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EDITORIAL

CONVERGENȚA SAU 
DIVERGENȚA CIVILIZAȚIILOR?

CONVERGENCE OR DIVERGENCE 
OF CIVILIZATIONS?

Agata Mihaela POPESCU1

Gheorghe VĂDUVA2

Rezumat

Prima întrebare care se pune este aceasta: Pe planeta 
Pământ, există mai multe civilizații sau doar una singură, cea a 
pământenilor, adică a ființelor umane? Dacă răspunsul la această 
întrebare ar fi unul pozitiv, atunci de ce oamenii se războiesc între 
ei, de mii de ani? Dacă civilizația pământenilor este una singură 
– cea a lor, a oamenilor –, care se divizează însă în mai multe 
identități sau entități civilizaționale, în funcție de sistemele de valori 
în care se dezvoltă o civilizație sau o identitate civilizațională, 
atunci de ce există divergențe atât de grave care conduc la războaie 
distrugătoare care îmbracă toate formele posibile, de la cele armate, 
la cele economice, mediatice, hibride și chiar cognitive?  Încotro 
se îndreaptă civilizația sau civilizațiile pământene? Spre moarte, 
întrucât, în legea Pământului, tot ce există merită să piară, sau spre 
o nouă identitate? Care ar fi aceea? 

Cuvinte-cheie: civilizație; civilizații; valoare; cultură; identitate; 
diversitate; unicitate;  divergență; 

Summary 

The first question that arises is this: On planet Earth, are  
there more civilizations or only one, that of the earthly ones, that 
is, of human beings? If the answer to this question is a positive 

1 Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”
2 Academia Oamenilor de Știință din România
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one, then why have people been fighting each other for thousands of years? 
If the civilization of the earths is a single one - theirs, of the people -, which 
is divided into several identities or civilizational entities, depending on the 
value systems in which a civilization or a civilizational identity develops, then 
why there are such divergences of serious leading to destructive wars that 
take on all possible forms, from the armed ones, to the economic ones, to the 
media, hybrids and even cognitive ones? Where is the civilization or earthly 
civilizations going? To death, because, in the law of the Earth, everything that 
exists deserves to perish, or to a new identity? What would that be?

Keywords: civilization; civilizations; value; culture; identity; diversity; uniqueness; 
divergence;

Preambul

Se spune că istoria civilizației pământene este, de fapt, istoria războaielor 
pământenilor împotriva pământenilor, războiul fiind starea normală a existenței 
umane, sublimă prin tragismul ei și tragică prin sublimul ei conflictual și tenace. 
În această viziune, desigur, deopotrivă, realistă și metaforică, doar păcile sunt 
relative, războiul fiind continuu, endogen și absolut. Funcția principală a războiul 
sau războaielor lumii fiind aceea de a asana societatea de propriul său rău, de sângele 
degradat, iar pacea nu ar fi altceva decât intervalul de timp necesar pentru a pregăti 
războiul următor. Pentru că, de când se știe că există lumea ca lume, totdeauna 
identitățile umane s-au pregătit, de fapt, pentru următorul război dintre ele. Așa cum 
o fac și acum. Și, probabil, cum o vor face mereu.

Până acum, războiul nu a fost suficient de puternic încât să ducă la distrugerea 
civilizației sau civilizațiilor pământene, dar de aici nu rezultă cu necesitate că nu este 
nici azi sau că nu va fi nici mâine.

Pe filosofia aceasta destul de simplistă a războiului și, mai ales, pe moartea 
sutelor de milioane de ostași în războaiele lumii contra lumii, pe efectele războaielor, 
pe laurii celor care au învins și pe lacrimile și ruinele celor care au pierdut și au 
dispărut (sau nu) din istorie, s-au edificat valori și blazoane implementate azi 
adânc în ontologia și în etosul identităților și comunităților umane, cum sunt cele 
de demnitate, onoare, dreptate, justiție, patrie, patriotism, curaj, spirit de sacrificiu, 
spirit de învingător, datorie, curaj, virtute, tragism etc. etc. Subminate azi, masiv 
și intempestiv, de concepte dragi, scumpe, imperative, dar lamentabil sofisticate, 
deturnate de la sensul lor istoric, deformate, manipulate, degradate și transformate, 
ca întotdeauna, în ceea ce numim homo homini lupus.  

Desigur, entitățile și identitățile umane, concretizate în familii, comunități 
rurale sau urbane, în popoare, națiuni, țări, state, uniuni de state, federații, imperii, 
comunități religioase, comunități economice, comunități sociale, comunități 

EDITORIAL
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profesionale și de altă natură, etnii etc. etc,, dar și în negativul acestora – lume 
interlopă, organizații criminale, teroriste, mafiote, traficante etc. etc. –, s-au 
constituit, pe baza unor realități, a unor sisteme de valori pe care ele însele și le-au 
creat, dar, mai ales, pe baza unor interese, sublimele noastre civilizații pământene. 
Pentru că omul este singura ființă de pe planeta Pământ care are nu numai trebuințe, 
ci și interese. Interesul, spre deosebire de trebuința primară (care este o necesitate 
obiectivă a organismului) și de trebuința educată (care este o necesitate a creierului, 
a persoanei, a omului educat, a comunității), se constituie dintr-o proiecție în viitor. 
De aceea, nu valoarea, ca unitate de bază a culturii, constituie cauza și mobilul 
acțiunii umane de orice tip, ci interesul. Valoarea, sistemele de valori și cultura, ca 
efecte sinergice și de sinteză ale acestor sisteme, constituie însă temelia, osatura și 
structura de rezistență a oricărei persoane și a oricărei comunități, indiferent de ce 
tip ar fi. Dar, așa cum bine se știe, valorile nu sunt conflictuale, ci doar identitare 
și deschise spre asocieri în sisteme de valori. Marile sistemele de valori constituie 
esența oricărei culturi, iar culturile reprezintă suporturile și structura de rezistență a 
oricărei civilizații de pe Terra. 

Valoarea este ceea ce rămâne după ce totul a trecut. Cu alte cuvinte, valorile 
sunt produse esențiale, confirmate în timp și de timp, ale activității oamenilor, esențe 
care se conectează între ele, precum cărămizile într-o casă, precum izvoarele într-
un fluviu, precum cuvintele într-o frază și frazele într-o operă. Valorile nu sunt 
conflictuale. Ele nu fac războaie, ci culturi, civilizații, oameni adevărați, omenire 
și omenie. Conflictuale sunt doar interesele. Pentru că ele constituie mobilurile 
acțiunii umane, iar acțiunile umane nu sunt doar consonante, ci și disonante, opuse, 
conflictuale. Deși trăiesc de milioane de ani pe planeta Pământ și sunt constituiți în 
fel de fel de comunității, oamenii nu au reușit și, probabil, nu vor reuși niciodată 
să transforme pe deplin și ireversibil ura în iubire, divergențele în convergențe, 
convergențele în armonii, armoniile în unicitate. Pentru că așa ceva nu este posibil 
nici în lumea oamenilor, nici în cea a animalelor și a altor viețuitoare – toate se 
mănâncă între ele –, nici pe planeta Pământ, nici în sistemul solar și, probabil, nici 
în Univers. 

Dar, cu toate acestea, oamenii există, iar cei mai mulți dintre ei, câteodată, 
sunt chiar fericiți, comunitățile umane există, omenirea există, planeta există, iar 
Universul, inclusiv atunci când este vorba de Universuri paralele și de imposibilitatea 
comunicării între ele, nu se îndură să nu existe. Universul nostru, fizic sau nefizic, 
este vizibil și cu ochiul liber. Uneori.

1. Dinamismul și complexitatea civilizațiilor

Istoria omenirii este, de fapt, istoria civilizațiilor, cu tot ce au ele în ontologia, 
gnoseologia, logica și dinamica lor. Poate că tot ce face sau nu face omul, ca 

EDITORIAL
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viețuitoare individuală și socială, ca om, ca ființă care ființează, ca ființă capabilă 
să cunoască Universul, Infinitul, Ființarea și să anticipeze viitorul, ca membru al 
unei comunități, este ceea ce trebuie făcut, conform legilor naturii, ceea ce trebuie 
împlinit, confirmat sau negat, constituit și instituit, sau, dimpotrivă, negat, respins 
și chiar distrus. Inclusiv Pământul este o planetă vie, cu intensă activitate geofizică, 
cu o conflictualitate interioară semnificativă și, la urma urmei, dătătoare de sens, 
de viață și de devenire, cu un foc ce arde în adâncuri producând, chiar într-o astfel 
de închisoare, ceea ce produce orice foc – adică ardere, mișcare, transformare, 
distrugere, cutremure și cenușă, dar și energie, vivacitate și ființare, sensibilitate, 
trăire intensă, mistuire, valoare  –, cu o scoarță de 15-60 kilometri, care abia se 
înfiripă, cu plăci tectonice ce plutesc mai mult sau mai puțin haotic pe o magmă de 
foc, cu un scut atmosferic care o apără de intruziunile meteorice și de altă natură etc. 
etc. 

De-a lungul vremurilor terestre, omul – ca pământean sau ca devenit pământean 
– a suportat și suportă toate meandrele Terrei, pe de o parte, ca făcând parte din 
viața lui și condiționând-o integral și, pe de alta, ca ființă care, fără a nega evidența, 
încearcă să-și constituie propria natură fizică, psihică, ontologică, gnoseologică, 
logică, socială și societală, intrând chiar în conflict cu planeta care îl hrănește, îl 
găzduiește și îl suportă. 

Această natură proprie ființei umane se concretizează, deopotrivă, în 
infrastructuri care sunt potrivnice naturii planetei, chiar dacă sunt făcute din materia 
efectivă a planetei (pământ, piatră, metale, lemn, apă, aer și foc), într-un univers 
cognitiv, logic, spiritual, afectiv și, mai ales, creativ, ce trece dincolo de teluric. 

Este însă clar, cel puțin până acum, că omul a parcurs o mulțime de trepte 
civilizaționale – unele în fractali, altele care s-au strâns, precum picăturile de apă, 
în identități civilizaționale din pre-primitivism și până azi. Vorbim de un progres 
civilizațional, de la epoca pietrei necioplite, la epoca computerului și a rețelelor 
informaționale, neuronale, comunicaționale și civilizaționale de azi. Și de care or 
mai fi. 

Civilizația pietrei necioplite este una dintre treptele civilizaționale primare 
ale hominienilor, după cum scriu scrisurile, omul înțelegând (sau încă nu) că trebuie 
să-și prelungească mâna și puterea dincolo de propriile limite. Oricum, rămășițele 
unei astfel de civilizații, răspândite peste tot pe planetă, sunt sărace și nu totdeauna 
foarte concludente. Teoriile evoluționiste, în încercarea de a explica evoluția omului 
pământean dintr-un animal pământean, prin evoluția și transformarea acestuia în 
ființă inteligentă și gânditoare, grăiesc ce le trece lor prin cap despre coborâtorul 
din copac, sau din maimuță, despre acel animal sălbatic care devenea încet, încet, și 
gânditor, și făcător de faceri etc. etc. Câți hominieni erau pe vremea aceea și cum de 
or fi devenit hominieni gânditori e greu de spus, sau, oricum, rămășițele unei astfel 
de civilizații, ca și cele ale treptelor următoare, s-au sedimentat în scoarța terestră 
înghițitoare de tot și de toate. Probabil că omul n-a fost vreun ierbivor, nici vreun 

EDITORIAL
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derivat al primatelor, ci om de la început, proiectat, destinat, desemnat, binecuvântat 
sau blestemat să fie așa, fără să se știe, atunci, ca și acum, că el este sau nu este cu 
totul altceva decât un biped cu creierul mare, cu minte sofisticată și drum îmbârligat, 
capabil să înțeleagă, să cunoască și să încerce să domine Universul. Pentru că așa 
este el făcut.  

Civilizația pietrei șlefuite ar fi treapta progresivă imediată, care ar fi continuat-o 
pe ea precedentă, făcând din piatră nu doar un obiect de aruncat sau de prelungit 
mâna e culegător și percepția, ci și o unealtă care genera un modus vivendi. Din 
această epocă au rămas numeroase urme – tot așa, peste tot –, de unde rezultă că 
omul a fost de la începutul începuturilor o ființă socială gânditoare și creatoare, care 
trăia în comunități, fiecare cu principiile și caracteristicile ei. Dar nu așa, undeva, pe 
vreo vale sau pe malurile unui râu – pentru că, atât omul, cât și orice viețuitoare de 
pe Terra – are nevoie de apă, este de fapt 90 la sută apă (poate că ar trebui să definim 
omenirea ca o civilizația a apei), ci cam peste tot pe unde existau astfel de condiții 
de satisfacere a trebuințelor primare. Probabil că, încă din această epocă, au început 
și migrațiile și conflictele majore și războaiele. 

Oricum, omul nu era, la acea vreme, singura ființă de pe pământ. Probabil 
existau și altele, inclusiv animale uriașe, așa cum au fost dinozaurii. De aceea, pentru 
bietul om, sau pentru bravul om, viața a fost, încă de la început, o luptă crâncenă 
pentru supraviețuire. Și înainte de acea ciocnire a Terrei cu un corp ceresc uriaș 
care ar fi făcut fragila scoarță terestră, măcinată de cutremure și erupții vulcanice, 
ferfeniță, distrugând, practic, tot ce exista animal, pasăre și identitate viețuitoare în 
acea vreme, și după. Dar, cel puțin până la această oră, nimeni nu știe ce o fi fost 
cu adevărat înainte de catastrofă. Unii spun că, în urma acelui eveniment cosmic, ar 
fi apărut și satelitul natural al pământului, romantica noastră Lună, singurul satelit 
din câți se cunosc până acum, de proveniență endogenă, adică creat chiar de planeta 
în jurul căreia se învârtește (roca ei fiind identică cu cea a Terrei), ca și cum ar o 
santinelă a ei, un avanpost sau un observator tăcut, luminat de Soare și mângâiat de 
oceanele care, atunci când Luna ajunge în dreptul lor, își ridică apele spre ea. 

În fine, ce a fost și cum a fost, vom trăi și vom vedea. Unii dintre concetățenii 
planetei mai cred și azi că Luna este cea mai mare dintre stele, Soarele nopții, iar 
Soarele, marele ei frate care face ziua zi. 

Civilizația bronzului este, poate, dovada cea mai palpabilă și cea mai 
concludentă a caracterului cognitiv-creativ al ființei umane și al comunităților umane 
de pe Terra. Este un nivel eminamente cognitiv, creativ și constructiv al civilizației 
oamenilor. Ei nu se mulțumesc cu piatra râurilor și cu pământul arid sau roditor, cu 
apa, cu aerul și cu focul, cu funcția de culegător, ci, iată, descoperă și folosesc și 
bronzul. De aici până la computer, n-a mai rămas decât un pas. Și nici atât, pentru 
că, imediat, au urmat civilizația fierului, aurului, pietrelor prețioase, metalelor de 
tot felul și a efectelor acestora în planul conflictualității umane endogene. Această 
conflictualitate nu a apărut însă abia acum, ci a existat dintotdeauna, pentru că, 
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totdeauna, chiar și în interiorul celei mai trainice comunități – familia, tribul, satul 
etc. –, omul a fost  nu doar legat ancestral de celălalt om, ci și diferit de acesta și chiar 
opus acestuia, fie în virtutea faptului că fiecare om este unic și irepetabil pe planeta 
Pământ și în Univers, fie datorită unei legi naturale a ecosistemelor și proceselor 
biologice care acționează pe Terra, potrivit căreia speciile se mănâncă între ele, dar 
nu și în interiorul lor. Dintr-odată, avem, deci, lupta inter-specii, care este extrem 
de nuanțată, și competiția intra-specie, care generează teribile confruntări chiar în 
interiorul unei specii. 

Civilizațiile epocilor, dacă am accepta că fiecare epocă are o anume civilizație, 
ne-ar spune, despre un anume tip de civilizații sau despre un set de civilizații și un 
specific al acestora, că fiecare epocă istorică din evoluția civilizației pământenilor își 
are forma și conținutul ei civilizațional, ceea ce ar evidenția diversitatea evoluțiilor 
civilizaționale și, totodată, unicitatea lor, pentru că, oricât de haotic ar părea mersul 
lumii oamenilor, el are totuși un sens și o rațiune.  

Civilizațiile continentelor nu sunt totalmente izolate între ele, întrucât, toate, 
se trag probabil, din civilizația platformei terestre inițiale, înainte de ruperea ei în 
plăci tectonice. Sau vin din aceeași ființă umană care a invadat sau ar fi invadat 
pământul, care a ajuns întâmplător pe el sau care s-a născut din interioritatea ființării 
ființei lui. Este însă clar că, înainte de Columb, fiecare continent avea civilizația sau 
civilizațiile lui, determinate de condițiile geofizice, geoclimatice, bio-psiho-sociale 
sau de care or mai fi fost pe aceste mari platforme plutitoare pe magmă. 

Civilizațiile de pe platforma asiatică se deosebesc – desigur, nuanțat – de cele 
existente pe continentul american, înainte ca acesta să fie descoperit de civilizațiile 
europene, cucerit și transformat într-un cap de pod al expansiunii globaliste a 
civilizației europene, în căutarea unor resurse și în exploatarea lor la discreție în 
folos propriu, așa cum o face și acum onorabila civilizația occidentală cu restul lumii 
care încă n-a reușit să se elibereze nici de fizicul ei, nici de efectele generate de 
expansiunea intereselor ei. Desigur, marea civilizație sinică, civilizația hindusă și 
cea niponă n-au putut fi transformate în civilizații occidentale, ci continuă să existe 
și să se dezvolte în propria lor esență, într-o confruntare dialectică și interactivă, în 
primul rând, cu civilizațiile occidentale – îndeosebi, cu cele europene și cu cea nord-
americană – și, în al doilea rând, sau poate în principal, cu propriile lor interiorități. 
La o analiză atentă, vom constata că și azi, în urma apariției computerului și rețelelor 
interactive permanente, civilizațiile continentelor nu s-au amestecat pe deplin, n-au 
devenit încă, toate, cognocivilizație, ci, devenind cognocivilizație, continuă să-și 
păstreze esența, ființând cognocivilizațional ca ele – și nu ca alții – în interioritatea 
lor, deopotrivă, în fractali, în complexitate, în coerență, în dinamism și, mai ales, în 
diferențe.

Civilizația europeană este prima civilizație expansivă de pe Terra și, de 
aceea, unii dintre cei care o analizează și o preamăresc n-o consideră agresoare 
de civilizații, ci exportatoare de civilizație și de cultură, de știință și conștiință, de 
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valori, dar și proiectoare de interese. Ea este, de fapt, cea care a declanșat războiul 
civilizațiilor, pe motive de explorare, de cucerire a necunoscutului, de civilizare a 
lumii necivilizate etc. etc.. Toate acestea – și multe, foarte multe altele – au fel de 
fel de determinări și de explicații, care de care mai sofisticate, mai alambicate, mai 
convingătoare, mai subtile și mai arogante. Civilizația europeană nu este însă una de 
tip integral și integrat, nu este una de tip monolit (europenii nu s-au înțeles niciodată 
în nimic, n-au idealuri comune și nici interese comune, ci toți sau aproape toți sunt 
arondați la interesele marilor puteri europene), ci una care sintetizează valorile 
conective ale statelor (de fapt, interesele lor). Nu Europa în sine – o peninsulă a 
marii platforme euro-asiatice – este expansivă, ci marile state care o compun. Nu 
Europa în sine a generat războaiele parșive și crude pentru cucerirea Americii, nici 
cele două războaie mondiale, ci marile state europene care și-au dezvoltat astfel 
de capabilități, cerute de interesele lor și numai ale lor. E drept că interesele lor 
sunt, într-un fel, convergente, dar să nu uităm de bătăliile franco-spaniolo-britanice 
de odinioară de dominare a oceanelor lumii și nici de celebra frază a amiralului 
american Alfred Mahan – cine stăpânește marea stăpânește lumea –, dată de la care 
a început renunțarea americanilor la doctrina Monroe și adoptarea unei doctrine de 
apărare ofensivă expansivă, printr-o rețea de baze militare care să asigure controlul 
absolut al spațiului Terrei. 

Construirea celei mai puternice flote maritime din toate timpurile, cea 
americană – care a asigurat, împreună cu vechea stăpânitoare a mărilor, flota 
Marii Britanii, dominarea absolută a oceanelor lumii, desigur, nu pentru binele 
dezinteresat al civilizațiilor Terrei, ci pentru propriul lor interes, la care se adaugă 
crearea mijloacelor necesare pentru dominarea spațiului cibernetic  – arată cam ce 
înseamnă, azi, expansiunea civilizațională de tip occidental. De aici nu rezultă că alte 
tipuri de civilizații puternice – cea sinică, cea hindusă, cea slavă, cea musulmană, 
cea niponă, cea arabă etc. – stau cu mâinile în sân și așteaptă momentul prielnic 
pentru a se închina noilor conchistadori cibernetici, ci, dimpotrivă, că noua formă a 
noului război abia se lansează pe planul interesului civilizațional, de fapt al marilor 
corporații și al celor care se află în spatele lor.  

Civilizația occidentală este, de fapt, o noțiune care încearcă să definească, 
într-o formulă destul de grosieră, convergența valorilor și intereselor marilor state 
occidentale, care trebuie să se unească pentru a face față, în bătălia expansionistă 
pentru resursele, piețele și finanțele lumii, în detrimentul altor noțiuni care definesc 
același lucru, dar cu alți actori, sau împotriva miliardelor de sclavi ai noii ere, care 
trudesc, cu computerul sub braț și iluzia libertății, pe ogoarele noilor stăpâni, cei 
care nu vor renunța niciodată la mirajul și iluzia puterii absolute, considerând că ei 
și numai ei au fost născuți pentru asta.  

Civilizația occidentală este descrisă în fel și chip – care de care mai sofisticat, 
mai scientizat și mai alambicat –, iar noua epocă cibernetică – cea care deschide 
porțile cognocivilizației – nu face altceva decât să proiecteze într-un spațiu infinit 
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vechile metehne ale unei lumi nesătule, dominatoare, războinică și extrem de crudă 
prin noile arme camuflate în conceptul de libertate și în cel de democrație. 

Civilizațiile orientale, civilizațiile asiatice (civilizația niponă, civilizația sinică, 
civilizația hindusă, civilizația musulmană, cu civilizațiile ei turcice din Asia mică și 
Asia centrală, cu cele specifice din Orientul Mijlociu și din Nordul Africii, până în 
zona uigură), civilizația arabă, civilizațiile slave, civilizația nord-americană (SUA 
și Canada), civilizațiile sud-americane (fiecare stat de acolo reprezintă o formulă 
specială a acestui tip de civilizație), civilizația africană (la fel de complexă și de 
nuanțată, ca toate celelalte), civilizația oceanică etc. etc. sunt identități culturale, 
spirituale, religioase, etnice, estetice, economice, sociale și societale care se 
individualizează nuanțat, care au sisteme de valori și patrimonii milenare specifice, ce 
se intersectează și creează baze civilizaționale comune, dar fiecare dintre ele rămâne 
o individualitate care definește și susține o identitate clară și distinctă (de regulă, un 
stat, o comunitate, un areal), așa cum fiecare copac dintr-o pădure își are propria lui 
ontologie, ca să-i spunem așa, propriile lui rădăcini și propria sa identitate. Acest 
lucru a existat dintotdeauna pe planeta Pământ și chiar în Univers, iar încercarea de 
a face bradul stejar și stejarul plop este una cel puțin bizară, care ar putea duce fie la 
distrugerea stejarului și a plopului, fie la crearea unor mutanți, de vreme ce mama 
natură nu acceptă și nu admite combinații genetice paradoxale.  

Continentele pot fi privite, analizate și înțelese, nu doar ca platforme geofizice 
despărțite de mări și oceane sau de linii arbitrare, fixate de oameni, după interesele 
lor, ci și ca identități complexe civilizaționale. În acest sens, s-ar putea vorbi și de 
geocivilizații, adică de determinări geografice și chiar geofizice ale caracteristicilor 
unor civilizații – de exemplu, ale celor maritime și ale celor continentale sau insulare 
–, foarte importante pentru a înțelege originile, caracteristicile, evoluția, durabilitatea, 
fragilitatea, vulnerabilitățile și, efectiv, conflictualitatea lor și, prin ele, a lumii. La 
urma urmei, locul sfințește omul, dar și omul înnobilează sau pângărește locul. 

Civilizațiile și națiunile au determinări comune – geografice, bio-psiho-
sociale și societale, culturale, religioase, politice, economice, cognitive și de altă 
natură – și particulare sau speciale, care le individualizează și le onorează, sau, 
dimpotrivă, le depersonalizează și le aruncă la lada de gunoi a istoriei, deși și această 
afirmație trebuie luată în realitatea, obiectivitatea și subiectivitatea ei și a celor 
care o relevă, o susțin și o întrețin. Însă, de regulă, o națiune este, în primul rând o 
identitate civilizațională (de ramură, de context, de conexiune sau de sinteză), care 
se formează pe un teritoriu, în interioritatea unui modus-vivendi, pe suportul unui 
modus cognoscendi, în timp și în patrimoniul unui sistem de valori. Fiecare națiune 
este o identitate istorică, culturală, socială, societală, teritorială, economică, politică 
și, bineînțeles, cognitivă. Și, la urma urmei, o acumulare de valori, de credințe, de 
obiceiuri, de experiențe, de trăiri, de victorii și de înfrângeri, de idealuri, de speranțe, 
de împliniri, dar și de traume, de prejudecăți, de lucruri nefăcute la vremea lor, dar 
care așteptă să fie făcute sau refăcute în spiritul în care trăiește acea națiune. 
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Se știe foarte bine că una din marile probleme ale tuturor timpurilor o reprezintă 
nu unitatea, ci conflictualitatea dintre state și națiuni, dată în principal de dominanța 
marilor puteri, de nedreptățile istoriei, de tragediile trecute, de cimitirele eroilor și 
marile probleme totdeauna puse și repuse, dar nesoluționate niciodată altfel decât în 
favoarea puterii. 

În societatea omenească, tot ce există sub semnul duratei a fost câștigat 
sau păstrat cu sabia. Aceasta pare legea viețuirii și supraviețuirii oamenilor și 
comunităților pe planeta Pământ.

Azi, ca și ieri, comunitatea oamenilor se bazează pe state. Statele sunt suverane, 
iar organizațiile și organismele internaționale nu sunt suprastate, ci identități create 
de state pentru a le ajuta să gestioneze unitatea sau conflictualitatea dintre ele. În 
momentul când se va renunța la acest principiu, omenirea va intra în haos sau pur și 
simplu va pieri. 

Este drept că marile puteri și, mai ales, corporațiile sau cei care se află la 
butoanele acestora încearcă să distrugă statele de drept (mai întâi pe cele vulnerabile, 
apoi și pe celelalte, pe motiv că epoca statelor și a națiunilor a trecut) și să deschidă 
porțile unei piețe anarhice și haotice, pe post de piață liberă, dar efectele sunt greu 
de imaginat. La ora actuală, finanțele, aflate în mâna unui grup restrâns de oameni, 
mereu aceiași, reprezintă cea mai mare amenințare la adresa civilizației de pe planeta 
Pământ, întrucât dictatura lor nu are nicio limită, nu acceptă nici un control și, de 
aceea, generează crize, haos, conflicte și războaie.  

Civilizația de rețea – specifică acestor vremuri de trecere de la societatea de 
consum și post-consum la societatea cunoașterii – pare a fi o soluție pentru această 
epocă de construcție geopolitică, geo-civilizațională, intra-civilizațională și inter-
civilizațională. Dar interesele de azi ale numeroșilor centri de putere și marile bătălii 
pentru resurse, piețe, influență și putere absolută, dominatoare și discreționară sunt 
atât de mari și de tari, încât oricând pot produce și chiar produc perturbații, nelegiuiri 
și dezastre. Războaiele hibride din finalul veacului al XX-lea și începutul veacului 
al XXI-lea, ca și înarmarea masivă a marilor puteri ale lumii, arată, în mod clar, 
chiar și pentru conducătorii orbi ai statelor care și-au pierdut busola, că, sub deviza 
„Si vis pacem para bellum”, a lui Publius Flavius Vegetius Renatus, este, de fapt, 
esența acestui timp și a acestei lumi, care se simte fericită atunci când n-o înțelege, 
o uită sau se preface că nu-i pasă de ce vor marile puteri, contra-civilizațiile lumii și 
sceptrul zeului Marte, și nefericită atunci când o înțelege.  

Hipercivilizația – o civilizație hiperimperială, adică a noului imperiu al lumii, 
a imperiului global, a hiperpersonismului, a hipervântului și chiar a hipercuvântului, 
va fi, după cum rezultă și din ce ne spune Jaques Attali3, o soluție a viitorului. Acest 
hiperimperiu global, adică al lumii întregi, va produce o clasă conducătoare nomadă, 
care se va muta cu corturile ei hipersonice pe unde sunt resursele sau încotro o conduc 
interesele, iar restul oamenilor – sedentarii – vor fi sclavii și iobagii acestei noi ere. 
3  Jacques Attali, Une brève histoire de l’avenir, Fayard, 2006,
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Și chiar dacă viziunea lui este, în cele din urmă, trasă spre un optimism de rețea, în 
sensul că va genera o revoluție care va sparge globalitatea și va genera noi identități, 
întrebarea tulburătoare rămâne: Cum va fi unificată și globalizată diversitatea?  

Cognocivilizația pare un efect al convergenței civilizațiilor spre o epocă a 
universalității cunoașterii, a treptei ei epistemologice, dar tulburătoarea întrebare 
de mai sus rămâne tot fără răspuns, întrucât fără diversitate nu există unitate, nici 
unicitate, iar unicitatea fără diversitate înseamnă final de sistem și de proces și chiar 
moarte.

Unde se întâlnesc toate aceste civilizații? Temeliile  lor – compuse din sisteme 
de valori non-conflictuale, așa cum sunt toate valorile lumii – vor reuși oare vreodată 
să creeze o temelie solidă a convergenței, sau convergența, dacă se va produce 
vreodată, va crea, de fapt, un suport de prăbușire, de implozie sau de moarte, așa 
cum se întâmplă în Univers cu stelele și cu galaxiile care și-au trăit traiul și urmează 
să treacă, printr-o gaură neagră, într-o altă dimensiune, într-un alt Univers sau pur 
și simplu în neființă, adică în neant. Dar, oare, neantul există cu adevărat? Dacă 
există, atunci existența lui constituie negarea uneia dintre cele mai importante legi 
ale naturii și anume aceea potrivit căreia, în natură, nimic nu se pierde, nimic nu se 
câștigă, ci totul se transformă. 

2. Civilizația românească. Tragismu-i magnific și sublimu-i 
tragic

De ce o civilizație românească? Cum să existe o civilizația de 20, de 30 sau 
de 40 de milioane de oameni care trăiesc pe pământul dacilor sau pe unde i-or fi dus 
și încă îi duc vremurile și vremuirile? După 1990, România a suferit cea mai mare 
înfrângere din istoria ei milenară, după cea a dacilor din 105-106. Migrația masivă, 
de peste cinci milioane de oameni, cei mai mulți reprezentând forța de muncă cea 
mai inteligentă și cea mai calificată a României, a golit țara de creiere, de specialiști, 
de profesioniști și de caractere. Au fost alungați cu toții de acasă în patru-vânturile 
lumii, să caute un loc de muncă pentru a supraviețui, deoarece în țara lor frumoasă, 
bogată, industrializată și temeinic educată, au pătruns, ca la un semn, hoardele 
prădătoare și distrugătoare de civilizații.

Da, de civilizații și de civilizație, pentru că România, în acest miez de lume, deși 
s-a situat multă vreme în bătaia săgeților, bombardelor, puștilor, tunurilor, avioanelor 
și intereselor dușmanilor ei – imperiile vremii (Rus, Otoman și Austro-ungar) –, 
și-a păstrată totuși nealterate credința, cultura, înțelepciunea și iubirea pământului. 
Românii și strămoșii lor se află pe aceste pământuri de când există lumea lume. 
Ei n-au venit de nicăieri, aici s-au pomenit de când se știu, pentru că aici au fost 
dintotdeauna. Dacă ar avea curiozitatea, răbdarea, puterea, resursele și mijloacele 
necesare pentru a răscoli în mod organizat, planificat și inteligent, în bibliotecile 
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lumii și în documentele vremurilor, oriunde s-ar afla ele, în pământul sacru pe care-l 
iubesc și-l trudesc de când se știu, ar descoperi, în mod sigur, nu doar mormintele 
și osemintele strămoșilor, ci și secretele dăinuirii lor aici, esența civilizației lor din 
Carpați și de pe cursul inferior al marelui fluviu, unică în acest colț de lume, cunoscut 
în lăcașele sfinte ale țării ca pământ din Pământul lui Dumnezeu sau ca Grădină a 
Maicii Domnului. 

Civilizația ancestrală românească s-a durat aici cu încăpățânarea și perseverența 
țăranilor – care au păstrat nealterate limba, patria și valorile ei, statornicia, încrederea 
și speranța, pământenescul și sufletul șui din adâncuri. Civilizația dacică n-a fost 
niciodată învinsă, ci doar obligată, ca și acum, să-și cedeze resursele și să treacă într-o 
rezistență activă, continuă și tenace, care, în cele din urmă, a contribuit semnificativ 
la distrugerea Imperiului Roman.

Rezistența prin civilizație și cultură la presiunile imperiale ale tuturor 
timpurilor reprezintă trăsătura de bază a civilizaţiei românești din toate timpurile. 
Desigur, cultura ancestrală românească nu este o bibliotecă universală, nu este un 
depozit de citate, de citări de tot felul din cărți scrisă de alții, nu este una de tip 
enciclopedic universal, ci una a pământului, a arealului, a unei populații sedentare, 
statornice și iubitoare de glie, care s-a contopit de milenii cu glia, spunând că omul 
sfințește locul și pământul înnobilează ființa. Iar această cultură a spațiului plin, a 
spațiului suficient, cald și roditor – fundamentul civilizației românești – s-a păstrat 
până azi. Și se mai păstrează încă în sufletul, în inima și în creierul celor care mai au 
încă rădăcini. Poate că esența culturii și civilizației omenești nu este doar fundamentul 
pământ, spațiu plin, dumnezeiesc, ci și limba pe care o vorbim, gândul pe care-l 
gândim, casa pe care o prețuim, locul pe care-l binecuvântăm și sfințim, sufletul în 
care ne întoarcem mereu când vremea este rea și lumea ticăloasă. Limba română nu 
este o limbă hibrid, nici o limbă împrumutată sau furată de pe la alții – de la romani, 
de la francezi, de la turci, de la bulgari sau de la tot felul de venetici – ci o limbă a 
spațiului plin, a pământului cald, a țăranului care trudește ogorul și se sfătuiește, în 
liniște cu vecinul, a femeilor care pun încă țara la cale pe băncile din fața porților din 
satele românești care încă mai există, care nu s-au cosmopolit, care nu s-au upgradat 
(iată, folosim și noi acest neologism IT) la vremurile de azi, încă „limba vechilor 
cazanii, pe care-o plâng, pe care o cântă pe la vatra lor țăranii”, cum scria poetul 
în 1917, anul preîntregirii neamului. Este o limbă nu doar extrem de precisă, de 
echilibrată și de tandră, ci și suficient de flexibilă, de deschisă, de receptivă la cuvinte 
călătoare, la nou, la frumos și la inteligent. Limba română asimilează cuvinte fără 
să se deformeze, păstrându-și, de milenii, esența, structura, echilibrul, consonanța, 
frumusețea, subtilitatea, umorul, inteligența și, mai ales, stabilitatea, acuratețea și 
frumusețea. 

Civilizația românească nu seamănă cu niciuna din cele care ne înconjoară. Este 
unică, irepetabilă, rezistentă și tenace, specifică unui neam multimilenar, fundament 
indestructibil până azi al lui și al dăinuirii lui pe aceste pământuri râvnite de toată 
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lumea și ciuntite sau sfârtecate mereu de cei care ne-au năpădit și ne-au asuprit, fără 
a ne stăpâni vreodată. Este o civilizație profundă, subtilă și tragică, supraviețuitoare 
prin milenii, cu credință în Dumnezeu și în destinul ei pe acest pământ. 

Potopul de acum șase milenii n-a spulberat-o, ci doar a trecut în legendă, 
pământul nu s-a înrăit și oamenii care-l iubesc și-l sfințesc n-au putut fi clintiți 
niciodată de la locul lor. E drept, astăzi, ticăloșia, prostia, îngâmfarea, imprudența și 
slugărnicia gunoaielor care au ieșit la suprafață după marea revărsare din decembrie 
1989, pe care unii au numit-o libertate, alții democrația și intrare triumfală și 
sângeroasă în economia de piață, au luat frânele și au gonit ca orbii (orbi și sunt!) spre 
capcanele și prăpăstiile de care poporul român și civilizația lui s-au ferit totdeauna 
de-a lungul secolelor și mileniilor, păstrându-și nealterate vatra, sufletul, ființa și 
esența. 

Dar să sperăm că și vremurile astea vor trece, cel puțin pentru cei care vin. De 
aceea, șansele de supraviețuire civilizațională românească în acest vortex european 
fără orizonturi și în acest taifun hiperimperial mondial fără cap și fără coadă, deși 
sunt minime, totuși există, atâta timp cât românii vor mai avea capul pe umeri și 
creierele la locul lor.  

3. Vicierea, degradarea și posibila distrugere a civilizațiilor 

Actualele civilizații ale planetei, care converg, încet, încet, spre forma lor 
cognocivilizațională, suferă, deopotrivă presiunile distructive contra-identitare 
ale ciberspațiului și cognospațiului, concomitent cu agresiunea intempestivă a 
globaliștilor, oportuniștilor și creierelor orbite de strălucirile înșelătoare ale puteri 
absolute. O mână de oameni – în general, bătrâni (dar nu suficient de înțelepți, așa 
cum sunt, de regulă, bătrânii acestei lumi) , bogați, fanteziști, imoraliști, lacomi și 
lipsiți de orice măsură – își imaginează că, din turnul lor de fildeș financiar hipersonic 
și hipervânt, pot conduce discreționar lumea, Pământul sistemul solar și Universul, 
spre binele globalist universal pe care-l proclamă, gândindu-se bineînțeles nu la 
binele bun, ci la binele lor orgolios și tenace. 

Această viziune globalistă, hiperglobalistă și contra-realistă se bazează, totuși, 
pe ideea convergenței civilizațiilor, dar nu prin armonizarea lor într-un complex 
multicivilizațional bazat pe cunoaștere, înaltă tehnologie și interesul planetar și 
cosmic al pământenilor, ci pe pohta hulpavă de a forța dominanța de turn, de stăpâni 
și nu de slujitori ai armoniei universale și interesului vital al omenirii. 

Evident, civilizațiile nu pot rămâne sine die la forma lor de-acum. Totul pe 
lumea aceasta, inclusiv marile areale civilizaționale, progresează, se apgradează 
(actualizare pozitivă, progresivă), se degradează, se transformă. Pentru că astea sunt 
legile universului în care trăim. 

Abgradarea (actualizarea) nu este însă doar lineară și pozitivă, ci și vălurită, 
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negativă, nelineară și chiar imprevizibilă. Mai mult, concomitent cu aceasta, are 
loc și o degradare pe măsură. Această degradare civilizațioală este, deopotrivă, 
endogenă, de sistem și de proces, în sensul că tot ce există merită să și piară, și 
exogenă, în sensul că ea nu este condiționată doar de factori interni, ci și de factori 
externi, cei mai mulți dintre ei fiind intercivilizaționali sau extracivilizaționali. 
Acești factori externi reprezintă fațeta exogenă a degradării și ea constă, de regulă, 
în presiunile și conflictele dintre interesele unor grupuri care fac parte din diferite 
civilizații, considerând că reprezintă și slujesc până în pânzele albe, adică inclusiv 
prin folosirea armelor, interesul civilizațional, cel care este, de fapt, al lor, pus sub 
blazon civilizațional. Spre exemplu, unii consideră că unul dintre interesele vitalșe 
ale civilizației occidentale este să agite, prin fel de fel de diversiuni, identitățile 
civilizaționale arabo-musulmane, determinându-le să se războiască între ele. 

Referitor la civilizația românească, interesul semnificativ, ca să nu spunem 
principal, al civilizațiilor din jurul nostru este acela de a contribui, de a încuraja, de 
a susține și întreține tensiunile interioare din clasa politică românească, de a încuraja 
extremismele, de a obține (prin cumpărare) cât mai mult teritoriu din teritoriul 
românesc, de a încuraja migrația românească și promovarea în funcții de conducere 
a elementelor antiromânești din România, alogene sau nu, de a susține și întreține 
politica euroregiunilor (care este, în multe privințe, antinațiuni și antistate), politicile 
globaliste, corporațiile, ONG-urile antiromânești etc. etc. 

Unul din cele mai crude și mai tragice aspecte ale războiului anticivilizațional 
împotriva României – pentru că, efectiv, este vorba de un astfel de război – este, 
în afară de forțarea până la paroxism a migrației inteligenței, creierelor și forței de 
muncă românești înalt calificate sau în plină putere peste hotare, ceea ce echivalează 
cu uciderea demografică, economică și educațională a țării sau măcar cu degradarea ei 
extrem de gravă – vânarea și prostituarea fetelor românce, îndeosebi a adolescentelor 
și minorelor, uciderea lor și proliferarea rețelelor ucigașe de prostituție și degradare 
a ființei umane în așa fel încât, orice s-ar face, să nu mai poată fi controlate, stopate 
șio anihilate în timp real. Pentru civilizația românească – cea care și-a protejat 
dintotdeauna fetele – aceasta reprezintă o lovitură de grație, cu efecte în plan 
demografic, educațional, politic, economic, etic și religios pe termen lung. Ancheta în 
desfășurare a oribilelor crime de la Caracal arată cam cum se prezintă acest fenomen, 
cât de greu este să-i identifici încrengăturile, faptele, cauzele și efectele și cât de greu 
va fi să fie repuse iarăși în drept și în fapt, respectul față de sine, protecția fetelor – 
comoara oricărei identități omenești, a oricărei comunități, a oricărei națiuni și, la 
urma urmei, a lumii întregi. 

Faptul criminal abominabil de la Caracal arată unde s-a ajuns, care este nivelul 
de degradare a ființei românești, a valorilor acestei națiuni răbdătoare și înțelepte, 
a acestui pământ ocrotit totdeauna de Dumnezeu, a sufletului nostru grav rănit de 
asasinii politici, economici, financiari și morali ai acestei lumi ticăloase și obscene.

La rândul ei, civilizația arabo-musulmană, deși este foarte departe de a fi 
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unitară, susține și întreține, prin cercurile și organizațiile ei extremiste, teroriste, 
războinice sau de care or fi, migrația masivă musulmană în Uniunea Europeană, mai 
ales în marile capitale europene, pentru a submina din interior și chiar din temelii 
această civilizație puternică și dominatoare, responsabilă, în opinia liderilor arabi și 
musulmani, mai ales a extremiștilor, de toate relele planetei, inclusiv de degradarea 
iremediabilă a condiției umane.   

Degradarea exogenă a civilizațiilor planetei Pământ ni vine din cer sau de 
la extratereștri, ci tor din interioritatea ei, din modul nedrept, fraudulos și arogant 
de ființare a Puterii și de desființare a înțelepciunii, a bunei măsuri, a respectului, a 
principiilor care generează structurile de rezistență ala civilizațiilor, adică valorile 
lor perene. 

Nu intrăm aici în detalii, pentru a nu stârni polemici absurde, troiene și grav 
virusate ale acestui timp fără de timpuri. Dar degradarea are foarte multe fațete, 
unele dintre ele nebănuit de perverse.

Degradarea prin progres, de exemplu, deși pare un non-sens, este cât se 
poate de actuală, de realistă și, mai ales, de primejdioasă. Progresul tehnologic și 
informațional al omenirii, rețeaua și informația în timp real, comunicarea directă, 
prin imagine televizată, prin Internet sau prin oricare dintre rețelele care împânzesc 
lumea promovează și chiar instituie extrem de rapid și de agresiv alienarea prin 
socializare de rețea, înstrăinarea endogenă, însingurarea și desocializarea socialului, 
linearizarea și robotizarea ființei umane, reintroducerea unui nou tip de sclavie, de 
închisoare și de interdependență înrobitoare, nu doar prin dependența de calculator 
și de rețea, ci și prin generearea și regenerarea minut de minut a unei mentalități de 
tip corporatist, ieșire peste limite, peste frontiere și intrarea într-un alt tip de grilaj, 
de țarc și de robotizare, care nu numai că nu produce imediat efecte frustrante, dar 
are și darul de a crea iluzia nemărginirii, a ieșirii din orice limite, inclusiv din cele 
ale reproducerii ființei umane, a valorilor ancestrale și modus-ului vivendi al speciei. 
Progresul fără morală echivalează cu perversitatea ieșirii din valorile perene ale 
ființei și ființării umane. Dar acest lucru nu se vede prin rupturile blugilor fetelor sau 
prin scălămbăielile numite dans din localurile de noapte. 

Degradarea prin regres este un alt tip de degradare și anume cel cunoscut 
din 1990 încoace de frumoasa noastră țară. De la reactorul nuclear a ajuns la un 
laser care produce știință și cunoaștere, dar nu material pentru centralele nucleare, 
de la faimoasa IMGB s-a ajuns la niște minuscule ateliere meșteșugărești, care nu 
produc mașini grele, transformatoare, ca Electroputere, locomotive electrice, de 
la faimoasele noastre uzine de unele agricole s-a ajuns al importul acestora, de la 
cercetarea științifică agricolă, cu rezultate de faimă mondială, s-a ajuns la agricultura 
cu sapa, de le un sistem educațional care înnobila creierele națiunii s-a ajuns la 40 la 
sută analfabetism, de la universităţile care produceau elite s-a ajuns la universitățile 
care acordă diplome și titluri de tot felul, de la excelență s-a ajuns la incompetență, 
de înrădăcinare trainică, milenară, s-a ajuns la emigrație și dezrădăcinare, de la 
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moralityate la imoralitate, de la respectul legii la crimă împotriva legii, de la igienă 
și cumințenie sexuală s-a ajuns la mocirlă sexuală, prostituție și la crimă abominabilă 
împotriva copiilor etc. etc. De ce s-au petrecut toate astea, este greu de spus, de 
înțeles și, mai ales, de justificat și de acceptat. Dar ele au afectat grav civilizația 
omenească, dar nu izolat, ci în trendul european și internațional. 

Traficul de droguri, de arme, de substanțe interzise și de carne vie, prostituție, 
rețelele mafiote, criminalitatea transfrontalieră, cea economico-financiară, ca 
și terorismul și războaiele fără limite sunt acte ale degradării grave în spațiul 
civilizațional, deși progresele tehnice și științifice au atins, azi, cote și performanțe 
fără precedent. 

Dar civilizația tehnologică și informațională nu este totdeauna, așa cum se vede 
și cu ochiul liber, direct proporțională cu moralitatea economică, socială, financiară 
și, la urma urmei, umană, ci, dimpotrivă, parcă încurajează și mai mult perversitatea, 
degradarea ființei umane, înstrăinarea, noua sclavie și, în cele din urmă, nefericire. 

Degradarea endemică pare a fi tragismul acestei lumi de șapte miliarde și 
jumătate de oameni, dintre care doar 10 la sută dețin puterea puterii și frâiele bolidului 
care se îndreaptă cu viteze hipersonice spre un posibil dezastru la ciocnirea cu pragul 
de suportabilitate al umanității. Actualul sistem economic și financiar, atât de lăudat 
de toți cei care sunt dispuși să fie papagali, este unul cancerigen, bolnav mintal, 
economic, social și moral, care nu poate genera securitate, stabilitate și prosperitate 
pentru întreaga populație a planetei, ci doar pentru câțiva dintre cei cu steaua în 
frunte. Și nici pentru aceștia. Pentru că avuția nelimitată nu produce fericire, ci 
imposibilitatea fericirii. 

Sunt multe teme care ar trebui să ne frământe viața, creierii, sufletul și gândul 
privind degradarea civilizațiilor: degradarea prin modernizare; degradarea prin 
primitivizare; degradarea prin viciere și destrăbălare; degradarea prin convergență; 
degradarea prin divergență.

Este însă foarte clar că, în viitor, convergența civilizațiilor poate duce la 
unitate, la armonie sau la distrugere prin implozie, în timp ce divergența civilizațiilor 
duce mai totdeauna la unitate în sisteme de valori și la conflict de interese. Acest 
conflict îmbracă toată gama cunoscută până azi, de la opoziție la război total.

