their phone, and
parents no longer have control over time spent on the internet or on websites
visited.
6

https://www.europol.europa.eu/content/trafficking-human-beings-and-internet.
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Moreover, from the earliest age should be set very clear rules for internet
usage, but this can only be done if the parent has a good understanding of what
constitutes Internet, with its advantages and disadvantages. The current parental
control programs can have an effect on young children, but not at all effective
for adolescents who find quickly solutions to disable certain components that
seem too intrusive.
The education system does not educate children to avoid risks when using
the internet. The subject is not yet considered a problem requiring special
activities. The program includes technical aspects of Internet security: password
management, what personal data means, viruses and spyware. So, in the
absence of a coherent system of educating children and young people about the
internet and its rules, they learn from each other, learn fragmented, sometimes
incorrectly, they relies on discovery and safety issues remain largely
undiscovered.
Also, the involvement of young people in developing policies and
procedures related to the Internet, mobile devices, games and other network
technologies. Young people are more likely to adhere to them if they had a role
in shaping these policies and at the same time, they will learn more about the
benefits and challenges posed by technology.
In the case of the online recruitment for labor exploitation it is required that
through national regulations to be imposed to all those in charge of recruitment
of manpower to hold the license for this purpose, there must be special portals
designed for jobs that provide information and advise regarding safety,
including links (references) to assist points, should be considered developing a
web platform Panels with information and referrals to support points from all
Member States of the European Union which is connected with all legal portals
on recruitment of labor, should be introduced a way of monitoring the safety of
the Internet in terms of recruitment online, with links to labor inspection, social
online networks should be encouraged to implement safety measures regarding
"the alleged" job offers, also it is needed to strengthen the capacity of workers
in terms of the ability to recognize a fraudulent job offer.
Conclusions
The problem of abuse and exploitation that may arise from the use of
Internet and online safety is relatively new. Although does not exist enough
cases to talk about a phenomenon, the overall conclusion is that the Internet is a
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medium that can be exploited in the future by traffickers, whatever the form of
exploitation. The legislation on the virtual space of the Internet mainly refers to
situations where there are child pornography or other content deemed illegal.
Authorities have so few ways to intervene. They have no way to monitor online
discussions and intervene to prevent situations of abuse, they may intervene
only after the abuse occurred and there is an intimation in this regard.
For this reason it is very important to have prevention programs and
awareness of these dangers. Future interventions to prevent trafficking and
exploitation of children through new technologies should focus on information
and education. Parents should at least made aware about the hazards It may
present the Internet.
The issue of online safety and use of new technologies in human trafficking
should be analyzed periodically. Cyberspace is extremely dynamic, so it is
expected that recruitment approaches and methods to change and adapt
constantly. One solution would be to create a national mechanism for reporting
cases of abuse occurring online and promotion it among citizens. Such
information could be collected in real time and quickly implement concrete
solutions.
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ROLUL INTERNETULUI
ASUPRA TRAFICULUI DE FIINŢE UMANE
Drd. Roxana SIMUS*
Academia de Poliţie „Al. I. Cuza”
Rezumat
În vederea conştientizării creşterii traficului de persoane, în cele ce urmează
vă voi prezenta impactul pe care îl are internetul asupra traficului de persoane.
Internetul furnizează traficanţilor capacitatea de a se conecta cu potenţiale
victime. Traficanţii sunt capabili să manipuleze viaţa potenţialelor victime „în
timp real”, prin utilizarea tehnologiei prin distribuirea de texte şi fotografii pe
reţelele sociale.
Traficul de fiinţe umane are multe feţe şi rolul tehnologiei variază ca
rezultat. Cu toate acestea, se cunosc foarte puţine despre riscurile şi beneficiile
tehnologiei. Nu ştim dacă există mai multe victime ale traficului de persoane, ca
rezultat al tehnologiei, şi nici nu ştim dacă organele de aplicare a legii pot
identifica autorii mai bine ca urmare a urmelor pe care le lasă. Un singur lucru
îl ştim, şi anume că lumea tehnologică face mai multe aspecte ale traficului de
persoane mai vizibile şi mai urmăribile.
Concentrându-ne asupra faptului dacă tehnologia este bună sau rea pierdem
esenţialul, ea este aici şi nu va dispărea, ci, din contră, va avansa, de aceea este
imperativ ca noi să înţelegem rolul pe care aceasta îl joacă în viaţa noastră. Mai
importantă este necesitatea de a dezvolta metode inovatoare de utilizare a
tehnologiei pentru abolirea traficului de persoane.
Cuvinte-cheie: traficul de persoane, rolul internetului, categorii vulnerabile
Noţiuni introductive
Traficul de persoane nu este o realitate socială nouă. Ceea ce este diferit
astăzi faţă de istoria comerţului cu sclavi este amploarea pe care a luat-o acest
fenomen, precum şi mijloacele insidioase prin care se realizează. Astfel, unul
dintre mijloacele de recrutare este astăzi, internetul.
Internetul a devenit rapid un lucru obişnuit în viaţa noastră de zi cu zi.
În ultimii 5 ani rata de penetrare a internetului a crescut de mai mult de 20 de
*
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ori. De asemenea, tehnologia mobilă a avansat în ultima perioadă, lucru care
conduce la o accesare a internetului mai facilă.
Analizele realizate de Autoritatea Naţională pentru Administrare şi Reglementare în Comunicaţii subliniază faptul că există o discrepanţă între mediul
urban şi cel rural, în termeni de acces şi diversitate a ofertelor de servicii de
comunicaţie. În mediul rural penetrarea internetului este mai redusă, iar atunci
când există acces la internet, oferta este săracă. Trebuie amintit că în 2009
România a adoptat Strategia naţională privind implementarea serviciului universal
în sectorul comunicaţiilor electronice, care urmăreşte asigurarea accesului la
comunicaţii electronice oricărui cetăţean din România.
Principiul pe care îl promovează această strategie este acela că accesul la un
set minim de servicii de comunicaţii electronice este considerat un drept fundamental al cetăţenilor, esenţial pentru integrarea acestora în comunitate şi în sens
mai larg, în societatea informaţională1.
În ceea ce priveşte accesul copiilor la noile tehnologii de comunicare nu
există studii sau date oficiale care să indice rata de penetrare a acestor tehnologii în rândul copiilor. Un studiu realizat la nivel European de IAB Europe2
arată că în România avem cea mai tânără populaţie ce utilizează internetul: 40%
sunt tineri cu vârste cuprinse între 15 şi 24 de ani. De asemenea, avem populaţia
cu experienţa cea mai mică în utilizarea internetului: mai mult de jumătate
dintre românii care navighează pe internet fac acest lucru de mai puţin de 6 ani.
Acest studiu arată şi faptul că românii au tendinţa de a petrece mai mult timp pe
internet, 44% petrec mai mult de 3 ore/zi, şi au o încredere mai mare în informaţiile pe care le găsesc pe internet.
În privinţa gradului de conştientizare a creşterii traficului de fiinţe umane,
trebuie recunoscut şi evidenţiat faptul că internetul este un instrument ce facilitează traficul de persoane.
Legătura dintre traficul de fiinţe umane şi internet
Specialiştii vorbesc despre o legătură clară între internet şi traficul de
persoane. Aceştia vorbesc despre un număr de cazuri, nu despre un fenomen
sau o metodă frecventă de recrutare. Metodele de recrutare nu s-au schimbat
Ordinul nr. 461/2009 pentru aprobarea Strategiei naţionale privind implementarea
serviciului universal în sectorul comunicaţiilor electronice.
2
Studiu MCDC – Marketers & Consumers, Digital & Connected realizat de IAB Europe
publicat în februarie 2010.
1
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radical, fiind mai mult adaptate astfel încât să fie mai eficiente şi să păcălească
mai repede. Totuşi, putem afirma că internetul poate deveni un mediu important
de recrutare. Această opinie este explicată prin creşterea accesului la internet şi
prin frecvenţa din ce în ce mai mare a folosirii internetului pentru a cunoaşte
noi prieteni. De altfel, explicaţia pentru care internetul nu constituie în acest
moment un mediu frecvent de recrutare este faptul că grupurile cele mai
vulnerabile nu au acces la calculator sau internet.