Desigur, lumea în care trăim progresează vertiginos spre noua civilizație – cea 
a cunoașterii – dar se și degradează vertiginos, căzând mereu în lăturile propriilor 
sale limite, vicii și perversități. Se pare că, în esența lui, omul nu este chiar așa de 
sfânt pentru om, ci, mai degrabă, lup pentru om. Altfel nu s-ar înarma ca un nebun, 
ci s-ar închina la cele sfinte, producând doar fericire și binecuvântare. La o astfel 
de afirmație zâmbim cu toții, întrucât nu din armonie universală se naște adrenalina 
și acțiunea eficientă, ci din conflict. Se pare că de aici decurg și cele rele, dar și o 
anumită toleranță față de cele bune. La urma urmei, și civilizațiile merită să piară, 
pentru a permite altora să le ia locul. 
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Concluzii

Nicio civilizația de pe planeta Pământ și, probabil, din univers nu este bătută în 
cuie. Toate apar, trăiesc și mor sau, dacă este posibil, devin, adică se modernizează, 
se actualizează, își schimbă sângele, rărunchi și îmbracă o haină nouă. E drept, haina 
poate fi de lup, de urs, de iepure, de viezure sau de om, depinde de ce anume trebuie 
să acoperă, să protejeze sau să ascundă. 

Civilizațiile pământene de azi sunt civilizații însângerate, deopotrivă victime 
sau criminale, sublime sau tragice, unele de piatră, altele fluide, unele ofensive 
altele defensive, unele morale altele imorale, dar în niciuna dintre ele nu există nici 
sânge pur, nici mocirlă pură. Poate că toate vor da socoteală în viața de apoi, în fața 
Domnului, a Timpului sau a propriei Conștiințe, n-avem de unde să știm asta. Ceea 
ce știm însă precis este faptul că noi, oamenii, trăim în interiorul acestor civilizații, 
ele sunt ca noi și noi suntem ca ele și, de aceea, trebuie să le iubim, să le slujim, să le 
prețuim și să le apărăm. Chiar dacă suntem oameni și nimic din ceea ce este omenesc 
nu ne poate fi străin. 
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Lect. univ. dr. Carmen Manuela CAZAN 

Summary 

It is said that we live in an age of speed, but in education we cannot 
carry on at full speed learning experiences. Life in the century of speed has 
shown that we lose a lot of beautiful and interesting experiences that we have 
no time to reflect on, so we cannot consolidate them through the emotions 
we are experiencing and then they become just happenings in a simple list. 
Slowing down can be associated with losing - information, opportunities, 
activities, but you have the chance to gain intensity, quality, emotion.

Keywords: slow living; learning experiences; quality; equilibrium;

The concept of slow living

Carl Honoré (b. 1967) is a Canadian journalist based in London. He studied 
Italian language and history at the University of Edinburgh. After finishing his 
university studies he worked as a social worker with street children in Brazil. He 
has written articles and reports for The Economist, The Observer, Miami Herald, 
Time, National Post, Houston Chronicle and other publications in Europe, Canada 
and South America. After ten years of intense editorial activity, he had a revelation: 
for a more fulfilled life and more satisfaction, we must slow down. This idea has 
materialized in a series of highly successful books and conferences throughout the 
world. He soon became the guru and ambassador of the Slow movement or Slow 
living. 

C. Honoré teaches people about the negative effects of speeding up and 
presents the benefits of a more relaxed life. Large companies such as Microsoft, 
Reuters, Citibank and L’Oréal understand how valuable the education of the former 
journalist is and often invite him to hold speeches and seminars in front of employees 

SLOW LIVING AND EDUCATION
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and managers. His talk on the TED platform about the benefits of a slower pace of 
life has so far seen 3 million views.

A fast approach tends to be a superficial one, but when you slow down you 
begin to engage more deeply with whatever it is you’re doing. You’re also forced to 
confront what’s happening inside you – which is one of the reasons why I think we 
find it so hard to slow down. Speed becomes a form of denial. It’s a way of running 
away from those more deeper, tangled problems. Instead of focusing on questions 
like who am I, and what is my role here, it all becomes a superficial to-do list. — Carl 
Honoré 1

In the two books published in Romania, Praise the Lent. Challenges in the 
era of speed and Bolder. How to take advantage of a longer life, the author shows us 
that speed has become a drug. We have forgotten what it means to spend time with 
our own children, to read a book quietly or to walk. And, more serious than that, we 
have the impression that the speed with which we travel in life, without enjoying it 
and without understanding almost anything along it, is normal.

Carl Honoré defies this mentality. He dismantles the most intimate 
mechanisms, because he knows them very well: he himself was one of the fanatical 
followers of speed. None of the areas of life attained by the acceleration demon 
remains unexplored and, for each of them, the author has simple and common sense 
solutions. His message should not be understood as a call to talk, but as an urge to 
keep the balance between slow and fast. For if we rediscover our inner turtle, we 
may arrive in time to our destination, but also enjoy the journey.

I certainly don’t blame the technology. Gadgets are neutral – they’re tools, 
and it’s down to how we use them. Many people think the slow movement is Luddite, 
but I think it’s about using technology to find the right tempo. I have an iPhone, 
I have wireless on my laptop, I use Twitter and Facebook – but I use all of that 
stuff with what I consider to be a slow spirit. I don’t feel like I’m harassed by these 
gadgets, or a slave to them. — Carl Honoré�

At the press conference in Bucharest, but also at the meeting in Cluj Napoca 
with those interested in the new trend introduced, Carl Honoré showed that actually 
living means realism, no matter how fast you think, life is much faster anyway, and 
universal is more complex than we can imagine. When you get out of the patterns 
imposed by daily life and its alert rhythm, so you take it slower, you find that you 
can no longer control or change the course of banal events. By approaching your 
life more slowly and experiencing each and every one of its events, you really know 
what is important to you, what your true values are, which is worth being a part of 
your life.

It is difficult for active people to suddenly break away from the alert pace of 
each day, but if they are slightly inclined to reflect and make a list of daily activities, 
they can identify routine activities that consume a lot of time and energy and are 
1  https://www.sloww.co/slow-living-301/ vizitat pe 22.08.2019
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nonetheless sterile in terms of satisfaction. Control is most of the time an illusion that 
those willing to live lose their will. To control every activity, opportunity as a whole 
is an illusion. Hazard, chaos and the unpublished are part of our life and we have no 
control over them, but they have the power to insinuate themselves into the smallest 
events in our life. Addressing the issue of burn-out here means that we are already 
deprived of the will to move on, over and above daily problems.

Education and slow living

In an educational system in which extroversion and reaction speed are 
appreciated, introverted students have no chance, even though they live the act of 
learning much more intensely and deeply. Introverts have only one destination, in 
an abusive way by a depressing educational system, failure. Many of the introverted 
students, under the pressure of the family, become chameleons, willing to do anything 
to survive in a system that does not understand them and, moreover, catalog them, 
forcing them to become unhealthy introverts.

The lack of knowledge of the students by the teachers leads to the 
marginalization of the students and to the decrease of the interest for their learning. 
The speed that an outdated education system imposes and the absurd requirements it 
imposes are based on the poor pedagogical training of those who make decisions at 
the ministry level, but also those who work in classrooms.

Among the shortcomings of the education system that we have identified 
lately are:

- A heavy and loaded curriculum that does not make inter- and intra-
disciplinary correlations; Is it difficult to provide students with the knowledge they 
need at the pre-university level? Why do I need to study topics and topics that I do 
not encounter in my daily life? Did those who work at the Institute of Education 
Sciences work on developing the curriculum? When and for how long? Why, 
absurdly, are these education specialists… are they specialists? Do they ask students 
to memorize information that is not well known by teachers? and thus we come to 
the following observation:

- Lack of pedagogical and psychological training of the personnel working 
in education; Would a hospital hire someone who has no preparation for medical? 
Would a bank allow someone to carry out important banking transactions? Who 
would allow an unprepared person to fly a passenger plane? - So, in education 
everything is allowed and the society marvels at the low results of the education 
system. Seriously, who cares about student education? If you had to build a house 
would you hire the best builders? What would the house they build look like? This is 
how the education provided by our education system looks.

- A difficult and locked schedule in a space that does not offer educational 
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opportunities; The large number of hours for certain disciplines - to provide jobs 
for trained mono-disciplinary teachers leads to the lack of the possibility of students 
to choose interesting and varied optional subjects, which will allow them to assert 
themselves and develop personally. Do we have student-centered education? Not! 
We are focused on poorly trained teachers who have to provide salaries. What do 
they do to get these salaries? Nothing, there are only claims without demonstrating 
the activity. They do not demand performance! We ask for quality services?! 

Another absurdity of the education system in our country is that there are 
educational provisioning units that finish their program at 13. And do we have 
students who dropped out of school? Do we have parents who have no one to 
leave their children after 1 pm? But do we have teachers who have 8 hours a day? 
How are they paid for the hours they do not spend in school? What company pays 
its employees if they do not work for it in the established schedule and have no 
performance? - and we come to the following observation that we want to present:

- Disinterest in providing equal opportunities for education - is perhaps the 
most vulnerable point we address in this article; Do students have equal opportunities 
for education? Not! We can achieve a ranking of the most disadvantaged are the 
students: a) from rural areas, b) belonging to minorities, c) with disabilities, special 
educational requirements, d) socio-material disadvantage. If a student, and there are 
few, meets all these 4 criteria, he / she is sentenced to school failure, to early school 
leaving.

- School assessment lacking adaptability - poor attempts to adapt school 
evaluation lead to fundamental mistakes; Do students have equal opportunities for 
assessment? Not! The evaluation is made on the principle of Procust’s Bed - who 
does not fall is excluded, marginalized. Serious mistakes in baccalaureate exams, 
national assessments lead to hallucinations? Who proposes the topics? Who validates 
them? What is actually being pursued? The evaluation loses many of the functions 
that are assigned and recognized internationally. Are there any assessment specialists 
at the National Center for Assessment and Examination? Not! Proof are the subjects 
for the national assessments, the baccalaureate examination, the examinations for 
the degree. For those who are not specialized I could associate serious errors in the 
evaluation with the wrong results of the medical analyzes!      

There are parents who know that the school results of the child are of maximum 
marks, but on an objective test he obtains minimum marks, or conversely a student 
appreciated and sanctioned permanently by the teacher, for material interests ... 
money, gifts ... with low marks and which at an objective evaluation it has very good 
results! From here comes the mafia of meditations, which the state cannot control! 
Maybe she doesn’t want this? Or provide substantial income for whom? This is the 
case with the medical analysis - you have to do a treatment that you do not need and 
earn the manufacturers of astronomical drugs ... We are talking here about teachers 
who deliver meditations without paying tax ... only so you can reach some important 
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functions in the state? What do we promote as a school system? Corruption? Why 
then are we surprised by the results of education? We, as a society, gave the model 
so the students and parents take it and multiply it. It’s a virus? Yes!

Is it possible to adjust all these deficiencies in the education system? Exist! We 
need professionals at the level of the ministry of education and at the level of each 
school. Adapting education is similar to slow living. Allow students and teachers 
to slow down the pace of the curriculum and to truly focus on the student and their 
needs. We do not need to run through knowledge, information and distance it from 
students. This content is for students and we need to adapt it to them. We cannot 
build a curriculum for teachers, the curriculum is for students. Curricular adaptation 
is a concept with which Romanian teachers rarely operate.

The Ministry of Education cannot prove to its employees that they are 
specialists in education. Would the Ministry of National Defense employ people 
who do not have specialized studies and experience in the field? Would the Ministry 
of National Defense promote the private army as the Ministry of Education promotes 
private education?

The student is the beneficiary of the education, he is in the center of the 
education, he must adapt. This means that we will adapt to its learning pace. Slow 
living in education means adapting to each student and his or her learning pace. Let 
us enjoy every progress that the student makes and live with him every achievement. 
We aim to record personal progress, not to sanction and to make known to others the 
school failure.

Slow living in education is congruent with going with each student learning 
and ensuring the comfort of wanting to move on. Each learning experience is an 
opportunity for the student to acquire new knowledge and live new emotions, which 
will validate his learning.

Equilibrium Pedagogy 

The education system is a dynamic and complex system. Education made 
contact between teachers and students, parents, the local community. Is a chaos 
in education. At the entrance children and students in the education system there 
is no predetermined systems analysis and interpretation of information relating to 
children, students, parents, local community. 

Introducing change in the education system without being based on impact 
studies to determine changes in the immediate term, medium and long trigger 
reactions that generate rejection or take changes but changes generate effects that 
were initially foreseen. 

The analysis of the variables that education in our country has is not the purpose 
of our article. We just want to make sure that we bring attention to shortcomings of 
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the education system and that we present possibilities to solve them. 
We are not part of the employees of the Ministry of Education, in order to 

assume the responsibility of solving the problems reported, but we are obliged to 
report, again and again, the problems that the education system has. The lack of 
reaction of the ministry of education to the problems that the system notices shows 
only the lack of interest and quality of the services they offer.

Applying the principles of equilibrium pedagogy that approaches the 
concept of slow living by allowing each student to go through their own learning 
experiences, we ensure equal opportunities in education. And we do not refer only 
to the disadvantaged categories we have presented above, but also to those children, 
introverted students, whom we meet in classes and courses. Their internal experiences 
burn a lot of information and energy, expressed in the interest for learning that you 
can observe in them. They are not the students who stand out in the courses, they 
are not visible, but they are the students who teach thoroughly and which, if you are 
not careful, only discover them at the final assessments, when they obtain maximum 
scores, surprising us by the depth of their work.

The equilibrium pedagogy implies that each student proceeds at his own pace 
learning. Let’s finish with those absurd educational standards, developed for some 
abstract students, which do not exist in reality. Experienced teachers can confirm that 
each student is learning at their own pace and has their own learning system. The 
responsible teacher presents, in an adapted way, the curriculum and offers diversified 
learning opportunities.

Slow living in education means getting rid of the pressure exerted by the 
curriculum, schedules, misinformed parents - who do not know that every child 
spends a large number of hours in an institution that is not his friend, which imposes 
too many rules on them. It can respect or to which it cannot adapt.

Parents, due to their lack of parental education, have high expectations from 
children. An uninformed parent does not understand that their child spends 4-7 hours 
a day in a system that asks them to do something else every hour. Parents, who 
work in the state or in the private sector, do you change your activity from hour to 
hour? Do you understand, parents, that every student is under pressure to change at 
every hour the type of activity, the teacher, the knowledge? Parents, in your daily 
8-hour program, how often do you change the type of activity, the work partner, 
the knowledge? You do routine activities that do not require much adaptability, but 
your children have to adapt, reset every hour for a new activity, a new teacher, new 
knowledge.

What the education system and misinformed parents frantically promote is the 
homework system and other activities that students have to complete - meditations, 
classes.

Parents, as adults responsible for personal life, unconsciously propose slow 
living when they finish their work program, but do not accept the same status for 
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children. After a child is taken out of school, he or she already has a program 
established by the parents, which most of the time does not consult them about this 
program. Meditations and courses that the child must attend because this is what the 
parents have set and for which they pay, so they want their performance.

The homework assignments and their structure that destroy any pleasure of 
accomplishing them, dozens of requirements, in different disciplines, do nothing 
but suppress the interest of the students for learning. The lack of interest in learning 
here comes from! Parents need to understand that what is too much for their children 
means denial on their part! By vulgarizing, we can explain to parents that if they give 
their children milk every day because it has calcium, lemon because it has vitamin C 
... children will develop intolerance to milk and lemon!

Slow living and the equilibrium pedagogy propose to be with each student 
separately and to be happy for every progress he records, because we must celebrate 
every event, every progress that the child records. The student is the client of 
education - he is the center of the programs and projects that we carry out.
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Rezumat 

În anul 1993 s-a înființat Facultatea de Științe Cognitive și 
Parapsihologice din inițiativa rectorului de la acea vreme (al Universității 
Ecologice București), prof.univ.dr.ing. Dolphi Drimer și la sugestia regretatului 
ing. Valeriu Popa.1 În perioada 1995-1999 până la desființarea acestei 
facultăți, am participat în calitate de cadru didactic asociat, șef al catedrei 
de ”Psihotronică”, la dezvoltarea acesteia. Ca reprezentant al Președinției 
României (consilier pentru știință, cercetare, tehnologie) am susținut raportul 
de autoevaluare al facultății în cadrul comisiei C.N.E.A.A.

Cuvinte cheie: psihologie; biosinergetică; parapsihologie; științe cognitive; 
facultate;

Abstract 

In 1993, the Faculty of Cognitive and Parapsychological Sciences was 
set up at the initiative of the rector of that time (of the Ecological University 
of Bucharest), univ. prof. dr. eng. Dolphi Drimer and at the suggestion of the 
late engineer Valeriu Popa. From 1995 to 1999, until the termination of this 
faculty, I participated as associate professor, head of the “Psychhotronic” 
department, in its development. As a representative of the Presidency of 
Romania (advisor for science, research, technology), I supported the faculty 
self-evaluation report within the C.N.E.A.A.

Keywords: psychology; biosynergetics; parapsychology; cognitive sciences; 
faculty;

1 Articolul a fost transmis pentru a fi  publicat în serial și la publicația de cultură, atitudine și performanță „CRONI-Articolul a fost transmis pentru a fi publicat în serial și la publicația de cultură, atitudine și performanță „CRONI-
CA TIMPULUI”, care apare sub egida Uniunii Ziariștilor Profesioniști din România (UZPR).

CRONICA UNUI PARIU PIERDUT CU 
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CHRONICLE OF A LOST BET WITH 
PARAPSIHOLOGY
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Introducere

În anul 1993 s-a înființat Facultatea de Științe Cognitive și Parapsihologice 
din inițiativa rectorului de la acea vreme (al Universității Ecologice București), prof.
univ.dr.ing. Dolphi Drimer și la sugestia regretatului ing. Valeriu Popa.

În perioada 1995-1999 până la desființarea acestei facultăți, am participat, în 
calitate de cadru didactic asociat, șef al catedrei de ”Psihotronică”, la dezvoltarea 
acesteia. Ca reprezentant al Președinției României (consilier pentru știință, cercetare, 
tehnologie), am susținut raportul de autoevaluare al facultății în cadrul comisiei 
C.N.E.A.A.

Ea a fost respinsă de două ori de la funcţionarea provizorie (prima dată în 
anul 1995 şi a doua oară în anul 1998, în ciuda unui raport favorabil din partea 
comisiei de evaluare care a  vizitat-o), într-o unanimitate de-a dreptul emoţionantă, 
de către „luminate capete universitare” care alcătuiau Consiliul Naţional de Evaluare 
şi Acreditare Academică (C.N.E.A.A.) şi care au înţeles ca, pe această cale, să intre 
în Istorie2. Ea a fost aprobată pentru funcţionare provizorie abia după ce s-au scos din 
Planurile de Învăţământ disciplinele care o particularizau în raport cu alte facultăţi de 
profil. Planul de Învăţământ de atunci, ca şi cel de acum, nu o deosebeşte cu nimic de 
cel al unei o facultăți de psihologie din cele existente. De ce-o mai avea în titulatură 
şi termenul de Ştiinţe Cognitive, nu se ştie.

Publicarea misiunii, a obiectivelor strategice şi a Planului de Învăţământ ale 
acestei facultăţi, precum şi obiectivele Centrului de Cercetări aferent (însoţite după 
caz, de lista cadrelor didactice), forma respinsă de onoratul Consiliu, se consideră 
oportună, pentru a nu trece în uitare, pierdută prin arhive, o încercare de a evita 
rămânerea în urmă, pentru încă o generaţie, a dezvoltării societăţii româneşti.

În continuare, vom prezenta în sinteză „Raportul de autoevaluare” pentru a 
oferi cititorului importanța misiunii Facultății de Științe Cognitive și Parapsihologie 
la acea dată.

Misiunea facultății

Înainte de a prezenta misiunea facultăţii, subliniem următoarele:
- Tendinţele pe plan mondial lasă să se înţeleagă că ştiinţele cognitive vor 

juca un rol important, încă insuficient înţeles azi, în societatea informatizată, care, 
în dezvoltarea cu o viteză de neimaginat acum câteva zeci de ani a informaticii, se 
prefigurează a-şi intra în drepturi depline încă de la începutul mileniului III. Un 
2  Votul în acest Consiliu estre secret. Ca în toate asemenea procedee de vot, nu se ştie cine a votat pro sau contra 
unei decizii, decât în cazurile extreme, care de fapt îi nominalizează pe participanţi: sau toţi pentru, sau toţi contra. 
Lista numelor celor care prin votul lor a adus un prejudiciu cu bătaie lungă societăţii româneşti, cuprins azi în acte 
de arhivă, va rămâne în istorie ca un document de referinţă.
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exemplu privind atenţia pe care anumite ţări o acordă acestui domeniu este decizia 
Ministerului Învăţământului Superior şi al Cercetării din Franţa de a inaugura la 
Lyon, începând cu anul 1988, activităţiile unui Institut de Ştiinţe Cognitive, pentru 
care s-au alocat 42 milioane franci investiţie.

- Este de amintit situaţia anilor ‚50, când explozia sistemelor de calcul automat 
a găsit omenirea nepregătită cu cadre specializate de informaticieni. Întârzierea 
folosirii lor la nivel corespunzător reprezentând un handicap care a dus la frânarea 
progresului uman. Acest lucru s-a simţit în mod pregnant şi în România când 
profesori de înaltă ţinută ştiinţifică, sesizând viitorul informaticii, au insistat pentru 
introducerea în universităţi a unor discipline şi facultăţi de informatică. Soluţia 
propusă la sfârşitul anilor ‚50 – începutul anilor ‚60 nu a fost aprobată de organele 
abilitate ale statului, argumentându-se faptul că asemenea discipline/facultăţi nu 
există în alte ţări. Astfel, România a pierdut nu numai priorităţi în domeniu, dar a 
avut şi întârzieri în pregătirea de informaticieni ale căror consecinţe se resimt şi azi.

- În concluzie, a neglija azi formarea de cadre cu statut universitar în domeniul 
ştiinţelor cognitive, a respinge ideea pe criterii neclare, a aştepta ca asemenea 
activităţi să devină acute (datorită dificultăţilor mari în pregătirea unor asemenea 
cadre) ar putea echivala pentru societate cu un balast pe care-l va duce cel puţin o 
generaţie şi care poate fi de natură să submineze drastic viitorul naţiunii.

Ţinând seama de cele de mai sus, situându-se pe poziţia novatoare a integrării 
şi explicării unor mijloace mai puţin obişnuite de activitate şi manifestare a 
psihicului uman, facultatea a adoptat o filosofie cu precădere scientistă, bazată pe o 
gândire carteziană, considerând omul, ca şi în practica medicală, integrat în ierarhia 
sistemelor, ca „măsură a tuturor lucrurilor” în cosmos, în mediul în care trăieşte, în 
interacţiunea cu factorii fizici şi biologici ai ecosistemelor.

Pe structura generală a Universităţii Ecologice, misiunea facultăţii la acea dată 
consta în:

1. Extinderea obiectivelor cunoaşterii ecologice cu racordare la ştiinţele 
cognitive, cu precădere ale viului şi ale biofenomenelor neexplicate încă de ajuns de 
către ştiinţe, reprezentând funcţii ecologice şi aparţinând domeniului ecologic.

2. Extinderea sub aspectele de mai sus, a educaţiei ecologice şi a ecologiei 
spirituale. Pregătirea de intelectuali capabili să educe generaţiile mileniului III, 
asigurând convergenţa între spiritualitate şi gândirea supertehnicizată, dominată de 
informatică şi robotică.

3. Contribuţia la crearea de ştiinţă ecologică, cu precădere a celei derivate din 
analiza fenomenologică şi explicarea fenomenelor generate de biocâmpuri; aplicarea 
benefică a rezultatelor în ansamblul activităţilor ecologice practice.

4. Efectuarea de servicii consecutive cu caracter aplicativ ale cercetărilor 
menţionate la punctul 3.

Realizarea obiectivelor misiunii presupune:
a. Oferirea unei bune pregătiri ştiinţifice clasice tinerilor care vor să devină 
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specialişti în psihologie, ştiinţe socio-umane, pedagogie, scop exprimat prin 
alcătuirea planurilor de învăţământ cu o preponderenţă de aproape 50% ramuri ale 
psihosociopedagogiei clasice;

b. Acţionarea în simbioză cu ramuri specifice, în domeniul biogeofizicii, 
chimiei, biologiei, astronomiei, neurociberneticii, informaticii, sinergeticii (cca. 
15% din planul de învăţământ);

c. Alcătuirea corespunzătoare a fondului de discipline opţionale şi liber 
alese, astfel încât studentul să-şi poată alege căile de aprofundare, prin completarea 
instruirii, fie în direcţia psihosociopedagogiei clasice, fie în revalorizarea şi explicarea 
cu mijloacele ştiinţelor moderne ale efectelor biocâmpurilor, respectiv a perceptelor 
gândirii filosofice străvechi.

***

Prin oferta sa de informare şi instruire, facultatea oferea studenţilor săi 
posibilitatea de a deveni psihologi cu extindere în domenii conexe, putând activa 
ca practicieni, cercetători, profesori de psihologie, sociopedagogi, psihoterapeuţi, 
bioterapeuţi, sinergeticieni, oferindu-le strategii formative de avangardă, posibilitatea 
de a gestiona managementul comportamentului creativ în instituţii cultural-ştiinţifice 
şi administrative (elemente deosebit de importante în stimularea şi creşterea eficienţei 
valorificării resurselor umane).

În cele de mai sus, misiunea facultăţii a fost prezentată în special în legătură 
cu oferta făcută studenţilor. Subliniem însă încă o dată misiunea principală, scopul 
esenţial al instruirii, oferta făcută ţării, naţiunii, sub forma unui semnal responsabil, 
adresat factorilor de decizie, atrăgând atenţia asupra următoarelor:

 - Era informatizată în care au intrat presupune mutaţii în structura psihosocială 
a individului. Şcoala, încă de la nivel preşcolar, trebuie să se alinieze cu calm şi 
luciditate viitorului sistem de educaţie a tineretului, schimbul de mâine al generaţiei 
de azi, să dezvolte aptitudini şi facultăţi pe care copiii potenţial le posedă dar care se 
pierd pe măsură ce avansează în vârstă şi în procesul de acumulare a cunoştinţelor.

A neglija aceste consideraţii, a lăsa lucrurile la voia întâmplării, pe mâna 
amatoristului de tot felul, fără o supraveghere la nivel universitar, ar putea avea 
consecinţe nu îndeajuns evaluabile, dar care ar putea avea ca limită periclitarea 
evoluţiei oricărei organizaţii statale.

Este de menţionat interesul internaţional pe care, în timpul scurt de existenţă, 
facultatea l-a stimulat. Astfel:

 - Centrul de Studii Universitare „Dante Aligheri” a acceptat ca în cadrul 
unei colaborări mai largi cu Universitatea Ecologică, să deschidă la Roma o filială a 
facultăţii.

 - Instituţiile portugheze de profil s-au interesat de cercetările în domeniu. În 
ianuarie 1995 Universidade Nova din Lisabona a invitat un cadru didactic al facultăţii 
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care a ţinut o prelegere la Universitate, o conferinţă la Centrul de Cultură „Casa 
d’Algrave” din Lisabona şi a dat un interviu la posturile portugheze de televiziune.

S-au iniţiat tratative de colaborare între Universitatea Ecologică Bucureşti 
(U.E.B) cu Universidade Moderna din Lisabona (Facultatea de Ştiinţe ale Sănătăţii).

Obiective strategice

Facultatea avea ca obiective pregătirea de specialişti în ştiinţele cunoaşterii, 
de largă deschidere în îndrumarea şi educarea corespunzătoare a tinerei generaţii în 
spiritul celor menţionate în paragraful anterior.

În domeniul de învăţământ, obiectivele apar ca o necesitate, derivând şi din 
observarea în ultimii ani a impactului cu unele conotaţii negative, pe care, în trecerea 
de la o restricţie maximă la o liberalizare maximă a informaţiei, îl are asupra unor 
segmente ale populaţiei, în special tineri, prin preluarea necritică a informaţiilor 
obţinute din:

· abundenţa literaturii cu înveliş ezoteric-mistic, cu conţinut rămas la nivel 
preştiinţific de interpretare a fenomenelor din natură corespunzător vremurilor în 
care teoriile şi practicile cuprinse au fost create;

· şcoli în care se învaţă diferite practici ezoterice, care duc la limitarea gândirii, 
legându-i pe participanţi, într-un fel sau altul, de persoane cu diferite titulaturi 
(mentor, guru) şi de „jurăminte” care le frânează personalitatea şi liberul arbitru.

Unele din aceste practici, conţinând stări de reverie şi extaz, stimulând şi 
„legitimând” diverse forme de evaziune din realitate, au un dublu impact negativ: 
pe de o parte îndepărtează pe practicanţi de preocupările privind fenomenele 
ecologice şi cele de protecţie, prevenire şi predicţie a degradării mediului, în 
ansamblul educaţiei ecologice; pe de altă parte, orientează valorificarea potenţialului 
intelectual-profesional al tinerilor spre direcţii, modalităţi facile, departe de rigorile 
profesionalizării în pragul mileniului III.

Planul de învățământ

Se prezintă în continuare ultimul Plan de Învăţământ (admitere 1997), aşa 
cum a fost el respins prin Hotărârea C.N.E.A.A. din luna mai 1998.

     UNIVERSITATEA ECOLOGICĂ BUCUREŞTI
FACULTATEA DE PSIHOLOGIE ŞI ŞTIINŢE COGNITIVE    
 Aprobat DECAN

Prof. univ. dr. ing. Alexandru Măruţă
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PLAN DE ÎNVĂŢĂMÂNT
ADMITERE 1997

Studenţii trebuie să obţină minim 240,0 credite după cum urmează:
Discipline obligatorii 192,0
Discipline opţionale  39,0
Discipline liber alese   9,0

(facultative)
C – ore curs; Cp – ore curs practic; L – ore lucrări practice; S – seminar; 

P – ore proiect;
Si – ore studiu individual; Cr – credite; F – forma de evaluare; Sr – 

semestrul recomandat.

DISCIPLINE OBLIGATORII

Semestrul I (14 săptămâni) C S L P Si Cr F

10001 Cunoaştere şi ştiinţă 2 - - - 3 3,5 E

10002 Antropologie şi 
antropogeneză 1 2 1 - - 3 3,5 E

03220 Biologie 1 2 - 1 - 4 4,0 V

11050 Fundamentele 
psihologiei

2 1 - - 4 4,5 V

10004 Modele educaţionale 1 2 1 - - 3 3,5 V

02250 Statistică matematică 1 2 - - 3 3,5 E

10061 Limbă străină de 
specialitate 1

- 2 - - 2 2,0 C

11 7 1 - 22 24,5

Semestrul 2 (14 săptămâni) C S L P Si Cr F

10003 Antropologie şi 
antropogeneză 2 2 1 - - 3 3,5 E

03221 Biologie 2 2 - 1 - 3 3,5 E

11051 Fundamentele 
psihologiei 2 2 1 - - 4 4,0 E

10005 Modele educaţionale 2 2 1 - - 4 4,0 E

09001 Anatomie şi fiziologie 2 2 - - 4 4,5 V

10045 Istoria psihologiei 2 - - - 3 3,5 V
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10062 Limbă străină de 
specialitate 2 - 2 - - 2 2,0 C

10070 Practică 1 60 ore - - - 30 ore 2,5 C

12 7 1 - 23 27,5

Semestrul 3 (14 săptămâni) C S L P Si Cr F Condiţionări

10006 Istoria culturii şi 
civilizaţiilor 1 2 - - - 3 3,0 V 10001

11054 Introducere în 
sociologie 1 2 1 - - 3 4,0 E -

11056 Pedagogie generală 1 2 1 - - 4 4,0 E 10005 & 
11051

11058 Logică 2 1 - - 3 3,5 E -

11059 Psihologie preşcolară 
şi şcolară 1

2 1 - - 3 4,0 E

10005 & 
11051

11061 Psihologie
experimentală 1 1 - 1 - 4 3,5 V 11051

12070 Informatică 1 1 - 1 - 3 3,0 V 02250

12 4 2 - 23 25,0

Semestrul 4 (14 săptămâni) C S L P Si Cr F Condiţionări

10007 Istoria culturii şi 
civilizaţiilor 2 2 1 - - 3 3,0 E 10001

11055 Introducere în 
sociologie 2 2 1 - - 4 4,0 E

10005 & 
11051

11057 Pedagogie generală 2 2 1 - - 4 4,0 E 10005 & 
11051

11060 Psihopedagogie 
preşcolară şi şcolară 2 2 1 - - 4 4,0 E

10005 & 
11051

11062 Psihologie
experimentală 2 2 - 1 -- 4 4,0 E 10051

12071 Informatică 2 1 - 1 - 3 3,5 E 02250

60 ore - - - 30 ore 2,5 C

11 4 2 - 22 25,0
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Semestrul 5 (14 săptămâni) C S L P Si Cr F Condiţionări

11071 Psihopedagogia 
creativităţii 2 1 - - 4 4,0 E 11060

11065 Psihologie socială 1 2 1 - - 4 4,0 E 10055 & 
11060

11067 Psihanaliză 1 2 1 - - 4 4,0 V 11051 & 
11062

10010 Neuropsihologie / 
neurocibernetică 1 2 1 - - 4 4,0 E

09001 & 
12071

10012 Psihotronică 1 2 - 1 - 3 4,0 V 10023

10027 Orientare şcolară şi 
profesională

2 - - - 3 3,0 V 11060

12 4 1 - 22 23,0

Semestrul 6 (14 săptămâni) C S L P Si Cr F Condiţionări

11076 Metodica predării 
psihologiei

2 1 - - 3 4,0 E 10005 & 
11051 & 
11062

11066 Psihologie socială 2 2 1 - - 3 4,0 E 10055 & 
11060

11068 Psihologia muncii 2 1 - - 3 4,0 E 11051 & 
10005

10011 Neuropsihologie / 
neurocibernetică 2

2 1 - - 3 4,0 E

09001 
&12071 & 
11051

10013 Psihotronică 2 2 - 1 - 3 4,0 E 10023

10015 Filozofie 2 - - - 3 3,0 C 11058

03223 Ecologie 2 - - - 2 2,5 C 03222

11067 Practică pedagogică 60 ore - - - 15 ore 2,5 C

14 4 1 - 20 28,0

Semestrul 7 (10 săptămâni) C S L P Si Cr F Condiţionări

10016 Psihodiagnostic 2 - 1 - 3 4,0 E 11051 & 
11067

11069 Psihologie specială (a 
deficienţei)

2 1 - - 4 4,0 E

11051 & 
11060 & 
11067
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11039 Psihopatologie şi 
psihiatrie 2 1 - - 3 3,5 E

11051 & 
11067

11070 Psihologia vârstelor 2 1 - - 3 4,0 C 11060

11063 Sociologia crizelor 1 2 - - - 3 3,5 E 11055

02251 Psihologia 
organizaţiilor şi 
managerială 1 - - 3 3,0 C

11057 & 
11066 
&11072

11 4 1 - 19 22,0

Semestrul 8 (12 săptămâni) C S L P Si Cr F Condiţionări

10017 Psihoterapie 2 1 - - 3 4,5 E 11051

11064 Sociologia crizelor 2 2 - - - 3 3,0 E 11051

10019 Psihologie cognitivă 2 - - - 3 3,0 E 11051

10020 Deontologie 2 - - - 3 3,0 C

10037 Metodologia cercetării 
psihopedagogice

2 1 - - 3 3,5 C 11051

10 2 - - 15 17,0

În semestrele 7 şi 8 sunt alocate 30 ore/semestru, în afara orelor din planul 
de învăţământ, pentru elaborarea lucrării de licenţă.

DISCIPLINE OPŢIONALE
Semestrul 1

C S L P Si Cr F

10021 I n t e l i g e n ţ ă 
artificială 1

2 1 1 - 2 3,0 C

10022 Biogeofizică 1 2 - 1 - 2 3,0 C

2
(2)

1
(-)

1
(1)

- 2 3,0

Observaţie: Se va alege o disciplină
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Semestrul 2
C S L P Si Cr F

10024 Inteligenţă 
artificială 2

2 - 1 - 2 3,0 E

10023 Biogeofizică 2 2 - 1 - 2 3,0 V

2 - 1 - 2 3,0

Observaţie: Se va alege o disciplină
Semestrul 3 C S L P Si Cr F Condiţionări

10048 Biodetecţie 1 2 1 - - 2 3,0 V 02250

10026
03222

Psihologie 
transpersonală
Biologie 3

2
2

1
-

-
1

-
-

2
2

3,0
3,0

V
V

10051
03221

2 - 1 - 2 3,0

Observaţie: Se vor alege două discipline
Semestrul 4 C S L P Si Cr F

10027 Ecosofie 2 1 - - 2 3,0 V -

10028 Biofizică 2 - 1 - 2 3,0 V 03221

2
(2)

1
(-)

1
(1)

- 2 3,0

Observaţie: Se va alege o disciplină

În semestrele 5-8 se vor studia, la alegere, disciplinele din modulul A sau 
B (acelaşi modul în toate cele patru semestre)

Semestrul  
5 Modul A C S L P Si Cr F Condiţionări

10029 Psihoterapia 
vorbirii

2 1 - - 2 3,0 V
11051& 10005

10030
11080

Socioantropologie
Psihologie juridică 
1

2
2

1
1

-
-

-
-

2
2

3,0
3,0

V
V

10003
11051 & 10005

4 2 - - 4 6,0

Observaţie: Se vor alege două discipline
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Modul B C S L P Si Cr F

10031 Elemente de 
educaţie naturistă 1 2 - 1 - 2 3,0 V 11023&03222

10033
11035

Doctrine spirituale 1
Tehnici 
psihosomatice 1

2
1

1
-

-
2

-
-

2
2

3,0
3,0

V
V

10001
03222&10051
& 11023

4
(3)

1
(1)

1
(2)

- 4 6,0

Observaţie: Se vor alege două discipline

Semestrul 
5 Modul A C S L P Si Cr F Condiţionări

10032 Psihanaliză 2 2 1 - - 2 3,0 E 11051&10062

10078
11073

Psihologia 
personalităţii
Psihologia familiei

2
2

1
1

-
-

-
-

2
2

3,0
3,0

E
E

10051
11051

4 2 - - 4 6,0

Observaţie: Se vor alege două discipline

Modul B C S L P Si Cr F Condiţionări

10032 Elemente de educaţie 
naturistă 2 2 1 - - 2 3,0 V 11023&03222

10034

11036

Doctrine spirituale 2

Tehnici psihosomatice 2

2

1

1

-

-

2

-

-

2

2

3,0

3,0

V

V

03225&11062
& 10031
03220&10051
& 10023

4
(3)

1
(1)

1
(2)

- 4 6,0

Observaţie: Se vor alege două discipline
Semestrul 
5 Modul A C S L P Si Cr F Condiţionări

10038 Psihologie clinică 2 - 1 - 2 3,0 C 11068

10079
11074

Psihologia sportului
Axiologie şi estetică

2
2

1
1

-
-

-
-

2
2

3,0
3,0

C
C

11051
11051

4
(4)

1
(2)

1
(-)

- 4 6,0

Observaţie: Se vor alege două discipline
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Modul B C S L P Si Cr F Condiţionări

10040 Tehnici de amplificare a 
aptitudinilor creative 1 2 - 1 - 2 3,0 V

10036&03221 
& 10032

10018

11038

Fenomene 
energoinformaţionale 
neconvenţionale
Psihologie clinică

2

2

1

-

-

1

-

-

2

2

3,0

3,0

V

V

10023

11068

4
(4)

1
(-)

1
(2)

- 4 6,0

Observaţie: Se vor alege două discipline

Modul A C S L P Si Cr F Condiţionări

10042 Psiholingvistică 2 - - - 2 3,0 E 11051

11074

11075

Sinergetică, 
biopsihoenergetică
Psihologia artelor

2
2

1
1

-
-

-
-

2
2

3,0
3,0

E
E

11051
11051

Observaţie: Se vor alege două discipline

Modul B C S L P Si Cr F Condiţionări

10041 Tehnici de 
amplificare a 
aptitudinilor creative 
2 2 - 1 - 2 3,0 E

10036&03221 
& 10032

10018

11044

Sinergetică, 
biopsihoenergetică
Energetica formelor

2
2

1
1

-
-

-
-

2
2

3,0
3,0

E
E

10023
10023&03221

4
(4)

2
(1)

-
(1)

- 4 6,0

Observaţie: Se vor alege două discipline

DISCIPLINE LIBER ALESE (facultative)
C S L P Si Cr F Sr Condiţionări

11052 Iniţiere în 
psihopedagogie 1 1 2 - - 2 2,5 C 1 -

03224 Chimie 1 - 1 - 2 2,5 C 1 -
04340 Educaţie fizică şi 

sport 1 - - 2 - 1 1,5 V 1 -
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11053 Iniţiere în 
psihopedagogie 2 2 2 - - 2 2,5 C 2 -

03225 Biochimie 1 - 1 - 2 2,5 C 2 -
04341 Educaţie fizică şi 

sport 2 - - 2 - 1 1,5 V 2 -
10025 Astronomie, 

cosmologie, 
astrologie 2 1 - - 2 2,5 V 3 02250

10008 Istoria religiilor 1 2 - - - 2 2,5 C 3 10023 & 03224
10063 Limbă străină I, 3 - 2 - - 2 2,0 C 3 10062
10064

Limbă străină I, 4
- 2 - - 2 2,0 C 4

-
10009

Istoria religiilor 2
2 - - - 2 2,5 C 4

-

10049 Biodetecţie 2 1 - 2 - 2 2,5 C 4 10023 & 03224

10065 Limbă străină II, 1 - 2 - - 2 2,0 C 5 -
1006

Limbă străină II, 2
- 2 - - 2 2,0 C 6

-
10059

Psihotronică 3
2 1 - - 2 2,5 V 7 10013

10051
Doctrine spirituale 3

2 - - - 2 2,5 V 7 10034
10052 Doctrine spirituale 4 2 - - - 2 2,5 V 8

EXAMENUL DE ABSOLVIRE

Studenţii care au promovat examenele anului IV şi au numărul necesar de 
credite pentru absolvire (240 de credite) sunt obligaţi să susţină la Universitatea 
Ecologică examenul de absolvire care cuprinde trei discipline, pentru care se va face 
pregătire intensivă în semestrul 8.

Nota minimă de promovare a fiecăruia dintre cele trei examene este 5 (cinci).
Studenţii sunt obligaţi ca la termenul stabilit să predea proiectul de diplomă 

cu referatul conducătorului de proiect.
Calitatea de absolvent al Facultăţii este obţinută numai de studenţii care 

promovează toate cele trei examene în condiţiile anterior menţionate într-una din 
sesiunile de examene special organizate şi care predau proiectul lucrării de licenţă 
cu referatul favorabil al cadrului didactic conducător de proiect.

Disciplinele incriminate şi cadrele didactice titulare ale 
acestora

a. Disciplinele incriminate (care n-au mai apărut în forma autorizată 
provizoriu), sunt, în ordine: obligatorii: antropologie şi antropogeneză; biologie; 
logică; introducere în sociologie; psihotronică; orientare şcolară şi profesională; 
filozofie; ecologie; sociologia crizelor; deontologie; opţionale: inteligenţă 
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artificială; biogeofizică; psihologie transpersonală; biodetecţie; ecosofie; 
biofizică; socioantropologie; elemente de educaţie naturistă; doctrine spirituale; 
tehnici psihosomatice; tehnici de amplificare a aptitudinilor creative; fenomene 
energoinformaţionale neconvenţionale; sinergetică; bio şi psihosinergetică; energia 
formelor; liber alese (facultative): iniţiere în psihopedagogie; chimie şi biochimie; 
astronomie, cosmologie, astrologie; istoria religiilor.

b. Cadrele didactice titulare (în ordine alfabetică, a gradului universitar 
şi profesional): Acad. prof. univ. dr. Constantin Bălăceanu Stolnici; acad. şt. med. 
dr. Victor Săhleanu (†); prof. univ. dr. Nicolae S. Dumitru; prof. univ. dr. ing. 
Dolphi Drimer; prof. univ. dr. preot Constantin Galeriu (†); prof. univ. dr. Mărioara 
Godeanu; prof. univ. dr. Stoica Godeanu; prof. univ. dr. ing. Alexandru Măruţă; prof. 
univ. dr. Ion Mânzat; conf. univ. dr. Gheorghe Constandache; conf. univ. dr. Gabriel 
I. Năstase; conf. univ. dr. Dan Seracu (†); lect. Univ. Ionescu Lia; dr. ped. Ioan 
Jinga; dr. biolog Eleonora Luca; psih. Veronica Bârlădeanu; psih. Dr. Nicolae Lupu; 
dr. ing. Florin Munteanu; dr. ing. Alexandru Pap; dr. mat. Irina Predeanu; dr. ec. 
Paul Ştefănescu; ing. Marius Alexandrescu; ing. Gheorghe Cristescu; ing. Felicia 
Munteanu; ing. Leontina Studineanu.

Primele două serii de absolvenţi
Au avut şansa să parcurgă conţinutul esenţial, neconvenţional al facultăţii, 

un număr de 150 studenţi, care au depus jurământul deontologic în anul 1998. Dintre 
aceştia un număr impresionant s-a remarcat în activităţile profesionale ulterioare, 
câţiva, şi anume: Balici Nadina, Bădoi Carmen, Băducu Marinela, Beldiman Marie 
Luise, Doboş Alexandru, Constantin Drăgan, Dan Lungu, Beatrice Ana Niculiţă, 
Putere Elisabeta, unii dintre ei fiind reţinuţi chiar în activităţile Centrului de Cercetări 
sau în alte activităţi conduse de autori. 

Cercetarea ştiinţifică
Organizare
Sub aspectul cercetării ştiinţifice, în paralel cu activităţile de învăţământ 

(ale cadrelor didactice, personalului de cercetare, a studenţilor în cadrul cercurilor 
ştiinţifice studenţeşti, respectiv în cadrul laboratoarelor facultăţii cu ocazia pregătirii 
examenului de licenţă), se desprind următoarele trei direcţii de activitate:

· studii şi cercetări privind integrarea organică a domeniului „ştiinţelor 
cognitive şi psihosociale” în diversele ramuri teoretico-aplicative ale ştiinţelor 
ecologice;

· studiul impactului tranziţiei la „societatea informatizată” asupra ecologiei 
spirituale;

· studii interdisciplinare pentru realizarea unui model informaţional optim al 
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activităţilor în domeniul ştiinţelor cognitive.
Cercetarea ştiinţifică a fost organizată în conformitate cu prevederile cartei 

Universităţii Ecologice, a Regulamentului de organizare şi funcţionare a cercetării 
şi s-a desfăşurat în cadrul Centrului de Cercetări Biogeofizice în coordonarea 
administrativă a Departamentului Cercetării Ştiinţifice al Universităţii Ecologice şi 
sub conducerea ştiinţifică a cadrelor didactice ale facultăţii.

Tematica

În domeniul profilului facultăţii, direcţiile abordate în cercetarea ştiinţifică 
sunt relativ noi. Ca urmare, iniţierea unor asemenea preocupări are o nuanţă de urgenţă, 
şi a constituit, ca toate numeroasele probleme legate de organizarea procesului de 
învăţământ, prioritate în perioada de structurare a facultăţii, o preocupare atentă din 
partea conducerii acesteia şi a unor titulari de disciplină, ceea ce a şi făcut posibilă 
formarea unor direcţii de cercetare cu caracter prioritar menţionate mai jos:

- studii teoretice şi verificări experimentale privind energiile subtile, 
comportamentul fiinţelor vii în ambianţa, cu ecosistemul, interinfluenţa între individ 
şi biotop;

- studii şi dezvoltări teoretice privind corelaţiile dintre câmpurile energetice şi 
biocâmpuri, cu găsirea posibilităţilor de descriere similară a lor, prin procedee fizico-
matematice adecvate;

- cercetări privind posibilitatea dirijării pe asemenea căi a tendinţelor ecologice 
benefice;

- elaborarea şi testarea unor metode psihopedagogice, axate pe anticiparea 
mutaţiilor psihocognitive, modele adaptate pentru diverse forme şi trepte educaţionale 
formative (începând cu treapta preşcolară, şcoala generală etc.);

- studii privind folosirea biorezonanţei în vederea ameliorării condiţiilor de 
mediu şi a calităţii apelor;

- studii privind crearea de dispozitive şi aparatură de măsurare şi de lucru în 
biogeofizică, prin a căror finalizare şi fabricaţie să poată fi asigurată autofinanţarea 
cercetării fundamentale proprii şi dezvoltarea bazei materiale;

- influenţa câmpurilor generate de forme geometrice şi culorilor asupra 
vegetalelor. Biologia, anatomia şi biochimia plantelor în procesul germinaţiei, 
creşterii, dezvoltării.