Cel mai adesea, internetul este folosit pentru comunicare cu prieteni, cu
rude, cu prieteni noi prin e-mail, programe de chat sau reţele sociale, dar şi
pentru a căuta informaţii sau locuri de muncă. Astfel, internetul oferă traficanţilor capacitatea de a se conecta cu potenţiale victime.
Prin libertatea pe care o oferă utilizatorilor săi, internetul constituie unul
dintre spaţiile cu cele mai puţine reguli de utilizare. Libertatea constituie atât un
avantaj, cât şi unul dintre principalele riscuri, atunci când utilizatorii nu au cele
mai bune intenţii. De asemenea, internetul este un mediu care îi face pe oameni
să se simtă în siguranţa.
Recrutarea prin intermediul internetului nu diferă în esenţă de modalităţile
clasice. Traficantul urmăreşte acelaşi lucru: să câştige încrederea victimei şi să
afle care îi sunt vulnerabilităţile (nevoia de bani, nevoia de a fi apreciată,
lăudată, doreşte să plece de acasă, doreşte să plece în străinătate etc.). Toate
aceste lucruri se pot afla foarte uşor încă de la primele schimburi de mesaje.
Cele mai multe greşeli apar în comunicarea cu alţii prin intermediul
reţelelor de socializare. Astfel, prezintă riscuri ale utilizării internetului:
→ Importarea listelor de contacte. Din dorinţa de a avea o listă de contacte
cât mai mare în profilele de chat sau de pe reţelele de socializare, utilizatorii
import contacte din listele prietenilor fără a le filtra în vreun fel. Astfel, riscul
ca o persoană cu intenţii rele să ajungă în listă este foarte ridicat;
→ Acceptarea necunoscuţilor în lista de prieteni. Este un lucru obişnuit să
fii contactat pe chat sau în reţelele de socializare de persoane necunoscute care
doresc să fie adăugate pe lista de contacte. Curiozitatea, dorinţa de a cunoaşte
persoane noi, dorinţa de a fi populari îi determină pe unii tineri să accepte fără a
sta prea mult pe gânduri. Ideea că pot opri oricând o conversaţie care nu le mai
face plăcere le dă senzaţia că deţin controlul comunicării;
→ Trimiterea sau postarea de poze. Majoritatea utilizatorilor reţelelor de
socializare îşi postează fotografii personale în profilele vizibile tuturor.
De asemenea, transmit poze persoanelor cu care discută, aceasta este o etapă
considerată normală în cunoaşterea unei noi persoane. Acesta poate fi începutul
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unor situaţii abuzive deoarece pozele pot fi folosite în diverse scopuri. Nu de
puţine ori se întâmplă ca pozele să ajungă pe diverse site-uri. De asemenea,
atunci când pozele sau filmuleţele transmise sunt mai „îndrăzneţe” ele pot fi
motivul unui şantaj;
→ Transmiterea de date personale. Datele personale include acele informaţii care pot ajuta la identificarea şi contactarea unei persoane. De asemenea,
în acest capitol putem include şi detalii despre viaţa personală: familie, vacanţe,
probleme etc. Discuţiile se concentrează fie asupra descoperirii celuilalt, fie
asupra unor subiecte de interes;
→ Întâlnirea faţă în faţă a „prietenilor online”. Problema întâlnirii faţă în
faţă a persoanelor cunoscute online este mai delicată. Motivul pentru care tinerii
decid să se întâlnească în viaţa reală cu “prieteni online” este dorinţa de a-şi
găsi un prieten sau o prietenă cu care să aibă o relaţie sau caută doar să-şi
petreacă timpul cu cineva de vârsta lor;
→ Primirea de oferte. În discuţiile purtate online pot să apară diverse tipuri
de oferte: de la oferte de muncă, la oferte de câştigare rapidă a unor bani sau
chiar oferte de afaceri. De asemenea, fetele care au aspect plăcut şi care îşi
postează poze „îndrăzneţe” sunt abordate de persoane care pretind a fi de la
agenţii de fotomodele, adolescenţi care primesc oferte de a participa la „afaceri
de succes” pentru care trebuie să contribuie cu o sumă de pornire.
Factori de risc şi categorii vulnerabile
Traficanţii caută un punct vulnerabil care, odată descoperit, este disecat
profitând de nevoile acelei persoane: nevoia de bani, nevoia de afecţiune,
nevoie de a merge în străinătate etc.
Specialiştii indică ca principală categorie vulnerabilă a traficului de persoane
cu recrutarea prin intermediul internetului minorii cu vârste cuprinse între 14-17
ani, în special fete, uşor influenţabili, din zone mai sărace, ce provin din familii
cu probleme (despărţiţi, conflicte, abuzuri etc.) sau din instituţiile pentru
protecţia copiilor, cu o slabă monitorizare din partea familiei sau instituţiilor
sociale în care se află3.
Un studiu realizat de Institutul pentru Cercetarea şi Prevenirea Criminalităţii4
în rândul elevilor, studiu realizat pe un eşantion de 903 elevi de gimnaziu, arată
Adrian Iacob, Constantin-Victor Drăghici, „Aspecte privind traficul de fiinţe umane”,
Ed. Sitech, Craiova, 2013.
4
Studiu „Siguranţa minorilor pe internet” realizat de Institutul de Cercetare şi Prevenire a
Criminalităţii, disponibil pe https://www.politiaromana.ro/files/pages_files/ sondaj_precampanie.ppt.
3
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că 50% dintre elevii participanţi nu au stabilite niciun fel de reguli cu privire la
navigarea pe internet, 70% au întâlnit în mod întâmplător materiale cu caracter
pornografic în timpul navigării pe internet, dintre aceştia, 10% afirmă că au
vorbit cu părinţii despre acest lucru, 70% nu s-ar întâlni cu persoane cunoscute
pe internet, aproximativ 70% dintre elevii de gimnaziu investigaţi accesează
internetul cel puţin o dată pe zi. 4 din 10 băieţi de clasa a 8-a afirmă că s-au
întâlnit cu persoane cunoscute pe internet (aceasta fiind frecvenţa cea mai
mare). Reţelele de socializare sunt frecventate mai mult de fete, acestea postând
şi fotografii personale.
De asemenea, telefoanele mobile au devenit un accesoriu obligatoriu pentru
copiii mai mari de 10 ani. Ele reprezintă un obiect pe care trebuie să îl aibă,
care îi ajută să fie acceptaţi în orice grup de aceeaşi vârstă. În acelaşi timp, şi
accesul la internet prin intermediul telefonului mobil a devenit un lucru obişnuit.
În acest mod, situaţia poate scăpa de sub controlul părinţilor.
Reprezentanţii instituţionali tind să aibă două tipuri de percepţii privind
utilizarea internetului de către minori:
- Internetul reprezintă o oportunitate pentru copii de a avea acces la informaţii care nu ar fi altfel accesibile, astfel că accesul copiilor nu ar trebui limitat,
ci cel mult monitorizat de către adulţi. Deşi există pericole şi riscuri pentru
copii atunci când navighează pe internet, consideră că dacă sunt bine instruiţi,
copiii şi tinerii se pot feri de aceste pericol;
- Internetul este în primul rând un mediu ostil în care copiii pot fi expuşi
unor abuzuri.
De asemenea, utilizarea internetului poate afecta alte aspect ale vieţii
copiilor: performanţele şcolare au de suferit, relaţiile cu familia sau cu alţi copii
se degradează, copiii au probleme de exprimare a emoţiilor şi alte probleme de
relaţionare cu ceilalţi.
O altă categorie vulnerabilă este reprezentată de muncitorii care îşi caută de
muncă în străinătate. Utilizarea noilor tehnologii ale informaţiei şi comunicaţiilor în scop de recrutare a forţei de muncă a devenit o caracteristică a secolului
XXI pentru a facilita găsirea de locuri de muncă, contribuind la şi o mai mare
mobilitate a forţei de muncă. Din păcate, acest lucru se combină cu lacunele din
reglementările legislative care ar putea împiedica efectele potenţial nocive ale
noilor tehnologii – cum ar fi facilitarea traficului de persoane pentru exploatarea
forţei de muncă. Internetul este ieftin şi uşor de folosit pentru a face oferte de
locuri de muncă frauduloase şi pentru a crea website-uri înşelătoare pentru a-i
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păcăli pe cei în căutarea unui loc de muncă, astfel încât aceştia să creadă că
răspund unor oferte de locuri de muncă reale. Internetul asigură anonimatul,
ceea ce face dificilă identificarea celor care a postează pe un site.