- comunicarea în domeniul viului; informaţia biologică.
- influenţa câmpurilor generate de formele geometrice asupra cristalizării apei 

în diferite zone geografice; apa ca sistem de transmitere a informaţiei în organisme.
- studii asupra efectelor practicilor energetice folosite de civilizaţiile străvechi 

asupra sistemului energetic al fiinţei umane şi asupra mediului.
- studii complexe asupra condensatoarelor biologice şi asupra posibilelor lor 
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aplicaţii practice.
În cadrul tematicii menţionate cercetarea ştiinţifică abordează domenii 

fundamentale şi aplicative.

Cursuri de iniţiere profesională şi cadre didactice 
aferente

În cadrul Centrului de Cercetări Biofizice au fost organizate cursuri de iniţiere 
profesională în legătură cu tematica cuprinsă în cadrul Planului de Învăţământ al 
facultăţii, respectiv a Centrului de Cercetări. Planul de Învăţământ al acestor cursuri 
şi cadrele didactice aferente sunt:

Biosinergetica (prof. univ. dr. ing. Alexandru Măruţă; conf.univ.dr. Gabriel 
I. Năstase); Introducere în energetica viului (prof.univ.dr. ing. Alexandru Măruţă); 
Anatomie şi fiziologie (med.psih. Nadina Balici; med. Cristian Lungu Solomonescu; 
George Boţic; Mircea Costinescu); Masajul pe trasee energetice, magnetoterapia 
şi cromoterapia (ing. Gheorghe Cristescu); Masajul virtual (dr.ing. Alexandru Pap; 
psih. Beatrice Niculiţă); Masajul reflexogen (dr.ing. Alexandru Pap); Energetica 
formelor şi filoterapia (prof.dr. Mărioara Godeanu); Cristaloterapia (conf.univ.dr. 
Dan Seracu (†); filolog Getta Vilău); Masajul terapeutic (ing. Leontina Studineanu 
şi asistenţii psih Constantin Drăgan, as.med.pr. Mihaela Predescu); Biodetecţia 
(prof.univ.dr.ing. Alexandru Măruţă).

Dintre absolvenţii cursurilor care s-au remarcat ulterior cu aptitudini 
aparte şi care au devenit colaboratori apropiaţi ai Centrului de Cercetări, 
menţionăm pe: medicii George Boţic, Mircea Costinescu, Gheorghe Neagoe 
şi Szanto Ecaterina, economist Elena Rizoiu, ing. Monica Eliescu, filolog 
Getta Vilău, prof. Doina Ţintoşan, as. med. Mihaela Predescu, iar Dumitru 
Căuş, Elena Drăgan, Anca Nuţu şi Alexandrina Stumbea, cu alte profesiuni.                                                                                                                                      
                                                                                                                                                                                                                                             
 În urma răspunsului primit de la C.N.E.A.A., academicianul prof.univ.dr. 
Constantin BĂLĂCEANU STOLNICI, președintele societății ”Ateneul român” 
(fondată în anul 1865) și prof.univ.dr.ing. Alexandru MĂRUȚĂ au reacționat printr-
un memoriu adresat conducerii C.N.E.A.A.
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Către,
C.N.E.A.A.

MEMORIU

Am luat cunoştinţă din Hotărârea de Guvern nr. 568/16.08.1995 că Facultatea 
de Ştiinţe Cognitive şi Parapsihologie a Societăţii Ateneul Român – Universitatea 
Ecologică nu face parte din anexa 1 a facultăţilor care au primit avizul de funcţionare 
provizorie, iar din adresa nr. 36340/ 15.08.1995 a Ministerului Învăţământului, că 
această secţie nu este cuprinsă nici în lista celor care, cu acordul C.N.E.A.A. şi 
prin Ordinul nr. 4621/1995 a Ministerului Învăţământului, urmează a fi reanalizate 
inclusiv prin vizită, în luna octombrie 1995.

Din raportul C.N.E.A.A. privind Facultatea de Ştiinţe Cognitive şi 
Parapsihologie obţinut oficial la data de 07.08.1995, rezultă motivele care au stat la 
baza deciziei de a propune neacordarea avizului de funcţionare provizorie.

Considerăm că argumentele care au stat la baza neautorizării sunt lipsite de 
conţinut, nu sunt sprijinite de documente şi fac apel în anumite cazuri la date care 
nu au făcut parte din dosarul de autoevaluare şi nici nu au fost solicitate ulterior de 
C.N.E.A.A.

Obiecţiile noastre în legătura cu motivaţia neautorizării Facultăţii de Ştiinţe 
Cognitive şi Parapsihologie sunt cuprinse în anexa 1 la prezentul memoriu.

În cadrul audienţelor repetate solicitate de reprezentanţii facultăţii la 
C.N.E.A.A. (ianuarie-mai 1995), a rezultat din discuţiile avute cu preşedintele 
C.N.E.A.A. domnul Prof. Univ. Dr. Ioan Mihăilescu şi cu Secretarul C.N.E.A.A. 
domnul Prof. Univ. Dr. Paul Sterian că obiecţiile Comisiei de Ştiinţe Sociale se 
refereau la Planul de Învăţământ, care, aşa cum rezultă din chiar denumirea facultăţii 
nu îşi are echivalentul în peisajul obişnuit al învăţământului superior din ţară şi din 
străinătate.

Reprezentanţii facultăţii au solicitat o discuţie cu comisia de evaluare în 
vederea clarificării anumitor probleme, manifestându-se deschiderea către eventuale 
modificări, chiar a unor standarde, aşa cum, de altfel, C.N.E.A.A. a mai procedat cu 
alte facultăţi supuse autorizării.

În ideea de a veni în întâmpinarea soluţionării problemelor legate de această 
facultate, s-au structurat unele modificări în conţinutul planului de învăţământ care au 
fost prezentate de reprezentantul facultăţii domnul Prof. Univ. Nicolae S. Dumitru, 
Preşedintele C.N.E.A.A., domnul Prof. Univ. Dr. Ioan Mihăilescu care a apreciat 
pozitiv aceste propuneri.

Documentaţia corespunzătoare şi înregistrată cu nr. 2015/15.05.1995 a 
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fost depusă la C.N.E.A.A., dar, ţinând seama că din Raportul C.N.E.A.A. privind 
Facultatea de Ştiinţe Cognitive şi Parapsihologie rezultă că decizia Comisiei de 
Ştiinţe Sociale de neacordare a autorizaţiei de funcţionare provizorie a fost luată la 
data de 31.10.1994, este limpede că demersurile noastre au fost inutile, deoarece nu 
au fost luate în discuţia Comisiei de Ştiinţe Sociale.

Ne exprimăm regretul că membrii Comisiei de Ştiinţe Sociale nu au avut 
curiozitatea de a încerca cel puţin o discuţie în legătură cu facultatea care propune 
investigarea ştiinţifică a unui domeniu care intră din ce în ce mai mult în sfera 
cotidianului, şi care, prin modificările propuse prin documentaţia suplimentară 
depusă la C.N.E.A.A., se situează în domeniul ştiinţelor psihologice, pedagogie şi 
sociologie.

 Credem că şi numai numele marcante ale unor mari oameni de ştiinţă şi 
cultură ai României care fac parte din personalul didactic al acestei facultăţi, ar trebui 
să constituie motivul reanalizării, inclusiv prin vizită, deci prin contact nemijlocit, a 
acestei facultăţi.

Întrucât considerăm că toate criteriile generale din Legea nr. 88/1993, sunt 
îndeplinite de Facultatea de Ştiinţe Cognitive şi Parapsihologie, îndeplinirea 
criteriului referitor la planul de învăţământ, neputând fi decisă în afara unei discuţii 
de principiu cu marile personalităţi care au participat la fundamentarea sa, vă rugăm 
să aveţi în vedere şi documentaţia suplimentară depusă la C.N.E.A.A. şi să aprobaţi 
reanalizarea, prin vizitarea Facultăţii de Ştiinţe Cognitive şi Parapsihologie.

PREŞEDINTE,       DECAN,
Societatea „Ateneul Român”
Acad. Dr. Constantin Bălăceanu Stolnici Prof. Dr. Ing. Măruţă Alexandru
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OBIECŢII
Privind C.N.E.A.A. pentru

Facultatea de Ştiinţe Cognitive şi Parapsihologie

Personalul didactic nu îndeplineşte cerinţele legale pentru ocuparea posturilor 
didactice (art. 20, al. 2);

Conform datelor din dosarele cadrelor didactice, acestea îndeplinesc în 
totalitate cerinţele legale pentru ocuparea posturilor didactice. O vizită a Comisiei la 
facultate ar fi lămurit problema şi ar fi evitat această afirmaţie.

Facultatea nu are cel puţin 70% din posturi constituite conform normelor 
legale, acoperite cu cadre didactice titularizate în învăţământul superior după normele 
legale.

Posturile didactice au fost constituite conform metodologiei Ministerului 
Învăţământului, fapt prezentat şi în Raportul de autoevaluare (pag. 27), după cum 
urmează:

Denumirea funcţiei Norma didactică
(nr. ore convenţionale/săptămână)
Profesor 6-8 (din care 3 ore medii efective de predare)
Conferenţiar 8-10 (din care 3 ore medii efective de predare)
Şef lucrări (lector) 10-12 (din care 2 ore medii efective de predare)
Asistent 12 (lucrări practice, seminarii)
Preparator 4 (lucrări practice, seminarii)

cu precizarea, cuprinsă în metodologie, a posibilităţii depăşirii normei didactice 
cu maxim 100 de ore/an pentru anumite speciale.

Aşa cum rezultă din Raportul de autoevaluare, din 11 posturi didactice 
constituite conform metodologiei de mai sus, 72,8% (8 posturi) sunt constituite din 
cadre didactice atestate în învăţământul superior. Statutul de funcţii al facultăţii, 
anexat la Raport, confirmă această situaţie.

Facultatea nu are cel puţin 30% cadre didactice cu grad de profesor sau 
conferenţiar, angajate cu norma de bază sau cu statut de cadru didactic asociat (art. 
20, al. 3).

Conform statutului de funcţii, normele didactice a 3,5 posturi din cele 11 (adică 
32%) sunt ocupate de cadre didactice având gradul de profesor sau conferenţiar (6 
profesori şi conferenţiari, dintre care 3 cu norma de bază în facultate).
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Instituţia nu respectă prevederile legale, (art. 32, al. 1), conform cărora cadrul 
didactic, cu funcţia de bază într-o instituţie de învăţământ public sau particular poate 
efectua activităţi didactice prin asociere la alte instituţii de învăţământ superior, 
indiferent de forma de angajare, până la cel mult echivalentul unei norme didactice;

Neîndeplinirea acestui standard nu ar merita să fie comentată întrucât, 
respectivul articol a fost abrogat prin decizia Curţii Constituţionale. Cu toate acestea, 
numărul de ore efectuate de aceleaşi persoane, conform declaraţiilor pe proprie 
răspundere ale acestora şi care pot fi consultate la sediul facultăţii, se încadrează în 
prevederile art. 32, al. 1.

Cadrele didactice nu au făcut prin declaraţie scrisă, conducătorului instituţiei 
în care au funcţia de bază, precum şi rectorilor instituţiilor la care sunt asociaţi, 
numărul orelor didactice prestate prin asociere (art. 32, al. 2).

Vezi şi menţiunea de la paragraful precedent privind decizia Curţii 
Constituţionale. Îndeplinirea prevederilor art. 32, al. 2 rezultă din declaraţiile pe 
propria răspundere ale cadrelor didactice, existente la sediul facultăţii.

Programele analitice ale disciplinelor de studiu răspund aceloraşi cerinţe ca şi 
planurile de învăţământ naţional (art. 21, al. 2).

Modul în care au fost întocmite programele analitice este tratat la cap. III. 2. 
2. din Raportul de autoevaluare (pag. 36-37 din Raport). Programele analitice nu 
au făcut obiectul unor anexe la Raport şi ca urmare, în lipsa consultării lor de către 
Comisie afirmaţia făcută nu are bază reală.

Instituţia (facultatea) nu are laboratoare proprii sau închiriate, cu dotare 
corespunzătoare pentru un an în avans faţă de anul şcolarizat (art. 25, al. 2).

Raportul de autoevaluare nu conţine date care să ducă la concluzia de mai sus. 
Facultatea are laboratoare cu dotare corespunzătoare în conformitate cu prevederile 
art. 25, al. 2.

Facultatea nu are bibliotecă dotată cu sală de lectură şi cu fond de carte propriu 
corespunzător conţinutului disciplinelor predate şi nivelului acestora (art. 25, al. 2 
C).

În Legea 88/1993 problemele de la art. 25 sunt tratate la nivelul instituţiei 
de învăţământ superior şi nu la nivelul facultăţii. Totuşi, facultatea are bibliotecă 
proprie, cu fondul de carte specific, fondul de carte la disciplinele care sunt comune 
şi altor facultăţi este existent în fondul de carte centralizat pe instituţie.

În concluzie Comisia de Ştiinţe Sociale afirmă:
Profilul facultăţii este cel puţin straniu: o asociere bizară între o ştiinţă „dură” 

(cognitismul), care în toate universităţile din lume este concepută ca o specializare 
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postuniversitară, şi o ştiinţă „moale” (parapsihologia) care nu are statut universitar 
nicăieri în Europa şi nici în SUA. Dacă ar fi o facultate „de ştiinţe cognitive” ar trebui 
concepută ca o specializare post-graduală, după obţinerea unei licenţe matematice, 
biologie sau psihologie, iar dacă ar fi o specializare, aceasta ar putea avea un statut 
non-formal sau „şcoală de iniţiere” (Cf. Raport de evaluare, pag. 4).

Din concluzii rezultă că, au fost reţinute de către Comisie misiune aşi 
obiectivele strategice ale facultăţii (cap. II din Raportul de autoevaluare, cu 
completări adresate ulterior direct C.N.E.A.A. înregistrate cu nr. 2015/ 15.05.1995), 
nu sunt reflectate tendinţele pe plan mondial în domeniu şi nici situaţia din ţară. În 
plus afirmaţii ca: „…nu are statut universitar nicăieri în Europa şi nici în SUA” chiar 
dacă ar reflecta realitatea, ar însemna implicit să acceptăm reeditarea unor situaţii 
prin care România a mai pierdut priorităţi în învăţământul superior (vezi situaţia din 
anii ‘50 când, profesori de înaltă ţinută ştiinţifică, sesizând viitorul informaticii au 
insistat pentru introducerea în universităţi a unor facultăţi/discipline de informatică, 
soluţie neaprobată de către organismele abilitate ale statului, dar aplicate ulterior, cu 
deficienţele de rigoare în pregătirea cadrelor, în momentul în care învăţământul de 
profil se generaliza pe plan mondial).

Mai întâi, simbioza dintre ştiinţele „dure” şi cele „moi”, dată fiind evoluţia 
ştiinţelor, se manifestă azi ca tendinţă în toată lumea (vezi de exemplu Planul de 
învăţământ al Facultăţii de Psihologie a Universităţii Bucureşti).

Al doilea: Progresul ştiinţelor şi trecerea la societatea informatizată, către 
care se îndreaptă omenirea, fac ca palierul „parapsihologic” să capete o importanţă 
deosebită, aşa cum reiese din materialele citate, existente C.N.E.A.A. Din acelaşi 
motiv (al progresului ştiinţelor), termeni ca „parapsihologie”, „paranormal” au devenit 
desueţi. Noi am păstrat acest termen (parapsihologie) în denumirea facultăţii tocmai 
pentru că termenii adecvaţi ştiinţific (psihoinformatică şi ecopsihologie) nu sunt încă 
cunoscuţi de publicul larg, deşi în lumea ştiinţifică de la noi sunt utilizate încă din 
1972 (a existat şi un Buletin de Psihoinformatică, editat sub îngrijirea Acad. Prof. V. 
Săhleanu). Pe de altă parte, chiar în Planul de învăţământ al Facultăţii de Psihologie 
a Universităţii Bucureşti, în anul V, în grupul Curente şi sisteme PSI contemporane 
figurează ca disciplină parapsihologia (denumită impropriu psihotronică, din motive 
pe care nu le cunoaştem, după numele unei Societăţi internaţionale, ce se ocupă cu 
parapsihologia).

Este de menţionat că în Proiectul Pilot UNESCO, în cadrul căruia, în anul 
1994 a fost analizată şi Facultatea de Ştiinţe Cognitive şi Parapsihologie, analiza 
fiind făcută sub conducerea directă a Preşedintei Comisiei UNESCO – SUA care a 
participat la discuţia cu cadrele didactice ale facultăţii) preocupările facultăţii au avut 
aprecieri pozitive.

Faţă de cele de mai sus, apreciem ca nefondate argumentele şi concluziile 
Comisiei de Ştiinţe Sociale a C.N.E.A.A. privind neautorizarea funcţionării provizorii 
a Facultăţii de Ştiinţe Cognitive şi Parapsihologie. Dacă în luarea acestei decizii 
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termenul „parapsihologie” a fost hotărâtor, rugăm să se ia act că suntem de acord să 
analizăm în acord cu Comisia, posibilitatea unei alte titulaturi a facultăţii.

PRINCIPALELE ARGUMENTE PENTRU DOCUMENTUL 
DE AUTOEVALUARE  PRIVIND FACULTATEA „COGNITIVE – 
PARAPSIHOLOGIE” ÎN VEDEREA ACREDITĂRII – MAI 1995 –

DE CE IDENTITATEA DIDACTICO-FORMATIVĂ A FACULTĂŢII SE 
DEFINEŞTE ÎN RAPORT CU SOLICITĂRI MAJORE ALE TRANZIŢIEI LA 

„SOCIETATEA INFORMATIZATĂ”?

1. Strategia finalizării profilului facultăţii şi noul „statut praxiologic” al 
„palierului parapsihologic”

În toamna anului 1993, în sistemul învăţământului nostru superior, în 
cadrul „UNIVERSITĂŢII ECOLOGICE”, s-a trecut de la un proiect cu multe 
necunoscute, la înfiinţarea/funcţionarea primei facultăţi, care înscria în profilul ei şi 
PARAPSIHOLOGIA! Şansa unui asemenea experiment novator, după un an a început 
să fie tratată corespunzător: s-a deschis un „proces auto-instruibil”, de precizare – 
definitivare a profilului acestei facultăţi. Procesul s-a realizat prin implicarea activă 
şi sistematică a unor cadre universitare, oameni de ştiinţă, a studenţilor din anii I şi 
II, a unor personalităţi din ţară şi din străinătate cu realizări remarcabile în domeniul 
bioenergiei/parapsihologiei – sinteza concluziilor fiind, periodic, prezentată Senatului 
Universităţii Ecologice, în primăvara acestui an – 1995.

În acest cadru, s-a elaborat şi testat prima STRATEGIE operaţională de 
finalizare a definirii riguroase a identităţii didactice şi profesional – formative a 
acestei facultăţi, identitate „decodificată” până la stadiul de „Plan de învăţământ” şi 
prin care ea se afirma cu un statut realmente novator şi legitim, în spectrul instituţiilor 
universitare de la noi.

În cadrul acestei strategii „universul parapsihologic” (ca una din anexele 
definitorii ale sistemului didactic-formativ al facultăţii) este abordat şi valorificat, 
nu din unghiul statusului adeseori în planul „terapiilor neconvenţionale”, cât şi 
de aspecte „senzaţionale”. Astfel, integrat, palierul parapsihologic va dobândi şi 
alte semnificaţii şi atribute praxiologice, decât cele menţionate în „Dicţionarul de 
filosofie” (1978), după care acest domeniu include: „fenomenele psihice neobişnuite 
sau care n-au dobândit, încă, o explicaţie ştiinţifică (psihologică sau psihiatrică)”, 
acelea de telepatie (de comunicare extrasenzorială a gândurilor la distanţă), de 
presimţire şi de prezicere neelaborată raţional de acţiuni mecanice la distanţă şi 
altele cu efect „terapeutice”. Ca factor al „axei tranziţiei” la civilizaţiile informatizate 
socio-cosmice, acest „palier” se va impune cu funcţii psiho-cognitive radical noi şi, 
prin generalizarea creativităţii, ele vor deveni funcţii „curent – normale”!
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2. Axele strategiei anunţate şi definirea „segmentului” socio-cultural – formativ, 
în raport cu care se defineşte: sistemul didactic-informaţional şi „nomenclatorul de 
profesiuni” al facultăţii „cognitive-parapsihologie”

„Cheia de boltă” a strategiei enunţate, se compune din trei axe („coordonate”): 
I) „universul PARAPSIHOLOGIC” este definit din perspectiva unei „mutaţii de 180 
de grade”, în raport nu cu trecutul, ci cu VIITORUL civilizaţiei!; II) „Megatendinţele” 
dezvoltării „naturii umane”, sub impactul generalizării CREATIVITĂŢII, în tranziţia 
la „Valul III”; III) Realizarea primelor două „axe” este posibilă numai pe baza unei 
REVOLUŢII în domeniul EDUCAŢIEI şi MANAGEMENTULUI, care devine, 
astfel, un factor STRATEGIC al tranzacţiei la „Valul III”.

De ce sunt importante aceste „axe strategice”? Deoarece „tehnologia” definirii/
optimizării PROFILULUI unei facultăţi (în care se înscrie şi strategia prezentată aici) 
porneşte de la următoarea regulă: a detaşa – preciza, din fluxul proceselor/activităţilor 
sociale, „SEGMENTUL” – sectorul pentru care facultatea în discuţie poate pregăti 
(prin specificul formaţiei sale ştiinţifico-didactice) acel „spectru” de specialişti 
absolut necesari şi „tradiţional”, ci într-o direcţie opusă, din perspectiva mutaţiilor 
impuse, în următoarele două-patru decenii, în praxisul social şi, corespunzător, în 
natura psiho-comportamentului uman – sub impactul tranziţiei la societatea „post – 
industrială – informatizată” („al III-lea Val”, după formula devenită clasică a lui A. 
Töffler).

„FORMULA” acestei strategii se defineşte, concis, astfel: 1. tranziţia la „Valul 
III” operează mutaţii radicale în procesul evoluţiei şi formării fiinţei umane, eliberând 
tocmai ceea ce, timp de milenii, a fost blocat: valorificarea capacităţilor specifice 
fiecărui individ din unghiul creativităţii; 2. în acest cadru mutaţional, fără precedent 
în istoria sociosferei, „universul parapsihologic” va înregistra o maximă solicitare 
şi restructurare, la nivelul fiinţei umane, în funcţie de valorificarea capacităţilor 
creative, specifice fiecărui individ! Astfel, „axa parapsihologică” este solicitată şi 
valorificată din perspectiva unui status radical nou al acestui „univers”, asociat de 
viitorul civilizaţiei.

De reţinut, că în cadrul acestei „formule strategice”, nu se subestimează – 
ignoră, aspectele VALOROASE, din orientarea „tradiţională”, privind domeniul 
parapsihologic. Dar o „opţiune strategică” în edificarea acestei facultăţi – fără 
precedent în învăţământul universitar naţional şi european – fundamentată pe o 
asemenea orientare „tradiţională”, ar risca să ancoreze procesul didactic într-o zonă 
„marginală”, informaţională şi de specializare profesională, tributară, preponderent, 
„zestrei” multimilenare, cu care este dotat acest „universul parapsihologic”.

3. Concluzie
STRATEGIA finalizării profilului facultăţii, din perspectiva pregătirii 

TRANZIŢIEI la „SOCIETATEA INFORMATIZATĂ” („Valul III”) se 
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fundamentează pe un „status praxiologic” radical nou al „palierului/universului 
PARAPSIHOLOGIC” – pe fondul mutaţiilor impuse de această „tranziţie”. În acest 
cadru, praxiologic şi teoretico-prospectiv, palierul parapsihologic se eliberează, 
atât de reducerea sa la funcţii „parcelar-adaptive” (abordate, perfect adecvat 
pentru funcţionarea „segmentului-sectorului” social respectiv). Or, cele trei „axe-
coordonate” menţionate, reprezintă „cheia de boltă” a strategiei în discuţie, tocmai 
pentru că ele conturează „segmentul” optim, în raport cu care această facultate îşi 
poate defini: obiectul specializării sale şi „codul genetic-strategic” al sistemului său 
informaţional-didactic şi formativ (de profesionalizare).

Anii au trecut, iar unii dintre absolvenții Facultății de Științe Cognitive și 
Parapsihologice s-au pierdut în banalul activităților cotidiene, alții și-au înființat 
cabinete de terapii complementare și alternative.

În ceea ce mă privește împreună cu prof.univ.dr.ing. Alexandru MĂRUȚĂ (pe 
20 august a.c. a împlinit venerabila vârstă de 92 de ani), ne-am continuat cercetările 
în domeniul biosinergetic.

Am participat la conferințe internaționale, am realizat invenții brevetate (unele 
dintre ele apreciate și premiate la diferite saloane de invenții interne și internaționale).

Aspectele aplicative prezentate în această lucrare, reprezintă parțial rezultatul 
preocupărilor noastre și pot constitui un argument în explicarea teoriilor elaborate.
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Conf.univ.dr. Gabriel I. NĂSTASE1

Rezumat 

Începând cu anul 1990 guvernele postdecembriste care s-au succedat, 
inițial au intentionat să se implice în restructurarea și modernizarea economiei 
românești, inclusiv a siderurgiei. Din păcate, deciziile ulterioare aveau să 
fie potrivnice nu numai acestui sector strategic de activitate, ci și întregii 
economii.

Cuvinte cheie: economie ; siderurgie ; restructurare ; modernizare ; distrugere ;

Abstract 

Starting with 1990, the succeeding post-decade governments initially 
intended to be involved in the restructuring and modernization of the Romanian 
economy, including the steel industry. Unfortunately, the subsequent decisions 
would have been countering not only this strategic sector but also the entire 
economy.

Keywords: economy; steel industry; restructuring; modernization; destruction;
1  Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”
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Introducere

Începând cu anul 1990 guvernele postdecembriste care s-au succedat au 
intenționat să se implice în restructurarea și modernizarea economiei românești, 
inclusiv a siderurgiei. Din păcate deciziile ulterioare aveau să fie potrivnice nu numai 
acestui sector strategic de activitate ci și întregii economii.

În calitate de jurnalist și ulterior referent de specialitate în cadrul Fondului 
Proprietății de Stat (FPS) și consilier al președinților României Ion Iliescu și Emil 
Constantinescu am analizat involuția sectorului siderurgic și nu numai, încercând, în 
limita competențelor, să informez, atât opinia publică – în calitate de jurnalist –, cât 
și pe cei doi președinți ai României.

Într-un număr anterior al revistei UNIVERS STRATEGIC am publicat un alt 
articol2 referitor la începutul procesului de distrugere a economiei românești inclusiv 
a sectoarelor minier și metalurgic.

Ofensiva distrugerii economiei românești a fost inițiată de asasinii economici 
(pe care eu i-am supranumit „Ocupanții Iudeo Euro Americani”), în complicitate cu 
trădătorii din interiorul României aflați în posturi decizionale importante.

În acest articol, voi menționa, atât apelurile îngrijorătoare pe care le-a făcut 
deseori inginerul Ladislau FRUMOSU, președintele Holding-ului CONEF SA în 
presă și către instituțiile statului, cât și ale altor reprezentanți ai instituțiilor statului 
care au încercat relansarea sectoarelor minier și metalurgic.

Într-un interviu pe care i l-a luat jurnalista Roxana Costache și publicat în 
cotidianul LIBERTATEA (anul V, nr. 999, vineri 23/sâmbătă 24 aprilie 1993, p. 2), 
la întrebarea jurnalistei „Cine dorește distrugerea metalurgiei neferoase?” (care este 
și titlul articolului), Ladislau FRUMOSU a răspuns, clarificând parțial situația de 
atunci a ofensivei asasinilor economici de a distruge acest sector de activitate.

Holding-ul creat de specialistul Ladislau FRUMOSU cu scopul de a restructura 
și moderniza sectorul metalurgic, denumit generic CONEF SA, avea în structura sa 
15 activități comerciale asociate care asigurau atât realizarea unor produse specifice 
metalurgiei neferoase, cât și servicii de cercetare și proiectare de noi tehnologii și 
documentații de execuție, studii de oportunitate, de fezabilitate.

Activitatea holding-ului CONEF SA la acea dată cuprindea și alte activități 
specifice domeniului metalurgiei neferoase pe care Ladislau FRUMOSU le-a 
prezentat în interviul anterior menționat.

Spaima care i-a cuprins pe asasinii economici i-a determinat pe aceștia ca, în 
complicitate cu trădătorii din interiorul țării, să se mobilizeze pentru a distruge acest 
sector strategic al economiei românești.
2  Gabriel I. NĂSTASE, Irina ALBĂSTROIU, Analiza sectorului de minereuri neferoase și a metalurgiei de metale 
neferoase din România în perioada 1990-1995 comparativ cu anul 1989. Revista UNIVERS STRATEGIC, anul 
VIII, nr.1(33), ianuarie-martie, 2018, pp. 54-66.
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Competitivitatea produselor, creșterea performanțelor și parametrilor de 
eficiență productivă a sectorului metalurgiei neferoase era deja mult prea mult 
pentru intențiile dușmănoase ale asasinilor economici de a accepta acest moment de 
relansare economică după 1990.

Recurgându-se la cele mai abjecte metode de luptă (specifice războiului hibrid 
pe care românii nu aveau de unde să-l știe decât peste ani, după 2007, odată cu 
integrarea României în U.E.), Ladislau FRUMOSU avea să fie atacat de Petre Mihai 
Băcanu în cotidianul „România Liberă”. Prin „unealta” Petre Mihai Băcanu, asasinii 
economici doreau cu orice preț să-l „ucidă” profesional pe profesionistul Ladislau 
FRUMOSU (inginer la întreprinderea NEFERAL timp de 33 de ani, director general 
la aceeași întreprindere; expert ONUDI pentru promovarea tehnologiilor moderne 
neferoase în țările nedezvoltate; membru timp de 25 de ani în Consiliul Tehnico-
Științific CAER pentru prelucrarea metalelor neferoase ș.a.).

Holding-ul CONEF SA trebuia distrus cu orice preț. Ca urmare, distrugerea 
acestui holdig a început „piesă” cu „piesă”. Prima „piesă” care trebuia zdrobită din 
„puzzle-ul” CONEF SA a fost LARCOM – magazin care valorifica prin vânzare 
produsele LAROMET. A urmat distrugerea altei „piese” – LAROMET și tot așa 
până la dezintegrarea holding-ului. A fost perioada răfuielilor agresive, a imposturii 
și a jefuirii avuției naționale.

Lupta eroică pentru interesul național și apărarea acestui domeniu strategic 
avea să fie pierdută de Ladislau FRUMOSU și de România. Era singur sau aproape 
singur în această confruntare inegală cu „trădătorii” din interiorul țării. Toți aceștia 
se cunosc cu nume și prenume. Va veni și vremea judecății lor, chiar și dincolo de 
moarte, pentru imensul și ireversibilul rău făcut României și poporului român pentru 
mai multe generații.

În acest material de analiză economică voi prezenta câteva documente care vin 
în susținerea  demersurilor mele de a face ”dreptate până la capăt” prin informarea 
și atenționarea cititorilor despre răul pe care l-am trăit și care continuă să ne chinuie 
viața noastră și a copiilor noștri.

„De ce și până când”
Replica lui Ladislau FRUMOSU „De ce și până când”, pentru ziarul 

„ROMÂNIA LIBERĂ” referitor la articolul pe care l-a publicat Petre Mihai Băcanu, 
„LARCOM, manta de vreme rea pentru mafioți” (14 aprilie 1993) a fost următoarea:

„Datele prezentate în articolul <<LARCON - manta de vreme rea pentru 
mafioţi>> sunt ireale şi tendenţioase şi ascund alte interese care nu au nimic comun 
cu situaţia societăţii comerciale LARCON S.R.L. Legătura s-a făcut cu articolele 
domnului Băcanu, referitoare la aşa zisa „corupţie în comercializarea aluminiului” 
(vezi atacurile la adresa S.C. METANEF S.A.), ţinând seama de interesul de acaparare 
a pieţei aluminiului de către alte societăţi comerciale. Considerăm că aceste interese 
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au la bază încercarea de compromitere a persoanelor din conducerea S.C. CONEF 
S.A., societate de strategie a metalurgiei neferoase şi care promovează interesele 
industriei neferoase româneşti.

S.C. LARCON S.R.L., înfiinţată de cele două societăţi S.C. LAROMET 
S.A. şi S.C. CONEF S.A., s-a constituit ca o societate de desfacere a produselor 
fabricate în societăţile componente ale S.C. CONEF S.A., a materialelor şi materiilor 
prime, a pieselor de schimb aflate în stoc, a altor produse de la diverşi beneficiari, 
prin magazinul propriu, pentru micii meseriaşi, S.R.L.-uri, între prinderi de stat cu 
consumuri mici şi persoane particulare. La cererea salariaţilor din LAROMET, s-au 
vîndut la preţuri avantajoase şi obiecte de strictă necesitate, fiind singurul magazin 
de profil din zonă.

Din cauza greutăţilor întâmpinate, în principal lipsa de fonduri necesare 
terminării magazinului, prin creşterea vertiginoasă a preţurilor la materialele de construcţie, cele două 

societăţi nu au putut termina investiţia.
În conformitate cu Legea 31/1990, s-a hotărât transformarea societăţii 

LARCON S.R.L. în societate pe acţiuni, singura modalitate de atragere a capitalului 
privat pentru realizarea scopului iniţial.

Considerăm, că atragerea de capital prin sistemul de subscripţie publică, unde 
să participe în special salariaţi, care prin depunerile lor lunare, trimestriale din salariu să 

constituie în timp de un an şi jumătate fondurile societăţii, reprezintă un criteriu al 
privatizării şi al economiei de piaţă.

Încercarea de a compromite ideea de participare la obţinerea de acţiuni la LARCON, cât şi 
transformarea acesteia în societate pe acţiuni este o tentativă de frânare a politicii de 

privatizare în mediul românesc, cu capital românesc.
Pentru constituirea societăţii LARCON pe acţiuni, s-a ape lat în principal la salariaţii 

de la S.C. LAROMET S.A. Anunţul referitor la transformarea societăţii şi termenul 
subscripţiei publice de capital s-a afişat la toate locurile de muncă şi s-au făcut prelu crări 
în acest sens cu conducătorii locurilor de muncă. La cererea muncitorilor s-a prelungit 
perioada de subscripţie cu o săptămână. Nu există muncitori din LAROMET care să 
se fi prezentat în terme nul de subscripţie şi să fi fost refuzaţi.

Din cadrul celor două unităţi fondatoare ale LARCON S.R.L., salariaţii LAROMET 
deţin 1706 acţiuni, iar salariaţii CONEF deţin 306 acţiuni. Din totalul acţionarilor de la 
LAROMET, 57% deţin între l0 şi 40 de acţiuni şi chiar mai multe, spre exemplu: familia 
Ioana Dumitru are 70 acţiuni şi familia Stanciu are 80 de acţiuni. Menţionăm că o acţiune 

valorează l0.000 lei şi se achită integral până la 30.12.1994.
Subscripţia publică a fost anunţată la toate societăţile neferoase din România, 

cauza fiind, în principal, lipsa de posibilităţi a salariaţilor LAROMET şi CONEF de 
acoperire a plafonului de capital necesar desfăşurării activităţii.

Conducerea LARCON S.A. a fost numită prin hotărârea Adunării Generale 
a Acţionarilor în conformitate cu legislaţia în vigoare. Cei doi foşti salariaţi ai 
LAROMET şi LARCON, a căror soartă o deplângeţi, au plecat de la LARCON în 
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urma numeroaselor abateri în activitate (plusuri în gestiune nedeclarate, minusuri 
în gestiune, modificări în evidenţa primară pentru acoperirea neregulilor, neasigurarea 
controlului preventiv…). Aceste abateri au fost con statate de controalele efectuate 
în luna septembrie 1992 şi la inventarierea bunurilor societăţii din februarie 1993.

Ioana Dumitru a confundat LARCON-ul cu LAROMET-ul unde a lucrat şi unde lucrează soţul 
dumneaei, fostul secretar de partid al uzinei, actualul preşedinte al unuia din sindicatele societăţii.

Articolul dumneavoastră cuprinde insinuări, afirmaţii jigni toare şi inexactităţi 
şi anume: doamna Bălu Pia, director general la CEPRAL S.A. Slatina nu este 
acţionară la LARCON, iar doamna Diaconescu Georgeta nu este soţia domnului 
Diaconescu Marcel de la Ministerul Industriilor, aşa cum se afirmă.

Referitor la afirmaţia că directorii din S.C. CONEF S.A. sunt corupţi şi 
compromişi şi că au creat Holdingul după bunul lor plac, vă precizăm că Holdingul 
a fost înfiinţat în 1991 prin hotărâre guvernamentală, conform necesităţilor, pe o 
structură de strategie în industria metalurgică, după modelul societăţilor Holding 
existen te în economia de piaţă. În funcţiile de conducere au fost numiţi oameni 
prin Ordinul Ministerului Metalurgiei. LARCON S.A., ca societa te de desfacere 
a produselor, nu poate reprezenta o încercare a aces tor oameni de a-şi găsi un 
plasament. Aceştia sunt specialişti în domeniul metalurgiei neferoase şi nu în 
desfacerea produselor în magazin.

Documentele doveditoare stau la dispoziţia celor care doresc să verifice 
autenticitatea tuturor afirmaţiilor de mai sus.

Prin utilizarea informaţiilor denigratoare culese de la persoane corupte, se 
compromit oameni cinstiţi şi corecţi, specialiști de valoare în metalurgia neferoasă, 
care şi-au consacrat viaţa con struirii şi realizării metalurgiei neferoase româneşti şi 
menţinerii ei în condiţiile actuale ale recesiunii economice mondiale.

Considerăm că articolul dumneavoastră este profund necinstit şi dezinformează 
opinia publică şi, în special, pe salariaţii metalurgiei neferoase.

Vă întrebăm, domnule Băcanu, ce aţi urmărit când, în noaptea de Paşti, românii 
din Paris au fost întâmpinaţi la ieşirea din bi serică de către mesagerii dumneavoastră 
cu ziarul „ROMÂNIA LIBERRĂ” de l0 franci bucata, în care denigraţi industria 
românească şi, în special, pe cea de aluminiu şi pe specialiştii români. Merita câştigul?

În cazul în care dreptul la replică nu va fi publicat, vom fi nevoiți să apelăm 
atât la un alt ziar de mare tiraj cât și la organele de justiție”.

„Cine dorește distrugerea metalurgiei neferoase?”

Ulterior în data de 26.04.1993, prin adresa nr. 689, Ladislau FRUMOSU în 
calitatea de director general al CONEF SA (societate de strategie holding în industria 
metalelor neferoase) îi transmite ministrului industriei Dumitru Popescu și în atenția 
directorului general adjunct Alexandru Georgescu din cadrul aceluiași minister 
replica pe care i-a transmis-o lui Petre Mihai Băcanu: „De ce și până când”.
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În aceeași adresă, Ladislau FRUMOSU îl informează pe ministrul industriei 

Dumitru Popescu și despre interviul-replică: „Cine dorește distrugerea metalurgiei 
neferoase?” publicat în ziarul LIBERTATEA.

Prin nota transmisă ministrului industriei Dumitru Popescu, Ladislau 
FRUMOSU își informa superiorii, atenționându-i în același timp asupra următoarelor 
aspecte:

„În ultimul timp sub titlul luptei <<împotriva corup ţiei>>, dl. Petre Mihai 
Băcanu a publicat câteva articole cu referire la așa numita de dumnealui <<mafia 
aluminiului>>.

Primele articole se refereau la abateri savârşite de unele persoane din 
colectivul de conducere al societăţii comerciale ALRO S.A. SLATINA. În urma 
anchetelor ordonate de conducerea Ministerului Industriei, s-au constatat abateri, 
unele chiar grave, pentru care s-au luat, pe drept şi în mod justificat, o serie de măsuri 
disciplinare, faţă de cadrele de conducere vinovate.

Astfel, au fost eliberaţi, destituiţi din funcţie şi s-au întocmit dosare penale 
pentru unele cadre de conducere ale societăţii. 

Articolele, sub titlul arătat mai sus, nu se opresc însă, deşi măsurile luate 
demonstrează fermitatea poziţiei conducerii Ministerului Industriei.

Seria articolelor continuă, însă, de data aceasta, cu încercarea de a extinde 
<<tentaculele>> aşa-zisei <<caracatiţe a mafiei>> şi asupra Societăţii CONEF S.A., 
societatea de strategie de tip holding din componenţa căreia fac parte S.C. ALRO 
S.A. SLATINA şi S.C. METANEF S.A., care au fost implicate în scandalul de la 
Slatina.

De data aceasta, motivul implicării şi a conducerii S.C. CONEF S.A. are la 
bază tot continuarea răfuielii cu S.C. METANEF S.A., care s-a înscris la participarea 
cu acţiuni la S.C. LARCON S.A. 

În aceste condiţii se începe lupta şi împotriva conducerii S.C.CONEF S.A., 
iniţiatorul creării Societăţii comer ciale LARCON S.A. 

Dl. Băcanu află din ziare, prin anunţul prevăzut prin lege, de convocarea 
şedinţei pentru constituirea Societăţii pe acţiuni LARCON S.A., prin transformarea 
societăţii LARCON S.R.L. 

Această societate cu capital integral de stat a fost înfiinţată legal în anul 
1992 pentru desfacerea către populaţie a produselor fabricate în cadrul societăţilor 
componente S.C. CONEF S.A.

Deşi societatea nou înfiinţată a adus profituri însemnate statului, prin cele 
două societăţi care au participat cu capital de stat atât la înfiinţarea aşa-zisului 
<<Magazin>>, cât şi a societăţilor componente prin desfacerea produselor lor, 
scumpirea substanţială a materialelor de construcţii şi a obiectelor de inventar, cât 
şi necesitatea unui fond de rulment, a obligat conducerea S.C. CONEF S.A. şi S.C. 
LAROMET S.A. să apeleze la subscripţii sub formă de acţiuni pentru a dispune de 
capital supli mentar.
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Astfel,  un mare număr de salariaţi din cadrul S.C. LAROMET S.A., S.C. 
CONEF S.A. şi alte societăţi componente ale siste mului, subscriu pentru acţiuni şi, 
fiindcă nu se pot strânge fondurile necesare de la persoane fizice, se apelează şi la 
S.C. METANEF S.A. cât şi la alte societăţi ca persoane juridice.

Acest fapt declanşează şi implicarea din partea d-lui Băcanu şi a conducerii 
S.C. CONEF S.A. în aşa-zisa <<rază de acţiu ne a tentaculelor caracatiţei>>, capul ei 
fiind declarat S.C. METANEF S.A. 

Prin implicarea forţată a conducerii S.C. CONEF S.A. şi a altor conducători 
din sistemul metalurgiei neferoase, prin reprezentarea acestora ca fiind tentaculele 
caracatiţei S.C. METANEF S.A. (dl. Mărginean capul acesteia), intenţiile ascunse 
ale autorului articolelor şi ale celor ce stau în spatele lor devin evidente şi anume că, 
<<nu există nicio mafie a aluminiului>> nu există <<corupţie în cadrul ramurii 
metalurgiei neferoase>>. 

Devine, însă, evident că există o luptă aprigă a unor firme dornice să 
acapareze controlul producţiei şi al comercializării alu miniului fabricat în România 
de S.C. ALRO S.A. SLATINA şi comer cializat prin S.C. METANEF S.A., în vederea 
asigurării prin vânzarea acestuia, a valutei necesare pentru importul bauxitei, 
păcurei, energiei, blocurilor catodice şi a altor materiale necesare menţinerii 
producţiei întreprinderilor din tot sistemul fabricării acestui metal, la fabricile de 
alumină de la Tulcea şi Oradea şi a fabricii de electroliză a aluminiului de la Slatina, 
toate com ponente ale S.C. CONEF S.A.

Afirmăm, cu toată responsabilitatea, că profitând de slă biciunile constatate 
la colectivul de conducere de la S.C. ALRO S.A. SLATINA, de neregulile 
constatate în activitatea acesteia şi de disensiunile existente între aceasta şi unii 
lideri sindicali din această societate, autorul articolelor din ROMÂNIA LIBERĂ, 
în cali tate de exponent al unor cercuri străine de interesele metalurgiei aluminiului 
românesc, deci a intereselor naţionale, caută să com promită toate persoanele care, 
prin profesionalitatea şi capacita tea lor, pot duce lupta împotriva acestor tendinţe şi 
acţiuni care au fost începute sub diverse forme, încă din anul 1990 (ime diat după 
revoluţie).

Chiar mai mult, lupta se duce şi împotriva unor socie tăţi şi structuri noi, 
specifice economiei de piaţă, care promovează politica de reformă economică în 
ramura metalurgiei neferoase, cum este S.C. CONEF S.A.

Pentru demonstrarea veridicităţii celor afirmate şi în lăturarea oricăror gândiri 
de culpabilitate pentru persoanele încriminate şi ponegrite de dl. Băcanu, în articolul 
publicat în ROMÂNIA LIBERĂ din 14.04.1993, cu titlul <<LARCON, manta de 
vreme rea pentru mafioţi>>, anexăm copia articolului scris, ca drept la replică şi cerut 
a fi publicat în ziarul ROMÂNIA LIBERĂ, cu înregistrare pe data de 23.04.1993 și, 
totodată, şi a interviului publicat în ziarul LIBERTATEA în data de 23.04.1993”. 
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Propuneri ale ministrului industriilor privind dezvoltarea 
sectorului metalurgic

Într-o altă notă pe care ministrul industriilor o transmitea către FPS și Fondul 
Proprietății Private (FPP), aceasta conținea propunerile dezvoltării sectorului 
metalurgic pentru a fi analizate și eventual incluse în strategia dezvoltării acestui 
sector vital pentru economia națională.

Subiectele propuse pentru discuții, vizau următoarele:
„1. Conjugarea eforturilor tuturor instituțiilor și organismelor implicate în 

activitatea de restructurare trebuie să se desfășoare în conformitate cu atribuțiile 
stabilite pentru fiecare dintre acestea.

Tendința Departamentului Industriei Metalurgice de a se substitui atribuțiilor 
altor organisme nu este justificată, având în vedere atribuțiile sale specifice stabilite 
prin Hotărâre de Guvern, iar personalul de care mai dispune la această dată poate 
prelua foarte greu atribuții suplimentare. Menționăm că Departamentul Industriei 
Metalurgice mai are 3 sau 4 salariați care cunosc Industria Metalurgică, dar care nu 
dețin funcții de conducere.

Directorii și șefii de servicii actuali, inclusiv șeful de departament nu au lucrat 
în Industria Metalurgică și nu cunosc uzinele din ramură.

Numirea acestor salariați pe funcțiile de conducere pe care le ocupă în prezent 
s-a făcut pe criterii exclusiv politice, fiind membri ai partidelor din Convenția 
Democratică.

2. Structura organizatorică actuală, de tip holding, a Industriei Metalurgice 
a fost stabilită în primăvara anului 1991, generând nenumărate proteste, precum și 
amenințări din partea membrilor Guvernului condus de Petre Roman.

Acest model de organizare a fost preluat din Industria siderurgică franceză 
și finalizat, împreună cu specialiști francezi, prin adaptare la specificul economiei 
românești. Anumite atribuții specifice acestui model de organizare au fost amputate 
pe parcursul procesului de aplicare și au influențat negativ activitatea sa ulterioară.

În industria metalurgică s-au înființat în primăvara anului 1991, 4 societăți 
comerciale de tip holding și anume:

- SIDEROM S.A. – pentru uzinele producătoare de oțel, laminoare de produse 
plate și lungi, după modelul holdingului USINOR-SACILOR din Franța – societăți 
pe acțiuni cu capital majoritar de stat și care include cca. 180 societăți comerciale 
(uzine siderurgice, institute de cercetare și proiectare forme cu profil de construcții 
și reparații siderurgice);

- ROMTUB S.A. – pentru uzinele producătoare de țevi, după modelul 
holdingului VALUOREC, din Franța, recomandat de specialiști francezi;

- CONEF S.A. – pentru uzinele producătoare de metale neferoase;
- REFAROM S.A. – pentru uzinele producătoare de materiale refractare și 
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abrazive.

Principala deficiență a acestui tip de organizare a fost modul de distribuție a 
acțiunilor la societățile componente, impus pe parcursul avizării și aprobării de către 
organele Guvernului Român, împotriva insistențelor specialiștilor români și francezi 
care au lucrat la elaborarea statutului de funcționare a acestor holdinguri.

În cursul semestrului II al anului 1993, firma franceză de consultanță SOFRES 
CONSEIL a predat studiul finanțat de programul PHARE privind restructurarea 
industriei siderurgice în România. 

În capitolul aferent problemelor de organizare, consultantul francez recunoaște 
ca adecvată actuala organizare, propunând îmbunătățiri ale modului de repartizare 
a  acțiunilor și neexcluzând posibilitatea comasării holdingurilor SIDEROM și 
ROMTUB (dorința de comasare fiind pusă în discuție, cu deosebită insistență, de 
către fostul șef al Departamentului Industriei Metalurgice – Radu Gelu).

Propunerea actualului șef al Departamentului Industriei Metalurgice nu este o 
noutate, fiind inițiată, încă din vara anului 1991, de către șeful de departament de la 
acea dată – Sorin Dimitriu.

Această propunere a fost preluată și susținută de către ultimii doi secretari de 
stat la Departamentul Industriei Metalurgice – Radu Gelu și Petru Ianc.

În legătură cu această propunere de organizare facem următoarele precizări:
a) Invocă  incorect modelele USINOR-SACILOR din Franța și BRITISH 

STEEL din Marea Britanie care, de fapt, corespund actualelor structuri organizatorice 
existente în industria metalurgică românească.

b) Inițiativa domnului Sorin Dimitriu, din vara anului 1991, a avut ca scop real 
desființarea actualelor holdinguri care au reușit să mențină politica coerentă la nivelul 
subsectoarelor pe care le aveau în coordonare. Nu este exclus ca și propunerea de 
organizare prezentată în forma actuală să aibă același scop.

c) Hotărârea de Guvern din 26 februarie anul 1994, care a aprobat strategia 
de restructurare a siderurgiei românești precizează că pentru această ramură sunt 
recomandabile organizațiile de tip holding, dar nu a aprobat în mod expres forma de 
organizare propusă de dl. Petru Ianc, care a fost de fapt formulată și redactată ulterior 
Hotărârii de Guvern menționate mai sus.

d) Având în vedere lipsa elementelor de susținere a acestei noi propuneri 
privind organizarea industriei metalurgice, autorii ei: dl. Secretar de Stat Ianc Petru, 
dl. dir. Laurențiu Zamfir și dl. dir. Călae Mîndru nu au acceptat consultarea direcțiilor 
societăților comerciale din industria metalurgică din Ministerul Industriilor și ai 
societăților de strategie de tip holding actuale.

Scopul de bază al acestei acțiuni este ocuparea funcțiilor de decizie din industria 
metalurgică de către reprezentanții din Departamentul Industriei Metalurgice, 
reprezentanții Convenției Democratice.

3. Adoptarea unei poziții comune a Departamentului Industriei Metalurgice, 
a Fondului Proprietății de Stat și a Fondului Proprietății Private, privind selecția 
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managerilor pentru societățile comerciale din Industria Metalurgică, nu ar trebui să 
presupună exercitarea de presiuni și influențe asupra FPS și FPP, preferarea unor 
persoane corupte și incompetente, dar reprezentând partidele opoziției.

Salariații din metalurgie își pun mari speranțe în concursuri de management, 
în sensul eliminării persoanelor incompetente și corupte, care aplică programele 
partidelor de opoziție și ale unor cadre de conducere din uzinele metalurgice, lipsă 
de răspundere și angajare în acțiunile de revitalizare a industriei metalurgice”.

Necesitatea restructurării și modernizării siderurgiei 
românești

Aceste propuneri, ulterior, aveau să fie incluse într-o altă notă transmisă de 
Ministerul Industriilor care viza necesitatea restructurării și modernizării siderurgiei 
românești.

„În prezent siderurgia românească se află în plin proces de restructurare şi 
modernizare în baza strategiei de restructurare aprobate de Guvernul României în 
martie 1994.

Elaborată pe baza studiilor tehnico-economice şi de fezabilita te întocmite de 
institutele româneşti de cercetare şi proiectare de investiţii din cadrul metalurgiei 
- IPROMET, IPROLAM, ICEM, ICPPAM, precum şi a studiului de consultanță 
efectuat de firma franceză SOFRE: în cadrul programului PHARE, strategia de 
restructurare şi modernizare a industriei siderurgice româneşti, în perioada 1993-
2002 s-a impus ca o necesitate de adaptare la noile condiţii create după 1989 și 
anume:

- restrângerea drastică a investiţiilor industriale şi civile în România;
- restrângerea pieţei de desfacere a produselor siderurgice româneşti pe piața 

fostelor țări CAER;
- realizarea unor produse competitive din punct de vedere cali tativ şi a preţului 

de vânzare, în condiţiile alinierii la nivelul mondial a preţurilor materiilor prime 
şi energetice şi a suprimării sprijinului financiar acordat de către stat industriei 
siderurgice.

Având în vedere imperativele de mai sus, măsurile de restructu rare şi 
modernizare vizează:

- asigurarea pieţei interne cu metalul necesar în proporţie de 90-95% fără efort 
valutar (livrări în lei);

- corelarea capacităţilor de producţie cu cererile interne şi externe, în condiţiile 
asigurării unui grad de utilizare a capacită ţilor de producţie de cca.75-80%;

- reducerea decalajului tehnologic de cca. 10 ani faţă de uzinele siderurgice 
cele mai moderne pe plan mondial prin optimizarea lucrărilor de investiţii pentru 
modernizarea acelor fluxuri tehnologice propuse pentru restructurare;
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- reducerea poluării mediului şi încadrarea în normele europene de poluare;
-valorificarea optimă a potenţialului uman de înaltă calificare existent 

în unităţile de producţie şi concepţie din institutele de cercetare-proiectare din 
metalurgie;

-reducerea presiunii exercitate de siderurgie asupra resursele de energie;
- valorificarea eficientă şi integrală a resurselor de fier vechi din România;
- creşterea ponderii produselor de înaltă calitate;
- asigurarea resurselor financiare pentru importul de materii prime şi 

energetice, a unor echipamente, utilaje complexe şi piese de schimb pentru întreţinere 
şi exploatare, prin realizarea unui volum de export corespunzător.

În scopul realizării dezideratelor de mai sus, strategia de restructurare şi 
modernizare a siderurgiei româneşti şi-a propus atin gerea până în anul 2002, a 
următorilor parametri:

                                                                1989         1996        2002
- capacităţi de producţie mil.t/an

- oţel lichid                                        17,8        12,160      11,985
- laminate                                          15,2        11,800      11,600

- producţie - mil.t/an
- oțel lichid                                       13,4      7,0            9,5
- laminate                                         10,3      5,8            8,2
din care,
- export                                               3,2      2,05          2,735

- grad de utilizare a capacităţilor
- de producţie - %                             75         60             80
- import de oţeluri spec. mil.t/an    0,323      0,200        0,190 

- grad de asigurare a pieței interne
- de producţie proprie - %                96            95          96,5

Pentru realizarea acestor performanţe, strategia aprobată de Guvernul 
României are în vedere un efort de investiţii, în perioada 1993-2002, de cca. 2645 
mil.$ asigurat astfel:

Total            Surse proprii               Credite         Aport de        Buget
                     ale unităţilor               bancare           capital
                    de producţie                interne                străin
2645               1081                          910                    490             165
        %             41                             35                     16                  6
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În baza programului de investiţii avut în vedere în strategia de restructurare și 

modernizare, s-au început, deja, unele lucrări de inves tiţii pe platformele industriale 
de la SIDEX Galaţi, SIDERURGICA Hunedoara, COST Târgovişte, SIDERCA 
Călăraşi, ISCT Câmpia Turzii, DUCTIL Buzău ş.a., dar din lipsa resurselor 
financiare, volumul de investiţii realizat este de sub 50% din cel avut în vedere, astfel 
încet înfăptui rea măsurilor de modernizare în ritmul şi la nivelul celor prevăzute este 
deja periclitată.

Principalele obiective de investiţii începute, unele din acestea fiind în stadiu 
avansat de execuţie, apropiat punerii în funcţiune, sunt:

SIDEX Galaţi:
- Insuflarea, în furnalele nr.4 şi 5 a prafului de cărbune pentru înlocuirea 

gazelor naturale; şi reducerea costurilor de producție;
- Desulfurarea fontei la oţelăria cu convertizoare nr.1 pentru creşterea 

calităţii oţelului;
- Barbotarea oțelului cu gaze inerte în convertizoare la oţelaria nr.l pentru 

creşterea calităţii produselor;
- Automatizarea procesului de producţie a furnalului nr.6 pentru reducerea 

costurilor şi creşterea constanței în calitatea fontei;
- Modernizarea laminorului de benzi laminate la cald.

SIDERURGICA Hunedoara:
- Turnarea continuă a oţelului la oţelăria electrică nr.2 pentru reducerea 

pierderilor de oţel, a consumurilor energetice şi creş terea calităţii;
- Modernizarea unui cuptor electric de 100 tone şi realizarea in stalaţiilor de 

tratare a oţelului în oale, la oţelăria electrică nr.2 pentru reducerea consumurilor 
energetice şi a poluării mediului.

COST Târgovişte:
- Turnarea continuă a oţelului la oţelaria electrică nr.2 pentru reducerea 

pierderilor de oţel, a consumurilor energetice şi creşterea calităţii;
- Modernizarea unui cuptor electric de 100 tone şi realizarea instalaţiilor de 

tratare a oţelurilor în oale, la oţelăria electrică nr.2 pentru reducerea consumurilor 
energetice și a poluării.

SIDERCA Călăraşi:
- Finalizarea lucrărilor de investiţii în vederea punerii în funcţiune a laminorului 

de profile grele şi şină de cale ferată pentru mare viteză de trafic;
- Modernizarea unui cuptor electric de l00 tone şi realizarea instalaţiilor de 

tratare a oţelului în oală pentru reducerea consumurilor energetice şi a poluării 
mediului.
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ISCT Câmpia Turzii:
- Modernizarea unui cuptor electric de l00 tone şi realizarea instalaţiilor de 

tratare a oţelului în oală la oţelăria elec trică nr. 2 pentru reducerea consumurilor 
energetice şi a poluă rii mediului.

DUCTIL Buzău:
- Instalaţia pentru producerea pulberilor metalice din oțeluri aliate (deja aflată 

în probe tehnologice).

Prin realizarea modernizărilor de mai sus, precum şi a celorlalte investiţii 
prevăzute în strategie, se are în vedere reducerea substanţială a consumurilor de 
materii prime şi energetice, creşterea producti vităţii muncii în vederea reducerii 
costurilor de producţie, precum şi creşterea ponderii produselor cu grad avansat de 
prelucrare, mai eficiente din punct de vedere economic, respectiv creşterea ponderii 
produselor plate care au preţuri mai bune pe piaţă, a şinelor grele de cale ferată 
pentru trenuri de mare viteză, a ţevilor laminate la cald şi la rece, a produselor plate 
acoperite cu materiale metalice sau nemetalice.

Concomitent este imperios necesar să se facă câteva mutaţii şi în structura 
personalului prin dublarea ponderii personalului cu studii superioare, cu precădere 
a celor capabili să lucreze cu instalaţiile de automatizare a proceselor tehnologice 
folosind și tehnica de calcul.

Ca urmare a acestor modernizări necesarul de energie, fier vechi și minereu de 
fier al siderurgiei româneşti va avea următoarea evoluție:

                                                                   1989      1996          2002

- energie electrică, mil.MWh/an      l0         5,2                 5,5
- gaze naturale, mil. Nm/an         3600      2100              2200
- păcură, mil. t/an                           161         49                  47
- cărbune, mil.t/an                           8,4        3,9                  5,4
- minereu de fier, mil.t/an             15,6        7,2                 l0,4
- fier vechi, mil.t/an                        6,9        3,6                   4,2

Realizarea programului de modernizare şi restructurare solicită un efort 
mare de concepţie. Industria siderurgică dispune, de personal de concepţie de 
înaltă calificare, concentrat în unităţi de concepţie specializate - ICEM, IPROMET, 
IPROLAM, ICPPAM, capabil să reducă substanțial achiziţionarea din import a 
documentaţiilor tehnologice care costă de multe ori mai mult decât dacă s-ar elabora 
în țară. Strategia aprobată de Guvernul României prevede conservarea potenţialului 
de concepţie românesc, întinerirea acestuia şi creşterea ponderii personalului cu 
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studii superioare atras în această activitate.

Realizarea, până în anul 2002, a măsurilor de restructurare și modernizare 
preconizate de strategie va fi de natură să asigure reduce rea decalajului tehnologic 
existent în prezent, să asigure modernizarea acestei ramuri strategice a economiei 
naţionale şi să asigure revenirea României în rândul producătorilor de oţel, importanţi, 
pe plan mondial astfel:

      1989       1992         2002
- Ponderea producţiei de oţel 

a României în producţia mondială,%      1,7         0,75           1,15
- Locul României în ierarhia 

producătorilor de oţel                              15          25             20-22

Unele aspecte privind activitatea desfăşurată în anul 1995  
de către agenţii economici din industria siderurgică

Producția fizică realizată: 
(principalele produse)

Cocs metalurgic 3138 mii tone
Fontă brută 4203 mii tone
Oțel brut 6326 mii tone
Feroaliaje 118 mii tone
Laminate 4870 mii tone
Table și benzi laminate la cald 2740 mii tone
Table și benzi laminate la rece 503 mii tone
Țevi laminate 330 mii tone
Țevi sudate 210 mii tone
Profile din oțel 1006 mii tone
Oțel beton 618 mii tone
Sârmă laminată 440 mii tone
Țagle pentru relaminare 212 mii tone

Comerț exterior:

export al industriei siderurgice 2650
808

mii tone
mil.$

din care: 
export de produse din oţel 2410

750
mii tone
mil.$

din care:
table şi benzi 1460 mii tone
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profile mijlocii şi uşoare 388 mii tone
ţevi laminate şi sudate 115 mii tone
oţel beton 380 mii tone
import total 699,6 mil.tone
din care:
minereu de fier 10500

242
mii tone
mil.$

cărbune cocsificabil 4360
244

mii tone
mil.$

feroaliaje şi nichel 56
44

mii tone
mil.$

minereuri de crom şi de mangan 340
20

mii tone
mil.$

ţagle pentru laminare 153
37

mii tone
mil.$

energie electrică 165
7

mii tone
mil.$

gaze naturale 712
68

mil.m3N
mil.$

păcura 22
2

mii tone
mil.$

materiale refractare speciale 23 mil.$
piese schimb şi aparataj 17 mil.$

Se constată o creştere a producţiei  de oțel de cca. 13% față de anul precedent.
Consumul de oţel în ţară a crescut cu cca. 15% în cursul anului 1995, ceea ce 

denotă o înviorare a tuturor ramurilor industriale.
Creşterea producţiei de oţel este mult afectată de blocajul financiar care în 

industria primară este cel mai pronunţat.
Importul de cărbune cocsificabil ar putea fi redus cu 20-30%  dacă unităţile 

miniere din Valea Jiului ar acorda mai mare atenţie acestui produs, în sensul ridicării 
calităţii.

Țaglele pentru relaminare s-au adus din import, în principal pe acţiuni de 
procesare (transformare în ţevi, profile sau oțel beton) din cauza blocajului financiar, 
a dobânzilor mari la credite și a nivelului redus al producţiei proprii de oţel.

Se constată că industria siderurgică şi-a adus din import şi o mare parte din 
resursele energetice consumate.

Exportul propriu al ramurii metalurgice feroase este cu cca. 108 mil. $ mai 
mare decât importul de materii prime, energie şi alte materiale, în anul 1995.

***

Cea mai grea sarcină a anului 1996, pentru industria siderurgică, constă în 
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stabilirea de surse financiare pentru continuarea programului de modernizare în 
vederea reducerii poluării şi a creşterii eficienței. În bugetul de stat al anului 1996 
nu au mai putut fi cuprinse, la capi tolul cheltuieli de capital, nici lucrări pentru 
reducerea poluării mediului şi nici pentru finalizarea unor obiective foarte importante 
cum ar fi: fluxul integrat de la Combinatul Siderurgic Călăraşi (SIDERCA) şi fluxul 
de fabricare a ţevilor pentru combustibil nuclear de la GRANTMETAL Bucureşti 
(ICEM microproducţie). Menţionăm ca la Călăraşi investiţia a consumat cca. 1,5 
mld.$ şi pentru punerea în funcţiune ar mai fi necesar 180 mil.$. Aceste obiective 
sunt cuprinse în studiul de restructurare a industriei siderurgice aprobat de Guvern.

În acest sens, s-au primit importante oferte de credit din partea unor bănci din 
SUA pentru modernizarea industriei fontei şi oțelului din România. Aceste oferte au 
fost primite în prima parte a anului 1995 şi sunt în analiză.

O altă sarcină deosebită pentru anul 1996 este ridicarea calității producţiei 
de oţel şi, implicit, a eficienţei economice, prin realizarea unor produse care să 
valorifice superior metalul. Avem în vedere, în primul rând, creşterea producţiei de 
ţevi sudate și laminate la care cererea pieţei interne și externe este satisfăcută în 
proporţie foarte redusă (cca.35%), în timp ce capacităţile de producţie sunt folosite 
40%, realizându-se 540.000 tone în anul 1995. În acelaşi an s-au importat ţevi pentru 
industria petrolieră, ţevi de cazan care au preţuri între 650 şi 1200$/t şi pentru care 
capacităţile de producţie din ţară nu sunt utilizate, dar s-au adus din import şi ţevi de 
uz general.

Industria siderurgică din România poate fi, prin dotarea ei, în primii cinci 
producători de ţevi din Europa, dar acum producţia este foarte redusă din cauza 
reasigurării din sectorul primar (producătorii de oţel) a semifabricatelor (ţagla pentru 
ţeavă); aceştia din urmă nu sunt cointeresaţi în a livra semifabricate la fabricile de 
țevi şi preferă să realizeze produse vandabile direct, dar cu preţuri mult mai mici. 
Menţionăm că, pentru cele 330.000 tone/ţevi laminate, realizate în anul 1995, s-au 
adus din import o mare parte din ţaglele necesare.

Dacă industria siderurgică ar fi realizat comenzile de ţevi primite în anul 1995, 
numai în proporţie de 75-80% s-ar fi asigurat o efi ciență sporită cu cca.120 mil.$.

Un alt exemplu îl constituie producţia de oțeluri înalt aliate şi inoxidabile, 
care, în anul 1995, a fost de numai 254.000 tone reprezentând 4% din producţia totală 
de oţel, faţă de 20-23% cât se realizează în alte ţări, care au industrie siderurgică 
dezvoltată şi față de 1.200.000-1.500.000 t/an cât s-a realizat în România înainte de 
anul 1989. Este cunoscut faptul că oţelurile aliate pot valorifica de 5-6 ori mai bine 
producţia de oţel. Dacă s-ar fi onorat 75-80% din cererile de ofertă ale pieţei interne 
şi externe de oţeluri înalt aliate şi inoxidabile, în anul 1995, eficienţa se apreciază că 
ar fi putut fi cu 220-300 mil.$ mai mare.

Și în cazul oţelurilor aliate, ca şi în alte situaţii asemănătoare (ca de exemplu 
realizarea tablelor silicioase pentru industria electrotehnică), defecţiunea constă în 
imposibilitatea de coordonare a activită ţilor în industria orizontală.
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Odată cu constituirea societăţilor comerciale în industria side rurgică, s-au 

constituit şi organizaţii de tip Holding, după modele existente în Europa, organizaţii 
care să coordoneze activitatea societă ţilor componente ale grupului şi, pe bază de 
relaţii de interes, să obţină eficienţă economică maximă.

Din nefericire, atât din cauza neînţelegerii corecte a avantajului unei astfel 
de organizări cât şi din cauza faptului că în legea privatizării nu au fost menţionate 
aceste posibilităţi de organizare, acti vitatea în industria siderurgică are importante 
carenţe.

La sfârşitul anului 1995, Departamentul pentru Coordonare, Strategie şi 
Reformă al Guvernului a propus un proiect de lege care ar putea crea condiţii normale 
pentru realizarea acestor organizări de tip Holding. Acest proiect de lege foloseşte 
din plin experienţa exis tentă pe plan mondial în domeniul organizării industriale. 
Nu ştiu în ce stadiu a ajuns acest proiect de lege, dar aprobarea lui ar fi deose bit de 
benefică pentru industria metalurgică din țara noastră”.

O altă propunere de restructurare a siderurgiei românești

Strategia de restructurare a siderurgiei românești a fost elaborată de către 
Departamentul Industriei Metalurgice (coordonat de secretarul de stat, Petre Ianc) 
din cadrul Ministerului Industriilor în colaborare cu instituțiile de profil din ramură, 
a fost aprobată de Guvern în 25 februarie 1994. 

Strategia adaptată la unele observații rezultate în acea ședință de Guvern a fost 
transmisă ulterior Fondului Proprietății de Stat (FPS) – în  atenția directorului Tudor 
Straus, Fondului Proprietății Private (FPP) și Agenției de Restructurare (AR).

În adresa de intrare nr. 11/1976 la FPS, în atenția directorului Teodor Straus, 
Petru Ianc – șeful Departamentului Industriei Metalurgice (cu rang de secretar de 
stat) solicită o analiză comună a Strategiei de restructurare, în principal, următoarele 
aspecte:

1. Modul de aplicare a prevederilor Strategiei, în vederea conjugării eforturilor 
tuturor instituțiilor și organismelor implicate în această activitate;

2. Structura organizatorică propusă în Strategie și aprobată în Guvern, 
fundamentată pe experiența, în acest domeniu, a țărilor cu siderurgie dezvoltată;

3. Adoptarea unei poziții comune în acțiunea de selecție a managerilor la 
Societățile comerciale din metalurgie.

În acest sens este necesar ca tematica de examinare, modul de selecție și 
contractul încheiat trebuie să reflecte conținutul și sarcinile ce rezultă din Strategia 
de restructurare aprobată de Guvern”.
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Integrarea metalurgiei românești în metalurgia U.E.

Guvernele care s-au succedat ulterior au analizat și importanța integrării 
metalurgiei românești în metalurgia U.E., oferindu-le comisarilor europeni informații 
complexe și complete despre acest sector în vederea aderării și integrării la această 
structură mega birocratică și plină de interese meschine.

Documentul realizat la începutul anului 1995 era începutul sfârșitului 
metalurgiei românești. Odată cunoscut potențialul acestuia, distrugerea lui rămânea 
o chestiune simplă, ușor de rezolvat în timp și în ritmul pe care și l-au propus asasinii 
economici.

Acum când scriu această succintă analiză a sectorului metalurgic, România a 
rămas fără acest sector strategic.

Iată ce conținea acest document în 22.02.1995.

„România, ca ţară cu o industrie metalurgică dezvoltată a fost permanent în 
atenţia Uniunii Europene. Aceasta se datorează atât faptului că oţelul este un produs 
controlat pe plan mondial (prin Comitetul Oţelului al OECD), cât şi faptului că în 
Europa tratatul de asociere al ţărilor vest europene intitulat „Comunitatea Europeană 
a Cărbunelui şi Oţelului” (CECO), înfiinţat în anul 1951, a stat la baza creării Uniunii 
Europene.

Până în anul 1992 inclusiv, comerţul cu produse siderurgice între România şi 
Uniunea Europeană a fost contingentat. 

Din mai 1993, data semnării Acordului de asociere a României la Uniunea 
Europeană,  contingentele au fost desfiinţate. 

De asemenea, prin Protocolul 2 la acest acord se prevedea desființarea 
reciprocă a taxelor vamale pentru produsele CECO într-o perioadă de cca. 6 ani. 

Un acord similar a fost convenit şi cu ţările AELS.
Apoi, pentru evitarea pătrunderii necontrolate cantitativ şi valoric a unor 

produse siderurgice CECO, originare din România, pe piaţa Uniunii Europene, 
produse destinate iniţial altor ţări, s-a convenit de către UE şi România aplicarea, în 
anul 1995, a sistemului de dublă licenţă. Aceasta consta în eliberarea licenţelor de 
import în ţările UE, numai pe baza licenţelor de export din România.

Prin intrarea în vigoare la 1.02.1995 a Acordului de asociere a României la 
Uniunea Europeană, se urmăreşte crearea condiţiilor necesare (politice, economice, 
sociale, juridice etc.) pentru integrarea treptată a României  în Uniunea Europeană.

Desigur această integrare se referă şi la industria metalurgică, avându-se în 
vedere sprijinirea tehnică şi logistică modernizării capacităţilor viabile, cu piaţă de 
desfacere internă, şi externă.
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În domeniul siderurgiei

1. În perioada martie 1992-iulie 1993 s-a elaborat, de către firma franceză 
SOFRES Conseil, cu fonduri PHARE, un studiu de restructurare a siderurgiei 
româneşti, în perspectiva anului 2002.

Datele acestui studiu au fost utilizate de către specialiștii români pentru 
elaborarea strategiei de restructurare a siderurgiei româneşti, care a fost aprobată de 
Guvernul României în 25.02.1994.

În iunie 1994, această strategie a fost prezentată, la Bruxelles, Comisiei 
Europene, care a acceptat-o ca document oficial al guvernului român. Cu această 
ocazie s-au înmânat reprezentanţilor CE următoarele documente traduse în limba 
franceză: sinteza strategiei, lista obiectivelor prioritare de modernizare, lista 
proiectelor de modernizare care îndeplinesc condiţiile necesare pentru cofinanţare 
prin credite, de către Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului (CECO). 

2. De asemenea, în perioada septembrie-noiembrie 1992, s-au organizat în 
cadrul unui program de cooperare între CECO şi România, o serie de seminarii la 
nivel de „top” şi „middle” management, în care au fost prezentare şi discutate cele 
mai importante aspecte.

3. În octombrie 1993 a fost creat Grupul de Contact CECO-România, prin 
care se urmăreşte:

- acordarea de asistenţă comunitară în domeniul restructurării şi reorganizării 
sectorului siderurgic român;

- acordarea de asistenţă comunitară pentru formare de formatori şi îmbunătăţirea 
eficienţei de exploatare a echipamentelor;

- acordarea de asistenţă comunitară pentru atenuarea şi preîntâmpinarea 
problemelor sociale asociate procesului de restructurare;

- finanţarea (prin CECO, BERD, BEI, BM) a unor proiecte de investiţii 
rentabile şi coerente din întreprinderile siderurgice viabile.

O parte din aceste acţiuni, aflate în curs de organizare, se vor derula în anul 
1995 (de exemplu o masă rotundă privind implica ţiile sociale ale restructurării 
siderurgice, a avut loc în perioada 30-3l.0l.1995 la Galaţi) şi o formare de formatori, 
care este prevăzută să aibă loc în iunie-iulie 1995.

De asemenea, din fondurile PHARE aflate la dispoziţia Comisiei Europene, 
s-a  finanţat acordarea de asistenţă, prin intermediul unui consultant din UE, pentru 
formarea în siderurgie a unei structuri asociative a agenţilor economici, de tip 
holding, de genul celor existente în  Uniunea Europeană, care să asigure coerenţa 
şi coordonarea realizării programului de restructurare şi modernizare, precum şi 
utilizarea cât mai eficientă şi competitivă a potenţialului tehnic şi economic al celor 
asociaţi. Această asistenţă se va finaliza în perioada martie-aprilie 1995.
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În domeniul metalurgiei neferoase

1. În septembrie 1993 a început elaborarea de către firma SOFRES Conseil, 
din fonduri   PHARE, a unui studiu de restructurare a sectorului minier şi metalurgic 
neferos din România.   

Studiul se va finaliza în trim. I 1995.
2. După finalizarea studiului şi a strategiei de restructurare a domeniului, 

se va trece la realizarea măsurilor prevăzute pentru reorganizarea şi modernizarea 
întreprinderilor metalurgice neferoase.

În ceea ce priveşte problemele de calitate a produselor este de menţionat că:
- problemele româneşti sunt aliniate la nivelul calităţii celor internaţionale, 

deoarece standardele româneşti de calitate sunt identice cu standardele 
internaţionale (ISO sau Euro Norme);

- s-a trecut, deja, la implementarea unor sisteme moderne de asigurare a 
calităţii produselor, a căror eficacitate va spori după reorganizare şi modernizare.

În domeniul investiţiilor, se urmăreşte realizarea cât mai rapidă a proiectelor 
prioritare de modernizare, inclusiv prin atragere de capitaluri şi credite externe, în 
vederea ridicării eficien ţei şi competitivităţii agenţilor economici.

***

De asemenea, s-a avut în vedere îmbunătăţirea protecţiei mediului în unităţile 
metalurgice şi conformarea cu prevederile noii Legi a mediului, care a urma să intre 
în vigoare în 1995, şi care sunt aliniate la cele europene. 

Pentru aceasta s-a avut în vedere alocarea până la 20% din cheltuielile de 
investiţii pentru modernizare, în vederea realizării lucrărilor pentru controlul şi 
combaterea poluării.

Relaţii cu organisme internaţionale

Metalurgia românească, ca o componentă a economiei româneşti se considera 
că poate constitui vârful de lance pentru integrarea României în Uniunea Europeană.

Această afirmaţie era susţinută de faptul că <<Strategia de restructurare 
a industriei siderurgice româneşti>>, aprobată de Guvern în 25.02.1994, a fost 
prezentată la Bruxelles în iunie 1994 şi însuşită de Comisia Europeană, ca o 
componentă a strategiei europene în domeniul siderurgiei.

De asemenea, în octombrie 1994, tot la Bruxelles, în cadrul unei reuniuni a 
Grupului de contact pentru siderurgie, România - UE, s-a stabilit un program de 
asistenţă tehnică pentru siderurgia românească. 
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Din acest program s-a derulat, deja, la Galaţi, în perioada 30-31 ianuarie 1995, 

o masă rotundă vizând impactul social și regional al procesului de restructurare 
în siderurgie, la care experţi din ţările UE au prezentat experienţa în domeniu a 
diferitelor companii.

Cu această ocazie s-au prezentat sarcinile şi planurile de măsuri ale tuturor 
factorilor implicaţi (producători, sindicate, administraţia locală).

De asemenea, au fost prevăzute două acţiuni şi anume:
- o formare de „formatori”, prin care se urmăreşte pregătirea unor instructori 

în câteva domenii manageriale de mare importanţă;
- un program de asistenţă tehnică operatorie pentru siderur gie (PATOS), prin 

care se va acorda asistenţă tehnică unor mari combinate siderurgice.
În cadrul programului REPEDE, finanţat tot din fonduri PHARE, coordonat 

de către Agenţia de Restructurare şi FPS, s-au analizat o serie de întreprinderi, 
nominalizate în Anexa 1 la HG 445/94. Asistenţa de specialitate a fost acordată 
de experţii de la firmele RES, Anglia şi IDOM, Spania. Printre întreprinderile 
analizate se numără şi cele mai importante combinate siderurgice (SIDEX Galaţi, 
SIDERURGICA Hunedoara, COST Târgovişte,  ISCT Câmpia Turzii).

După aprobarea strategiei de către guvern, s-au accentuat contactele cu diverse 
firme străine. Astfel, s-au încheiat o serie de contracte de modernizare la SIDEX 
Galaţi, SIDERURGICA Hunedoara, CSR Reşiţa, ISCT Câmpia Turzii.

De asemenea, pentru unele proiecte prioritare, de importanţă deosebită, 
guvernul a acordat garanţii de stat la creditele de modernizare obţinute (SIDEX, 
CSR).

S-au deschis, de asemenea, posibilităţile de finanţare direct din partea UE prin 
CECO. Astfel este în curs de analiză la Comisia Europeană un credit de cca. 20 mii 
de dolari pentru SIDEX Galaţi.

Pentru evitarea unor probleme cu UE, legate de reexportarea necontrolată a 
unor produse siderurgice româneşti pe piața vest europeană, s-a convenit aplicarea 
în 1995 a unui sistem de supraveghere prin dublă licenţă. Prin acest sistem se vor 
acorda licenţe de import pentru produsele siderurgice româneşti în ţările UE, numai 
în baza licenţelor de export emise în România pentru aceste produse.

De asemenea, România colaborează activ cu Comisia Economică pentru 
Europa a Naţiunilor Unite, de la Geneva, în cadrul Secţiei Oţel a Diviziei Industrie 
şi Tehnologie.

Astfel, în 1993 și 1994 a fost elaborat un Studiu Global pentru Oţel, destinat cu 
precădere ţărilor din centrul şi estul Europei, inclusiv România, prin care se stabilesc 
tendinţele generale de dezvoltare a siderurgiilor din aceste țări, în perspectiva anului 
2000.

În 1995, tot sub egida CEE-ONU, se elaborează un studiu privind modalităţile 
de cooperare ale marilor unităţi siderurgice din Europa, urmărindu-se raţionalizarea 
investiţiilor noi, cu accent pe complementaritatea acestora şi evitarea dublărilor 
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de capacităţi cu acelaşi profil. În martie a.c. va avea loc, la Geneva, o întâlnire a 
grupelor de lucru ale tuturor ţărilor din centrul şi estul Europei, pentru definitivarea 
propunerilor privind studiul menţionat.

Pe plan mondial se urmăreşte, de asemenea, coordonarea industriei siderurgice 
din toate ţările. Această acţiune o desfăşoară Comitetul Oţelului al OECD, cu sediul 
la Paris. România are, din 1993, statut de observator la acest comitet, în care se face 
politica mondială a oţelului.

În anul 1995 s-au reluat legăturile bilaterale cu ţările foste socialiste (Rusia, 
Polonia, Ucraina, Cehia şi Slovacia).

Tot din 1995 se urmăreşte consolidarea relaţiilor bilaterale cu ţările nou intrate 
în Uniunea Europeană (Austria, Finlanda şi Suedia). Pentru aceasta, o delegaţie de 
producători şi comercianţi români se va deplasa în luna martie la Viena.

De asemenea, direcţia noastră generală are un rol activ în armonizarea taxelor 
vamale la importul şi exportul produselor metalurgice, cu cele din UE, AELS şi 
OMC.

În ceea ce priveşte metalurgia neferoasă, în sem. I 1995 se va finaliza un studiu 
de restructurare a sectorului de mine şi metalurgie neferoase din România, care se 
realizează cu asistenţă tehnică franceză, din fonduri PHARE”. 

Așa a fost atunci…

Ultima încercare de a salva ce se mai putea salva din 
ceea ce a fost cândva metalurgia românească

Într-o notă din 20.11.1997 privind „Restructurarea activității metalurgice” 
pe care i-am transmis-o președintelui României Emil Constantinescu. În calitate de 
consilier al Președintelui României, în cadrul Departamentului Strategie Economică 
și Reformă, îi prezentam președintelui României importanța sectorului siderurgic 
și necesitatea implicării guvernului României în susținerea și dezvoltarea acestuia.

Ulterior, demersul meu dar și al celorlalți care își doreau sincer restructurarea 
acestui domeniu strategic al economiei românești s-a dovedit zadarnic. A urmat ceea 
ce cunoaștem cu toții: distrugerea inevitabilă a sectorului metalurgic cu implicații 
dezastroase în dezvoltarea economiei românești și al viitorului țării.

Materialul în esența lui aborda următoarele aspecte:
„Metalurgia metalelor neferoase din România este o ramură industrială 

de mare complexitate, structurată pentru extracţia metalelor neferoase şi a celor 
preţioase, din concentrate miniere (cupru, plumb, zinc, aluminiu, cadmiu, bismut, 
stibiu, seleniu, aur şi argint), recuperarea acestor metale din deşeuri metalice şi din 
materiale refolosibile (metale secundare), elaborarea de aliaje din metale primare şi 
secundare şi fabricarea de produse derivate din toate acestea (laminate, extrudate, 
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trase, trefilate, cabluri, pulberi metalice, produse chimico-metalurgice etc). Ea este, 
totodată, şi o sursă de tezaurizare prin metalele preţioase extrase din produsele 
miniere.

Această ramură s-a dezvoltat în România pornind de la valorificarea resurselor 
miniere interne, pentru satisfacerea necesităţilor de consum intern, fără ca prin 
aceasta să se poată acoperi întregul necesar.

Până în prezent (este vorba de prezentul de atunci, din 1995), conducerea 
strategică și coordonarea activităților interdependente ale celor 15 societăţi 
comerciale ale ramurii a fost realizată de S.C. CONEF S.A., societate de strategie, 
înfiinţată prin Hotărârea Guvernului României nr. 30/1991.

Dintre aceste societăţi:
• 6 sunt profilate pe producţia de metale primare grele (cupru, plumb, zinc) 

metale asociate acestora (cadmiu, bismut, stibiu, seleniu, aur şi argint) şi producţia 
de alumină - aluminiu;

• 1 este profilată pe producţia de metale şi aliaje de metale secundare, grele şi 
uşoare;

• 3 sunt profilate pe prelucrarea prin deformare plastică (laminate, extrudate, 
trase, trefilate);

• 3 sunt profilate pe cercetare, inginerie tehnologică, proiectare şi micro-
producţie;

• 1 este profilată pe activitatea de comerţ exterior în domeniul metalurgiei 
neferoase;

• 1 societate de strategie.
Metalurgia neferoasă, în virtutea rolului pe care metalele neferoase îl au în 

funcţionarea, practic a întregii industrii, inclusiv a celei de apărare, ca şi a rolului ei 
în creşterea rezervelor de metale preţioase ale ţării, constituie o ramură strategică 
a economiei naţionale. Această caracteristică definitorie, împreună cu faptul că 
prelucrarea metalurgică se realizează într-un număr foarte restrâns de unităţi 
de producţie, iar concurenţa pe piaţa metalelor neferoase, deosebit de acerbă, se 
desfăşoară exclusiv la scară internaţională, necesită ca problema existenţei şi 
funcţionării ramurii să nu fie lăsată la voia întâmplării, impunându-se conducerea 
strategică unitară a restructurării şi funcţionării ei.

Metalurgia neferoasă s-a autosusţinut în perioada 1991-1996, funcţionând 
fără subvenţii directe pentru producţie sau investiţii (cu excepţia celor destinate 
protecţiei mediului). De asemenea, nu a beneficiat nici de subvenţii indirecte, prin 
preţ. Mai mult chiar, ea a fost dezavantajată deoarece:

• preţurile produselor sale au fost sub preţul pieţei mondiale, în timp ce pentru 
importuri a trebuit să plătească preţuri peste nivelul celor mondiale („pierderile” 
ramurii generate de această situaţie au fost deosebit de importante);

• o serie de produse obţinute din concentrate (cupru, plumb, zinc) au fost 
constant sau temporar contigentate sau interzise la export, fapt ce a afectat veniturile 
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potenţiale ale societăţilor producătoare şi indirect, producţia.
Strategia ramurii pentru anul 1997 a fost stabilită avându-se în vedere 

următoarele obiective strategice:
• satisfacerea necesităţilor de consum intern ale economiei, susţinând 

activitatea ramurilor pentru care exista deja o bază de producţie naţională în condiţii 
de calitate şi de competitivitate;

• realizarea unui export pentru asigurarea valutei necesare procurării bazei de 
materii din import;

• valorificarea bazei de materii prime interne, o realitate asigurată de un sector 
existent, organizat în acest scop, sectorul minier de minereuri neferoase;

• utilizarea capacităţilor de producţie metalurgice existente, care pot să asigure 
produse de calitate competitive cu cele de pe piaţa externă, valorificând eficient un 
capital fix deja existent;

• restructurarea şi utilizarea capitalului natural, având în vedere ţinerea sub 
control a gradului de poluare în condiţiile creşterii nivelelor de producţie şi revenirea 
la producţiile anterioare prin refacerea stării tehnice a instalaţiilor cu accent special 
asupra instalaţiilor de captare a noxelor, completarea cu instalaţii noi de captare şi 
purificare cu performanţe tehnice la nivelul cerinţelor actuale de calitate a mediului, 
inclusiv refacerea integrală a unora din instalaţiile de purificare cum sunt cele ale 
fabricilor de acid sulfuric care tratează gazele sulfuroase rezultate din procesele 
metalurgice;

• menţinerea în activitate a unui număr însemnat de angajaţi atât direct în 
cadrul ramurii cât şi indirect în ramura minieră care asigură baza de materii prime 
internă şi în ramurile consumatoare de metale care asigură prelucrarea şi valorificarea 
lor prin înglobarea în produsele realizate de acestea;

• realizarea produselor la un nivel tehnic şi calitativ superior, armonizarea cu 
standardele ISO şi EN şi promovarea exportului de produse în ramură.

* * *

În susţinerea efortului societăţilor din această ramură de importanţă strategică 
şi de tradiţie, considerăm că este hotărâtor şi benefic sprijinul statului în următoarele 
direcţii:

• efectuarea sub patronajul Preşedinţiei României a unei analize având ca 
scop creşterea producţiei de concentrate neferoase în sectorul minier şi dirijarea 
acesteia în totalitate către ramura metalurgiei neferoase;

• interzicerea în continuare a exportului de deşeuri de metale neferoase. 
Acestea reprezintă un capital natural benefic pentru industria neferoasă şi la bază 
provin din prelucrarea concentratelor miniere indigene care sunt subvenţionate 
substanţial;

• revederea autorizaţiilor de funcţionare acordate cu superficialitate unor 
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agenţi economici care prin Ordonanţa nr.33/1995 deţin instalaţii improvizate de 
topire, urmărindu-se în special dotarea acestora cu aparatură pentru protecţia 
mediului extern şi controlul calităţii pe faze în vederea eliminării impurităţii fondului 
de metal naţional;

• contactarea prin organismele şi demnitarii statului a instituţiilor 
internaţionale, care finanţează gratuit sau cu facilităţi acţiunile de depoluare;

• alinierea sau corelarea operativă a preţului produselor de bază din ramură, 
cu preţurile externe. Este total nestimulativ pentru producător să vândă o tonă de 
cupru la intern, cu un preţ echivalent a 1230 dol./t., acesta putând fi revândut la 
extern cu 2400 dol./t. după o foarte sumară prelucrare, iar o tonă de aluminiu la 
intern cu un preţ echivalent a 750 dol./t., acesta putând fi revândut la extern cu 1600 
dol./t.;

• metalele neferoase sunt cotate la Bursa de la Londra, deci prețurile 
externe sunt certe. De aceeaşi corelare trebuie să se bucure şi preţul metalelor în 
concentratele miniere, cu efect benefic asupra bugetului de stat;

• datorită situaţiei existente în metalurgia neferoasă singulară în economie, 
propunem eliminarea impozitului pe profit pentru societățile din această ramură pe 
o perioadă de 3 - 5 ani, care să permită reconstituirea „fondurilor circulante”;

• menţinerea controlului statului asupra acestei ramuri strategice, prin 
păstrarea unui pachet de acţiuni, care să-i confere posibilitatea de a interveni în 
deciziile majore, aşa cum se procedează în toate statele cu puternică economie de 
piaţă;

• ramura fiind structurată în sistem holding, este necesară promovarea 
proiectului legii holdingurilor, a introducerii bilanţului consolidat, cu efecte benefice 
asupra eficientizării şi dezvoltării ramurii. Această legislaţie, pusă de acord cu legea 
monopolului, creează, aşa cum există şi în ţările vest-europene, condiţii benefice 
pentru economie”.

Concluzii

Din anul 1990 și până în prezent, România a ajuns o colonie jalnică. 
Administrațiile prezidențiale și guvernele care s-au succedat mereu cu același 
guvernator al Băncii Naționale a României și aceiași de neclintit lideri de sindicat, 
au distrus România.

Ceea ce am prezentat în acest articol și nu numai, este doar un „episod de 
vreme rea” pe care l-a trăit România și poporul român.

Asasinii economici în complicitate cu trădătorii din interiorul țării 
(colaboraționiștii) au participat sistematic la distrugerea economiei, educației, 
cercetării, culturii și sănătății, contribuind la creșterea sărăciei „prin sărăcire”.

De la integrarea României în structurile euro-atlantice (integrarea în: NATO 
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– 2004 și UE – 2007) și alegerea surprinzătoare ca președinte al României a lui 
Traian Băsescu, a început „construcția statului din interiorul statului” (o creație 
monstruoasă made în SUA) ca formă cu manifestări agresive de distrugere a 
interesului național și ocuparea țării.

După 2007, românii trăiesc într-un stat abuziv și nu într-un stat de drept. An 
de an, asistăm cum piere puțin câte puțin din tot ce-i românesc. Românii au devenit 
obiecte în fața acestui „mecanism înfiorător” numit impropriu „stat de drept”. Nu 
trece o zi de la Bunul Dumnezeu să nu vezi cum românilor li se încalcă fără niciun 
respect față de ei, de lege și de Dumnezeu drepturile și libertățile cetățenești.

Și cum „gura păcătosului adevăr grăiește”, fosta ministru a justiției, Raluca 
Prună, avea să recunoască public, cândva, cu cinism, că pentru români „drepturile 
omului sunt un lux”.
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Rezumat 

În perioada 1993-1995 au fost scoase din România peste 2000 kg de 
aur și 40.000 kg de argint conținute în concentrate miniere și subproduse 
metalurgice. Disputele pro și contra despre legalitatea și discreția cu care s-au 
efectuat acele exporturi rămâne în memoria arhivelor peste timp: distrugerea 
sectorului de exploatare și prelucrare a metalelor neferoase și prețioase, 
rămâne o certitudine.

Cuvinte cheie: economie; export; legalitate; minereuri; concentrate; cupru; 
plumb; zinc; aur; argint; distrugere; faliment;

Abstract 

In the period 1993-1995 have been removed from Romania over 2000 
kg of gold and 40,000 kg of silver contained in concentrates mining and 
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metallurgical by-products.Disputes pro and against legality and discretion 
that have made such exports be remembered in archives over time: destruction 
mining sector and processing non-ferrous and precious metals remains a 
certainty. 

Keywords: economy; export; legality; ores; concentrates; copper; lead; zinc; 
gold; silver; destruction; bankruptcy;

Introducere

În articolul pe care l-am publicat în ziarul CURIERUL NAȚIONAL (anul VI, 
nr, 1218 din 10 martie 1995) intitulat ”Joc periculos cu avuția țării. Se exportă pe 
sub mână zeci de tone de au și argint” (publicat ulterior și în ” Informația o marfă 
neglijată?” Ediția a II-a revizuită și adăugită. Editura PRO UNIVERSITARIA, 
București, 2017, pp. 310-311), dir. General ing. Ioan HUDREA de la acea dată, i-a 
transmis un drept la replică domnului Valentin PĂUNESCU, dir. General al ziarului 
CURIERUL NAȚIONAL, prin adresa nr. 54931/16.03.1995. 

În articolul mai sus menționat invocam faptul că în perioada 1993-1995 au fost 
scoase din România discret, peste 2000 kg de aur și 40.000 kg de argint, conținute în 
concentrate miniere și subproduse metalurgice (legal, prin Ordinul nr. 10/28.01.1995 
al Ministrului Comerțului ”cu privire la mărfurile contigentate, cele pentru care 
se returnează anticipat contravaloarea stimulentelor acordate producătorilor pe 
anul 1995”, cuprinde în Anexa II precizări prin care se oferă posibilitatea exportului 
nelimitat al minereurilor și concentratelor de cupru, plumb și zinc).

Ulterior, Regia Autonomă a Plumbului și Zincului se va reorganiza și va trece 
prin diverse procese de ”restructurare și modernizare” pe care le voi analiza într-un 
alt articol, când voi prezenta date care arată involuția dramatică a acestei ”perle” a 
economiei românești.

Replica inginerului Ioan HUDREA

„În articolul publicat, sub semnătura unui corespondent de-al dvs., se fac 
unele referiri la activitatea Regiei Autonome a Plumbului şi Zincului Baia-Mare. 
Modul de prezentare ne determină să credem că sursele de documentare şi informare 
n-au fost cele mai avizate şi, fără a dori să intrăm în polemică, ne vedem obligaţi să 
facem cuvenitele precizări:

1. Necesităţile de metale neferoase ale ţării (cupru, plumb şi zinc), ca să nu 
mai vorbim de cele preţioase, nu au fost, nu sunt şi nu vor putea fi satisfăcute din 
producţia minieră indigenă.

2. Corespunde realităţii afirmaţia, din articol, că <<... în perioada 1990-
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1995,s-a ajuns la o criză deosebită de concen trate cuproase şi plumboase la sectorul 
metalurgie...>> De aceea, niciodată în această perioadă (nici în anii anteriori) nu s-au 
exportat şi nu s-au procesat în străinătate concentrate de acest fel şi nu au fost iniţiate 
demersuri în acest scop. 