Formele tradiţionale de recrutare, cum sunt anunţurile pentru locuri de
muncă din presa scrisă, anunţuri afişate pe panouri sau în staţiile de autobuz sau
recrutarea informală „din auzite, transmisă din om în om” sau prin prieteni sau
rude sunt încă modalităţi destul de frecvente pentru a aduce pe cineva într-o
situaţie de trafic de persoane, de exploatare. Astfel de metode pot funcţiona la
nivel local, regional sau chiar la nivel naţional, în funcţie de aria de acoperire a
mijloacelor media prin care sunt popularizate5. Cu toate acestea, utilizarea
recrutării „electronice” este în creştere. De exemplu, în România, pe un site de
recrutare, s-au înregistrat peste 30.000 cereri pentru locuri de muncă în străinătate, respectiv aproximativ 11.000 cereri pentru locuri de muncă în Marea
Britanie, 4.800 în Germania şi 2.800 în Franţa. Cele mai promovate locuri de
muncă au fost cele din hoteluri şi turism, urmate de cele pentru îngrijire la
domiciliu, în sănătate, în agricultură, în restaurante sau servicii de catering. Este
deja confirmat că internetul şi comunicaţiile mobile sunt utilizate la scară din ce
în ce mai largă pentru a recruta victime ale traficului de persoane6.
Între cazurile tipice de recrutare pe internet pentru traficul de persoane în
scopul exploatării prin muncă se află informaţiile înşelătoare despre angajare/loc
de muncă şi condiţiile de muncă care vizează fie un public larg, fie anumite
categorii particulare. Informaţiile despre locurile de muncă frauduloase pot fi
disponibile unui public larg atunci când sunt publicate pe website-uri destinate
publicului larg. De asemenea, pentru a promova ofertele de muncă tentante sunt
folosite motoarele de căutare sau pop-up, precum şi spaţiile virtuale mai
individualizate, cum sunt, de exemplu, chatroom, reţelele de socializare sau
spam din poşta electronică (e-mail). Mai mult, pe lângă recrutare, internetul este
folosit şi pentru a comunica cu victimele, potenţiale sau reale, ale traficului de
persoane în scopul exploatării prin muncă prin e-mail, prin reţelele de socializare sau prin chat. Acest tip de comunicare poate însemna ameninţări sau
control al comportamentului.
Printre cele mai obişnuite semne care pot indica riscul sau pericolul unei
oferte de muncă frauduloase sunt promisiunile referitoare la plata unor salarii
Studiu „Rolul internetului în traficul de persoane în scopul exploatării prin muncă”,
disponibil pe http://www.ituc-csi.org/IMG/pdf/internet_and_labour_trafficking_faq_ro.pdf.
6
https://www.europol.europa.eu/content/trafficking-human-beings-and-internet.
5
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nerealist de mari, informaţii referitoare la perceperea unor „taxe administrative”
sau a unor „taxe pentru cei care îi pot găsi”, o descriere a fişei postului, numai
în termeni generali, nicio adresă a agentului de recrutare, detalii de contact
limitate numai la un număr de telefon mobil sau o adresă de email generală,
informaţii despre cazarea într-o singură cameră împreună cu un grup mare de
persoane.
Modalităţi de prevenire
În ceea ce priveşte traficul de minori, principala modalitate de prevenire
este monitorizarea copiilor în utilizarea noilor tehnologii. Părinţii au pierdut
controlul asupra felului în care copiii lor interacţionează cu alte persoane prin
intermediul internetului pentru că timpul petrecut cu copiii este în scădere, şi
pentru că, încă, mulţi părinţi au mai puţine cunoştinţe despre internet decât
copiii lor. Cele mai mari riscuri apar atunci când copiilor li se permite să aibă
un calculator în cameră sau să acceseze internetul de pe telefon, iar părinţii nu
mai au control asupra timpului petrecut pe internet sau asupra site-urilor
vizitate.
În plus, de la vârste cât mai mici ar trebui stabilite reguli foarte clare de
utilizare a internetului, dar acest lucru poate fi făcut doar dacă părintele are o
bună înţelegere a ceea ce reprezintă internetul, cu avantajele şi dezavantajele sale.