3. R.A.Pb-Zn Baia-Mare a căutat să găsească soluţii pentru a li chida stocurile 
de concentrate cu conţinut de zinc, concentrate colective de plumb şi zinc, care nu 
puteau fi prelucra te în ţară, respectiv la S.C. „SOMETRA” S.A. Copşa-Mică.

După ce, în mai multe rânduri, am primit confirmări scri se, semnate, din 
partea S.C. „SOMETRA” S.A. Copşa-Mică, S.C. de Strategie „COHER” S.A. 
Bucureşti şi fostul Departament al Metalurgiei (actuala Direcţie Strategică a Industri-
ei Metalurgice) din Ministerul Industriilor, că nu există posibilitatea să se prelucreze 
în ţară, nici în 1994-1995 şi nici în anii următori, stocurile de concentrate mai sus 
arătate, am iniţiat şi am realizat acţiuni de export în anii 1994 şi 1995.

1. În România nu a existat înainte de 1989 şi nici după, cadrul legal, care 
să interzică exportul de concentrate neferoase. De fapt, în anul 1989 s-au exportat 
concentrate colective de plumb şi zinc. Ordinele emise, anual, de către Ministerul 
Comerţului, au menirea de a face precizări privind condiţiile şi modul în care se pot 
face (sau nu) exporturi de diferite mărfuri, în cadrul legal existent.

2. Industria metalurgică de metale neferoase a ţării nu a avut de suferit în 
anul 1994 de pe urma exportului de concentrate făcut de R.A.Pb-Zn Baia-Mare. 
S.C. „SOMETRA” S.A. Copşa-Mică a funcţionat cu întreaga capacitate, prelucrând 
concentratele din producţia sectorului minier, realizată în 1994.

3. Pentru anul 1995, S.C. „SOMETRA” S.A. Copşa-Mică a confirmat, în scris, 
că nu poate prelua, pentru a prelucra, 23.500 tone concentrate zincoase din producţia 
programată să se realize ze în anul curent la R.A.Pb-Zn Baia-Mare. Precizăm că, 
aceste concentrate nu conţin aur şi argint, care să poată fi recuperate. 

4. Nici în anii 1996 - 2000, cu actualele capacităţi existente la Copşa-Mică, 
nu se va putea prelucra întreaga cantitate de concentrate cu conţinut de zinc, ce se 
va realiza în sectorul minier. Este adevărat, însă, că sectorul minier nu va putea 
produce concentrate plumboase atâtea câte ar putea prelucra metalurgia. Aceasta 
este o problemă cunoscută la toate nivelele şi pentru care, în viitor, trebuie găsite 
soluţii.

5. Acţiunea de a „procesa” în străinătate cele 23.500 tone concentrate zincoase 
(pe care Copşa-Mică nu le poate prelucra) pentru care,  într-adevăr, R.A.Pb-Zn Baia 
Mare <<... întreprinde demersuri furibunde…>>, înseamnă următoarele: 

- concentratele, în acest an şi în anii viitori, nu vor ră mâne pe stoc; 
- prin prelucrarea lor în exterior, economia României va be neficia, în acest an, 

de aceeaşi cantitate de metale în lingou, care s-ar obţine dacă aceste concentrate ar fi 
pre lucrate la Copşa-Mică.

Acţiunea este, cel puţin, la fel de avantajoasă economic, ca şi în cazul 
prelucrării la Copşa-Mică.

UNIVERS ECONOMICO-SOCIAL



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 3(39)/2019 93

Din cele enunţate rezultă clar că, nu am <<neglijat>> posi bilităţile de 
prelucrare în ţară şi că, de fapt, nu se exportă concentrate zincoase.

Toate cele afirmate le putem proba cu documente. În măsu ra în care doriţi 
să aprofundaţi problema în discuţie, vă stăm la dispoziţie cu plăcere, pentru a vă 
informa în ce priveşte ac tivitatea R.A.Pb-Zn Baia-Mare, din dorinţa de a vă convinge 
că ne străduim să rezolvăm problemele tehnice, economice, sociale, respectând în 
totalitate legislaţia şi interesele ţării.

Convinşi fiind de faptul că dumneavoastră şi colaborato rii aveţi o înţelegere 
profundă şi reală a fenomenului actual economic, ne permitem să punem o întrebare 
la care să încercaţi o propunere de rezolvare: <<Ce trebuie să facă un agent economic, 
care are în stoc la 01.01.1995 concentrate colective de plumb şi zinc, pe care nu le 
poate prelucra în următorii 10 ani pe capacităţile exis tente ?>>

Am dorit să facem precizările de mai sus pentru o corectă informare şi nu 
vom reveni cu replici, chiar dacă se vor mai pu blica materiale similare, care vizează 
activitatea Regiei”.

Concluzii

Din 1990 s-au făcut diverse strategii pentru diferite domenii de activitate, 
care au rămas pe hârtie. În tot acest timp asasinii economiei ajutați de trădătorii din 
interiorul țării, infiltrați în instituțiile centrale și locale ale statului român au știut ce 
potențial au aceste companii românești și, ca urmare, le-a fost ușor să le distrugă, 
inclusiv prin acapararea piețelor externe unde își valorificau produsele, tehnologiile, 
serviciile.

În prezent am rămas fără resurse și fără întreprinderile care să le prelucreze, 
scufundându-ne din ce în ce mai mult în sărăcie.

Justificări au fost și vor fi, dar realitatea este alta.

Bibliografie

1. NĂSTASE, I., Gabriel, Informația o marfă neglijată? Editura 
PROUNIVERSITARIA, București, 2017.

2. PERKINS, John, Confesiunile unui asasin economic. Editura LITERA 
INTERNATIONAL, București, 2007.

3. ȘERBĂNESCU, Ilie, România, o colonie la periferia Europei. Editura 
ROZA VÂNTURILOR, București, 2016.

UNIVERS ECONOMICO-SOCIAL



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 3(39)/201994

UNIVERS ECONOMICO-SOCIAL

Mariana Rodica ŢÎRLEA1

                         

Abstract 

Mediation is a liberal profession that represents a public activity aimed 
at the amicable settlement of conflicts between the parties involved, through 
a trained and specialized person in the field of mediation as a mediator. The 
specialty literature defines the concept of mediator as “a person to whom the 
parties manifest their trust, a person able to facilitate negotiations between 
them and to support them in order to resolve the conflict by obtaining a 
convenient, efficient and sustainable solution. The mediator has the role of 
facilitating negotiations between the parties under conditions of neutrality, 
impartiality, confidentiality and with the free consent of the parties. “ 2 „The 
mediator must respect and carry out his mediation work in full consonance 
with: “the objectives of the mediators’ codes of ethics and deontology aimed 

1 © Mariana Rodica ŢÎRLEA, PhD, assoc. prof.,  „Dimitrie Cantemir” Christian University, Bucharest, Romania
 rodicatirlea10@yahoo.ro
2 Law 192/2006 on the mediation and organization of the mediator profession, published in the Official Gazette no. 
441 of 22.5.2006
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at providing mediators with guidelines for mediation, protecting the public 
interest and promoting trust in mediation as an alternative way of resolving 
conflicts.”3

Key Words: communication; conduct; ethics code; deontology code; 
professional ethics; ethics; mediation; mediator; mediation organization; 
profession; principles; mediation solution; meta-ethics; standard; ethics 
standard;

INTRODUCTION

The work takes place in two parts:
1. The theoretical part that we present now in terms of research on the 

conceptual and legal framework of mediation, ethics and standards of mediation.
2. The applied part and the second part of the research to be followed and 

which is an example of mediation on a specific case aimed at verifying whether all 
stages of a mediation mission have been followed and applied to the Ethics Standards 
identified in the legislation and literature which concern mediation.

The main objective of the research we have proposed in this first part is to: 
identify in the literature the ethical standards of mediation and the application of the 
ethical standards identified in the legislation and the literature on a specific subject.

The secondary aspects of the research that we are aiming for are reflected in 
the following secondary objectives:

1. identifying, researching the theoretical conceptual framework on ethics; 
2. identifying, researching the conceptual theoretical framework representative 

of ethics in the mediation profession related to the key words established at the 
beginning of the research;

3. researching the legislation on the ethics of the mediation profession in the 
Republic of Moldova compared to the Romanian legislation.

The primary objective and the secondary objectives were formulated to obtain 
answers to the working hypotheses that we have formulated at the beginning of the 
research and which materialize in their validation or invalidation.

The hypotheses formulated for the first theoretical part consist of:
1. Can these ethical standards identified in the literature be applied in the 

practice of mediation?
2. Are the ethical standards identified in the literature relevant to quality 

mediation?
3. Are there any particularities regarding the withdrawal or non-retraction of 

the mediator from the mission of the mediator?
3  Gribincea, L, (2014), The ethical standards provided by the codes of ethics and deontology of mediators. Studiu.
file:///H:/MEDIERE%202018/Studiu_Standardele_etice_prevazute_de_codurile_de_etica_si_deontologice_ale_
mediatorului_1.pdf, pag. 9.
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The finality of our theoretical research towards the first party is materialized in 

the chapter entitled “Research Conclusions”.

I. THE FRAMEWORK OF THE THEORETICAL CONCEPT. 
DEFINITIONS

1. 1. The theoretical alphabetical conceptual framework of established 
key ethics and ethics

Based on legislation and literature, in order to understand the process of 
applying ethical standards in the practice of mediation, we proceeded to create a 
theoretical alphabetical conceptual corollary, specific to the field of mediation, strictly 
related to the concepts proposed in the section: keywords proposed in this study as 
follows: communication, conduct, ethics code, deontology code, professional ethics, 
ethics, mediation, mediator, mediation organization, profession, principles, mediation 
solution, meta-ethics, standards, ethics standards, standards ethical in mediation.

The purpose of highlighting and defining these concepts is to avoid distorting 
their meaning in theory and practice and to recommend it for studying.

1.1.1. Definitions of the concept of communication
1. „Communication sf [At: Stamati, D. / Pl: ~s / E: communicate] 1-2 Oral or 

written information and communication: (4-5). 3 Sharing. 4 Link. 5-6 (Iuz) Means 
of establishing relationships (with someone or something). 7 Speaking. 8 (Bis; cv) 
Cumming. 9. Presentation, in a circle of specialists, of a personal contribution to a 
scientific issue. 10 (s) Means of mass information; Totality of technical means of 
communication of information (post, telephone, telegraph, radio, television, press, 
advertising)4.

2. „Communication, communications, etc. The action to communicate 
and its outcome. 1. Notification, news, news; report, relationship, relationship. 2. 
Presentation, in a circle of specialists, of a personal contribution to a scientific issue. 
V. communicate5.

3. „Communication, communications, etc. The action to communicate and its 
outcome.

4. Notification, information, news, news. The coconuts were listening to 
communication. Sadoveanu, Z. C. 94. 2. Contact, Report, Relationship, Relationship. 
Language is a means of communication between people. 3. Presentation, in a circle of 
specialists, of a personal contribution to a scientific issue. He made a communication 
to the Academy of the Romanian People’s Republic, communication s. F., G.-d. art. 
communication; pl. communication6

4  MDA2 (2010)  
5  DEX ‘09 (2009)  
6  DOOM 2 (2005)  
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5. „Communication s. F., G.-d. art. communication; pl. communications 7

6. „Communication, p. 1. v. Announcement. 2. (concur) announcement, notice, 
notification, notification, message. (I got home a ~.) 3. (concr.) Information, news, 
news. (Of great importance.) 4. v. Transmission. 5. v. Statement8.

7. „Communication, s.f. 1. The action to communicate and its outcome. 2. 
Notification, information, news; report. 3. Contact, relationship, relationship. 4. 
Presentation in a small circle of specialists of a personal contribution to a scientific 
issue; a paper that is the subject of a communication. ◊ Artistic communication = 
transmitting the artistic message from the creator to the receiver through the work of 
art. <<communicate]9.

8. „Communication, s. 1. the action to communicate. 2. Notification, news, 
news. 3. contact, relationship, relationship. 4. Presentation in a small circle of 
specialists of a personal contribution to a scientific issue; which is the subject of such 
a presentation. (<Communicate)10

9. Communications f. 1) v. Communicate. 2) Scientific report of small 
proportions. A do a ~. / V. to communicate 11

10. „Communicate [At: Kretzulescu, A. 31/6 / Score: Communication / E: fr 
communiquer] 1-2 vt To make known orally or in writing And to inform, to inform, to 
inform, to say. 3 vt To make someone part of something And to share, to convey. 4-5 
vi (D. people, social communities, etc.) To get in touch with someone or something. 
6 vi (D. people, social communities, etc.) Talk to someone. 7 vi (D. things) To be 
related to something. 8-9 vtr (Bis; inv) A (se) chimney. 10 vi Present in a circle of 
specialists a personal contribution to a scientific issue12.

1.1.2. Definitions of Concept of Conduct
Concerning the concept of conducting, I extracted from the specialized 

literature the following definitions:
1.  „Conduct, behaviour, s. 1. Ways to behave, behaviour, manner.2.Convention. 

- From fr. conduite13.
2. „Conduct, behaviour, s. Behaviour, way to behave, attitude in society, moral 

skills. G. M. Zamfirescu, SF. M. N. II 191. ◊ Conduct Line = Behaviour Rule 14.
3. Conduct s. F., G.-d. art. conduct; pl. conduct.15

4. Conduct s. f., pl. conduct.16

7  Orthographic (2002)  
8  Synonyms (2002)
9  DN (1986)  
10  MDN ‘00 (2000)  
11  NODEX (2002)  
12  MDA2 (2010)  
13 DEX ‘09 (2009)
14 DLRLC (1955-1957)
15 DOOM 2 (2005)
16 Orthographic (2002)
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5. „Conduct, s1. behaviour, behaviour, wearing, (rarely) worn, (pop.) port, 
wearer.17

6. „Conduct, s.f. Behaviour, attitude (in society, in life). [Pron. -du-i. / <fr. 
conduct, cf. rus. konduita]18.

7. „Conduct, s. How to behave, behaviour; manner; behaviour. (<fr conduite)19

8. „Conduct, f. How to behave; manner; behaviour; posture. [Sil. -and-] / <fr. 
Conduit.20

9. Conduct f. Way to present yourself, behaviour.21

10. conduct f., Pl. e (Russian pollution, d. Barb. Behaviour, attitude (especially 
students at school).22

11. „Conduct s. 1. Behaviour, behaviour, behaviour, (rarely) worn, (pop.) Port, 
wearer,. (Has an inappropriate.) 2. Grasp, behaviour, behaviour, skill, manners (pl.), 
Morals (pl.), Naughty (pl.), Customs (pl.), Behaviour, (pop.) Fashion, Transylv.) 
Pont, (inv.) Duh, (Turkish Turks) talîm. (What does that mean?)23

1.1.3. Definitions of the concept of deontology
1. „Deontology - “Obligation, Usability”. ◊ gr. deon, ontos “duty, obligation”> 

fr. déonto, germ. id., it. id. > rom. deonto-. □ ~ logy (v. – logy 1), s., All ethical norms 
and obligations of a profession.”24

2. „Deontology s. Science dealing with the norms and obligations specific 
to each field of activity ◊ “What proposals have been made? [...] A code of the 
profession, a modern deontology of theatrical critique, defining the profession, the 
rights and obligations of each critic to the theatre art of his country and the program 
of theatre in the world. “R.lit. 26 VI 75 p. 24.”25

3. „ Medical deontology has been a living faith for all his life. “Trib. Rom. 1 
XII 78 p. 5; v. and implantology (from fr. déontologie; DEX, DN3).”26

4. „Deontology sf [At: contemp., S. II, 1975, no. 1511, 4/2 / P: de-on / E: 
fr déontologie] 1 Part of ethics that studies the norms and obligations specific to 
a professional activity. 2 (Spc) The totality of rules and habits that regulate the 
relationships between physicians or between them and patients. 3 Theory of origin, 
character and norms of moral obligation in general.27

5. „Deontology f. 1. All the ethical conduct and ethical obligations of a 

17 Synonyms (2002)
18 DN (1986)
19 MDN ‘00 (2000)
20 NODEX (2002)
21 Șăineanu, ed. VI (1929)
22 Scriban (1939)
23 Sinonime82 (1982)
24 DETS (1987)  
25  Idem
26 DCR2 (1997)
27 MDA2 (2010)  
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profession (especially the medical one). 2. The theory of debt, of moral obligations. 
[Pr: de-on] - From fr. déontologie28.

6. „Deontology s. Doctrine regarding the norms of conduct and the ethical 
obligations of a profession (especially the medical one). [Pr: de-on] - From fr. 
déontologie.29

7. „Deontology (de-on) s. F., Art. deontology, g.-d. deontologists, art. 
deontology 30

8. „Deontology (de-on) s. F., Art. deontology, g.-d. deontologists, art. Of 
deontology.31

9. „Deontology s.f. 1. Part of ethics that studies the norms and obligations 
specific to a professional activity. ◊ Medical Deontology = all the rules and habits 
that regulate the relationships between physicians or between them and their patients; 
medical ethics. 2. Theory of debt, origin, character and norms of moral obligation in 
general. [Gender. -iei. / <fr. déontologie, cf. deon - what to do, logos - study].32

10. „Deontology s. F. Part of the ethics that studies the rules and duties specific 
to a particular profession. ♦ Medical = all the rules and habits that regulate the 
relationships between doctors or between them and the sick. 2. theory of debt, about 
moral obligations. (<fr deontologie).33

11. „Deontology f. 1) Compartment of ethics dealing with the study of rules and 
obligations specific to a professional activity. 2) A set of rules of conduct and bonds 
to be respected by a physician. [Art. ethics; G.-d. ethics; Sil. -gy-] /<fr. déontologie34

Definitions of the concept of ethics 
The concept of ethics was attributed in the literature to a series of definitions. 

The explanatory dictionary of the Romanian language has the following definitions:
1. „Ethics, ethics, s., Adj. 1. S. f. Theoretical study of basic principles and 

concepts in any field of thought and practical work. 2. f. A set of rules in relation 
to which a human group regulates their behaviour in order to distinguish what is 
legitimate and acceptable in achieving the goals; morality. 3.Adj. Regarding ethics 
(1) ethics based on ethics; moral”35. 

2. „Ethics, ethics, s., Adj. 1. S. f. Science dealing with the theoretical study of 
values and human condition from the perspective of moral principles and their role in 
social life; all the corresponding moral conduct rules; morality. Adj. Regarding ethics 
(1) ethics, based on ethics; moral”.36

28 DEX ‘09 (2009)  
29 DEX ‘98 (1998)  
30 DOOM 2 (2005)  
31 Synonyms (2002)  
32 DN (1986)
33 : MDN ‘00 (2000)
34 NODEX (2002)  
35 Dex
36  Idem
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3. Ethics, ethics, adj. Regarding ethics, ethics, moral ethics. Unity and the 
interpenetration of this dialectical process of knowledge with the ethical role of the 
actor ... it conditions the actor’s part-creation37”.  

4. „Ethics, s. Science dealing with the study of moral principles, their historical 
development laws, their class content and their role in social life; the totality of norms 
of moral conduct corresponding to the ideology of a particular class or society; 
morality. Ethics is one of the forms of social consciousness”38.  

5. „Ethics, s.f. 1. Philosophical discipline studying moral principles, origin, 
development and content. Moral. [ cf. fr. éthique, lat. ethica]”39.

6. Ethics,. adj. on ethics; moral. II. s. 1. philosophical discipline, study of the 
theoretical and practical aspects of morality; the philosophical theory of morality. 2. 
the set of rules of moral conduct corresponding to the ideology of a particular class 
or society. (< fr. éthique, lat. ethicus, gr. ethikos)”40

1.1.4. The theoretical concept of mediator
I have detached from Law no. 137 of 03.07.2015 on Mediation of the Republic 

of Moldova to Chapter I, entitled General Provisions, in Article 2. entitled Notions, 
presents the meaning of the concepts of mediation, mediator, mediation organization 
as follows:

1. Mediator - third person, certified under the present law, which ensures the 
mediation process in order to settle the dispute between the parties.

2. The facilitator shall facilitate the negotiations between the parties, subject 
to the principles of neutrality, impartiality, confidentiality and with the free consent 
of the parties”41.

Dictionaries present definitions of the concept of mediator as follows:
1. „Mediator, Mediators, Mediators, -or, s. M., S. F., S. 1. S. m. And f. 

Person, Government and so on, which mediates an agreement between two parties 
(adverse), who makes an act of mediation; intermediary, intermediate. 2. S. n. 
Chemical Intermediate which ensures the transmission of the nervous influx. 3. S. f. 
Perpendicular to the middle of a straight segment; the geometric location of the points 
located in a plane, equidistant from the ends of a straight segment. ♦ (Adjective) 
Median plane = plane perpendicular to the middle of a straight segment. [Pr: -di-a-] 
- From lat. mediator42.

2. „Mediator, mediators, mediators, subst. 1. S. m. And f. Person, government, 
etc. which mediates an agreement between two parties (adverse), who makes an act of 
mediation; intermediary, intermediate. 2. S. n. Chemical Intermediate which ensures 
37 DLRLC (1955-1957)
38  Idem
39  Dex
40  Idem
41 Law 192/2006 on the mediation and organization of the mediator profession, published in the Official Gazette no. 
441 of 22.5.2006
42 DEX ‘09 (2009)  
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the transmission of the nervous influx. 3. S. f. Perpendicular to the middle of a straight 
segment; the geometric location of the points located in a plane, equidistant from the 
ends of a straight segment. ♦ (Adjective) Median plane = plane perpendicular to the 
middle of a straight segment. [Pr: -di-a-] - From lat. mediator43.

3. „Mediators, adj. (Geom, about straight or planes) Which is perpendicular to 
the middle of a straight segment. The geometric location of the points equally spaced 
from the two given points is perpendicular to the segment formed in its middle. 
This plan is called the mediation plan of the segment. Geometry S. 40. ♦ (Noun, 
f.) Right straight perpendicular to the middle of a straight segment. The right-hand 
CD, perpendicular to the middle of the AB segment, is called the mediator of the AB 
segment. Geometry P. 1844.

4. „Mediator (s), mediator (s), mediator (s), s. M. And f. A person (physical or 
legal) who intercedes or intervenes to establish a settlement, an agreement between 
two adverse parties (persons, states, etc.); intermediary, intermediate. V. arbitrator. 
He had the pleasure of completing the negotiation of peace with the Turks in which 
France enters as mediators. Negruzzi, S. II 15145.

5. „Mediator s., middle (intermediate) solver. (~ between two parties in conflict 46

6. „Mediator , adj. 1. (About planes or straight) Perpendicular to the middle 
of a straight segment. 2. Intermediate factor mediating and transmitting a nerve or 
humoral signal from one organ to another. ◊ Chemical Mediator = chemical released 
by nerve endings for the transmission of the nervous flow. // s.m. and f. The one who 
mediates between two adversaries; reconciliation, mediator, intermediary. [Pron. di-
A-. / cf. fr. médiateur, lat. mediator]47.

7. „Mediator ,, - oare I. adj. (about planes) perpendicular to the middle of a 
straight segment. II. s. perpendicular to the middle of a straight segment. III. s. m. 
1. Intermediate factor mediating and transmitting a nerve or humoral signal from 
one organ to another. 2. chemical released by nerve endings for the transmission 
of the nervous flow. IV. s. m. f. person, government, state conducting mediation; 
intermediary, intermediate. (<broader mediator)48

8. „Mediator (s), m. And f. Person (or official delegation, government) 
mediating an agreement between two parties; mediator; intermediate. [Sil. -di-a-] 
/<lat. mediator49

9. „Mediator, n. A substance secreted by the nerve fibers, which conveys the 
nervous influx of adjacent cells. [Sil. -di-a-] /<lat. mediator50

43 DEX ‘98 (1998)  
44 DLRLC (1955-1957)
45 DLRLC (1955-1957)
46 Synonyms (2002)  
47 DN (1986
48 MDN ‘00 (2000)
49 NODEX (2002)  
50  NODEX (2002)  
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10. „Mediatór adj. and s. Mediator, who intervenes to settle an agreement 51.
11. „Mediator (-di-a-) s. f., g.-d. art. mediator; pl. mediator52

12. „Mediators (person, geom.) S. (Sil. -Di-a-), g.-d. art. mediator; pl. media 53

13. „Mediator s.f. High perpendicular to the middle of a straight segment. 
[Pron. di-A-. / after fr. médiatrice]54.

14. „Mediators ~ f. Perpendicular to the middle of a straight segment. [Sil. 
-di-a-] /<lat. mediator55

Definitions of specialized dictionaries
These definitions can explain only certain meanings of the words.
15. „Mediator, intermediary, mediator, (rarely) interposed, middle, solitary. (~ 

between two parties in conflict.)56

16. A mediator is a neutral, impartial and qualified person capable of facilitating 
negotiations between the conflicting parties in order to obtain a mutually convenient, 
effective and sustainable solution.57

1.1.5. The theoretical concept of mediation
1. With regard to mediation, Directive 2008/52 / EC, in Article 3, defines 

mediation as: a structured process, whatever it is called or referred to, in which two 
or more parties to a dispute are trying , on their own initiative, to reach agreement on 
the settlement of the dispute between them, with the assistance of a mediator. This 
process may be initiated by the parties, recommended or imposed by the court or 
under the law of a Member State.58

2. The Law of the Republic of Moldova on Mediation No.134-XVI of 
14.06.20074 (hereinafter the Law of the Republic of Moldova no.134-XVI of 
14.06.2007), in Article 2, paragraph (1) defines mediation as an alternative way 
to solve the amicable conflict between the parties with the help of a third person 
and according to Article 6, paragraph (1), the mediator is the person assisting the 
parties in the mediation process in order to solve the conflict between them. 3. All 
the codes analyzed provide that the provisions apply to mediators authorized by the 
competent authority. assistance of a mediator. This process may be initiated by the 
parties, recommended or imposed by the court or under the law of a Member State. 
According to the same rules, the mediator means any third party called upon to lead 
the mediation process in an effective, impartial and competent manner irrespective of 
the name or profession of the third party in that Member State and the manner in which 
51  Scriban (1939)  
52  DOOM 2 (2005)  
53  Orthographic (2002)  
54  DN (1986)  
55  NODEX (2002)  
56  Sinonime82 (1982)  
57  https://mediereagalati.wordpress.com/2011/08/19/codul-de-etica-si-deontologie-profesionala-a-mediatorilor/
58  Gribincea, L, (2014), The ethical standards provided by the codes of ethics and deontology of mediators. Studiu.
file:///H:/MEDIERE%202018/Studiu_Standardele_etice_prevazute_de_codurile_de_etica_si_deontologice_ale_
mediatorului_1.pdf, pag. 9.
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the third party has been appointed or has been requested to carry out mediation’59.  
3. Mediation is a way of resolving conflicts amicably, with the help of a third 

party mediator, under conditions of neutrality, impartiality, confidentiality and with 
the free consent of the parties.

4. Mediation is based on the trust that the parties grant to the mediator as a 
person able to facilitate negotiations between them and to support them in order to 
resolve the conflict by obtaining a mutually convenient, efficient and sustainable 
solution.

5. Mediation is a way of resolving conflicts amicably with the help of a third 
person who has a special training in the field, called mediator.

The mediation procedure can be used in various types of litigation, such as:
- Civil litigation;
- Family litigation;
- Litigation on consumer protection;
- Work conflicts;
- Commercial litigation.
The role of the mediator is to help the parties find a convenient and sustainable 

solution to their problem and to reach a consensus that satisfies all parties. The 
mediator acts impartially and neutral. He cannot impose a solution, it must appear 
in the negotiation process, but it is responsible for developing the most effective 
communication techniques, facilitating discussions and building an agreement 
between the parties.

6. Mediation is a voluntary procedure, it is carried out in complete confidentiality 
and is based on the trust the parties give to the mediator.

7. Mediation is considered one of the most effective solutions to conflict 
resolution and contributes to the harmonization of social life.

The services provided by the mediator, the cost of which depends on the value 
and complexity of the contract, will be paid by both parties 60.

8. Mediation is the amicable, voluntary, method of solving conflicts between two 
or more people with the support of a neutral, qualified and independent third party 
through an activity carried out in accordance with the legal provisions in the field and 
the rules of this Code.61

1.1.6. The theoretical concept of meta-ethics
In some lectures, there are theoretical concepts of “meta-ethics” and “normative 

ethics”.
Meta-ethics is the branch of philosophy that deals with:
(1) analysis of ethical concepts;

59 http://ms.gov.pl/en/mediation/adr-civic-council/code-of-ethics-of-polish-mediators; accessed la 6.12.2018.
http://www.institute-mediation.com/news/3.html accessed la 26.12.2018.
60  https://mediere.gov.md/ro/content/ce-este-medierea-ro
61  https://mediereagalati.wordpress.com/2011/08/19/codul-de-etica-si-deontologie-profesionala-a-mediatorilor/
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(2) the necessary truths that imply such concepts; 
(3) metaphysics of value;
(4) the most general questions about justifying ethical conviction. 
Regulatory ethics, on the other hand, is concerned with establishing correct 

principles of fairness and mistakes in actions and the goodness and wickedness of 
business conditions. Sometimes the goal is an extremely theoretical one to build a 
general ethical theory that contains all the basic moral principles.62      

1.1.7. Theoretical concept of profession 
„Occupation, occupation, etc. 1. Occupation or occupation of a permanent 

character, exercised by someone on the basis of an appropriate qualification; a 
complex of theoretical knowledge and practical skills that define the training 
of someone; profession. 2. (In the phrase) Profession of Faith = public statement 
made by someone about their principles or beliefs. [Var: profesiúne s. F.] – from fr. 
profession.

1.1.8. The theoretical concept of the standard
„Standard, standards, etc. 1. Standard or set of rules governing quality, 

characteristics, form, etc. of a product; document in which these rules are recorded. 
♦ (Conc.) Product made on the basis of a standard (1) ♦ Fig. (Adjectival) Lack of 
originality, made by a template; common. 2. (In the syntagm) Standard of living 
= Degree of development of the living conditions characteristic of a person or a 
community; standard of living. - From fr., Engl. standard63.

2. „Standard, standards, etc. 1. Standard or set of rules governing quality, 
characteristics, form, etc. of a product; document in which these standards are 
recorded ♦ (Conc.) Product made on the basis of a standard (1) ♦ Fig. (Adjectival) 
Lack of originality, made by a template; common. 2. (In the syntagm) Standard of 
living = Degree of development of the living conditions characteristic of a person or 
a community; standard of living. – from fr., engl. standard.

3.„ Standard, standards, etc. Norm or set of rules governing the standardization 
operation. Standard products. ◊ Standard of living = living standard. - Accented and: 
standard. - Pl. and: standards64.

source: DLRLC (1955-1957)  added by Laura Gellner 
4.„ Standard adj. invar., s1. adj. v. banal. 2. s. Level, (livr.) Standing. (~ life.) 

3. s. state standard = stas65.
„Standard s.n. 1. Type, sample model. ♦ All standardization prescriptions; 

document, act (official) stating these prescriptions. ♦ Living standard = living 
standard; standard language = aspect of a language that represents its common 
62  https://spot.colorado.edu/~tooley/Lecture1-Introductory.html
63 DEX ‘09 (2009)  
64 DLRLC (1955-1957)  
65 Synonyms (2002)
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features and general mode of use. ♦ (Fig .: peior.) Which is not original, made by the 
template. 2. Melody that has resisted taste changes over the years, remaining in the 
permanent repertoire of jazz. [Var. standard s.n. / <engl., fr. standard]66.

„Standard s. N. 1. type, sample model. ◊ Norm or set of official rules in a 
document that regulates the dimensional conditions of operation of materials, parts, 
machinery, etc. ♦ State (STAS abbreviation) = mandatory standard, approved by the 
government. ◊ ~ living = living standard. ◊ (fig .; adj.) Lacking in originality; done 
by template. ◊ language ~ = language taught by the entire community, regardless of 
the dialectal affiliation of the speakers; common, common language. 2. (fin.) ~ -Aur 
= system of money circulation in the beating and free circulation of gold coins with 
intrinsic value. 3. The popularity song, which has resisted the taste changes over the 
years, remaining in the permanent repertoire of jazz. (<fr., standard)67

„Standard n e. 1) Mandatory rule to which a product must correspond; 
standard. ◊ officially approved official state, to which all businesses and economic 
organizations have to take their lead. living life level. 2) A product that complies with 
such a rule. 3) and adjective depr. A thing of no originality, made by the template. / 
<fr., engl. standard, germ. Standard68

Definitions of specialized dictionaries
These definitions can explain only certain meanings of the words.
„Standard adj., P. banal, common, stereotype, template. (Formula ~.) 2. s. 

Level. (~ life.)69

„Standard s. N. (Standard language): In standard language and standard language 
syntax (v.)70.

„standard deviation parameter of the uniformity of granulometric distribution 
of a detritic sedimentary deposit, denoted by α and calculated according to different 
formulas, in → phi → based on the 5, 16, 84 and 95 percentiles. D. s expresses the 
dispersion of the values of a granulometric distribution around the central values of 
a cumulative curve and gives the degree of sorting of the respective deposit. Thus, 
the values of α <0.50 express a good and very good sorting, 0.50> α <1.00 moderate 
sorting and α> 1.00 poor and very poor sorting. Default standard.

1.1.9. The theoretical concept of solution
1. „Solution s. 1. (chem.) Colloidal solution = soil. 2. (technique) method, 

process, system. (~ casting.) 3. (mat.) loosening, answer, result. (clarification, 
explanation, explanation, clarification, clarification, explanation, clarification, 
clarification, clarification, solving, solving, solving, problem solving, clarification). 

66 DN (1986)  
67 MDN ‘00 (2000)
68 MDO (1953)  
69 Sinonime82 (1982)  
70 DTL (1998)
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(~ a troubled problem.) 5. remedy, (fig.) cure. (~ to correct a situation71

2. „Solution (n) is f. 1. the solution of a difficulty, an answer to a problem; 2. 
what ends a business; 3. separation of parties: continuity solution; 4. dissolution: salt 
in solution; 5. The liquid resulting from this solution: a solution of alum72.

II. ETHICAL STANDARDS OF THE MEDIATOR PROFESSION

2.1. Regulating the profession of mediator by recognized standards
Referred to the definition of the profession, which is defined as: “Occupation, 

permanent occupation, which one exercises on the basis of an appropriate 
qualification; a complex of theoretical knowledge and practical skills that define the 
training of someone; job “. we note that mediation fully respects it.

The profession of mediator does not take place in a random manner. It is 
governed by principles and rules of ethics and professional deontology. 

In this respect, Recommendation no. R. 19 (99) on Mediation, “lays down 
certain requirements for the functioning of mediation services, in particular regarding 
standards of activity, classification and training of mediators; how to solve individual 
cases and how to use the results of mediation: 

Mediation services should be regulated by recognized standards: 
- mediation services must have sufficient autonomy in fulfilling their duties. 

Standards of competence and ethical standards, as well as procedures for the selection, 
preparation and evaluation of mediators should be established; 

- mediation services should be monitored by a competent body; 
- mediators must be recruited from all social sectors and generally need to 

know the local cultures and communities; 
- mediators must be able to demonstrate solid judgment and interpersonal 

skills necessary for mediation; 
- before taking up mediation activities, mediators must undertake initial and 

multidisciplinary training. Their training must aim at achieving a high level of 
competence, taking into account the skills to solve conflicts, the special conditions of 
work with victims and offenders and the knowledge of the criminal justice system; - 
Before the mediation process begins, the mediator must be informed of all significant 
elements of the case and must be given the necessary documents by the competent 
authorities of the criminal justice; 

- the mediation process must be conducted in an impartial manner based on 
the elements of the case and the needs and wishes of the parties. The mediator must 
always respect the dignity of the parties and ensure that the parties behave respectfully 
with each other; - the mediator is responsible for ensuring a safe and comfortable 
environment for mediation. The mediator must be sensitive to the vulnerability of 
71 Sinonime82 (1982)
72 Șăineanu, ed. VI (1929) 
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the parties; 
- Mediation must be carried out efficiently but at a pace accessible to the 

parties; - as an exception to the confidentiality principle, the mediator must entrust to 
the competent authorities or persons involved any information about serious offenses 
that may arise during the mediation process; - Agreements must be concluded on a 
voluntary basis by the parties. They must contain only reasonable and proportionate 
obligations; 

- a mediator should report to the criminal justice authorities on the measures 
taken and the outcome of the mediation. The mediator’s report will not disclose the 
content of the mediation sessions or express any judgment on the behaviour of the 
parties during the mediation.73

2.2. The principles of mediation in the Republic of Moldova

2.2.1. The principles of mediation in the Republic of Moldova related to 
the deontological Code of the mediator

According to the Mediator’s Code of Ethics, adopted on the basis of Art. 23 lit. g) of 
Law no. 134-XVI of 14 June 2007, applies to professionally certified mediators.

In Chapter I entitled General Principles are presented the principles underlying the 
profession of mediator in the Republic of Moldova as follows:

1. The principle of professionalism
The principle of professionalism is the fundamental principle of the activity 

of a mediator, as it refers to the mediator’s competence, capacity and professional 
training.

2. Principle of fairness
 The principle of fairness requires that the mediator maintains the balance 

between the interests of the parties and the search for correct objectives for solving 
the mediated litigation.

3. Principle of impartiality of mediator
1) In the mediation process the parties have equal rights and must be treated 

equally.
2) The mediator is bound to be impartial in dealing with both sides. Impartiality 

means the lack of favored protection or preferences through words or deeds. 
3) The mediator will avoid bias and prejudices based on
the personal characteristics of the parties: age, social status, race, colour, 

gender, language, religion, political opinion or any other opinion, national or social 
origin, wealth or any other circumstances.

4) The mediator will mediate only cases in which he can remain impartial.
4.  The principle of neutrality

73  http://irp.md/uploads/files/2014-04/1396961866_medierea-in-cauzele-penale.pdf
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1) The mediator must be neutral in the conflict. He cannot pursue certain benefits 
during the negotiations nor have any personal interest in signing the reconciliation 
agreement, the manner and forms in which it is expected to be concluded.

2) The mediator must disclose to the participants any circumstances that might 
cause conflicts of interest.

3) The mediator must also inform the parties of the nature of the mediation 
and possible consequences.

4) If the origin of the mediator or his or her experience would prejudice the 
quality of mediation, the mediator should waive mediation, unless both parties agree 
to continue the mediation. 

5.  Principle of acceptance
1) The mediator must be accepted by the parties. No one can oblige the 

mediator to perform the service when at least one of the parties does not accept it.
2) The mediator cannot refuse to provide the mediation services requested by 

the parties except in the cases expressly regulated. 
3) The mediation procedure rules are only applied when accepted by the parties. 

The mediator may propose the rules and then they must be confirmed by the parties.
4) The mediator must explain to the parties that the solution acceptable to the 

conflict does not necessarily mean full satisfaction of interests. 
6.  The principle of confidentiality
1) The mediator must ensure the confidentiality of the process. The mediator 

will not disclose any information obtained through mediation as well as documents 
drawn up or provided to him by the parties during the mediation, even after the 
termination of his duties, unless the law provides otherwise. 

2) The confidentiality principle limits occur when:
a) the parties have given permission;
b) is required by law;
c) the information reveals a real risk for the participants in the mediation or 

for another person;
d) information is used anonymously in the professional community for 

instructional purpose or exchange of experience.
3) The mediator must inform the parties at the first meeting of the confidentiality 

limits set out in the point 2).
4) The mediator must inform the parties about the need to provide information 

on the results of the mediation and / or the stage of the mediation process - the 
specialized mediation institution, the prosecutor and / or the court. 

5) Documents relating to mediation must be stored in such a way that only 
mediators have access to them.

6) The mediator is responsible, under the law, for violating the confidentiality 
principle.

 7.  The principle of free and equal access to mediation
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 This principle implies the free and equal access of any person to mediation 
regardless of age, social status, race, colour, gender, language, religion, political 
opinion or other opinion, national or social origin, wealth or other circumstances.

 8 . The principle of free consent
1) Free consent is an important principle of mediation and implies the ability of 

the parties to participate voluntarily and without constraint in the mediation process.
2) The parties have the right to choose the mediator, or to ask for the 

replacement at any stage of the procedure.
3) The mediator should not compel either party to participate in the mediation 

process or to develop a reconciliation agreement.
4) The mediator will not make decisions on behalf of either party.
5) The mediator will respect and encourage the right of the parties to take any 

free and informed decision to settle the differences between them.
6) The mediator will inform the parties from the beginning, what will be his / 

her work and the fact that the final decision belongs exclusively to them and that they 
can withdraw at any time from the mediation process.

2.2.2. The principles of mediation in the Republic of Moldova related to 
Article 4 of the Law no. 137, the law of mediation

Article 4. Law no. 137 of 03.07.2015 on mediation. Published: 21.08.2015 in 
the Official Gazette Nr. 224-233, art No: 445. Date of entry into force: 21.08.2015, 
MODIFIED LP238 of 08.11.18, MO441-447 / 30.11.18 art.709, LP31 of 16.03.18, 
MO126-132 / 20.04.18 art .247, LP185 of 21.09.17, MO371-382 / 27.10.17 art.632; 
in force 27.10.17 presents the principles of the mediation activity.

According to Law no. 137 of 03.07.2015, Mediation is performed on the basis 
of the following principles:

a) voluntary participation in mediation;
b) confidentiality;
c) free choice of mediator;
d) equality of parties in the process;
e) independence, neutrality and impartiality of the mediator;
f) the flexibility of the mediation process 74

2.3. Self-analysis of the mediator in all phases of mediation in conflict of 
interests for mediators

In all phases of mediation, the professional mediator will have to refer to the 
conditions regarding the conflicts of interest provided by the legislation in force for 
74  Law no. 137 of 03.07.2015 on mediation. Published: 21.08.2015 in the Official Gazette Nr. 224-233 Art Nr: 
445. Effective Date: 21.08.2015, MODIFIED LP238 of 08.11.18, MO441-447 / 30.11.18 art.709, LP31 of 16.03.18, 
MO126-132 / 20.04.18 art. 247, LP185 of 21.09.17, MO371-382 / 27.10.17 art.632; in force 27.10.17
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the profession of mediators.
Article 5. Conflict of Interest Law No. 137 of 03.07.2015 on mediation. 

Published: 21.08.2015 in the Official Gazette Nr. 224-233 Art Nr: 445. Effective 
Date: 21.08.2015, MODIFIED LP238 of 08.11.18, MO441-447 / 30.11.18 art.709, 
LP31 of 16.03.18, MO126-132 / 20.04.18 art. 247, LP185 of 21.09.17, MO371-382 / 
27.10.17 art.632; in force 27.10.17 establish conflicts of interest for mediators:

(1) If, at the stage of initiation or during the mediation process, a circumstance 
is likely to affect the mediator’s mediation, neutrality or impartiality, the mediator is 
obliged to refrain from mediating the dispute and to bring this to the attention of the 
parties. 

(2) The mediator is not entitled to act as arbitrator in the settlement of the 
dispute in which he was appointed as a mediator.

(3) A mediator may not be elected as a person who previously represented the 
interests of one of the parties in court or arbitration or otherwise provided assistance 
in relation to the subject matter of the dispute.

(4) After the mediation process has ended, the mediator cannot represent the 
parties or one of the parties to the court settlement or arbitration of the dispute for 
which he has been designated as mediator. If a lawyer has been elected as a mediator, 
he is not entitled to accept the assistance or subsequent representation of the interests 
of any party to the mediation process in relation to the mediated dispute.

 (5) If the mediator is a notary, he is not entitled to enforce the transaction 
concluded by the parties in mediation with an enforceable formula.

Article 6. Confidentiality 
 (1) The mediation process is not public, unless otherwise agreed by the parties.
(2) The mediator is bound to respect the confidentiality of information prior to 

and / or in the mediation process as well as after the suspension or termination of the 
mediator’s activity. The mediator is obliged to alert the participants to the mediation 
process of the obligation to keep the confidentiality of the information, being entitled, 
as the case may be, to request the signing of an agreement or a confidentiality clause.

 (3) In the mediation process, the mediator is not entitled to disclose the 
information he has learned during separate sessions with the parties and is not 
entitled to discuss such information with the other party without the consent of the 
party concerned.

 (4) If the mediation dispute presents difficult issues, the mediator, with the 
agreement of the parties, may request the opinion of one or more specialists in the 
field.

(5) The mediator is not obliged to respect the confidentiality of the information 
he becomes aware of in the mediation process when the disclosure of the information 
is aimed at protecting the best interests of the child or preventing and / or curtailing 
a crime, except for the situations provided by art. 276 of the Code of Criminal 
Procedure, which is why the mediator is obliged to notify the competent authorities. 

UNIVERS ECONOMICO-SOCIAL



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 3(39)/2019 111

Article 7. Prohibition of disclosure of information and hearing of participants 
in the mediation process

(1) In order to ensure the confidentiality of the mediation process, the parties, 
the mediator or any other person who participated in the mediation process can not 
divulge or invoke in another mediation process, in the court or arbitration or outside 
of a trial, acquainted with or in connection with the mediation process. It is also 
forbidden to disclose the following information: 

a) the proposal of a party to initiate the mediation process or to express the 
agreement of a party to participate in the mediation process;

b) the views or proposals made by one of the parties on a possible amicable 
settlement of the dispute; 

c) statements made by a party in the mediation process;
d) expressing the agreement of a party to accept the proposals submitted by 

the mediator;
e) acts drawn up solely for the purposes of the mediation process.
(2) By way of derogation from the provisions of paragraph (1) disclosure of 

confidential information is permitted, by written agreement of the parties, where this 
is necessary in the course of legal proceedings regarding the enforcement of the 
rights resulting from the transaction.

(3) With the written consent of the parties, the mediator is entitled to make 
statements in their favour, but the giving of statements in these cases excludes his 
subsequent participation in the mediation process.

(4) In order to ensure the confidentiality of the mediation process, under 
the law, the mediator and the participants in the mediation cannot be interrogated 
regarding the facts or acts they have learned in the mediation process. 

As an exception, under Art.6 para. (5), the mediator may be called as a witness 75.

2.4. Ethical Standards of Mediation in the Republic of Moldova 
The deontological code of the mediator in the Republic of Moldova was 

adopted on the basis of art. 23 lit. g) of Law no. 134-XVI of 14 June 2007 and applies 
to professionally certified mediators.

Standards of professional ethics of the profession of mediator in the Republic 
of Moldova are grouped into three categories:

A. Standards of Professional Ethics of the Mediator
B. Standards of the mediation process
C. Standards of professional ethics

A. Standards of Professional Ethics of the Mediator
75  Law no. 137 of 03.07.2015 on mediation. Published: 21.08.2015 in the Official Gazette Nr. 224-233 Art Nr: 
445. Effective Date: 21.08.2015, MODIFIED LP238 of 08.11.18, MO441-447 / 30.11.18 art.709, LP31 of 16.03.18, 
MO126-132 / 20.04.18 art. 247, LP185 of 21.09.17, MO371-382 / 27.10.17 art.632; in force 27.10.17
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1. Professional ethics
1) In the professional activity, the mediator will manifest:
a) honesty - the mediator must be honest with himself, with the parties and the 

professional community. 
b) concentration - the mediator must be able to follow his thoughts in such a way as 

to be able to concentrate on a problem, deed, specific circumstance confronted with the given 
motivation and not to leave other problems to concern him.

c) speed and availability - the mediator must have the ability to ask the right questions 
at the right time, which will help the parties understand the reasons for their behaviour. 

d) tolerance - the mediator will accept and respect the different opinions of those 
around him, even contrary to his own.

e) trust - the mediator must be a person who is confident that each person is able to 
change and progress.

f) respect - the mediator must respect the dignity of the parties and ensure that the 
parties behave respectfully with each other.

g) patience - it is not allowed to impose and forcing the parties to complete the 
mediation process with the reconciliation agreement. When the parties reflect on the issue, 
they should not be hurried. Solutions have to be detected by the parties, so they will be more 
durable and will bring much greater satisfaction.

h) empathy - the mediator must be able to create a climate of benevolence, 
understanding, show compassion for the parties to the conflict and have the ability to 
understand the emotional and social state of another person. 

i) the ability to preserve the confidentiality of the information that has become known 
to him:

j) communicability - this ability will facilitate the establishment of relations with the 
beneficiaries. 

2) The mediator should mediate only when he has the qualifications and personal 
capabilities necessary to meet the rational expectations of the parties.

3) It is forbidden to cumulate mediation activities with activities that:
a) would prejudice its work;
b) would limit the ability to be impartial and neutral;
c) would disrupt its moral authority.

2. Education and training
1) The mediator must possess essential knowledge and skills in mediation. Its 

knowledge should include methods of conflict resolution, mediation techniques, rules and 
methods of mediation, knowledge in the field of legal procedure, communication, psychology, 
and professional ethics.

2) The mediator needs to know the literature that addresses the problem of mediation, 
he must know the innovations in the field of restorative justice and apply them in practice.

3) The mediator needs to know how to assess his capabilities and mediation skills; 
to permanently enrich their knowledge in the field of mediation through active participation 
in conferences, training seminars, workshops, meetings with specialists in the field, round 
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tables, studying national and international literature addressing the issue of mediation and 
conflict resolution.

4) The mediator should gain knowledge about the specificity of applying mediation 
for specific categories: minors, disabled persons etc.

B. Standards of the mediation process
1. Quality of the process
 1) The mediator must direct the mediation process correctly, diligently, in accordance 

with the principle of free consent, in accordance with the provisions of the mediation 
legislation.

 2) The mediator must take all due diligence in order to provide a safe service, 
mutual respect, equal opportunities, respect for diversity, professional and procedural 
fairness.

3) The mediator will seriously prepare for the pre-mediation sessions, by 
preparing the mediation venue, collecting and studying the information on the 
parties to the mediation, contacting experts in express cases, preparing the mediation 
strategy.

2.  Selecting cases
1) In selecting the case, the mediator should analyze the ability and willingness of 

the parties to participate in mediation, the non-discrimination of the parties, as well as their 
qualifications and personal capabilities.

 2) The parties may, by common accord, be assisted by a lawyer, translator, interpreter, 
and other persons, unless the law provides otherwise.

3.  Disclosure of information
1) Upon request, the mediator must disclose information on how mediation is 

conducted, its education, training and experience in mediation.
2) Without taking account of confidentiality, the mediator is required to inform 

the competent authorities of an imminent offense known to him in mediation.
3) At the express request of one of the parties, ensure the confidentiality of the 

information communicated to the other party.
4) The mediator may request the signing of a confidentiality agreement for the 

parties to the mediation.
4.   Pre-mediation meeting
The mediator has the duty to conduct pre-mediation meetings with the parties 

separately, based on an individualized program. These meetings must be secured:
a) physical and psychological safety; 
b) listening to and encouraging expression of emotions;
c) Provide information on:
- the mediation program;
- person of the mediator;
- the mediation process, including the confidential nature of the information obtained 

by the mediator;
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- the rights of the parties;
- the personality of the parties;
- available resources;
- other information on request or by opportunity:
d) Information on risks / benefits and decision support, including the parties’ freedom 

to withdraw from the process at any time.
e) Careful preparation of the victim and offender:
- testing real expectations;
- assessing damage and needs;
- possibilities for restitution / repair.
5. Mediation meeting
1) The facilitator should facilitate the exchange of views and opinions. 
2) The mediator helps the parties understand what are acceptable conditions for them 

and whether they are real to be met.
3) The mediator helps the parties to develop an agreement that is acceptable to them.
4) The mediator must ensure that both sides perceive the right to reconcile.
6. Termination of the mediation process
1) The mediation process ceases at the parties’ initiative, either by concluding the 

reconciliation agreement or by refusing the parties to continue the mediation process.
2) The mediator must conclude or sustain the mediation process if mediation is used in 

an illegal manner or if one of the parties is unable to participate due to a state of intoxication, 
physical or mental incapacity or limitation of exercise capacity.

3) If the parties end up with a stalemate, the moderator should not continue the 
unproductive discussions that would affect the parties emotionally. 

4) If the agreement involves reimbursement of damages and / or other commitments, 
the mediator should discuss when and how the restitution will take place, setting out a plan, 
monitoring the realization and consequences of non-compliance. In this case, the mediation 
procedure may cease with the execution of the commitments assumed by agreement.

C. Standards of organizational ethics
1.  Relationship with the parties
1) The mediator is bound to respect the self-determination of the parties (independence, 

free exposure), the ability of the parties to reach an agreement voluntarily.
2) The mediator must ensure the fair and impartial organization of the process and the 

conduct of each stage of the process.
3) The mediator should consult all participants in the process at their request to answer 

questions, if competent. 
2. Collaborating with mediators as well as with other professionals
1) The mediator must respect the principle of solidarity, loyalty between mediators.
2) The mediator needs to appreciate the experience, professional training and 

effectiveness of his colleagues’ work, to expand the collaboration necessary to improve the 
quality of the mediation service.
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3) The facilitator uses his / her competence to develop cooperation and not to make 
it competitive.

4) The mediator must provide his / her colleagues with information on the assessment 
of the process of mediation in cases where several mediators participate in the process (co-
mediation).

5) The mediator can participate as an assistant in collegiate mediations and share 
personal experience with others.

6) Possible conflicts between mediators may be arbitrated by the specialized mediation 
institution or the person designated by them by mutual agreement.

7) The mediator maintains continuous and systemic ties with the person whose conflict 
is in court for examination so that he is informed about the state of the case. 

8) Collaborative relationships between mediators and mediators with other 
professionals are not an end in themselves, but through their development there are established 
ways and means of strengthening the mediation institution and the status of the mediator.

3.  Publicity
1) The mediator should promote the mediation profession and mediation services.
2) The mediator must provide authentic information regarding his services, education, 

training and experience.
3) Mediators must refrain from making promises and guaranteeing results. 
4. Relationship with the media
In relation to the media, the mediator must be guided by the principle of confidentiality.

CONCLUSIONS OF THE RESEARCH STUDY

1. Mediation is a component of the justice system. For the mediator, ethics 
and deontology are the main norms in the profession. They are the foundation for 
ensuring the quality of the mediation process.

2. Ethics and deontology rules create the image of the profession, which 
creates trust in the whole field.

3. Mediation is a form of restorative justice. This assertion is supported by 
the fact that in the Republic of Moldova at the end of 2007 the Parliament of the 
Republic of Moldova approved the law on mediation76 Article 2 of the Mediation Act 
presents mediation as being:

- a practice of restorative justice;
- an alternative to resolving the conflict between the parties,
- voluntary, in the sense that it is desired by the parties;
- it can intervene at any stage of a trial in the court or arbitration court.
- In solving the conflict between the parties a third person, named mediator, 

intervenes;
- solving the conflict is carried out in amiable conditions. 

76 9 Law no. 134 of 14 June 2007 on mediation. - Official Gazette no. 188-1961, dated 07.12.2007, art Nr: 730
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- intervenes under the present law in order to settle conflicts in the matter:
- civil;
- commercial;
- family; 
- contravention;
- Criminal, as well;
- in other matters.
- rely on the trust the parties give to the mediator;
- any convention may contain a mediation clause;
4. Mediator has the role:
Facilitate negotiations between the parties in conflict;
Provide assistance to the parties in conflict;
to find a solution to the conflict in a sustainable, efficient and accepted manner 

by the parties.
5. „The importance of respecting ethical and deontological norms in justice 

professions stems from the fact that justice ensures balance in society, between 
government and civil society, respect for human rights, the proper exercise of 
the profession, the continuous education of professionals and the increase of the 
awareness of society. 

The benefits of mediation materialize in:
1. Flexibility - In the mediation, the parties agree with the mediator the date, 

time and place of the meeting according to the possibilities of presenting all the 
participants.

2. Low costs - Mediation is a cheaper procedure than other dispute settlement 
procedures, and costs are shared equally by the parties.

3. Confidentiality - The entire mediation procedure involves the confidentiality 
of the data and information disclosed at the hearing. In this way, the participants 
protect their image and are encouraged to be open to each other without fear of 
personal exposure to personal information.

4. Rapidity - The duration of the mediation process depends on the mediator’s 
understanding and the willingness of the parties to resolve the dispute. Depending on 
the complexity of the case, an agreement between the parties can be reached within 
a few hours.

5. Voluntary and informal procedure - Referral to the mediator is only by 
mutual agreement and the mediation contract can be terminated at any stage of the 
procedure. The lack of strict mediation procedures allows those involved in the conflict 
to adapt more easily and to find the best way for an advantageous understanding.

6. Maintaining the relations between the parties - by amicable settlement 
of the dispute, the parties preserve, reconstruct and improve their relations before the 
litigation. Once the conflict situation has been overcome, new bridges of cooperation 
between the parties may arise.
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7. Favourable solutions - on the path of mediation, the solution belongs 
exclusively to the parties, the procedure relying on constructive dialogue, interaction, 
negotiation and identification of a solution favourable to all participants. The mediator 
does not impose anything, but only helps the parties to make a compromise easier.

8. Complexity - mediation can be used to solve a wide range of conflicts, 
including litigations arising from civil, commercial, family, criminal, and other 
reports provided by law no. 137 of 03.07.2015 on mediation.

9. Convenience - Mediation sessions take place in a relaxed and friendly 
atmosphere, where only the mediator, parties and persons agreed upon by them 
participate. In this way, stress, frustrations and inconveniences can be avoided by the 
participants in the conflict.77

In order to take advantage of mediation, it is a matter of celerity:
- Knowing the mediation service;
- promoting the mediation activity;
- promotion and awareness of mediators;
- promoting the benefits of mediation,
- promotion of mediator activity, international practitioners;
- promoting the areas where mediation can be used;
- Increase public confidence in the mediation process and its effects;
- creating and developing the image of the Mediation Council;
- involve mediators in supporting and promoting the mediation procedure;
Campaign promotion at national level.78

We formulate responses to the hypotheses formulated for the first theoretical 
part of the study:

1. The identified mediation ethics standards can be fully applied in the practice 
of mediation.

2. Mediation ethics standards identified in the literature are the focus of a 
quality mediation activity.

3. There are peculiarities regarding the withdrawal or non-retraction of the 
mediator from the mission of mediator.
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Drd. Iulia-Raluca NEAGU

Abstract 

The article adsresses food colorants. 
The text is structured in four parts. Both, in the introduction and inthe 

second part, we have defined and classified the colorants, in the third part we 
only talked about natural dyes and we classified them.

Keywords: dyes; natural dyes; substance; food; food industry;

1. Introducere

Produsele alimentare au o compoziție chimică foarte complexă. Substanţele 
ce formează compoziţia chimică a alimentelor se pot clasifica, după 

provenienţă, în trei clase:
l substanţe native, ce formează componenţii de bază ai tuturor produselor 

alimentare, aflate în toate stadiile de prelucrare (materii prime, semifabricate, produse 
finite) şi care în funcţie de origine pot fi:

- substanţe de natură minerală (anorganică): apa, substanţele minerale;
- substanţe de natură organică: proteine, glucide, lipide, acizi organici, 

substanţe tanante, vitamine, substanţe colorante, enzime, uleiuri eterice etc;
l substanţe încorporate, cunoscute şi sub denumirea de aditivi alimentari, 

folosite pentru efectul lor tonifiant, organoleptizant sau conservant, care la rândul lor 
pot fi naturale sau de sinteză;

l substanţe accidentale, care ajung în mod întâmplător în compoziţia 
alimentelor, fiind reprezentate de:

COLORANȚII ALIMENTARI 
NATURALI

NATURAL FOOD DYES
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- substanţe de poluare ce provin din aer, apă, de pe suprafaţa utilajelor sau a 
ambalajelor;

- substanţe rezultate în urma unor procese de degradare;
- substanţe rezultate în urma unor interacţiuni dintre componenţi, pe durata 

proceselor de prelucrare, păstrare sau conservare a alimentelor. /1

În concepția manualului procedural al Comisiei Codex Alimentarius FAO/
OMS „aditivul semnifică orice substanță, chiar de natură microbiologică, care nu 
este consumată în mod normal ca aliment și care nu este folosită în mod normal 
ca ingredient tipic al alimentului, chiar dacă are sau nu valoare nutritivă, a cărui 
adăugare în produsul alimentar este legată de un scop tehnologic (și organoleptic) 
în fabricarea, ambalarea sau păstrarea produselor alimentare, cu efect cert sau de 
la care se așteaptă efecte convenabile (directe sau indirecte) asupra proprietăților 
acestora. Termenul nu include contaminanții sau substanțele adăugate în alimente 
pentru menținerea sau îmbunătățirea calităților nutritive.” /2

Folosirea aditivilor nu este justificata în cazul în care: 
- doza de folosire propusă pune în pericol sănătatea consumatorilor; 
- rezultă o diminuare sensibilă a valorii nutritive a produselor alimentare; 
- se intenționează mascarea defectelor produsului alimentar sau ascunderea 

unor defecte de fabricație sau manipulare; 
- se induce în eroare consumatorul. /3

Conform directivelor 94/35/CEE și 96/83/CE privind îndulcitorii, 94/36/CEE 
privind coloranții, 95/2/CE și 96/85/CE privind alți aditivi în afară de îndulcitori, 
aditivii pot fi clasificați în următoarele grupe: 

- coloranți, substanțe care sunt folosite pentru a restabili culoarea unui 
aliment. Nu sunt considerați coloranți aditivi produsele paprika, turmei, saffron și 
nici substanțele folosite pentru colorarea părții exterioare necomestibile a produselor 
alimentare cum ar fi membranele pentru cârnați – salamuri și peliculele de acoperire 
a brânzeturilor; 

- îndulcitori (edulcoranți), substanțe care se folosesc pentru a conferi gustul 
de dulce produselor alimentare în care se încorporează și respectiv se folosesc 
ca îndulcitori în anumite cazuri în gospodaria individuală. Nu intră în categoria 
îndulcitorilor (ca aditivi) celelalte substanțe dulci cum ar fi monozaharidele, 
dizaharidele, sau produsele alimentare dulci (diferite siropuri, miere de albine etc.);

- conservanți, substanțe ce prelungesc durata de păstrare a produselor 
alimentare prin protejare față de acțiunea microorganismelor; 

- antioxidanți, substanțe care prelungesc durata de păstrare a produselor 
alimentare prin protejarea lor față de deteriorarea prin oxidare, cum ar fi râncezirea 
grăsimilor și modificările de culoare; 
1  Mihaela Constandache, Mărfuri Alimentare şi Nealimentare, Editura Alma Mater, Sibiu, 
2009
2  Codex Alimentarius Commission, Procedural Manual, Fourteenth Edition, Geneva, 2004
3  Elena Orănescu, Aditivii alimentari, necesitate și risc, Editura Agir, București, 2008
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- suporturi (purtători), care includ suporturi (purtători) solizi (pulbere) și 
lichizi (solvenți) ce ajută la dizolvarea, dispersarea aditivului fără a modifica funcția 
tehnologică și care ele însăși nu exercită efecte tehnologice. Suporturile (purtătorii) 
se utilizează pentru a facilita manipularea sau utilizarea aditivilor; 

- acidulanți, substanțe ce măresc aciditatea unui produs alimentar și/sau 
conferă gust produsului alimentar; 

- regulatori de pH, substanțe care modifică sau controlează aciditatea/
alcalinitatea unui produs alimentar; 

- agenți antiaglomeranți, substanțe ce reduc tendința de aderare a particulelor 
individuale a unui produs alimentar; 

- agenți antispumă, substanțe ce previn spumarea sau reduc spumarea; 
- agenți de masă (bulking), substanțe ce contribuie la volumul unui produs 

alimentar fără să aibă efect semnificativ asupra valorii energetice (ex. polidextroză); 
- emulgatori, substanțe care fac posibilă formarea și menținerea emulsiilor de 

tip A/U și U/A; 
- săruri de emulsionare, substanțe ce transformă proteinele din brânză într-o 

formă dispersată ceea ce asigură o distribuție uniformă a grăsimii și altor componenți; 
- agenți de întărire, substanțe ce mențin sau fac tari, crocante țesuturile fructelor 

și legumelor, respectiv interacționează cu agenți de gelificare pentru a produce un gel 
tare (puternic); 

- potențiatori de aromă, substanțe care măresc gustul și/sau mirosul existent 
într-un produs alimentar; 

- agenți de spumare ce asigură formarea unei dispersii omogene de gaz în 
lichid sau gaz în solid; 

- agenți de gelificare, substanțe ce conferă textura unui produs alimentar prin  
formarea de gel;

- agenți de glazurare, substanțe care sunt aplicate la suprafața unui produs 
alimentar și îi conferă acestuia un aspect plăcut sau îi conferă o peliculă protectoare;

- umectanți, substanțe ce previn deshidratarea produselor alimentare ca 
efect al unei umidități relative scăzute a aerului, respectiv promovează dizolvarea/
dispersarea unei pulberi într-un mediu apos; 

- amidonuri modificate, substanțe obținute din amidon prin tratament/
tratamente chimice, fizice și enzimatice; 

- gaze de ambalare, gaze (altele decât aerul) ce se introduc într-un recipient 
înainte, în timpul sau după introducerea produsului alimentar în recipient; 

- agenti de afânare, substanțe sau combinații de substanțe care eliberează un 
gaz și prin urmare fac să crească volumul unui aluat sau unei compoziții ce se bate 
într-un utilaj specific; 

- sechestranți, substanțe ce formează complexe cu ionii metalici; 
- stabilizatori, substanțe ce fac posibilă menținerea stării fizico-chimice a 

unui  produs alimentar; stabilizatorii includ și acele substanțe care sunt capabile 
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să mențină o dispersie omogenă de două sau mai multe lichide nemiscibile într-un 
produsalimentar, respectiv acele substanțe care stabilizează, rețin sau intensifică 
culoarea existentă într-un produs alimentar; 

- substanțe de îngroșare, substanțe ce măresc vâscozitatea unui produs 
alimentar; 

- agenți de tratare a făinii (alții decât emulgatorii), substanțe ce se adaugă în 
faina sau aluat pentru îmbunătățirea însușirilor de panificație sau reologice.

2. Coloranții alimentari
 
Culoarea este o însușire a calității senzoriale a unui produs alimentar, care, 

alături de formă, mărime, structură și aspectul general al produsului, sunt determinante 
în recepția vizuală. Când toată energia radiantă din spectrul vizibil este reflectată de 
o suprafață opacă, obiectul respectiv apare alb. Dacă lumina incidentă este parțial 
absorbită, mai mult sau mai puțin egal de-a lungul întregului spectru vizibil, obiectul 
apare gri. Daca absorbția este practic totală, obiectul este negru. 

Coloranții sunt combinații organice, naturale sau sintetice, ele însăși colorate, 
dar care au și proprietatea de a colora. Pentru ca o combinație chimică organică 
colorată să fie și materie colorantă, ea trebuie să îndeplinească anumite condiții de 
solubilitate, de stabilitate la lumină, sau 

la alți agenți fizici, de aderență. 
O substanță apare colorată când, în lumina pe care o reflectă sau o transmite, 

lipsesc radiații de anumite lungimi de undă și, ca urmare, spectrele respective prezintă 
benzi de absorbție. Acestea se datorează prezenței în moleculă a unor grupe de atomi, 
numite cromofori, fiecarui cromofor corespunzându-i una sau mai multe benzi în 
spectrul vizibil sau ultraviolet. 

Poziția benzilor de absorbție ale unui anumit cromofor este influențată de 
existența în moleculă a altor cromofori și prin urmare nuanța culorii unui material 
colorat depinde de structura chimică a substanței. Nuanța culorii poate fi modificată 
prin introducerea în moleculă a diferiților radicali, chiar dacă nu absorb în spectrul 
vizibil. Principalele grupe cromofore sunt: 

- grupa nitrozo (-NO), 
- grupa nitro (-NO2), 
- grupa azo (-N=N-), 
- grupa tiocetonica (=C=S), 
- grupa cetonica (=C=O) și 
- dubla legatura (>C=C<). 
Ultimele două grupe trebuie să existe în număr mai mare într-o moleculă, 

pentru ca să apară culoarea. 
Pentru ca o substanță colorată să fie și materie colorantă, ea trebuie să conțină 

în moleculă și alte grupe numite auxocrome, care produc o închidere și o intensificare 
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foarte mare a culorii. Principalele grupe auxocrome sunt: grupele amino, grupele 
hidroxilfenolice, precum și derivații lor alchilați (aminele secundare și terțiare și 
eterii fenolici).

Necesitatea folosirii coloranților rezultă din directiva 94/36/CE din 30 iunie 
1994 care menționează că în categoria coloranților intră acele substanțe care se 
introduc în produsele alimentare pentru a restabili culoarea produsului alimentar care 
a fost afectată prin prelucrare, depozitare, ambalare și distribuție sau care se introduc 
în produsele alimentare, pentru ca cel care consumă produsul alimentar să identifice 
mai bine aroma produsului (există o asociere între culoare și aromă), respectiv, pentru 
a colora un produs lipsit de culoare.

Un colorant ideal trebuie să îndeplinească următoarele condiții: 
- să nu fie toxic și să nu fie cancerogenic la diferite nivele de utilizare; 
- să nu conțină impurități toxice; 
- pentru a putea fi folosit colorantul trebuie să aibă dispersabilitate și/sau 

solubilitate adaptate la încorporarea sa în fază apoasă și/sau în faza lipidică din 
produsul alimentar; 

- să nu imprime gust și miros particular produsului alimentar în care se 
introduce; 

- să fie stabil la lumină atunci când este introdus în produs și se găsește sub 
formă solubilizată sau dispersată, la pH cuprins între 2 și 8; 

- să nu fie afectat de temperaturile la care se face tratamentul termic 
(pasteurizare, fierbere, sterilizare); 

- să fie stabil în timpul depozitării produsului alimentar în care s-a introdus; 
- să nu reacționeze cu urmele de metale și nici cu agenți oxidanți sau reducători; 
- caracteristicile să fie identice de la un lot la altul; 
- să poată fi pus în evidență în produsul alimentar prin tehnici analitice adecvate; 
- să fie disponibil și relativ economic sub aspectul prețului; 
- să fie aprobat prin legislația sanitară în vigoare.
Clasificarea coloranților se poate face după două criterii; 
- după natura lor, în care caz pot fi: naturali și sintetici; 
- după proprietățile lor tinctoriale în care caz pot fi: galbeni, oranj, roșii, 

albaștri, verzi, bruni, negri și cu nuanțe diverse (această clasificare este facută și 
pentru coloranții alimentary admiși de UE și FDA-SUA). 

Pentru industria alimentară, trebuie să avem în vedere și clasificarea făcută 
de Comitetul Mixt de Experți FAO/OMS care a examinat coloranții din punct de 
vedere al specificațiilor chimice și după rezultatele evaluării toxicologice. Având în 
vedere specificațiile chimice, coloranții au fost împărțiți în patru categorii: I, II, III, 
IV; categoria I fiind cea pentru care Comitetul de experți FAO/OMS a fixat norme de 
identitate și puritate. /4

4  Ioan Panea, Coloranți Organici, Presa Universitară Clujeană, 2007
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3. Coloranți alimentari naturali

În conformitate cu datele existente în literatura de specialitate, sub denumirea 
de coloranți naturali se înteleg acele substante colorate care se găsesc în mod 
natural în produsele comestibile, din care se obțin prin extracție, respectiv se obțin 
prin sinteza chimică (exemple: carotenoidele, clorofilele, antocianele, riboflavina, 
betainele etc.). /5 Acest punct de vedere se găsește și în directiva 94/36/CE care la 
articolul 1 paragraful 2 precizează că în categoria coloranților se includ constituenții 
naturali ai produselor alimentare (coloranții proprii) și sursele naturale care în mod 
normal nu sunt consumate ca produse alimentare (ca atare) și care nu sunt folosite 
ca ingrediente pentru a produce un aliment. Sunt incluși în categoria coloranților 
alimentari și preparatele obținute din materii prime alimentare și alte surse naturale 
prin metode fizice și/sau chimice de extracție. La paragraful 3 al articolului 1 se 
precizează că nu sunt considerați coloranți produsele alimentare uscate sau concentrate 
și aromatizanții încorporați în produsele alimentare pentru a conferi acestora valoare 
nutritivă precum și gust și miros, deși au și un efect secundar de colorare (paprika, 
șofran, tumeric). 

Coloranții de caramel sunt considerați coloranți alimentari naturali deși nu 
sunt prezenți în mod natural în produse comestibile. Ei sunt obținuți prin acțiunea 
controlată a căldurii asupra glucidelor nutritive - zaharoză, dextroză, zahăr invertit, 
sirop de glucoză. Coloranții naturali se pot obține prin extracție (din pielița strugurilor 
și tescovină, sfeclă roșie și varză roșie, afine, coacăze negre – antociani; din ardei 
roșu – capsantina; din tomate - licopina) și prin măcinarea corpului uscat al insectei 
femelă Coccus cacti - roșu coșenilă.

Coloranții naturali se clasifică în:
- antociani;
- betaciane;
- carotenoide: 
- ß-caroten;
- cantaxantină;
- xantofilă (luteină);
- capsantină;
- licopină (licopen);
-oleorezină din paprika
- annato:
- coloranţi porfirinici (clorofila și pigmenţii sângelui):
- coloranţi chalconici (curcuma1)
- coloranţi antrachinonici (roșu de coșenilă)
- coloranţi flavinici (riboflavin-5’-fosfat monosodic)

5  G.A.F. Hendry, J.D. Houghton, Natural food colorants, Chapmann and Hall, 1996
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- alţi coloranţi (caramel). /6

CONCLUZII

Coloranții sunt substante ce poseda culoarea proprie și sunt capabili să confere 
cunoarea unor substraturi printr-un proces de fixare.

Ei pot fi naturali sau de dinteză (sintetici).
Necesitatea folosirii coloranților alimentari de decenii ne duce la căutarea 

coloranților ideali.
Coloranții naturali sunt substanțe colorate, prezentate în mod natural în 

produsele comestibile. Ei se obțin prin extracție sau prin măcinare.
Când vorbim de coloranții alimentari trebuie să vorbim și de proprietățile 

tehnologice ale acestora:
- solubilitatea: mai precis dacă sunt solubili în apă, soluții alcoolice sau solvenți 

nepolari, pentru alegrea corectă în funcție de destinație.
- stabilirea pH-ului. pH-ul care influențează solubilitatea tenta culorii și 

stabilitatea.
- stabilitate termică: unii coloranți alimentari necesită utilizarea unor 

antioxidanți, așa cum este cazul carotenilor, deoarece creșterea temperaturii 
accelerează procesele de oxidare.

Toate aceste proprietăți ne pot influența organismul. 
Fiecare om este diferit, pH-ul în sânge este diferit de la individ la individ, el 

poate varia între 7,45 și 6,2, de aceea nutriționiștii recomandă adaptarea unui regim 
dietic în funcție de pH-ul fiecăruia.

Așadar dacă nu suntem atenți la ce mancăm ne putem transforma pH-ul din 
unul acid în unul alcalin.
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Drd.  Iulia-Raluca NEAGU

Abstract

This study examines synthetic dyestuffs.
The research is structured in four parts.  In introduction, I have defined 

synthetic dyes and I have done a brief history of these.  In the second part, I 
have shown where these dyes are permitted and what quantities are the most 
appropriate. In the third part, I have presented the effects of the synthetic 
dyestuffs presence on health. 

Keywords: synthetic dyestuffs; food products; food industry; 

1. Introducere

Coloranții sintetici sunt printre primii aditivi alimentari folosiți, remarcân-
du-se ca una dintre cele mai mari clase de aditivi din industria alimentară. 

În afară de furnizarea de importante proprietăți produsului finit, cum ar fi uniformi-
tatea culorii și stabilitatea în timpul prelucrării și depozitării, coloranții sintetici sunt 
utilizați pentru a îmbunătăți răspunsul senzorial în concordanță cu dorința consuma-
torilor. /1 

Coloranții sintetici sau artificiali sunt coloranți care nu există ca atare în natură 
sau sunt prezenți în produse necomestibile, respectiv se obțin prin sinteza chimică 
(exemplu antocianii extrași din florile de hibiscus nu sunt considerați coloranți na-
turali, ci sunt considerați coloranți sintetici), find compuși organici, cu structuri mai 
complicate. 

Coloranții de sinteză prezintă în cele mai multe cazuri un nucleu aromatic sau legături 
conjugate în care electronii sunt susceptibili de a fi excitați de anumite radiații ale spectrului 
vizibil. Solubilitatea lor în apă este datorată prezenței unei grupări acide (-SO3H sau –COOH), 
1  C. Banu și col., Folosirea Aditivilor în Industria Alimentară, Ed. Tehnică, București, 1985

COLORANȚII ALIMENTARI 
SINTETICI

SYNTHETIC FOOD DYES
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caz în care coloranții sunt anionici, sau unei grupări aminate (-NH2 sau NH-CH3, N(CH3)2), 
caz în care coloranții sunt cationici. /2

Istoria coloranților sintetici numără printre eroii săi mulți savanți cu nume 
consacrate, dar și mulți pionieri cunoscuți prea puțin, dacă nu chiar deloc. Munca 
acestora, migăloasă și închinată adevărului, a fost de multe ori disprețuită sau igno-
rată de contemporani. 

Observațiile și descoperirile lor, adunate cu grijă, înlănțuite logic și sistemati-
zate metodic, au alcătuit temelia pe care, mai târziu, s-a clădit o vastă industrie.

În anul 1856, între studenții lui A.W.Hoffmann la College of Chemistry era 
și un tânăr de 18 ani, W.H.Perkin care lucra, sub conducerea profesorului său, la 
studierea antracenului, a cărui compoziție nu era cunoscută. Perkin era pasionat și 
de studiul altor probleme ale chimiei – el citise despre chinină, alcaloidul ce vindeca 
malaria, medicament ce fusese izolat în 1818 de Pelletier și Caventou. Tânărul Per-
kin este atras și el de cercetarea acestui alcaloid amar și încearcă să-i facă sinteza. 

Pe atunci se cunoștea formula brută a chininei: C20H24N2O2. Perkin aprecia că 
ea ar putea fi realizată din două molecule de alil-toluidină și oxigen. El încearcă să 
oxideze alil-toluidina cu dicromat de potasiu în prezență de acid sulfuric, dar în loc 
să ajungă la chinină, el obține un precipitat roșu-brun, care în nici un caz nu putea 
fi chinină care este albă. Perkin înlocuiește alil-toluidina cu anilină comercială (im-
pură) și o oxidează tot cu dicromat de potasiu, dar produsul rezultat părea aproape 
negru și avea puternice proprietăți colorante. El reface experiența în micul său labo-
rator particular de acasă și constată că acest colorant vopsea bine și mătasea și lâna 
și că țesătura vopsită rezistă la prima spălare apoi și la a doua și chiar la tratarea cu o 
soluție acidă. Colorantul vopsea țesăturile într-o splendidă culoare mov, motiv pen-
tru care îi dă și numele de moveină și a fost primul colorant de sinteză. Succesele lui 
Perkin sunt de-a dreptul impresionante și ele răstoarnă tradiții statornicite de secole 
în arta vopsitoriei în Marea Britanie. El îi face și pe alți cercetători să se ocupe de 
studierea coloranților. În Franța, E. Verguin fabrică din 1859 fuxina descoperită de 
Natanson în 1856 prin tratarea anilinei comerciale cu clorură de staniu. În 1860, Li-
ghtfoot descoperă negrul de anilină, iar în 1861 Girard de Laire descopera albastrul 
de anilină. În 1868, Perkin realizează sinteza alizarinei, compus ce fusese descoperit 
de Graebe și Liebermann și în 1864, Hoffmann descoperă violetul care îi poartă nu-
mele. În anul 1878, A.von Beyer, după o muncă de 15 ani avea să realizeze sinteza 
indigoului, un adevarat triumf al sintezelor de coloranți. Astăzi sunt cunoscute peste 
30 de procedee care duc prin sinteza la indigo. Perkin nu a intrat în istoria chimiei 
numai cu realizarea mauveinei, primul colorant de sinteză, tot el a descoperit, în 
1868 și cumarina –  primul parfum sintetic. 

William Perkin avea doar 18 ani când a avut drept temă la chimie prepararea 
chininei, o substanță folosită ca medicament febrifug. Pentru că nu avea prea multă 
experiență, acesta n-a reușit să prepare substanța cerută ci, prin încercările sale a 
2  Ioan Panea, Coloranți Organici, Presa Universitară Clujeană, 2007
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descoperit cu totul altceva. Este vorba de o substanță colorantă, numita intre timp 
mauveină sau violetul de anilină, care este primul colorant organic sintetic.

Astfel, descoperirea întâmplătoare a făcut ca numai în câteva decenii, coloranții 
sintetici să înlocuiască coloranții naturali care aveau o vechime serioasă. Bineînțeles, 
este foarte greu să evităm coloranții sintetici folosiți în industria alimentară, mai ales 
că mai toate produsele pe care le găsim pe rafturi sunt încărcate de diverși aditivi. /3

2. Utilizarea coloranților sintetici în industria alimentară

Așa cum a fost menționat și anterior culoarea este parametrul cel mai frecvent 
utilizat ca bază pentru evaluarea calității unui produs. O culoare naturală arată 
consumatorului că produsul repectiv este de înaltă calitate, în timp ce o culoare palidă 
poate indica un produs de calitate inferioară. De exemplu, portocaliul, în diferitele 
sale forme, este asociat cu aroma, gustul plăcut și energia. Prin urmare, coloranții 
sintetici, furnizați de industrie într-o gamă completă de culori spectrale au câștigat 
o mare importanță economică. Astăzi, ei sunt necesari pentru aplicații specifice în 
multe domenii productive cum ar fi: textile, cerneluri, vopsele, materiale plastice, 
produse farmaceutice, cosmetice, cereale, automobile, precum și pentru alimente.  
Producerea de alimente mai atractive pentru consumatori face ca acești coloranți 
sintetici să fie mereu prezenți în aproape toate componentele produselor alimentare 
procesate, începând cu sucuri de fructe, fast-food, sosuri, înghețată, prăjituri, gumă 
de mestecat, pastă de dinți, etc. Mai mult decât atât, adăugarea de culoare servește ca 
un fel de cod ce permite identificarea mai ușoară a unor anumite tipuri de produse, 
cum sunt anumite arome pentru bomboane. /4

Producătorii din industria alimentară sunt tentați să folosească coloranții 
alimentari sintetici în tehnicile de prelucrare, deoarece acești coloranți sunt mai 
atractivi decât cei naturali, având un număr mare de avantaje: stabilitate mare în 
timpul procesului de fabricare a alimentelor, al expunerii la lumină și  la depozitare, 
au o culoare mai intensă și uniformă, sunt relativ ușor de sintetizat, au o bogată 
varietate de culori și sunt la un preț convenabil. Din păcate însă acești coloranți au 
fost folosiți uneori într-o cantitate nepotrivit de mare, fără a se lua în considerare 
posibilele efecte nocive asupra sănătății umane, în special pentru cei mai vulnerabili 
membri ai populației-copiii. Mai mult decât atât, au fost descoperite cazuri în care 
coloranții sintetici au fost utilizați pentru a masca defecte grave ale unor produse 
alimentare de calitate inferioară.

Dar în ciuda posibilelor efecte adverse asupra sănătății umane și asupra 
mediului, astăzi, coloranții sintetici sunt utilizați la o scară largă în producția de 
3  Domnica Samargiu, Coloranți Sintetici, Societatea de Chimie din România, Filiala Constanța, Univ. Ovidius, 
2004
4  H. Zollinger, Color Chemistry: Syntheses, properties, and applications of organic dyes and colorants, 3rd ed., 
Weinheim: Wiley-Vch Verlag, 2003
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alimente și alte bunuri, aceasta reprezentând mai mult de 60% din toți coloranții 
sintetici produși anual la nivel mondial. /5

Coloranții admiși pentru folosire în industria alimentară conform directivei 
94/36/CE sunt prezentați în tabelul 1. În tabelul 2 sunt menționate produsele 
alimentare în care nu pot fi folosiți coloranți, cu excepția produselor specificate în 
tabelele 3, 4 și 5. În tabelul 3. sunt menționate alimentele în care sunt permiși anumiți 
coloranți iar în tabelul 4 sunt menționați coloranții care sunt permiși pentru anumite 
produse alimentare. În tabelul 6 sunt menționați coloranții care pot fi folosiți în alte 
produse alimentare decât cele mentionate în tabelele 2 și 3. Dozele zilnice admisibile 
pentru unii coloranți naturali și de sinteză sunt menționate în tabelul 6. 
În contextul reglementărilor europene, sunt de precizat următoarele: 

- anumite produse alimentare nu trebuie să conțină coloranți ca aditivi (tabelul 2); 
- anumite alimente pot conține numai anumiți coloranți (tabelul 3); 
- anumiți coloranți sunt permiși numai în anumite produse alimentare (tabelele 4 și 5); 
- anumiți coloranți nu au nivel maxim de utilizare specificat ( - ) dar se recomandă 

că aceștia să fie folosiți la un nivel care să corespundă scopului propus; 
- coloranții pentru marcarea cărnurilor sunt E 155, E 133, E 129 și amestecul de 

E      133 și E 129; 
- pentru colorarea ouălor în coajă sunt admiși coloranții menționați în tabelul 1.; 
- dintre coloranții menționați în tabelul 3.1., coloranții E 127, E 128, E 154, E 

160b, E 161g, E 173 și E 180 nu pot fi livrați direct la consumatori; 
- în lista coloranților prezentați nu sunt incluse substanțele naturale care sunt 

folosite la fabricarea produselor alimentare pentru proprietățile lor aromatice, de 
colorare cum ar fi boiaua de ardei dulce, oleorezina de paprika, șofranul, lemnul de 
santal, sângele integral și concentratul eritrocitar.

În tabelul 1 sunt prezentați coloranții alimentari aprobați de Uniunea 
Europeană conform directivelor menționate anterior, care fac obiectul prezentei teze 
de doctorat.

Tabelul 1 - Lista coloranților permiși conform directivei 94/36/CE      
Număr EC Colorant Numarul indexului de culoare

E-100
E-101

Curcumină
(i)Riboflavină
(ii)Riboflavină 5’ fosfatul

75300

E-102 Tartrazină 19140

E-104 Galben quinolină 47005

E-110 Galben FCF (galben oranj S) 15985

5  A. Albu, Utilizarea aditivilor alimentari în alimente, Annals of the University of Suceava - Economics and Public 
Administration, 2003
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Număr EC Colorant Numarul indexului de culoare

E-120 Cochineal.acid carminic,carmine 75470

E-122 Azorubină,carmoizină 14720

E-123 Amaranth 16185

E-124 Ponceau 4R, cochineal Red A 16255

E-127 Eritrozină 45430

E-128 Roșu 2G 18050

E-129 Roșu AC 16035

E-131 Albastru patent V 42051

E-132 Indigotină, indigo carmin 73015

E-133 Albastru brilliant FCF 42090

E-140 Colorofile și clorofiline
(iii) clorofile
(iv) clorofiline

75810
75815

E-141 Complexe cu cupru ale 
clorofilelor și clorofilinelor
(i) complexe cu cupru ale 
clorofilelor
(ii) complexe cu cupru ale 
clorofilinelor

75815

E-142 Verde S 44090

E-150a Caramel

E-150b Caramel  sulfit-caustic

E-150c Caramel ammoniac

E-150d Caramel sulfit-amoniac

E-151 Negru brilliant BN, negru PN 28440

E-153 Cărbune vegetal

E-154 Brun FK

E-155a Brun HT
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Număr EC Colorant Numarul indexului de culoare

E-160a Caroteni:
(i) amestec de caroteni
(ii) beta-caroteni

75130
40800

E-160b Annatto,bixina.norbixină 75120

E-160c Extract 
paprika,capsantină,capsorubină

E-160d Licopen

E-160e beta-Apo-8’-carotenal 40820

E-160f Esterul etilic al acidului beta-
Apo-8’-carotenoic

49825

E-161b Luteină

E-161g Cantaxantină

E-162 Roșu de sfeclă, betanină

E-163 Antociani Preparați prin metode fizice din 
fructe și vegetale

E-170 Carbonat de calciu 77220

E-171 Dioxid de titan 77891

E-172 Oxizi și hidroxizi de fier 77491
77492
77499

E-173 Aluminiu

E-174 Argint

E-175 Aur

E-180 Litolrubină BK

Tabelul 2 - Produse alimentare în care nu pot fi folosiți coloranți (cu excepția 
celor specificate în tabelele 4, 5 și 6)

Produse alimentare neprelucrate*

Apa în ambalaj de sticle sau plastic

Lapte, lapte pe jumătate smântănit, lapte  smântănit, pasteurizat sau sterilizat (inclusiv 
lapte sterilizat UHT) nearomatizat
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Lapte cu ciocolată

Lapte fermentat nearomatizat

Lapte conservat, conform directivei 76/118/CEE

Unt de vacă nearomatizat

Smântână și smântână pulbere nearomatizate

Ulei și grăsimi animale sau vegetale

Ouă și produse din ouă conform directivei 89/437/CEE

Făină și alte produse măcinate, amidonuri

Pâine și produse similare

Paste

Zahăr, inclusiv  mono și dizaharide

Pastă de tomate, tomate în conserve

Sosuri pe bază de tomate

Sucuri de fructe și nectaruri de fructe menționate în directiva 75/726/CEE precum și 
sucuri vegetale

Fructe și legume (inclusiv cartofi) și ciuperci în conserve uscate, fructe procesate, vegetale

Gem extra, jeleu extra

Pește, moluște, crustacee, pasăre și preparate din acestea

Produse de cacao și ciocolată

Cafea prăjită, ceai cicoare, extracte de ceai și cafea, infuzii de ceai, plante, fructe, cereale

Sare, substituienți de sare și amestecuri de condimente

Vin și alte produse definite prin reglementarea CEE nr. 882/87

Oțet de vin

Alimente pentru sugari și copii menționate în directiva 89/398/CEE inclusiv alimente 
pentru sugari și copii care nu sunt în stare bună de sănătate

Miere de albine

Malț și produse de malț

Brânză maturată și nematurată (nearomatizată)

Unt din lapte de oaie și capră
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* Prin produse alimentare neprelucrate se înteleg acele produse care nu au fost supuse unui 
tratament care le-ar schimba substanțial starea lor inițială. Se consideră produse alimentare neprelucrate 
și cele care au suferit divizări, dezosări, depieliere, jupuire, tăiere, mărunțire, spălate, congelate 
refrigerate, măcinate, descojite, ambalate, neambalate.

Tabelul 3 - Alimentele în care sunt permiși anumiți coloranți prevăzuți în 
tabelul 2

Produs alimentar Colorant permis Nivel maxim 
admis

Pâine de malț E-150 Caramel  
E 150 b Caramel sulfit caustic 
E 150 c Caramel amoniac
E 150 d Caramel sulfit amoniac

-

Bere 
Cidru

E-150 Caramel  
E 150 b Caramel sulfit caustic 
E 150 c Caramel amoniac
E 150 d Caramel sulfit amoniac

-

Unt E 160 a Caroteni -

Margarină, emulsii 
de grăsime și grăsimi 
libere de apă

E 160a Caroteni
E 100 Curcumină
E160 b Annato, bixină norbixină

-
-
10 mg/kg

Brânză Derby E 140 Clorofile și clorofiline
E 141 Complexe cu cupru  ale 
clorofilelor și clorofilinelor 

Brânzeturi maturate, 
orange, galbene 
pestrițe, procesate 
nearomatizate

E 160 a Caroteni 
E 160 c Extract de paprika
E160 b Annatto, bixina, norbixina

-

1,5 mg/kg

Brânză roșie Leicester E -160b Annatto,bixina, norbixina 50 mg/kg

Brânză Minolette E-160 b  Annatto, bixina, norbixina 35 mg/Kg

Brânză Morbier E -153 Carbune vegetal -
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Produs alimentar Colorant permis Nivel maxim 
admis

Brânză roșie 
marmorată

E -120 Cochineal,acid carminic, 
carmine

125 mg/kg

Oțet (dar nu din vin) E-150 Caramel  
E 150 b Caramel sulfit caustic 
E 150 c Caramel amoniac
E 150 d Caramel sulfit amoniac

-

Băuturi pe bază de vin 
aromatizate excepție 
bitter soda  și vinuri 
aromatizate conform 
reglementărilor CEE 
nr. 1601/91

E-150 Caramel  
E 150 b Caramel sulfit caustic 
E 150 c Caramel amoniac
E 150 d Caramel sulfit amoniac
E-163 Antociani

-

Americano E-150 Caramel  
E 150 b Caramel sulfit caustic 
E 150 c Caramel amoniac
E 150 d Caramel sulfit amoniac
E 163 Antociani
E 124 Ponceau 4 R
E 100 Curcumină
E 101( i) Riboflavină
(ii) Riboflavin 5 ‘– fosfat
E 102 Tartrazină
E 104 Galben quinoleină
E120 Cochineal, acid carminic, 
carmine 
E 122 Azorubine, carmoisine
E 123 Amaranth

-

100 mg /l 
individual sau in 
combinatie

Bitter – soda, vin 
bitter, menționate în 
CEE reglementarea nr. 
150/91

E-150 Caramel  
E 150 b Caramel sulfit caustic 
E 150 c Caramel amoniac
E 150 d Caramel sulfit amoniac

- 
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Produs alimentar Colorant permis Nivel maxim 
admis

E 100 Curcumină
E 101( i) Riboflavină
(ii) Riboflavin 5 ‘– fosfat
E 102 Tartrazină
E 104 Galben quinoleină
E 10a Galben FCF orange-galben S
E 120 Cochinea, acid carminic
E 122 Azorubină, carmoizină
E 123 Amaranth
E 124 Ponceau 4R, cochineal red A
E 129 Roșu Allura AC

-

Vinuri licoroase și 
vinuri licoroase de 
calitate, produse în 
regiuni specifice

E-150 Caramel  
E 150 b Caramel sulfit caustic 
E 150 c Caramel amoniac
E 150 d Caramel sulfit ammoniac

-

Vegetale în oțet, 
saramură sau ulei 
(exclusiv măsline)

E 101( i) Riboflavină
          (ii) Riboflavin 5 ‘– fosfat
E 140 Corofilă, clorofilină
E-150 Caramel  
E 150 b Caramel sulfit caustic 
E 150 c Caramel amoniac
E 150 d Caramel sulfit amoniac
E 141 Complexe Cu-clorofile si 
clorofiline
E 160 Caroteni

(i) Amestec de caroteni
(ii) Beta caroteni

E 163 Antociani

Cereale pentru mic 
dejun extrudate, 
expandate și /sau 
aromatizate cu fructe

E 150 c Caramel amoniac
E 160a Caroteni
E 160b Annatto, bixina, norbixina
E 160c Extract de paprika, 
capsantină, capsorubină

-
-
25 mg/kg
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Produs alimentar Colorant permis Nivel maxim 
admis

Gemuri, jeleuri, 
marmelade și alte 
produse din fructe 
incluzând și produse 
slab calorice, 
menționate în directiva 
79/695 CEE

E 100 Curcumină
E 140 Clorofile și Corofiline
E 141 Complexe cu clorofile 
clorofiline 
E-150a Caramel  
E 150 b Caramel sulfit caustic 
E 150 c Caramel amoniac
E 150 d Caramel sulfit amoniac
E 150 a Caroteni

(i) Amestec de caroteni
(ii) Beta caroteni

E  160c Extract de paprika, 
capsantină capsorubină
E 162 Roșu de sfeclă, betanină
E163Antociane

-

E 104 Galben quinoleină
E 110 Galben Strălucitor 
E 120 Cochineal, acid carminic
E 124 Ponceau 4R, cochineal 
E142 Verde S
E 160d Licopen
E161b Luteină

100 mg/ kg
singular sau în
combinație

Cârnați, pateuri, pește E100 Curcumină
E 120 Cochineal, acid carminic
E-150a Caramel  
E 150 b Caramel sulfit caustic 
E 150 c Caramel amoniac
E 150 d Caramel sulfit amoniac
E 160 a Caroteni
E  160c Extract de paprika, 
capsantină capsorubină
E 162 Roșu de sfeclă, betanină

20 mg/ kg
100 mg/ kg
-
-
-
-
20 mg/ kg
10 mg/ kg

Luncheon meat E 129 Allura Red ( Roșu 
Allura AC)

25 mg/kg
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Produs alimentar Colorant permis Nivel maxim 
admis

Cârnați pentru 
breakfast cu un 
conținut minim de 6% 
cereale

E 129 Allura Red (Roșu 
Allura AC)

25 mg/kg

Hamburger cu minim 4 
% cereale

E 120 Cochineal , acid carminic
E-150 Caramel  
E 150 b Caramel sulfit caustic 
E 150 c Caramel amoniac
E 150 d Caramel sulfit amoniac

100 mg/kg
-
-
-
-

Cârnați Chorizo E 120 Cochineal , acid 
carminic,carmine
E 124 Ponceau 4R, Cochineal Red 
A

200 mg/ kg
250 mg/ kg

Sebrasada E 110 Galben strălucitor  FCF
E 124 Ponceau 4R, cochineal Red 
A

135 mg/ kg
200 mg/ kg

Pasturmas (pentru 
culoare membrane)

E 100 Curcumină
E 101 (i)Riboflavină
           (ii)Riboflavin 5 ‘– fosfat
E 120 Cochineal, acid carminic

- 

Granule de cartofi 
uscați și paiete 

E 100 Curcumină -

Mazăre de grădină 
conserve 

E 102 Tartrazină
E 133 Albastru brillant
E 142 Verde S 

100 mg/ kg
 20 mg/ kg
 10 mg/ kg

Cereale pentru 
breakfast  aromatizate 
cu fructe 

E 120 Cochineal, acid carminic
E162 Roșu de sfeclă betanină
E 163 Antociane

200 mg / kg 
singular sau în 
combinație 
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Tabelul 4 – Coloranți permiși pentru anumite produse alimentare

Colorantul Produsul Nivel maxim

E 123 Amaranth Vinuri aperitiv, băuturi alcoolice 
cu  conținut  <  de 15 % alcool în 
volume
Pește roșu

30 mg/kg 

30 mg/kg

E 127- Eritrozină Cireșe cocktail și cireșe 200 mg/kg

E 128- Roșu 2G Cârnați pentru breakfast cu 
conținut de minimum 6% cereale 
Hamburger cu minim 6% vegetale 
sau cereale 

20 mg/kg

E 154 Brun FK Kippers 20 mg/kg

E 173 Aluminiu Înveliș extern al produselor de 
bombonerie
Decorarea ciocolatei 
Lichioruri

-

E 174 Argint Înveliș extern al produselor de 
bombonerie
Decorarea ciocolatei 
Lichioruri

-

Litholrubină BK Stratul exterior al brânzei -

E 175 Aur Strat exterior al produselor de 
bombonerie
Decorarea ciocolatei
Lichioruri 

-
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Colorantul Produsul Nivel maxim

E 160 b Annato, 
Bixină, Norbixină

Margarină, emulsii de grăsime, 
grăsimi libere de apă

Decorare și înveliș
Licheoruri, băuturi cu mai puțin de 
15% alcool în volume
Brânzeturi topite aromatizate
Brânzeturi  galbene, orange  și 
brânzeturi topite nearomatizate
Deserturi
Snackuri 
-extrudate sau
- expandate
Pește afumat 
Brânzeturi cu coajă comestibilă 
sau cu membrană comestibilă
Brănză roșie Leicester
Brânză Minolette
Cereale pentru breakfast și/sau 
aromatizate cu fructe

10 mg/kg
20 mg/kg
10 mg/kg
20 mg/kg
20 mg/kg

10 mg/kg
15 mg/kg

10 mg/kg
15 mg/kg 
10 mg/kg
20 mg/kg
10 mg/kg
10 mg/kg

50 mg/kg
35 mg/kg
25 mg/kg

Tabelul 5 – Coloranți care pot fi folosiți în alte produse alimentare decât cele 
menționate în tabelele 2 și 3

Coloranți Coloranți care pot fi utilizați singular

E 101 (i) Riboflavină
    (ii) Riboflavin -5-fosfat

E 100 Curcumină

E 140 Clorofile și clorofiline E 102 Tartrazină

E 141 Complexe cu clorofile si cu 
clorofiline

E 104 Galben de quinoleină

E 150 a Caramel E 110 Galben strălucitor FCF Oranj galben S 

E 150b Caramel sulfitinic caustic E120 Cochineal, acid carminic, carmine 

E 150c Caramel amoniac E 122 Azorubină, carmoisină 
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E150 d Caramel sulfit amoniac E 124 Ponceau 4R, Cochineal Red A

E 153 Cărbune vegetal E 129 Allura Red AC

E160a Caroteni E 132 Indigotină, Indigocarmină

E160c Extract de paprika, capsantină, 
capsorubină

E133 Albastru brillant FCF

E162 Roșu de sfeclă, betanină E 142 Verde S

E 170 Carbonat de calciu E 151 Negru brillant BN, Negru PN

E171 Oxid de titan E 155 Brun BT

E 172 Oxizi de fier și hidroxizi de fier E 160 Licopen

E 160 Esterul etilic al acidului β-apo- 
8’carotenoic

E 161b Luteină

Tabelul 6 - Doza zilnică admisibilă pentru unii coloranți naturali și de sinteza 
(mg/kg corp)

NATURALI SINTETICI

Număr 
CEE

Colorant DZA Număr CEE Colorant DZA

E 100 Curcumină 0.1 E 102 Tartrazina 7,5

E 101 Riboflavină 0.5 E104 Galben 
dequinoleina

10

E 120 Cochineal , acid 
carminic carmina

5.0 E 110 Galben Oranj S 2,5

E 140 Clorofile și clorofiline nespecificată E 122 Azorubina 4,0

E 141 Complexe cu 
clorofile și cu 
clorofiline

15 E 123 Amaranth 0,8

E 150a Caramel nespecificată E 124 Ponceau 4R 4,0

E 150b Caramel sulfitic 
caustic

nespecificată E 127 Eritrozina 1,25

E150c Caramel amoniac 200 E 129 Rosu AC 7,0

UNIVERS ECONOMICO-SOCIAL



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 3(39)/2019146

E150d Caramel sulfitic 
amoniac

200 E 131 Albastru patent v 15

E153 Cărbune vegetal 
medicinal

nespecificată E 132 Indigotina 5,0

E 160a Caroteni 2-5 E 142 Verde briliant S 5,0

E 161 Xantofile nu s-a stabilit E 151 Negru Brillant 
BN

5,0

E 162 Roșu de sfeclă nespecificată E 154 brun FK 0,75

E 163 Antociani

3. Efecte ale prezenței coloranților sintetici alimentari 
asupra sănătății

Conform prof. univ. dr. Sebastian Dumitrache: „Aditivii specificați în Ordinul 
975/1998 nu sunt periculoși și nu afectează sănătatea consumatorilor dacă sunt 
respectate două condiții: să fie utilizați numai în alimentele și băuturile menționate 
în Ordin, și în produsele respective să nu depășească limita maximă admisă.”