Programele actuale de control parental pot avea un efect asupra copiilor de vârste
mici, dar nu mai sunt deloc eficiente în cazul adolescenţilor care găsesc rapid
soluţii pentru a dezactiva anumite componente care li se par prea intruzive.
Sistemul de învăţământ nu îi educă pe copii pentru a evita riscurile în
utilizarea internetului. Subiectul nu este considerat încă o problemă care să
necesite activităţi speciale. Astfel, programa include mai aspecte tehnice legate
de securitatea pe internet: gestionarea parolelor, ce înseamnă date personale,
viruşi şi spyware. Aşadar, în lipsa unui sistem coerent de educare a copiilor şi
tinerilor cu privire la internet şi regulile sale, aceştia învaţă unii de la alţii,
învaţă fragmentat, uneori incorect, se bazează pe descoperire, iar aspectele
legate de siguranţă rămân în mare parte nedescoperite.
De asemenea, implicarea tinerilor în dezvoltarea politicilor şi procedurilor
legate de internet, dispozitive mobile, jocuri şi alte tehnologi de reţea. Tinerii
sunt mult mai susceptibile de a adera la ele dacă au avut un rol în modelarea
acestor politici şi, în acelaşi timp, vor afla mai multe despre avantajele şi provocările pe care le presupune tehnologia.
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În cazul recrutării online în scopul exploatării prin muncă, este necesar ca
prin reglementările de la nivel naţional să se impună tuturor celor care se ocupă
de recrutare de forţă de muncă să deţină licenţă în acest scop, trebuie să existe
portaluri special destinate pentru locuri de muncă care să prezinte informaţii şi
să ofere consultanţă în ceea ce priveşte siguranţa, inclusiv cu link-uri (trimiteri)
către puncte de asistenţă, trebuie luată în considerare dezvoltarea unei platforme
web pan-UE, cu informaţii şi trimiteri către punctele de asistenţă din toate
statele membre ale Uniunii Europene care, la rândul său, să fie conectată cu
toate portalurile legale de recrutare a forţei de muncă, ar trebui să se introducă o
modalitate de monitorizare a siguranţei internetului în ceea ce priveşte recrutarea online, cu link-uri către inspecţia muncii, reţelele online de socializare
trebuie încurajate să pună în aplicare măsuri de siguranţă în ceea ce priveşte
„pretinsele” oferte de locuri de muncă, de asemenea, este nevoie de a întări
capacitatea lucrătorilor în ceea ce priveşte abilitatea de a recunoaşte o ofertă de
muncă frauduloasă.
Concluzii
Problema abuzurilor şi exploatării ce poate apărea în urma utilizării internetului şi a siguranţei online este una relativ nouă. Deşi nu există în acest
moment suficiente cazuri pentru a vorbi despre un fenomen, concluzia generală
este că internetul constituie un mediu ce poate fi exploatat în viitor de traficanţi,
indiferent de forma de exploatare. Legislaţia cu privire la spaţiul virtual al
internetului se referă în principal la situaţii în care apare pornografia infantilă,
sau alte conţinuturi considerată ilegale.
Autorităţile au astfel puţine modalităţi prin care pot interveni. Acestea nu
au cum să monitorizeze discuţii online şi să intervină pentru a preveni situaţii
de abuz, ele pot intervenii doar după ce s-a produs un abuz şi există o sesizare
în acest sens. De aceea sunt foarte importante programele de prevenire şi
conştientizarea acestor pericole. Intervenţiile viitoare pentru prevenirea traficului şi exploatării copiilor prin intermediul noilor tehnologi ar trebui să se
concentreze pe informare şi educare. Părinţii, ar trebui cel puţin sensibilizaţi cu
privire la riscurile pe care le poate prezenta internetul.
Problematica siguranţei online şi a utilizării noilor tehnologii în traficul de
persoane ar trebui analizată periodic. Spaţiul virtual este unul extraordinar de
dinamic, astfel încât este de aşteptat ca abordările şi metodele de recrutare să se
schimbe şi să se adapteze permanent. O soluţie ar fi crearea unui mecanism
naţional de semnalare a situaţiilor de abuz ce apar online şi promovarea acestuia
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în rândul cetăţenilor. Astfel ar putea fi colectate informaţii în timp real şi
implementate rapid soluţii concrete.
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