Organizațiile mondiale de sănătate au făcut deja o listă cu cei mai periculoși 
aditivi prezenți în produsele alimentare. Majoritatea țărilor care îi folosesc sunt 
conștiente de nocivitatea lor și fac, sau au făcut deja, demersuri legislative pentru a-i 
scoate de pe piață. /6

Pericolele utilizării coloranților sintetici în produsele alimentare asupra 
sănătății umane au fost o sursă de controverse zeci de ani și ea continuă și astăzi. În 
zilele noastre utilizarea coloranților sintetici de către industria alimentară a crescut 
în mod constant, devenind o necesitate în condițiile creșterii cererii tot mai mari 
de produse alimentare prelucrate. În prezent, în ciuda posibilelor efecte nocive 
asupra sănătății umane, oportuniatea producătorilor de a utiliza o gama mai largă de 
coloranți sintetici a crescut considerabil și datorită complexității ridicate a matricilor 
produselor alimentare, care face dificilă detectarea acestor substanțe. Pe de altă parte 
este de menționat preocuparea tot mai mare a consumatorilor în ceea ce privește 
siguranța alimentară, aceasta incluzând prezența coloranților sintetici în alimmente 
și băuturi, acești compuși chimici fiind suspectați că produc diverse boli, având chiar 
efecte mutagene și cancerigene.

Coloranții sintetici cei mai cunoscuți ca fiind cancerigeni sunt azo-coloranții, 
datorită prezenței legăturii azo din molecula lor. Acest tip de legatură reprezintă 
partea cea mai instabilă a moleculei unui azo-colorant, fiind ușor de desprins 
enzimatic (de exemplu prin clivaj metabolic). În acest mod se  induce stresul 
oxidativ care conduce la formarea de radicali liberi la mamifere, inclusiv la oameni. 

6  Elena Orănescu, Aditivii alimentari, necesitate și risc, Editura Agir, București, 2008
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Prin urmare, numeroase cercetări toxicologice și metabolice asupra animalelor și 
oamenilor au fost efectuate pentru a evalua efectele coloranților sintetici asupra 
sănătății și aproape toate aceste studii au arătat că acest tip de coloranți alimentari 
sunt substanțe nesănătoase pentru consumatori. Multe rezultate ale cercetărilor au 
arătat că prezența coloranților sintetici poate cauza în principal deteriorarea ADN-
ului, care apoi se manifestă diferit. Astfel, au fost raportate alergii și modificări ale 
parametrilor hepatici și renali,  probleme de comportament și tulburări de atenție 
(în special la copii), probleme respiratorii (astm) și probleme cardiace, mai ales 
atunci când au fost prezenți în produsele alimentare consumate coloranții azoici ca 
Tartrazina - E102, Sunset Yellow - E110, Roșu Allura AC- E129, Roșu Ponceau 
4R - E124, etc. De asemenea, coloranții azoici sunt cunoscuți și pentru potențialul 
lor mutagen, mai ales în dezvoltarea cancerului intestinal și de rinichi. Din cauza 
efectelor secundare deosebit de toxice, există unii coloranți sintetici care au fost 
interziși  pentru uz alimentar, cum sunt cei din clasa Sudanilor. /7 

În ultimii ani au apărut tot mai multe informaţii privind efectul distructiv al unor 
aditivi alimentari asupra sănătăţii omului. Dintre aceştia, coloranţii E102, E 104, E 
110, E 122, E 124 şi E129 se evidenţiază la capitolul nocivitate. Din anul 2012, toate 
produsele care conţin aceşti coloranţi vor fi retrase de pe piaţă, iar producătorii vor fi 
sancţionaţi dacă nu vor face următoarea menţiune pe etichetă: „Acest produs poate 
afecta negativ sănătatea copiilor şi atenţia acestora”.

Coloranţii sau aditivii coloranţi sunt substanţe sintetice care au rolul de a colora 
temporar sau definitiv anumite produse. Ei se folosesc pentru a masca pierderea 
culorii, pentru a decora şi pentru a face mai atractive anumite produse.

Un studiu recent arată că, din totalul numărului de coloranţi, 60 sunt de origine 
sintetică, 11 sunt obţinuţi prin metode de inginerie genetică şi doar 9 sunt naturali. 
Dintre aceştia, au fost aleşi 6 coloranţi care pun grav în pericol sănătatea copiilor 
: E 102 (tartrazina), E 104 (galben de chinolină), E 110 (galben portocaliu), E 122 
(carmoizina), E 124 (roşu ponceau 4R) şi E 129 (roşu allura).

Coloranţii artificiali nu sunt adăugaţi pentru a creşte calitatea produsului, ci 
doar pentru a-i da acestuia un aspect mai atractiv. Evitarea produselor ce conțin aditivi 
alimentari este aproape imposibilă. În aceste condiții este necesară o reactualizare 
a legislației românești, ținându-se cont de normele Organizației Mondiale a 
Sănătății. În ceea ce privește conținutul, dozele în care acești aditivi sunt folosiți 
trebuie respectate normele în vigoare, iar respectarea acestora trebuie verificată de 
organismele cu importante răspunderi în acest domeniu. /8

Datorită evidenței efectelor negative ale folosirii îndelungate ale unor aditivi 
alimentari asupra sănătăţii oamenilor, în Uniunea Europeană, dar şi în alte ţări ale 
lumii, s-au luat măsuri de protecţie a consumatorului, care constau fie în interzicerea 
folosirii unor aditivi, fie în impunerea unor limite maxime admise privind doza folosită. 
7  S. A. S. Sahar, M. E. M. S. Manal, The effects of using color foods of children on immunity properties and liver, 
kidney on rats, Food and Nutrition Sciences 3, 2012
8  C. Banu și col., Aditivi și ingrediente pentru industria alimentară, Editura Tehnică, București, 2000
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Concluzii

Coloranșii alimentari sintetici sunt cei mai des folosiți în industria alimentară. 
E-urile reprezintă codificarea unor aditivi alimentari, inclusiv coloranți alimentari, a 
căror utilizare este permisă și autorizată din punct de vedere al siguranței alimentare 
în țările Uniunii Europene. E-urile sau aditivii alimentari sunt substanțe care se 
folosesc la preparare aunor produse alimentare în scopul ameliorarii calității acestora 
sau pentru a permite aplicarea unor tehnologii avansate de prelucrare.

Și toate acestea se petrec deoarece coloranții alimentari sinteticiîn primul rând 
sunt cei mai ieftini și produc cele mai frumoase și stridente culori pentru alimente.

În prezent, produsele pe care oamenii le cumpără din supermarket 
conțin cel putin un colorant alimentar, producătorii din întreaga lumea 
folosind anual circa 7 milioane de kilograme de coloranți sintetici, 
potrivit statisticilor Centrului pentru Știință în Interes Public (CSPI).  
Pericolele pentru sănătate ale acestor substanțe rămân un subiect aprins de dezbatere, 
câtă vreme există mulți specialiști care scot la lumina o serie întreagă de riscuri.

În anii trecuți au fost campanii de informare pentru consumatori în privința 
E-urilor, iar de atunci mulți producători de alimente nu au mai trecut pe etichetă 
denumirea coloranților cu acestă prescurtare și au început să intoducă denumirea 
științifică. 

Toate aceste lucruri se întâmplă pentru că legislația în vigoare și Directivele 
Europene permit acest lucru.

Consider că trebuie schimbată legislația în vigoare! Nu trebuie să mai fie atât de 
permisibilă! Trebuie să avem Directive și Legi clare. Să nu mai permitem fraudarea 
alimentelor chiar și a etichetelor.

Câți dintre noi știm cu ce e hrănim?
Cea mai mare parte a consumatorilor nu știu cu ce se hrănesc. Ne lipsește 

educația privind alimentația rațională.

Bibliografie:
Legislație:

1. Directiva 94/35/CEE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 iunie 
1994 privind îndulcitorii care pot fi utilizați în produse alimentare, OJ L 237, 
10.9.1994, p. 3–12, 1994

2. Directiva 96/83/CEE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 
decembrie 1996 de modificare a directivei 94/35/CEE privind îndulcitorii 
care pot fi utilizați în produse alimentare, OJ L 48, 19.2.1997, p. 16–19, 1996

UNIVERS ECONOMICO-SOCIAL



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 3(39)/2019 149

3. Directiva 94/36/CEE a Parlamentului European și a Consiliului din 30 iunie 
1994 privind coloranții autorizați pentru utilizarea în produse alimentare, OJ 
L 237, 10.9.1994, p. 13–29, 1994

4. Directiva 95/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 februarie 
1995 privind aditivii alimentari, alții decât coloranții și îndulcitorii, OJ L 61, 
18.3.1995, p.1, 1995

5. Directiva 96/85/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 19 
decembrie 1996 de modificare a directivei 95/2/CE privind aditivii alimentari, 
alții decât coloranții și îndulcitorii, OJ L 86 of 28.03.1997, 1996

6. Regulamentul (CE) nr. 1333/2008 din 16 decembrie 2008 privind aditivii 
alimentari, OJ L 354, 31.12.2008, p. 16, 2008

7. Regulamentul (UE) nr. 1129/2011 din 11 noiembrie 2011 de modificare a 
anexei II la regulamentul nr. 1333/2008 din 16 decembrie 2008, OJ L 295, 
12/11/2011, p1, 2011

8. Directiva 2008/128/CE din 22 decembrie 2008 privind stabilirea unor criterii 
de puritate specifice pentru coloranții autorizați pentru utilizarea în produse 
alimentare, OJ L 6, 10.1.2009, p. 20, 2008

9. Ordinul Ministrului Agriculturii, Alimentației și Pădurilor și al Ministrului 
Sănătății și Familiei nr. 438/295/2002 pentru aprobarea normelor privind 
aditivii alimentari destinați utilizării în produsele alimentare pentru consum 
uman, cu modificările și completările ulterioare, Monitorul Oficial, partea I, 
nr. 722 şi 722 bis din 3 octombrie 2002, 2002

10. Ordinul Ministrului Sănătății și al Ministrului Agriculturii, Pădurilor, Apelor 
și Mediului nr. 62/103 din 2004 privind modificarea și completarea Ordinului 
Ministrului Sănătății și Familiei și al Ministrului Agriculturii, Alimentației 
și Pădurilor nr. 438/295/2002 pentru aprobarea normelor privind aditivii 
alimentari destinați utilizării în produsele alimentare pentru consum uman, 
Monitorul Oficial nr. 302, 6 aprilie 2004, 2004

Cursuri și tratate:
1. Mihaela Constandache, Mărfuri Alimentare şi Nealimentare, Editura 

Alma Mater, Sibiu, 2009

2. Codex Alimentarius Commission, Procedural Manual, Fourteenth 
Edition, Geneva, 2004

UNIVERS ECONOMICO-SOCIAL



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 3(39)/2019150

3. Elena Orănescu, Aditivii alimentari, necesitate și risc, Editura Agir, 
București, 2008

4. Ioan Panea, Coloranți Organici, Presa Universitară Clujeană, 2007

5. G.A.F. Hendry, J.D. Houghton, Natural food colorants, Chapmann and 
Hall, 1996

6. Oyvind M. Andersen, Kenneth R. Markham, Flavonoids: Chemistry, 
Biochemistry and Applications, CRC Press, 2005 

7. F.J. Francis, Colorants, Egan Press, 1999

8. D. MacDougall, Colour in Food: Improving Quality, Taylor & 
Francis, 2002

9. F. Delgado-Vargas, A.R. Jimenez, O. Paredes-Lopez, Natural Pigments: 
Carotenoids, Anthocyanins and Betalains – Characteristics, Biosynthesis,  
Processing and Stability, Critical Reviews in Food Science and Nutrition, 
40(3), 2000

10. Carmen Socaciu, Food Colorants: Chemical and Functional Properties, 
CRC Press, 2007

11. Karl M. Kadish, Kevin M. Smith, Roger Guilard, The Porphyrin 
Handbook, vol 7, Academic Press, 2000

12. Francisco Delgado-Vargas, Octavio Paredes-Lopez, Natural Colorants 
for Food and Nutraceutical Uses, CRC Press, 2002

13. C. Banu și col., Folosirea Aditivilor în Industria Alimentară, Ed. Tehnică, 
București, 1985

14. A. Downham, P. Collins, Colouring our foods in the last and next 
millennium, International Journal of Food Science and Technology 35, 
2000

15. Domnica Samargiu, Coloranți Sintetici, Societatea de Chimie din 
România, Filiala Constanța, Univ. Ovidius, 2004

16. H. Zollinger, Color Chemistry: Syntheses, properties, and applications of 
organic dyes and colorants, 3rd ed., Weinheim: Wiley-Vch Verlag, 2003

17. A. Albu, Utilizarea aditivilor alimentari în alimente, Annals of the 
University of Suceava - Economics and Public Administration, 2003

18. K. Golka, S. Kopps, W. Myslak, Carcinogenicity of azo colorants: 
Influence of solubility and bioavailability, Toxicology Letters 151/203, 
2004; 

UNIVERS ECONOMICO-SOCIAL



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 3(39)/2019 151

19. S. A. S. Sahar, M. E. M. S. Manal, The effects of using color foods of 
children on immunity properties and liver, kidney on rats, Food and 
Nutrition Sciences 3, 2012

20. George A. Burdock, Encyclopedia of Food and Color Additives, Volume 
3, CRC Press, 1997

21. Jim Smith, Lily Hong-Shum, Food Additives Data Book, Blackwell 
Publishing Ltd., 2011

22. Gregory P, Azo dyes: structure–carcinogenicity relationships. Dyes and 
Pigments, 7, 1986

23. C. Banu și col., Aditivi și ingrediente pentru industria alimentară,Editura 
Tehnică,București, 2000

UNIVERS ECONOMICO-SOCIAL



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 3(39)/2019152

ANALIZA PERCEPȚIEI POLIȚIȘTILOR CARE 
ACTIVEAZĂ ÎN MEDIUL RURAL DIN JUDEȚUL 

IAȘI ASUPRA APLICĂRII CONVENȚIEI 
EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI ÎN 

ACTIVITATEA LOR PROFESIONALĂ

ANALYSIS OF THE PERCEPTION OF POLICE 
ACTIVATING THE RURAL ENVIRONMENT IN 
IAI COUNTY ON THE APPLICATION OF THE 

EUROPEAN CONVENTION OF HUMAN RIGHTS 
IN THEIR PROFESSIONAL ACTIVITY

UNIVERS JURIDIC

Drd. Daniel Constantin BOSÎNCEANU1

Rezumat

Condițiile de muncă ale polițiștilor care activează în mediul rural din 
județul Iași au fost analizate în cadrul unei cercetări cantitative și a căror 
concluzii le vom detalia în cadrul acestui articol.Faptul că în acest moment, la 
nivel național, oferta cursurilor pe tematica Convenției Europene a Drepturilor 
Omului este limitată face ca polițiștii să nu aibă suficiente cunoștințe în acest 
domeniu și implicit să nu le aplice în cadrul urmăririi penală.Din păcate 
nerespectarea acestor prevederi au drept consecință directă un număr foarte 
mare de procese împotriva României. 

Cuvinte cheie: pregătire profesională; dotări materiale; legislație;

Abstract

The working conditions of the police officers working in the rural 
area of   Iași county have been analyzed in a quantitative research and whose 
conclusions we will detail in this article. The man is limited makes the police do 
not have sufficient knowledge in this area and implicitly not apply them in the 

1 danielbos2010@yahoo.com, Studiu realizat cu ocazia cercetării științifice în cadrul programului doctoral, 
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criminal prosecution. Unfortunately, the non-observance of these provisions 
has as a direct consequence a very large number of lawsuits against Romania.

Keywords: vocational training; material endowments; legislation;

Aspecte introductive despre tematică

Problematica aplicării Convenției Europene a Drepturilor Omului (în 
continuare CEDO)în activitatea de urmărire penală reprezintă un aspect 

detaliat în cadrul lucrării de doctorat iarpentru a intregirea aspectelor teoretice am 
analizat percepția polițiștilor care lucrează în zona rurală a județului Iași printr-o 
cercetăre cantitativă. Concluziile cercetării cantitative le voi detalia în cadrul acestui 
articol pentru o vizibilitate mai mare a acestei situații de fapt însă rezultate acestea 
fac parte integrantă din lucrarea de doctorat care urmează a fi publicată.

Aspecte metodologice ale cercetării cantitative

Inspectoratul de Poliție Județean Iași (în continuare IPJ Iași) are următoare 
structură organizatorică, conform raportului anual aferent anului 2018: 

- două Poliții Municipale (Poliția Municipiului Iași cu șase Secții de Poliție și 
Poliția Municipiului Pascani);

- trei Poliții Orășenești și
- nouă Secții de Poliție Rurală (ce coordonează 93 posturi de poliție comunală).2

Având în vedere mărimea structurii organizatorice a IPJ Iași pentru cercetarea 
cantitativă s-a axat doar pe selectarea personalului din Secțiile de Poliție Rurală, 
eșantionul final pe care s-a aplicat chestionarul fiind alcătuit din 85 respondenți 
polițiști care își desfășoară activitatea în mediul rural din județul Iași. Acest univers 
al cercetării a fost ales deoarece personalul care lucrează în mediul rural se confruntă 
cu o serie de probleme în ceea ce privește respectarea prevederilor CEDO, probleme 
care fac mult mai complicată activitatea lor de serviciu și pe care le vom detalia în 
continuarea acestui referat.

Perioada de culegere a datelor a fost ianuarie 2018 – martie 2018, după o 
pretestare a instrumentului, pe același eșantion (polițiști care activează în mediul 
rural) și care s-a concretizat cu corectarea erorilor apărute la tehnoredactarea acestuia 
sau la modul de formulare a întrebărilor. 

Cercetarea cantitativă nu s-a axat pe chestionarea exhaustivă a respondenților 
sau pe urmărirea reprezentativității statistice ci a dorit să fie un punct de plecare 
empiric pentru a veni în completarea analizei legislative, din acest motiv numărul 

2 https://is.politiaromana.ro/files/pages_files/Bilant_IPJ_Iasi_2018.pdf, Bilanț_IPJ_Iași_2018, 
accesat la 13 martie 2019
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chestionarelor aplicate și ulterior analizate este unul restrâns.
Aplicarea chestionarelor s-a realizat față în față cu respondenții polițiști după 

ce cercetarea a primit acceptul IPJ Iași la solicitarea adresată în prealabil în luna 
decembrie 2017.Prin intermediul chestionarului s-a dorit verificarea a două ipoteze 
de cercetare, respectiv:

- personalul care activează în Secțiile de Poliție Rurală din județul Iași nu 
participă la cursuri de formare care vizează noțiuni teoretice și de jurisprudență a 
CEDO;

- personalul care activează în Secțiile de Poliție Rurală din județul Iași nu 
dispun de mijloace materiale pentru a pune în aplicare prevederile CEDO.

Analiza nevoilor de formare a polițiștilor din Secțiile 
Rurale de Poliție din județul Iași

Conform Legii nr. 360 din 6 iunie 2002 privind Statutul polițistului avansarea 
în grad sau evaluarea acestora nu este strâns legată de urmarea unui număr strict de 
cursuri ci ține doar de primirea a cel puțin calificativului „bine” la evaluarea anuală 
sau conform literei a) din articolul 16 „să aibă împlinit stagiul minim în gradul 
profesional deținut sau să îl împlinească în cursul anului calendaristic respectiv.”3

Pregătirea profesională a polițiștilor este asigurată de o serie de instituții care 
activează în România însă chiar dacă Centrul de Formare şi Perfecţionare a Pregătirii 
Cadrelor Ministerului de Interne „Nicolae Golescu” din Slatina are în oferta sa 
educațională următoarele categorii de activități precum: iniţiere în carieră;•formare 
şi perfecţionare în domeniul limbilor străine, cursuri de schimbare a profilului de 
muncă4în ceea ce privește organizarea de seminarii pe teme specifice, cum ar fi cele 
legate de noțiuni teoretice și de jurisprudență a CEDO oferta este aproape inexistentă.

Din cele nouă școli ale MAI5 Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza” 
București reprezintă singura instituţie de învăţământ superior iar în anul 2008 MAI a 
înființat în cadrul acestei universități Colegiul Naţional de Afaceri Interne (C.N.A.I.). 
Acesta din urmă funcționează în baza Hotărârii de Guvern nr. 1239 din 01 octombrie 
2008. Un eveniment important în susţinerea învăţământului universitar este marcat 
prin înfiinţarea Fundaţiei C.N.A.I., în baza OUG. nr. 152/2008 şi a Legii nr. 17/2010.6

Prin implementarea proiectului Centrul pentru promovarea drepturilor omului 
în instituţiile de ordine şi siguranţă publică – C.P.D.O. s-a identificat necesitatea 
organizării de cursuri și astfel s-a înființat Centrul pentru Promovarea Drepturilor 
3  Publicată în Monitorul Ofi cial nr.440 din 24 iunie 2002. La data de 22 iunie 2016 sunt incluse modifi cări și com- Publicată în Monitorul Oficial nr.440 din 24 iunie 2002. La data de 22 iunie 2016 sunt incluse modificări și com-
pletări cu diferite acte normative
4 https://www.politiaromana.ro/ro/structura-politiei-romane/unitati-de-invatamant/cen-
trul-de-formare-si-perfectionare-a-politistilor-nicolae-golescu-slatina, accesat la 13 martie 2019
5 http://www.mai.gov.ro/index06_2.html, accesat la 18 martie 2019
6 http://www.cnai.ro/, accesat la 19 martie 2019
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Omului şi Studii Postuniversitare (C.P.D.O.S.P.), structură distinctă din cadrul 
C.N.A.I., ce funcționează în cadrul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” 
București, având ca principală activitate promovarea, respectarea și apărarea 
drepturilor omului, prin organizarea de cursuri, manifestări științifice și evenimente 
destinate lucrătorilor din MAI. 

În cadrul proiectului au fost formați în domeniul drepturilor omului 50 de 
angajaţi ai MAI iar 200 de persoane care activează în MAI au fost instruiţi ca 
persoane-resursă în domeniul aplicării drepturilor omului (cu certificare CNFPA 
obţinută după evaluarea competenţelor).7

Deși este un proiect lăudabil care a încercat să acopere o nevoie a sistemului 
numărul persoanelor formate pe această linie, a respectării drepturilor omului, este 
unul mic în comparație cu nevoia reală a celor care lucrează în domeniu așa cum vom 
arăta mai departe în cadrul acestui referat.

În acest moment ofertele educaționale ale C.P.D.O.S.P. sunt destul de 
limitative. În perioada 19.11.2018 - 15.03.2019 C.P.D.O.S.P. organizează programul 
postuniversitar de formare și dezvoltare profesională continuă „Drepturile omului în 
instituțiile de ordine și siguranță publică” pentru 50 de persoane.

În cadrul cercetării cantitative desfășurate în județul Iași s-a dorit identificarea 
în ceea ce privește pregătirea profesională a respondenților a includerii aspectelor 
teoretice și de jurisprudență CEDO și a Libertăților Fundamentale însă 89,4% 
dintre aceștia au subliniat că nu au participat la un astfel de seminar sau nu au fost 
deloc organizate seminarii. Doar 3,5% dintre cei chestionați au relatat că știu de 
organizarea unor astfel de seminarii iar 1,2% dintre aceștia nu au dat nici un răspuns 
la această întrebare. 

Tabelul 1: Organizarea seminariilor de pregătire profesională

Problematica chestionarului Procentaj

N-am participat la un asemenea seminar 55,3%

Nu a dost organizat un asemenea seminar 34,1%

Seminariile organizate u au inclus aspecte teoretice și 
practice ale CEDO

5,9%

Au fost organizate asy-tfelo de seminarii 3,5%

Nu știu. Nu răspund 1.2%

Întrebarea legată de pregătirea profesională a fost urmată de o întrebare 
deschisă la care respondenții putea răspunde liber, fără variante de răspuns și care 

7 http://www.cnai.ro/, accesat la 19 martie 2019
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viza exemplificarea unei decizii sau hotărâri CEDO contra României, sau a altui 
stat membru, care a fost prelucrată, având corespondent în activitatea de urmărire 
penală desfășurată! Având în vedere că cei mai. mulți intervievați nu au participat la 
un seminar de formare pe această tematică niciun respondent nu a oferit un răspuns la 
această întrebare, care solicita descrierea unei decizii CEDO preluată din activitatea 
lor.

Răspunsurile respondenților subliniază necesitatea organizării de seminarii 
de pregătire pentru polițiștii care activează în mediul rural din județul Iași și nu 
numai, dar, mai ales, includerea în cadrul acestor sesiuni de pregătire profesională a 
aspectelor prevăzute în CEDO.

Prima ipoteză de la care am plecat în cadrul cercetării cantitative: personalul 
care activează în Secțiile de Poliție Rurală din județul Iași nu participă la cursuri 
de formare care vizează noțiuni teoretice și de jurisprudență a CEDO s-a confirmat. 
Așa cum am descris mai devreme, polițiștii care își desfășoară activitatea în mediul 
rural din județul Iași, au nevoie să participe la cursuri de formare care să le ofere mai 
multe informații teoretice și de jurisprudență a CEDO, fapt ce i-ar ajuta în cadrul 
urmăririi penale.

Necesitatea formării polițiștilor pe linia respectării drepturilor omului a fost 
subiectul unei cercetări cantitative desfășurate la nivel național în cadrul proiectului 
Centrul pentru promovarea drepturilor omului în instituțiile de ordine şi siguranță 
publică – C.P.D.O. (Proiect cofinanţat din Fondul Social European (în continuare 
FSE) prin Programul Operaţional „Dezvoltarea Capacităţii Administrative”). 
Chestionarele au fost distribuite Inspectoratelor de Poliţie Judeţene și la ele au 
răspuns personalul care avea responsabilități cu privire la respectarea drepturilor 
omului. Eșantionul final a fost de 419 persoane la nivelul țării.

Concluziile cercetări cantitative desfășurate la nivel național corespund 
cu cercetarea cantitativă desfășurată cu polițiștii care lucrează în mediul rural din 
județului Iași și prezentate în acest referat. Așa cum am menționat mai devreme 
polițiștii din Secțiile de Poliție Rurală din județul Iași nu au participat la cursuri de 
formare având ca tematică aspecte teoretice și de jurisprudență a CEDO în proporție 
de 55,3%. La nivel național, conform rezultatelor cercetării cantitative desfășurate 
de echipa de management al proiectului cofinanțat prin FSE și de reprezentanți ai 
MAI în anul 2012, 88,3% dintre respondenți nu participaseră la un curs de formare 
cu privire la prevederile CEDO.8

Rezultatele asemănătoare din cadrul celor două cercetări, relevă faptul, că deși 
ponderea celor care nu au participat la cursuri în județul Iași este mai mică în anul 
2018 decât ponderea pe țară regăsită în anul 2012, 55,3% este un procent foarte mare 
care denotă lipsa pregătirii polițiștilor în ceea ce privește respectarea prevederilor 
CEDO în activitatea lor.

8 Țical, G.M. (coord.), 2012,Raport de cercetare privind nivelul de acces şicunoaştere a personalului relevant, la 
informaţiişi instruire privind drepturile omului, Editura Universul Juridic, București, p. 160
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Pe lângă organizarea unor astfel de seminarii în ceea ce privește respectarea 
prevederilor CEDO foarte utile pentru activitatea lor profesională, ar fi necesar ca 
polițiști să fie constrânși prin legislație sau, printr-o altă modalitate concretă, să 
participe anual la cursuri de pregătire profesională iar în urma absolvirii acestora să 
primească credite profesionale. Creditele profesionale, în acest moment, nu sunt 
oferite polițiștilor după finalizarea unui seminar de pregătire profesională așa cum 
se întâmplă cu alte categorii socio-profesionale care activează în România precum 
medicii, asistenții sociali etc. și nu au impact în ceea ce privește evaluarea lor.

În cadrul evaluării anuale a polițiștilor un criteriu important ar putea să devină 
numărul de credite obținut în anul respectiv pentru participarea lor la cursuri de 
formare dacă acestea s-au reglementa ca și obligativitate. Numărul creditelor anuale 
necesare avansării polițiștilor ar trebuie să fie stabilit prin legislație iar angajații din 
sistem să se conformeze acestor prevederi legale. 

În acest moment participarea la cursuri de formare nu este o condiție obligatorie 
pentru polițiști în activitatea lor și evaluarea pozitivă a acestora nu depinde de 
numărul de cursuri la care au mers într-un an calendaristic. Aceste aspecte ar putea 
motiva polițiștii să participe la seminarii de pregătire pentru a-și acumula numărul 
de credite anuale necesare avansărilor profesionale sau evaluării dar, în același timp, 
le-ar permite acumularea de cunoștințe necesare în activitatea de urmărire penală.

Analiza condițiilor privind accesul la legislația și 
jurisprudența CEDO în vederea motivării propunerilor din 
cadrul urmării penale

În conceperea întrebării care viza condițiile de care dispun polițiștii care 
activează în mediu rural au fost prezentate, ca variante de răspuns următoarele 
aspecte și fiecare respondent putea să aleagă una sau mai multe variante de răspuns: 

la locul de muncă nu am acces la internet, pentru a verifica portalul CEDO;
la locul de muncă nu există o bibliotecă juridică, unde să mă pot documenta 

cu privire la aspectele teoretice și practice ale CEDO, privind activitatea de urmărire 
penale și 

la locul de muncă nu există un formator pe această linie, pe care să-l pot 
consulta. 

La toate cele trei variante de răspunsuri respondenții au precizat că nu dispun 
de aceste condiții necesare pentru accesarea legislației și jurisprudența CEDO în 
vederea motivării propunerilor din cadrul urmăririi penale. Astfel 75,3% dintre 
intervievați au precizat că nu au acces la internet, 69,4% au subliniat faptul că la 
actualul loc de muncă nu există un formator cu care să se consulte în ceea ce privește 
legislația CEDO iar 62,4% dintre respondenți nu au acces la o bibliotecă juridică.

Conform articolului 42, alin. 1 din Legea nr. 218 din 23 aprilie 2002 privind 
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organizarea şi funcţionarea Poliţiei Române este necesar pentru bună desfășurarea a 
activității polițiștilor să li se pună la dispoziția acestora toate mijloacele materiale, 
astfel „Poliţia Română poate deţine în folosinţă imobile, armament, muniţie, 
echipamente şi aparatură tehnică specifică, necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor 
prevăzute de lege.”9

Lipsa condițiilor precizate anterior fac mult mai dificilă activitatea zilnică a 
intervievaților și imposibil de respectat legislația și jurisprudența CEDO, de aceea, 
este impetuos ca fiecare actor implicat în procesul urmăririi penale să dispună de 
acces la internet pentru a putea verifica platforma CEDO, la o bibliotecă juridică 
și la un formator care are competențe în domeniu pentru a putea să-și motiveze 
propunerile din cadrul urmăririi penale.

Formatorul trebuie să fie o persoană de specialitate, care să aibă cunoștințe 
despre legislația și jurisprudența CEDO, cunoștințe care ar putea fi oferite polițiștilor, 
ceea ce ar face mult mai facilă și eficientă activitatea de urmărire penală. Din păcate, 
în momentul de față, în cadrul Secțiilor Rurale de Poliție din județul Iași nu există o 
persoană care să ocupe această funcție și atribuțiile de formator sunt incluse în norma 
de lucru a altor persoane care își desfășoară activitatea în departamentele de resurse 
umane sau alte departamente, fapt care conduce la nerespectarea exigențelor CEDO.

Tabelul nr. 2 Condițiile necesare pentru accesarea legislației și jurisprudența 
CEDO în vederea motivării propunerilor din cadrul urmăririi penale

Problematica chestionarului Procente

La locul de muncă nu am acces la internet, pentru a verifica 
portalul CEDO

75,3%

La locul de muncă nu există un formator pe acastă linie, pe care 
să-l pot consulta

69,4%

La locul de muncă nu există o bibliotecă juridică 62,4%

Ipoteza numărul doi de la care am plecat: personalul care activează în Secțiile 
de Poliție Rurală din județul Iași nu dispune de mijloace materiale pentru a pune 
în aplicare prevederile CEDO a fost și ea confirmată prin cercetarea desfășurată. 
Consecința lipsei mijloacelor materiale ale polițiștilor care activează în mediul rural 
din județului Iași, alături de confirmarea ipotezei unu, legată de lipsa participării la 
seminariile de formare pe linia informațiilor teoretice și de jurisprudență CEDO este 
transpusă în nerespectarea prevederilor CEDO în cadrul urmăririi penale de către 
aceștia.

9  Publicată în Monitorul Oficial nr. 307 din 25 aprilie 2014
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Analiza aplicării ex officio a exigențelor CEDO și a 
jurisprudenței acesteia

Respondenții au fost rugați să aleagă din trei variante de răspuns cea pe care o 
consideră că se potrivește cel mai bine cu activitatea desfășurată în ceea ce privește 
aplicarea din oficiu a exigențelor și jurisprudenței CEDO. Doar 1,2% dintre aceștia 
nu au dat nici un răspuns la această întrebare.

Prima opțiunea aleasă cu 75,3% de respondenți a fost Nu am aplicat niciodată, 
din oficiu, în cauzele penale repartizate, dispozițiile CEDO urmată de varianta doi de 
răspuns Nu am suficiente noțiuni în domeniu, motiv pentru care, aplic doar legislația 
națională cu 18,8% și ultima varianta de răspuns Nu pot aplica cu întâietate 
dispozițiile și jurisprudența CEDO, în detrimentul dispozițiilor penale și procesual 
penale naționale sau a Constituției României a fost aleasă de 4,7% dintre persoanele 
chestionate. 

Tabelul 3: Aplicarea din oficiu a exigențelorCEDO și a jurisprudenței 
acesteiaîn cauzele penale

Nu am aplicat niciodată, din oficiu, în cauzele penale repartizate 
dispoziile CEDO

75,3%

Nu am suficiente noțiuni în domeniu, motiv pentru care aplic doar 
legislația națională

18,8%

Nu pot aplica cu întâietate dispozițiile și jurisprudența CEDO, în 
detrimentul ispozițiilor penale și procesual penale naționale sau a 
Constituției României

4,7%

Nu știu. Nu răspund 1,2%

Întrebarea legată de aplicarea din oficiu a exigențelor CEDO a fost urmată 
de o întrebare deschisă la care respondenții puteau răspunde liber, fără variante de 
răspuns și care viza În caz pozitiv, vă rog să precizați, pe scurt, cu anonimizare, o 
astfel de cauză, în care ați aplicat direct CEDO, în activitatea de urmărire penală 
desfășurată. Având în vedere că cei mai mulți dintre respondenți nu au aplicat din 
oficiu exigențele CEDO sau nu dețin suficiente informații despre acestea și sunt 
nevoiți să aplice doar legislația națională niciun respondent nu a răspuns la întrebarea 
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deschisă care viza exemplificarea unei cauze în care au aplicat dispozițiile CEDO.
Faptul că intervievații nu au aplicat aproape niciodată dispozițiile CEDO în 

cauzele penale pe are le-au avut repartizate sau că nu dețin suficiente noțiuni fiind 
nevoiți să aplice doar legislația națională trebuie corelat cu existență unui numărul 
limitat de seminarii în domeniu și cu neparticiparea respondenților la cursurile care 
există.

Necesitatea aplicării exigențelor și jurisprudenței CEDO în cauzele penale 
conform documentelor europene este întârziată de lipsa metodologiei de implementare 
care vizează atât lipsa pregătirii polițiștilor cât și a metodelor prin care aceștia ar 
putea să dobândească aceste cunoștințe, respectiv cursuri de formare profesională în 
această direcție sau lipsa bazei materiale (internet pentru accesarea platformei CEDO 
sau o bibliotecă juridică).

Analiza cauzelor care determină nerespectarea exigențelor CEDO în 
activitatea de urmărire penală

Respondenții au fost rugați să clasifice primele trei cauze în activitatea lor 
profesională care determină nerespectarea exigențelor CEDO din următoarele cinci:

netranspunerea imediată, în dreptul național a jurisprudenței CEDO;
- lipsa infrastructurii necesare (accesarea prin rețeaua de internet, a bibliotecii 

juridice etc.) la sediul unităților organelor de cercetare penală, mai ales a celor din 
mediul rural;

- lipsa sau efectuarea insuficientă a unor stagii de pregătire profesională 
a organelor de cercetare penală, pe linia respectării drepturilor omului în cursul 
urmăririi penale;

- lipsa răspunderii patrimoniale a celor responsabili care au efectuat cercetările 
cu încălcarea exigențelor și a jurisprudenței CEDO, într-o cauză în care România a 
fost condamnată de Curtea de la Strasbourg;

- menționați și alte cauze întâlnite în activitatea desfășurată de dumneavoastră 
în cursul urmăririi penale.

Cele mai importante trei cauze menționate de persoanele chestionate în ceea 
ce privește nerespectarea exigențelor CEDO în activitatea de urmărire penală au fost:

- lipsa infrastructurii necesare (accesarea prin rețeaua de internet, a bibliotecii 
juridice etc.) la sediul unităților organelor de cercetare penală, mai ales a celor din 
mediul ruralîn 48,2%dintre cazuri;

- lipsa sau efectuarea insuficientă a unor stagii de pregătire profesională 
a organelor de cercetare penală, pe linia respectării drepturilor omului în cursul 
urmăririi penaleîn24,7% dintre cazuri și 

- lipsa răspunderii patrimoniale a celor responsabili care au efectuat 
cercetările cu încălcarea exigențelor și a jurisprudenței CEDO, într-o cauză în care 
România a fost condamnată de Curtea de la Strasbourgîn16,5%dintre cazuri.
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Tabel 4: Top trei cele mai importate cauze care contribuie la nerespectarea 
exigențelor CEDO în activitatea de urmărire penală

Răspunsuri Procentaj

Lipsa infrastructurii (internet, biblioteci etc.) la sediul unităților de 
cercetare penală

48,2%

Lipsa unor stagii de pregătire profesională pe drepturile omului în 
cursul urmăririi penale

24,7%

Lipsa răspunderii patrimoniale celor responsabili care au efectuat 
cercetări cu încălcarea exigențelor CEDO într-o cauză în care 
România a fost condamnată la Curtea de la Strasbourg

16,5%

Identificarea măsurilor care ar putea contribui la 
respectarea exigențelor CEDO în activitatea de urmărire 
penală

Cele trei cauze menționate anterior în ceea ce privește nerespectarea exigențelor 
CEDO trebuie să fie soluționate prin măsuri care pot fi luate cât mai urgent de cei 
responsabili de bună desfășurare a activității de urmărire penală.

Respondenții au fost rugați să menționeze deschis (întrebarea nu era codificată 
cu variante de răspuns) care ar fi măsurile care ar putea contribui la respectarea 
exigențelor CEDO în activitatea lor, răspunsuri pe care le-am clasificat ulterior în 
patru mari categorii astfel:

- efectuarea de stagii de pregătire pe linia respectării drepturilor omului;
- accesul la dotări (internet, bibliotecă etc.);
- transpunerea în dreptul național a jurisprudenței CEDO și
- altele (angajări, comunicare etc.).
Din punctul intervievaților de vedere Accesul la dotări (internet, bibliotecă 

etc.) este prima măsură care poate fi implementată în ceea ce privește respectarea 
exigențelor CEDO, răspunsul fiind ales de 53% dintre respondenți. 

A doua măsură care poate contribui la respectarea exigențelor CEDO, din 
perspectiva respondenților, ar fi Efectuarea de stagii de pregătire pe linia respectării 
drepturilor omului aleasă de 31,3%.

A treia măsură necesară a fost identificată în varianta de răspuns Altele (angajări, 
comunicare etc.) ales de 9,3%dintre respondenți. Categoria alteleînsumează mai 
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multe variante de răspuns precum: angajarea altor persoane în sistem, o mai bună 
comunicare între colegi sau între conducere și subalterni - elemente care ar facilita o 
mai bună desfășurare a activității de urmărire penală.

Ultima măsură aleasă de intervievați a fost reprezentată de Transpunerea în 
dreptul național a jurisprudenței CEDOîn6,4% din cazuri. 

Tabel 5: Măsuri care pot contribui la respectarea exigențelor CEDO în 
activitatea de urmărire penală

Problematici Procentaj

Acces la dotări (internet, bibliotecă etc.) 53,0%

Efectuare de stagii de pregătire pe linia respectării drepturilor 
omului

31,3%

Altele (angajări, comunicare etc.) 9,3%

Transpunerea în dreptul național a jurisprudenței CEDO

Toate cele patru categorii de răspunsuri la întrebarea legată de măsurile care 
pot contribui la respectarea exigențelor CEDO sunt dependente de răspunsurile la 
întrebările anterior analizate. Este necesar ca personalul care este direct implicat în 
activitatea de urmărire penală să aibă dotările necesare, de la echipamentul fizic, 
calculatoare cu acces la internet pentru verificarea informațiilor de pe platforma 
CEDO, bibliotecă juridică și până la efectuarea unor stagii de pregătire pe această 
linie care să le ofere terminologia pentru a putea identifica eficient informațiile 
necesare în procesul urmăririi penale. 

Din păcate nerespectarea prevederilor CEDO au drept consecință directă un 
număr foarte mare de procese împotriva României aflate în lucru. Numărul total de 
dosare împotriva României în anul 2018 a fost de 8.50310. Totalul dosarelor din UE 
în anul 2018 a fost de 43.100 ceea ce înseamnă că dosarele împotriva țării noastre 
reprezentau 19,7% din acest total, un procent foarte mare care situează România pe 
locul doi, fiind întrecută în acest clasament doar de procesele intentate Rusiei.

Pe lângă elementele precizate, o bună comunicare între colegi, existența unui 
formator specializat în această problematică dar mai ales transpunerea în dreptul 
național a jurisprudenței CEDO ar face posibil respectarea exigențelor CEDO în 
orice activitate de urmărire penală pe care polițiștii care activează în mediul rural din 
județul Iași, și nu numai, le întreprind.

10 https://www.echr.coe.int/Pages/home.aspx?p=reports&c=#n1347956867932_pointer, 
Analysis of statistics 2018, publicat în ianuarie 2019, accesat la 18 martie 2019
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Concluziile cercetării cantitative

Cele mai importante aspecte menționate de respondenți în ceea ce privește 
obstacolele de care se lovesc în ceea ce privește îndeplinirea exigențelor CEDO 
în activitatea de urmărire penală sunt cele legate de lipsa infrastructurii necesare 
reprezentate de accesul la o bibliotecă juridică, accesul la internet în secția unde 
își desfășoară activitatea pentru consultarea spețelor CEDO, un formator specializat 
în această tematică și lipsa unor cursuri de pregătire profesională. Rezolvarea 
obstacolelor enumerate mai devreme ar contribui la alinierea și îndeplinirea 
exigențelor CEDO, elemente importante în orice proces de urmărire penală de care 
se ocupă persoanele chestionate.

Faptul că cei mai mulți dintre formatorii existenți în sistem sunt din 
rândul personalului angajat în departamentele de resurse umane (au prea multe 
responsabilități) nu reprezintă un element pozitiv în cadrul actului de formare. 
Necesitatea existenței unor formatori specializați în problematica CEDO care să fie 
prezenți la cursurile de formare organizate dar, mai ales, în cadrul fiecărei instituții 
din mediul urban și rural, la care polițiștii să poată apela și cu să se consulte pe 
spețe concrete sunt elemente care ar contribui de asemenea la respectarea exigențelor 
CEDO.

Introducerea creditelor profesionale în evaluarea anuală a polițiștilor ar putea 
să stimuleze interesul acestora în ceea ce privește participarea la seminarii de formare 
iar în cadrul acestor cursuri să fie incluse teme de discuție precum cele legate de 
exigențele CEDO. În acest mod s-ar acoperi două nevoi ale personalului implicat 
în procesul de urmărire penală, pe de o parte, acumularea de credite i-ar ajuta în 
avansarea în carieră iar, pe de altă parte, includerea temelor privind respectarea 
cerințelor CEDO i-ar ajuta în înțelegerea comprehensivă a acestei tematici.
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Drd. Ionuț DRÎMBĂ1

Rezumat

Consiliul Europei deține un rol principal în apărarea principiilor 
democrației și statului de drept, principii pe care le promovează la nivelul 
uniunii de state pe care o reprezintă dar și în relația cu guvernele naționale. 
Totodată, Consiliul Uniunii Europene este un adevărat apărător al 
drepturilor fundamentale garantate de Convenția Europeană a Drepturilor 
Omului și implicit al  dreptului la un proces echitabil în materie penală.  

Cuvinte cheie: stat de drept; drepturi fundamentale; lege; democrație; 
uniune; proces echitabil;

Abstract

The Council of Europe plays a fundamental role in defending the 
principles of democracy and the rule of law. Those principles are promoted 
at the level of the union of states that it represents, as well as in the relation 

1  Academia de Poliție Alexandru Ioan Cuza
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with the national governements. Moreover, the Council of Europe is a defender 
of the fundamental rights guaranteed by the European Court of Human Rights 
and, implicitly, the right to a fair trial.

Keywords: rule of law; fundamental rights; law; democracy; union; fair trial;

1. Cadrul instituțional al Consiliului Europei

Consiliul Europei reprezintă un organism internațional care are drept scop 
realizarea unei uniuni mai strânse între membrii săi,  pentru salvarea și promovarea 
idealurilor și principiilor care fac parte din patrimoniul lor comun și pentru favorizarea 
progresului lor economic și social.2

Acesta nu se confundă cu Consiliul Uniunii Europene sau Consiliul European 
care sunt instituții ce se ocupă exclusiv de problemele statelor membre ale Uniunii 
Europene, și ale Uniunii în ansamblul său.

În prezent Consiliul Europei numără 47 de state membre, printre care și 
România, și are sediul la Strasbourg.

Potrivit Statutului Consiliului, acesta funcționează prin Adunarea Parlamentară 
și Comitetul de Miniștri care sunt asistate de un Secretariat General.

Adunarea Parlamentară este organul principal cu rol de deliberare și se 
compune din delegaţii ale celor 47 de parlamente naţionale, numărul de reprezentanţi 
ai fiecărei ţări fiind calculat pe criteriul populației.3 Delegațiile naționale sunt alcătuite 
asfel încât să reflecte reprezentarea politică din parlamentul fiecărui stat membru.

Au loc anual patru ședințe plenare, dar și o întâlnire a comisiilor specializate 
într-unul din statele membre sau într-un stat cu statut de observator. 

Chiar dacă APCE nu are competența de a adopta acte normative cu 
forță obligatorie pentru statele membre, aceasta poartă un dialog permanent cu 
parlamentele naționale, cu guvernele și cu alte organizații internaționale cu scopul 
de a extrage din legi și din practica zilnică cele mai bune idei pentru îmbunătățirea 
calității vieții europenilor.

Astfel, Adunarea Parlamentară, prin recomandările sale poate cere statelor 
membre și instituțiilor naționale să acționeze într-o anumită direcție, și adesea pune 
pe tapet noi idei și probleme care ulterior fac agenda Comitetului de Miniștri.

De asemenea realizează cercetări în statele membre în vederea verificării 
modului de respectare a drepturilor și libertăților fundamentale ale omului, cu scopul 
de a influența factorii interni de decizie să ia măsuri de îmbunătățire a situațiilor 
identificate.

Cu ocazia ședințelor plenare, șefii de state sau primii miniștrii pot fi chemați 
2  Art. 1 lit a din Statutul Consiliului Europei, http://assembly.coe.int/nw/xml/RoP/Statut_CE_2015-FR.pdf, acce-
sat la 12.05.2019 ora 18:56
3   Art. 251 lit a din Statutul Consiliului Europei, http://assembly.coe.int/nw/xml/RoP/Statut_CE_2015-FR.pdf, ac-
cesat la 12.05.2019 ora 18:56
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în fața plenului Adunării Parlamentare unde trebuie să răspundă interpelărilor 
formulate de membrii acesteia indiferent de subiectul abordat. Totodată, președintele 
Comitetului de Miniștri, care reprezintă toate cele 47 de state, trebuie să se supună 
acestui examen parlamentar în fiecare sesiune.

Pe calea acestor interpelări, parlamentele și guvernele naționale ajung să dea 
socoteală nu doar în fața APCE, ci și în fața întregii opinii publice internaționale cu 
privire la politicile promovate.

O altă atribuție importantă a Adunării este elaborarea de propuneri și oferirea 
unor avize în scopul elaborării convențiilor sau a tratatelor multilaterale semnate de 
Consiliul Europei, al căror număr este de aproape 200 astăzi.

Cea mai cunoscută Convenție semnată de Consiliul Europei este Convenția 
Europeană a Drepturilor Omului, însă există multe alte convenții și tratate care au ca 
scop protejarea drepturilor cetățenilor europeni și nu numai. Parlamentarii Consiliului 
Europei pot face demersuri pentru ca până la momentul semnării diferitelor acte 
normative și al intrării lor în vigoare prin semnare multilaterală, textul acestora să 
fie îmbunătățit.

Ca o manifestare permanentă a obiectivului declarat al Consiliului Europei de 
a susține statul de drept, Adunarea poate, pe calea sesizării Comisiei de la Veneția, 
să contribuie la realizarea unor reforme legislative în statele membre, conforme cu 
standardele promovate. În acest sens, Comisia de la Veneția, care este compusă din 
experți juriști din statele membre ale Consiliului Europei, poate formula un punct de 
vedere asupra proiectelor de acte normative care urmează a fi adoptate, astfel încât 
acestea să corespundă standardelor impuse de Consiliu.

Pentru a înțelege puterea de acțiune a Adunării Parlamentare, se cuvine să 
menționăm că dacă un stat încalcă în mod grav normele Consiliului Europei, aceasta 
are competența de a suspenda delegația națională a respectivului stat membru și 
de a-i suspenda dreptul de vot. În unele cazuri, poate chiar să propună excluderea 
respectivului stat din Consiliu.

O procedură extrem de importantă derulată de APCE, la care a fost supusă și 
țara noastră este procedura de monitorizare4 prin care statele membre sunt ajutate să 
atingă obiectivul de a avea cel mai ridicat nivel de democrație. 

În cadrul procedurii se realizează vizite regulate, se poartă un dialog permanent 
cu autoritățile naționale și se întocmesc rapoarte periodice care urmăresc să redea 
fidel imaginea pașilor înainte realizați de statul care face obiectul procedurii, precum 
și problemele care încă au rămas nerezolvate. 

Ulterior încheierii procedurii de monitorizare, statele membre pot face obiectul 
unei proceduri post-monitorizare, pe parcursul căreia dialogul cu Consiliul Europei 
este continuat, pentru a se ajunge la obiectivul final, acela al respectării întocmai a 
angajamentelor asumate la momentul aderării.

România a încheiat dialogul post-monitorizare printr-o decizia unanimă luată 
4  La procédure de « suivi » de l’Assemblée
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cu ocazia reuniunii Comisiei de monitorizare a Adunării Parlamentare a Consiliului 
Europei (APCE), care s-a desfășurat la Bucureşti, în perioada 14-16 mai 2002.

La nivelul Adunării Parlamentare a Consiliului Europei funcționează o comisie 
specializată, denumită Comisia de monitorizare a obligaţiilor şi angajamentelor 
asumate de state, care elaborează rapoarte periodice asupra situaţiei îndeplinirii 
angajamentelor pentru statele aflate în faza de monitorizare post-aderare la organizaţie 
sau de dialog post-monitorizare. 

O altă împortantă atribuțiune a Adunării parlamentare este alegerea 
judecătorilor CEDO aigurându-se că aceștia dețin o înaltă calificare profesională și o 
independență reală de guvernele naționale.

Totodată, alege Comisarul pentru drepturile omului și secretarul general, dar 
și secretarul general adjunct al Consiliului Europei.

Comitetul Miniştrilor este organul decizional al Consiliului Europei, unde 
fiecare stat membru este reprezentat de către ministrul de externe, iar președinția este 
asigurată, prin rotaţie, din şase în şase luni, de către fiecare stat membru în ordine 
alfabetică.

Comitetul se întrunește, începând cu anul 2003, într-o singură reuniune 
ministerială anuală.

La nivelul atribuțiilor, Comitetul Miniștrilor are responsabilități importante 
legate de instituirea mecanismelor de monitorizare a situației reale din statele 
membre.

În baza atribuțiior sale de monitorizare politică, în caz de încălcare gravă a 
obligaţiilor prevăzute de statutul Consiliului Europei, Comitetul Miniştrilor poate 
suspenda dreptul de reprezentare în organizaţie al statului respectiv, și în acord cu 
Adunarea Parlamentară poate decide suspendarea drepturilor unui stat membru de a 
fi reprezentat în cadrul Consiliului. 

Dacă nici în urma acestui tip de măsuri, statul membru nu remediază situaţia, 
Comitetul Miniștrilor poate cere statului în cauză să se retragă din organizaţie sau, 
ulterior, să îl excludă din cauza lipsei de acţiune a acestuia.

În cazul în care se impune o acţiune specifică, Comitetul Miniștrilor poate 
decide să solicite Secretarului general realizarea de contacte, colectarea de informaţii 
şi furnizarea unor sugestii sau adoptarea unor opinii sau recomandări.

Procedura monitorizării tematice, care s-a realizat din anul 1996 până în anul 
2007, a fost înlocuită începând cu 5 iulie 2007, când s-a hotărât ca monitorizarea să 
aibă loc pe teme alese ad hoc de către Comitetul Miniştrilor. Temele trebuie să fie 
clar definite, fără echivoc şi să se concentreze asupra aspectelor de interes european, 
cu respectarea principiului subsidiarităţii. 

Acestea pot face obiectul unor propuneri scrise din partea oricărei delegaţii sau 
a Secretarului General în colaborare cu celelalte organisme ale Consiliului Europei.

O procedură specială de monitorizare efectuată direct de Comitetul Miniștrilor, 
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este supervizarea executării hotărârilor Curţii Europene a Drepturilor Omului 
(CEDO), atribuţie exclusivă a Comitetului, conform art. 46 al Convenţiei  pentru 
protecţia drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. 

Stadiul executării hotărârilor CEDO este examinat în reuniunile Comitetului 
Miniştrilor în format « Drepturile Omului » organizate de 4 ori pe an formatul special 
al delegaţilor miniştrilor cu însărcinări în domeniul drepturilor omului, reuniuni care 
se  desfăşoară, în baza unui Regulament adoptat în 2006 şi care conţine şi referiri 
la modificările procedurale aduse, de la intrarea în vigoare (la 1 iunie 2010), de 
Protocolul nr. 14 la Convenţie.

Astfel, având în vedere că scopul declarat al Consiliului Europei, este acela 
de a se asigura că fiecare dintre guvernele naționale ale statelor membre acționează 
în scopul asigurării unui nivel optim de democrație și de protecție drepturilor 
fundamentale, dar și în scopul cooperării interguvernamentale, Consiliul trebuie să 
supravegheze în permanență teritoriile în care încă se impun măsuri concrete pentru 
atingerea dezideratelor avute în vedere la momentul aderării.

În scest scop, au fost create instituții și organisme specializate care 
monitorizează monitorizarea angajamentelor şi obligaţiilor asumate de statele 
membre prin aderarea la organizaţie sau prin ratificarea unor documente juridice 
specifice.

Unele mecanisme de monitorizare au luat naștere pe baza unor convenții 
semnate de statele membre și Consiliul Europei, precum Comitetul European pentru 
Drepturi Sociale, Comitetul European pentru Prevenirea Torturii (CPT), Grupul de 
experți pentru acțiunea împotriva violenței domestice (GREVIO), Grupul de state 
contra corupţiei (GRECO), Comitetul de Experţi ai Cartei Europene a Limbilor 
Regionale sau Minoritare, Comitetul Consultativ al Convenţiei-cadru privind 
protecţia minorităţilor naţionale, Grupul de experţi independenţi privind combaterea 
traficului de persoane (GRETA), pe când altele au la bază decizii ale Comitetului de 
miniștri, așa cum este cazul Comisiei Europene Împotriva Rasismului şi Intoleranţei 
(ECRI) sau al Comitetului de experţi privind evaluarea măsurilor de luptă împotriva 
spălării banilor şi finanţarea terorismului (MONEYVAL). 

De menționat, în această ultimă categorie, este Comisarul pentru Drepturile 
Omului, care  constituie un mecanism de control instituit printr-o rezoluţie a 
Comitetului Miniștrilor 5, menit să  promoveze educaţia şi sensibilizarea în domeniul 
drepturilor omului precum şi respectarea acestora.

Comisarul îşi exercită funcţiile în deplină independenţă şi cu imparţialitate și 
contribuie la promovarea respectării efective a drepturilor omului în statele membre 
astfel încât cetăţenii acestora să poată beneficia pe deplin de ele.

De asemenea furnizează expertiză şi informaţii cu privire la apărarea drepturilor 
5  Rezoluţia (99)50 privind Comisarul pentru Drepturile Omului al Consiliului Europei, adoptată  la 7 mai 1999, 
Sesiunea a 104-a, Budapesta, https://www.coe.int/t/commissioner/Source/Resolution_ROUMAIN.pdf, accesat la 
12.05.2019
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omului şi la prevenirea încălcării lor și identifică eventualele imperfecţiuni din 
legislaţia şi din practica statelor membre în ceea ce priveşte respectarea drepturilor 
omului prevăzute în instrumentele de lucru ale Consiliului Europei, promovează 
aplicarea efectivă a acestor norme de către statele membre şi le asistă, cu acordul lor, 
în eforturile ce vizează remedierea unor astfel de imperfecţiuni ;

Atunci când consideră necesar, înaintează Comitetului de Miniştri sau Adunării 
Parlamentare şi Comitetului de Minştri rapoarte referitoare la chestiuni specifice și 
prezintă un raport anual Comitetului de Miniştri şi Adunării Parlamentare ;

Comisia Europeană pentru Democraţie prin Drept (Comisia de la Vene-
ţia),  înființată în 1990, în baza unui „acord parţial extins” al Consiliului Europei6, 
reprezintă o instituție independentă, cu rol consultativ pe probleme de drept constitu-
ţional şi funcţionare democratică, drepturi fundamentale şi drepturi electorale. 

Comisia de la Veneţia este formată din experţi independenţi, desemnatți de 
statele membre, pentru un mandat de 4 ani, care poate fi reînnoit. Fiecare Stat mem-
bru al Acordului extins numeşte un membru şi un membru supleant. Conform Sta-
tutului revizuit al Comisiei, adoptat de către Comitetul Miniştrilor la 21 februarie 
2002, membrii Comisiei acţionează în nume propriu şi nu pot primi sau accepta 
instrucţiuni de la Statele membre.

Ea acționează pe teritoriulgaranţiilor oferite de drept în serviciul democraţiei 
și urmăreşte următoarele obiective:7

- cunoaşterea sistemelor lor juridice, mai ales în vederea apropierii acestor 
sisteme;

- înţelegerea culturii lor juridice;
- examinarea problemelor puse de funcţionarea, întărirea şi dezvoltarea insti-

tuţiilor democratice.
Comisia are ca domenii prioritare principiile şi tehnica constituţionale, legis-

lative şi administrative, cât şi principiul supremației dreptului, drepturile şi libertăţile 
publice mai ales acelea care privesc participarea cetăţenilor la viaţa instituţiilor, dar 
și contribuţia colectivităţilor locale şi regionale la dezvoltarea democraţiei.

Comisia întocmește avize punctuale şi rapoarte/studii generale pe domeniile 
de competenţă. 

Secretariatul Consiliului Europei este format dintr-un secretar general, un 
secretar general adjunct și din personalul necesar. 

Secretarul general și adjunctul său sunt desemnați de Adunarea Parlamentară, 
la recomandarea Comitetului de Miniștri, iar ceilalți membri ai secretariatului sunt 
numiți de Secretarul General, conform regulamentului administrativ.
6  Rezoluţia nr. (90) 6 referitoare la un acord parţial privind crearea Comisiei europene pentru democratie prin 
drept, adoptată de Comitetul Ministrilor la 10 mai 1990, la a 86-a sesiune a sa. http://legislatie.just.ro/Public/Detali-
iDocument/6015, accesat la 12.05.2019, ora 17.30
7  Art. 1 din Rezoluţia nr. (90) 6 referitoare la un acord parţial privind crearea Comisiei europene pentru democratie 
prin drept, adoptată de Comitetul Ministrilor la 10 mai 1990, la a 86-a sesiune a sa. http://legislatie.just.ro/Public/
DetaliiDocument/6015 accesat la 12.05.2019, ora 17.30
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Membrii secretariatului nu pot fi angajați ai guvernelor naționale, ai Adunării 
parlamentare sau ai unui Parlament Național sau să îndeplinească însărcinări 
incompatibile cu atribuțiile lor.

Sediul Secretariatului coincide cu acela al Consiliului, iar secretarul general 
este responsabil de activitatea acestuia în fața Comitetului de miniștri și furnizează 
mai ales Adunării parlamentare serviciile administrative de care aceasta are nevoie.

Congresul Autorităților Locale și Regionale este o instituție a Consiliului 
Europei, responsabilă cu întărirea democrației locale și regionale în cele 47 de state 
membre. Format din două camere – Camera autorităților locale și Camera regiunilor 
– și trei comitete, el adună laolaltă 648 de funcționari aleși, reprezentând mai mult 
de 200.000 de autorități locale și regionale.

2. Evoluția reglementărilor Consiliului Europei privind 
garantarea unui proces echitabil  

Consiliul Europei, în exercitarea rolului său de garant al democrației, statului 
de drept și al drepturilor omului, a înțeles de-a lungul timpului să acționeze și pe 
palierul actelor normative, și nu s-a rezumat la un dialog politicos cu statele membre 
în care să ofere consultanță de specialitate sau să facă anumite propuneri. 

Astfel, pe această cale Consiliul și-a manifestat interesul pentru apărarea 
drepturilor omului în general, dar și a dreptului la un proces echitabil în particular. 

Dreptul la un proces echitabil apare cu atât mai important, din perspectiva 
acestui interes, cu cât acesta interferează adesea și cu noțiunea de stat de drept, 
pentru că într-o democrație nu poate exista stat de drept în lipsa garantării unui 
proces echitabil, la fel cum nu se pot acorda garanții cu privire la desfășurarea unei 
proceduri echitabile, într-un teritoriu care nu este guvernat după regulile statului 
drept.

Spunem asta pentru că în fapt, statul de drept nu este altceva decât o domnie 
a legii, este o modalitate de guvernare a unei țări, exclusiv după legile în vigoare la 
un moment dat în acel teritoriu.

Pornind de la această idee, putem afirma că statul de drept reprezintă 
întruchiparea principiului legalității, principiu care se află în fruntea listei de atribute 
ale unui proces echitabil în materie penală.

Convenția Europeană a Drepturilor Omului semnată la Roma în anul 1950 de 
statele membre ale Consiliului  Europei și de alte înalte părți contractante, și la care 
au aderat ulterior și alte țări, printre care și România, a reprezentat cea mai importantă 
reglementare în materie în semnarea căreia organizația a avut un rol determinant.

Pornind de la ideea că scopul Consiliului Europei este realizarea unei uniuni 
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mai strânse între membrii săi şi că unul dintre mijloacele pentru a atinge acest 
scop este apărarea şi dezvoltarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale, 
Convenția a enunțat o listă de drepturi și libertăți fundamentale printre care dreptul 
la viață, dreptul la libertate și siguranță, dreptul la viață privată, dreptul la un proces 
echitabil, libertatea asocierii etc. 

Statele semnatare ale Convenției, s-au angajat să recunoască toate aceste drep-
turi stipulate cuprinsul său, pentru orice persoană care se află sub jurisdicția lor.

Convenția este atât de importantă pentru funcționarea la nivelul statelor părți 
a sistemului drepturilor fundamentale de aproape 7 decenii, nu doar pentru că enunță 
aceste dreturi și libertăți cetățenești, ci și pentru că a prevăzut și un mecanism efici-
ent de control internațional al respectării acestora, prin Curtea Europenă a Drepturi-
lor Omului de la Strasbourg.

În cadrul acestui mecanism de control, Curtea pronunță hotărâri în cazuri in-
dividuale, dar și hotărâri interpretative. La cererea Comitetului Miniștrilor din ca-
drul Consiliului Europei, Curtea poate da avize consultative cu privire la modul de 
interpretare a Convenției și a protocoalelor sale și, de asemenea, poate interpreta o 
hotărâre a sa.8

Hotărârile Curții sunt obligatorii pentru statele semnatare ale convenției, care 
trebuie să ia toate măsurile necesare pentru a li se conforma, iar executarea este su-
pravegheată de Comitetul Miniștrilor.9

Totodată, secretarul general al Consiliului Europei poate cere statelor membre 
explicații cu privire la modul în care dreptul național asigură aplicarea Convenției.

Art. 46 al. 2 din Convenție prevede că supravegherea executării unei hotărâri 
definitive a Curții de la Strasbourg este realizată de Comitetului Miniştrilor, care, în 
cazul în care consideră că un stat refuză să se conformeze unei hotărâri definitive 
într-o cauză în care acesta este parte, şi după ce va fi pus în întârziere printr-o decizie 
luată prin vot cu o majoritate de două treimi a reprezentanţilor cu drept de a participa 
la lucrările Comitetului de Miniştri, poate sesiza Curtea asupra problemei respectării 
de către statul respectiv a obligaţiilor ce decurg din aderarea la Convenție.10

Convenției i s-au adăugat ulterior o serie de protocoale adiționale, care au 
aceeași forță obligatorie pentru statele contractante.

Pentru domeniul dreptului la un proces echitabil în materie penală, s-a dovedit 
extrem de eficient Protocolul nr. 7 din 1984, care a prevăzut obligativitatea a două 
grade de jurisdicție în materie penală și a tratat distinct principiul ne bis in idem în 
materie penală. Totodată, acesta a instituit dreptul la despăgubiri în caz de eroare 
judiciară dovedită.

Așa cum arătam anterior, Convenția a însemnat punctul de plecare în demersul 
normativ derulat continuu de Consiliu, în domeniul dreptului la un proces echitabil, 
fiind urmată de protocoalele sale adiționale dar și de acte specifice ale Consiliului, 
8  Art. 47 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului
9  Art. 46 al. 1 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului
10  Art. 46 al. 4 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului
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precum declarații, recomandări, rezoluții sau linii directoare.
Astfel, spre exemplu, la 6 februarie 2008, Comitetul Miniștrilor a adoptat Re-

comandarea  CM/Rec(2008)2, în virtutea art. 15 pct. b11 de Statutul  Consiliului Eu-
ropei, recomandare ce privește mijloacele eficiente pentru executarea rapidă la nivel 
național a hotărârilor CEDO.

Această recomandare prevede ca statele membre ale Consiliului să desemneze 
la nivel național un coordonator, precum și persoane determinate din cadrul 
autorităților naționale implicate în procesul de executare a hotărârilor CEDO, care 
să se ocupe de punerea în executare a acestora. Totodată, acest coordonator trebuie 
să fie învestit cu autoritatea necesară pentru a obține informațiile pertinente, pentru a 
se pune de acord cu celelalte persoane și instituții implicate în procesul de executare 
a hotărârilor și pentru a lua măsuri  de accelerare a acestui proces.

Statelor li se mai recomandă să ia măsurile necesare pentru a garanta că 
orice hotărâre de executat și orice decizie sau rezoluție a Comitetului Miniștrilor 
privitoare la o hotărâre de executat, este rapid difuzată și tradusă actorilor implicați 
în procedura de executare.

Acestea trebuie să ia masuri necesare pentru a garanta o executare cât mai 
rapidă a hotărârilor și să pregătească planuri de acțiune asupra măsurilor preconizate 
cu întocmirea unui calendar estimativ.

Prin aceeași recomandare li se cere statelor membre să ia măsurile necesare 
care să garanteze că autoritățile implicate în procesul de executare a hotărârilor 
CEDO sunt suficient de familiarizate cu jurisprudența Curții și cu recomandările și 
practica Comitetului Miniștrilor.

Acest aspect presupune, pe lângă o riguroasă selecție a personalului implicat 
în acest proces, și o pregătire profesională continuă, care să țină cont de dinamica 
jurisprudenței instanței de contencios convențional.

În final, se solicită, cu caracter general, ca parlamentele naționale să fie 
informate cu privire la stadiul executării și cu privire la măsurile ce se impun a fi 
luate în acest scop, iar la nivel înalt există obligația persoanelor care ocupă astfel de 
funcții să acționeze în scopul rezolvării oricărei probleme care împiedică punerea în 
executare a unei hotărâri.

Apreciem că măsurile cuprinse în textul Recomandării  CM/Rec(2008)2 
reprezintă o garanție suplimentară pentru efectivitatea dreptului la un proces echitabil 
în materie penală în mod implicit, ținând cont că se referă la modul de punere în 
executare a hotărârilor definitive ale CEDO, ale căror considerente și dispozitive sunt 
obligatorii, și care adesea au ca obiect tocmai încălcări ale acestui drept fundamental.

Tot ca rezultat al preocupării continue a consiliului pentru drepturile omului în 
general și subsidiar pentru dreptul la un proces echitabil a fost adoptată la 12.05.2004 
11  Art. 15 pct. b din Statutul Consiliului Europei
Concluziile Comitetului Miniștrilo pot, dacă este cazul, să îmbrace forma recomandărilor către guvernele naționale. 
Comitetul le poate acestora solicita să îi facă cunoscut modul în care acetea au acționat ca urmare a recomandărilor 
sale. 
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Recomandarea (2004)512 a Comitetului Miniștrilor cu privire la verificarea 
compatibilității proiectelor de legi, a legilor în vigoare și a practicilor administrative 
cu normele stabilite de Convenție, arătând că mecanismul de control al Curții este 
unul subsidiar, drepturile fundamentale trebuind să fie protejate în primul rând prin 
intermediul legilor interne. 

Recomandarea prevede că statele membre trebuie să vegheze la existența 
în dreptul intern a unor mecanisme efective și adecvate pentru a verifica în mod 
sistematic compatibilitatea proiectelor de lege, a legilor în vigoare și a practicilor 
administrative cu Convenția, în lumina jurisprudenței Curții.

Totodată practicile administrative trebuie privite din perspectiva modului 
în care acestea sunt reglementate prin regulamente decrete sau circulare interne, 
iar statele membre trebuie să se asigure că adaptarea legilor și acestor practici se 
realizează în cel mai scurt termen pentru a evita încălcarea Convenției.

În anexa acestei recomandări Consiliul își arată disponibilitatea să acorde 
asistență de specialitate statelor membre în cadrul acestui proces de verificare în 
măsura în care este necesară.

Se mai arată că verificarea compatibilității cu prevederile convenționale este 
importantă atât în cazul proiectelor de acte normative, cât și în cazul legilor deja în 
vigoare care nu au făcut obiectul unei astfel de verificări anterior adoptării lor, sau 
care din cauza jurisprudenței evolutive a Curții au ajuns să nu mai fie conforme din 
acest punct de vedere deși inițial nu prezentau astfel de vicii.

Se subliniază că această verificare capătă o importanță aparte în domenii 
în care experiența a dovedit că există un risc mai ridicat de încălcare a drepturilor 
omului, cum ar fi domeniile procedurii penale, al poliției sau al drepturilor străinilor. 
13

Observăm astfel că, urmare a acestei recomandări, statele membre au obligația 
de a-și pune în acord legislația în vigoare cu deciziile CEDO, tocmai cu scopul de a 
proteja dreptul la un proces echitabil în materie penală, dar și celelalte drepturi care 
sunt încălcate prin simpla existență în fondul legislativ național. 

Concluzii

Din analiza realizată in cele două secțiuni anterioare putem conchide că 
uniunea de state care reprezintă Consiliul Europei acționează ca un veritabil promotor 
12  https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectID=09000016805dd196

13  Annexe à la Recommandation Rec(2004)5 pct. 8, https://search.coe.int:

Cette vérification s’avère particulièrement importante pour les lois touchant des domaines dans lesquels l’expérience 
montre qu’il y a un risque particulier de violation des droits de l’homme tels que la police, la procédure pénale, les 
conditions de détention, le droit des étrangers, etc.
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și apărător al principiului statului de drept la nivelul democrațiilor europene.
Preocuparea permanentă în aceasta direcție se manifestă nu doar la nivel 

declarativ, ci îmbracă adesea forma unor acțiuni concrete la nivelul instituțiilor 
Consiliului.

Astfel, pe lângă rolul definitoriu pe care îl are Curtea Europeană a Drepturilor 
Omului în respectarea și interpretarea dreptului convențional, am arătat anterior că 
există și alte instituții cu atribuții determinante în materia respectării principiului 
domniei legii la nivelul statelor membre, Comisia de la Veneția fiind un exemplu 
elocvent in acest sens.

În plus reglementările Consiliului în materia dreptului la un proces echitabil în 
materie penală au cunoscut o evoluție constantă, care urmărește să atingă dezideratul 
alinierii legislației și jurisprudenței naționale la prevederile Convenției Europene a 
Drepturilor Omului și să creeze un spațiu comun în care cetățenii statelor membre să 
se bucure de toate prerogativele pe care acest drept fundamental le conferă.      
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    Procuror Ionuț DRÎMBĂ1 
Abstract

Articolul expune modul de reglementare a dreptului la interpretare 
și traducere pe parcursul procedurilor penale în legislația națională și 
europeană, ca manifestare a dreptului la un proces echitabil. Se pune accent 
pe implementarea în legislația și practica națională a standardului de protecție 
stabilit de directiva 2010/64/UE.

Cuvinte cheie: interpretare; traducere; acuzat; apărare; directivă; 

Abstract

The article exposes the right to interpretation and translation in 
criminal proceedings, under national and european law, as a consequence of 
the right to a fair trial. There is a emphasis on implementation, in the national 
law and jurisprudence, the Directive 2010/64/EU of the European Parliament 
and of the Council on the right to interpretation and translation in criminal 
proceedings. 

Keywords: interpretation; translation; accused; defence; directive; 

În vederea consolidării spațiului unic de libertate, securitate și justiție, creat 
pe fundamentul încrederii reciproce în hotărârile judecătorești pronunțate 

de instanțele naționale ale statelor membre UE, Parlamentul European și Consiliul 
Uniunii Europene au luat decizia de a adopta acte normative cu caracter obligatoriu la 
1  Parchetul de pe lângă Judecătoria Focșani
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nivelul Uniunii Europene pentru garantarea drepturilor care derivă din art. 6 CEDO.

Deși statele membre au aderat la Convenția Europeană a Drepturilor Omului, 
realitatea juridică națională prezentată adesea în fața Curții Europene a Drepturilor 
Omului a demonstrat că acest instrument este insuficient pentru a garanta dreptul la 
un proces echitabil.

Odată consacrate la nivel normativ aceste drepturi, ele vor fi incluse în dreptul 
procesual al statelor, iar nerespectarea lor va putea fi sancționată înainte de a se 
ajunge în fața Curții de la Strasbourg, unde procedura este de lungă durată.

Pentru a beneficia de un proces echitabil este esențial ca fiecare persoană să 
înțeleagă acuzația și toate motivele inculpării sale, în vederea exercitării dreptului la 
apărare și pentru a putea contribui la realizarea scopului procesului penal.

De aceea, pentru situațiile speciale în care suspectul sau inculpatul este cetățean 
străin, sau o persoană care nu cunoaște sau nu înțelege limba în care se desfășoară 
procesul penal, garantarea dreptului la interpretare și traducere este o componentă 
specială a dreptului la un proces echitabil.

Reglementarea din dreptul Uniunii Europene a acestei componente s-a realizat 
prin intermediul Directivei 2010/64/UE a Parlamentului European și a Consiliului 
din 20 octombrie 2010.

Directiva a instituit norme privind dreptul la interpretare și traducere în cadrul 
procedurilor penale și al procedurilor de executare a unui mandat european de 
arestare.

S-a pus problema momentului de la care un subiect procesual beneficiază 
de dreptul garantat la traducere și interpretare, răspunsul fiind acela că directiva se 
aplică persoanelor din momentul în care acestora li se aduce la cunoștință de către 
autoritățile competente ale unui stat membru, prin notificare oficială sau în alt mod, 
faptul că sunt suspectate sau acuzate de comiterea unei infracțiuni, până la finalizarea 
procedurilor, prin aceasta înțelegându-se soluționarea definitivă a întrebării dacă 
persoanele în cauză au comis infracțiunea, inclusiv, după caz, stabilirea pedepsei și 
soluționarea oricărei căi de atac.2

Se observă astfel că momentul indicat în textul directivei se dorește a se 
suprapune cu momentul stabilit în jurisprudența CEDO pentru aplicarea art. 6 din 
Convenție în materie penală, adică din momentul aducerii la cunoștință a faptului că 
o persoană este bănuită de comiterea unei infracțiuni.

Apreciem că decizia de a stabili un moment similar pentru aplicarea atât a 
prevederilor din dreptul convențional, cât și a celor din dreptul Uniunii Europene, este 
una importantă în vederea unei practici unitare atât la nivelul instanțelor naționale, 
cât și al CEDO și CJUE.

Stabilirea unor momente diferite ar fi fost de natură să creeze confuzie cu 
privire la momentul aplicării acestor drepturi și să dea naștere la punerea lor în operă 

2  Art. 1 al. 2 din Directiva 2010/64/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 octombrie 2010 privind 
dreptul la interpretare și traducere în cadrul procedurilor penale, OJ L 280, 26.10.2010, p. 1–7.
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în mod distinct de la un organ la altul.
Un alt aspect demn de subliniat în materie de aplicare este acela că numai 

organele cu atribuții jurisdicționale sunt obligate să garanteze aceste drepturi. De 
aceea, în cazul în care legislația unui stat membru prevede aplicarea unei sancțiuni 
pentru infracțiuni minore de către o altă autoritate decât o instanță cu competențe 
în materie penală și aplicarea unei astfel de sancțiuni poate fi atacată în fața unei 
astfel de instanțe, directiva se va aplica doar în cazul procedurilor desfășurate în fața 
respectivei instanțe ca urmare a exercitării unei astfel de căi de atac.

 Dreptul la interpretare se asigură persoanelor suspectate sau acuzate, care 
nu vorbesc sau nu înțeleg limba în care se desfășoară procedura penală, în fața 
autorităților de urmărire penală și a celor judiciare, inclusiv în cadrul interogatoriilor 
efectuate de poliție, în cadrul tuturor audierilor în fața instanței și în cadrul oricăror 
audieri intermediare necesare.3

Este astfel necesară prezența interpretului atât în fața organelor de urmărire 
penală cât și în fața instanțelor de judecată din primă instanță dar și din căile de atac, 
cu ocazia tuturor audierilor efectuate.

Mai mult decât atât, interpretul trebuie să asigure pe lângă traducerea audierii, 
și traducerea necesară dialogului dintre persoanele suspectate sau acuzate și avocații 
acestora, care are legătură directă cu interogatoriul și cu audierile din cadrul 
procedurilor sau cu introducerea unei căi de atac sau a oricărei alte cereri de natură 
procedurală.

Dreptul la interpret trebuie garantat, nu doar persoanelor care vorbesc sau 
înțeleg altă limbă decât aceea în care se derulează procesul penal, ci și persoanelor 
cu deficiențe de auz și vorbire.4

Organele judiciare au obligația ca, înainte de fiecare adiere, să verifice dacă 
persoanele acuzate înțeleg și vorbesc limba în care se vor desfășura procedurile, 
sens în care trebuie să le adreseze acestora întrebări și să le aducă la cunoștință 
posibilitatea de a avea un interpret.

Dreptul la interpretare poate fi asigurat și prin intermediul tehnologiilor de 
comunicare cum ar fi videoconferința, telefonul sau internetul, cu excepția cazului în 
care prezența fizică a interpretului este necesară pentru a garanta caracterul echitabil 
al procedurilor.

 Persoanelor suspectate sau acuzate trebuie să li se ofere dreptul să exercite o 
cale de atac împotriva oricărei decizii care dispune că nu este necesară interpretarea 
și că, atunci când s-a asigurat interpretarea, acestea au posibilitatea de a reclama 
faptul că interpretarea nu este de o calitate suficientă.5

3  Art. 2 al. 1 din Directiva 2010/64/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 octombrie 2010 privind 
dreptul la interpretare și traducere în cadrul procedurilor penale, OJ L 280, 26.10.2010, p. 1–7.
4  Art. 2 al. 3 din Directiva 2010/64/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 octombrie 2010 privind 
dreptul la interpretare și traducere în cadrul procedurilor penale, OJ L 280, 26.10.2010, p. 1–7.
5  Art. 2 al. 5 din Directiva 2010/64/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 octombrie 2010 privind 
dreptul la interpretare și traducere în cadrul procedurilor penale, OJ L 280, 26.10.2010, p. 1–7.
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Referitor la calitatea interpretării furnizate, aceasta trebuie să fie suficientă 
pentru a asigura caracterul echitabil al procedurilor, în special prin garantarea faptului 
că persoanele suspectate sau acuzate cunosc cazul instrumentat împotriva lor și pot 
să își exercite dreptul la apărare.

Pe lângă interpretarea orală, în cadrul audierilor persoanelor cercetate, care nu 
înțeleg limba în care se desfășoară procedurile penale respective, trebuie să li se ofere 
într-un interval rezonabil de timp traducerea scrisă a tuturor documentelor esențiale 
pentru a se garanta faptul că pot să își exercite dreptul la apărare.

Așadar, nu incumbă obligația organelor judiciare de a asigura traducerea scrisă 
a tuturor actelor din dosar, ci numai a celor esențiale pentru exercitarea dreptului la 
apărare. Apreciem că sunt acte esențiale ordonanțele prin care se dispune efectuarea 
urmăririi penale față de o persoană, punerea în mișcare a acțiunii penale, ordonanțele 
de reținere și control judiciar, rechizitoriul și toate hotărârile judecătorești.

Nu se impune obligația de a fi traduse acele părți din actele esențiale care 
nu contribuie la cunoașterea cazului instrumentat împotriva lor, de către persoanele 
acuzate. 6

Și o traducere orală sau un rezumat oral al documentelor esențiale pot fi 
furnizate în locul unei traduceri scrise, cu condiția ca o astfel de traducere orală sau 
rezumat oral să nu prejudicieze caracterul echitabil al procedurilor.7

Acuzatul poate renunța la dreptul de a avea o traducere a documentelor 
menționate, prin cererea sa expresă, dacă anterior a beneficiat de asistență juridică 
și dacă i s-au adus la cunoștință consecințele renunțării sale, iar renunțarea a fost 
neechivocă și făcută în mod voluntar.

Referitor la calitatea traducerii actelor esențiale, aceasta trebuie să fie suficientă 
să garanteze caracterul echitabil al procedurilor, în special prin garantarea faptului că 
persoanele suspectate sau acuzate cunosc cazul instrumentat împotriva lor și pot să 
își exercite dreptul la apărare.

Dreptul la interpretare, și dreptul la traducerea documentelor esențiale din 
dosar sunt esențialmente gratuite pentru acuzat, statul fiind acela care trebuie să 
suporte onorariul traducătorilor.

Toate prevederile din dreptul Uniunii Europene referitor la dreptul la 
interpretare și traducere, sunt de natură să stabilească un nivel minim de protecție 
oferit persoanelor cercetate în vederea garantării dreptului la un proces echitabil, fapt 
care nu împiedică însă statele membre să stabilească dispoziții mai favorabile prin 
legislația națională, caz în care se vor aplica cu prioritate acestea din urmă.8

Constituția României stabilește în articolul 127 că procedurile judiciare se 

6  Art. 3 al. 4 din Directiva 2010/64/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 octombrie 2010 privind 
dreptul la interpretare și traducere în cadrul procedurilor penale, OJ L 280, 26.10.2010, p. 1–7.
7  Art. 3 al. 7 din Directiva 2010/64/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 octombrie 2010 privind 
dreptul la interpretare și traducere în cadrul procedurilor penale, OJ L 280, 26.10.2010, p. 1–7.
8  Art. 8 din Directiva 2010/64/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 20 octombrie 2010 privind dreptul 
la interpretare și traducere în cadrul procedurilor penale, OJ L 280, 26.10.2010, p. 1–7.
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desfășoară în limba română, ca limbă oficială de stat.9

Totodată legea fundamentală prevede că persoanele implicate în proceduri 
judiciare și care aparţin minorităţilor naţionale, precum şi persoanele care nu înțeleg 
sau nu vorbesc limba română au dreptul de a lua cunoștință de toate actele şi lucrările 
dosarului, de a vorbi în instanţă şi de a pune concluzii, prin interpret.

Se garantează astfel dreptul la un interpret nu doar pentru minoritățile naționale, 
ci pentru toate acele persoane care nu înțeleg sau nu se pot exprima în limba română, 
drept care se manifestă în strânsă legătură cu dreptul la apărare și anume cu studierea 
dosarului, cu dreptul de a vorbi în instanță și de a pune concluzii în fața judecătorului 
prin interpret.

Pare firească legătura dintre dreptul la apărare și cel la interpretare și traducere, 
pentru că în cazul în care justițiabilii ar fi obligați să se exprime în limba română în 
procese, în ciuda faptului că nu vorbesc sau nu înțeleg limba statului nostru, dreptul 
la apărare ar fi lipsit de conținut.

Altfel spus, degeaba se garantează prin diferite norme dreptul la apărare dacă 
nu i se permite acuzatului sau părții adverse să înțeleagă piesele dosarului într-o 
limbă pe care o cunoaște. De aceea apreciem, că dreptul la interpretare și traducere 
are natura unei componente a dreptului la apărare, precum și pe cea a unei garanții a 
exercitării acestui drept.

În materie penală, Constituția face un pas în plus și adaugă faptul că în acest tip 
de cauze dreptul la un interpret este gratuit, urmând a fi suportat din bugetul statului.

Codul de procedura penală reia și dezvoltă dispozițiile constituționale în 
articolul 12 și ridică la rang de principiu al procesului penal dreptul la un interpret, 
după ce stabilește că limba oficială în procesul penal este limba română.

Totodată codul conține prevederi conform cărora cetăţenii români aparţinând 
minorităţilor naţionale au dreptul să se exprime în limba maternă în faţa instanţelor 
de judecată, cu mențiunea că actele procedurale se vor întocmi în limba română.

Astfel codul stabilește un standard de protecție mai ridicat decât Constituția 
în privința minorităților naționale, permițându-le acestora să se exprime în limba 
maternă în fața instanțelor naționale. Important de precizat că au acest drept numai 
acele persoane care sunt cetățeni români și care fac parte dintre minoritățile naționale 
recunoscute oficial în România.

În plus, părţilor şi subiecţilor procesuali care nu vorbesc sau nu înţeleg limba 
română ori nu se pot exprima li se asigură, în mod gratuit, posibilitatea de a lua 
cunoştinţă de piesele dosarului, de a vorbi, precum şi de a pune concluzii în instanţă, 
prin interpret. 

Această normă de procedură transpune dispoziția constituțională referitoare la 
9  Articolul 127 din Constituția României republicată în Monitorul Oficial nr. 767 din 31 octombrie 2003
(1) Procedura judiciară se desfăşoară în limbă română.  
(2) Cetăţenii aparţinând minorităţilor naţionale, precum şi persoanele care nu înteleg sau nu vorbesc limba română 
au dreptul de a lua cunostinţă de toate actele şi lucrările dosarului, de a vorbi în instanţă şi de a pune concluzii, 
prin interpret; în procesele penale acest drept este asigurat în mod gratuit.
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gratuitatea dreptului la un interpret în materie penală, și reia cazurile de manifestare a 
acestuia, în materie de studiere a dosarului cauzei, de a se adresa organelor judiciare 
și de a pune concluzii prin interpret pe tot parcursul procesului penal.

Ca manifestare a caracterului său juridic de garanție a dreptului la apărare art. 
12 al. 3 teza finală C.p.p. reglementează necesitatea întrepătrunderii dreptului la un 
interpret cu dreptul la un avocat din oficiu, stabilind că în cazurile în care asistenţa 
juridică este obligatorie, suspectului sau inculpatului i se asigură în mod gratuit 
posibilitatea de a comunica, prin interpret, cu avocatul în vederea pregătirii audierii, 
a introducerii unei căi de atac sau a oricărei altei cereri ce ţine de soluţionarea cauzei.

Pentru garantarea calității traducerii și a efectivității dreptului la un proces 
echitabil, în procedurile judiciare este obligatoriu să fie folosiți interpreți autorizați 
de Ministerul Justiției, fiind incluși în această categorie și traducătorii autorizați, 
potrivit legii.10

Printre drepturile care i se aduc la cunoștință suspectului sau inculpatului 
înainte de prima audiere, se află și dreptul de a beneficia în mod gratuit de un interpret 
atunci când nu înţelege, nu se exprimă bine sau nu poate comunica în limba română.11

Și comunicarea acestui drept face parte tot din setul de garanții menite să 
întărească dreptul acuzatului la o apărare eficientă, având în vedere că trebuie să îi fie 
comunicat înainte de prima audiere.

În materia regulilor privind audierea persoanelor, actualul cod de procedură 
penală arată că ori de câte ori o persoana nu înţelege, nu vorbeşte sau nu se exprimă 
bine în limba română, audierea se face prin interpret, fără a distinge în funcție de 
calitatea procesuală pe care aceasta o are. De aceea, regula este deopotrivă aplicabilă 
pentru audierea suspectului, inculpatului, părții civile, persoanei vătămate sau chiar 
a unui martor.

Interpretul poate fi desemnat de organele judiciare sau ales de părţi ori persoana 
vătămată, dintre interpreţii autorizaţi, potrivit legii.

Există și o situație de excepție în care se poate face rabat de la această regulă, 
cu obligativitatea reluării audierii prin interpret de îndată ce este posibilă, atunci când  
se impune luarea urgentă a unei măsuri procesuale sau dacă nu se poate asigura un 
interpret autorizat.

În acest caz, audierea poate avea loc în prezenţa oricărei persoane care poate 
comunica cu cel ascultat. Astfel comunicarea cu organele judiciare se poate realiza 
fie prin intermediul unui angajat al instanței ori parchetului care cunoaște limba celui 
audiat, fie prin intermediul unei persoane apropiate celei audiate care poate facilita 
dialogul, fie prin intermediul oricărei alte persoane.

În situația persoanelor cu deficiențe de auz și/sau vorbire, audierea se face cu 
participarea unei persoane care are capacitatea de a comunica prin limbajul special, 
sau în scris. 

10  Art. 12 alin. 4 C.p.p.
11  Art. 83 lit. f C.p.p.
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Nerespectarea dreptului la un interpret autorizat în faza de urmărire penală 
conduce la sancționarea cu nulitatea a actelor procesuale întocmite în această manieră 
și în final chiar la achitarea inculpatului.

Există decizii de speță recente ale instanțelor din țara noastră care demonstrează 
efectivitatea acestui drept în practica judiciară și nu doar consacrarea sa la nivel teoretic.

 
Bibliografie

1. Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene publicată în 
Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, C 202, 7 iunie 2016,  https://eur-lex.
europa.eu/legalcontent/RO/TXT/ ?uri=uriserv:OJ.C_.2016.202.01.0389.01.
RON&toc=OJ:C:2016:202:TOC

2. Codul de procedură penală
3. Codul penal
4. Constituția României
5. Convenția europeană a drepturilor omului
6. Directiva 2010/64/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 

20 octombrie 2010 privind dreptul la interpretare și traducere în cadrul procedurilor 
penale, JO L 280, 26.10.2010, p. 1–7, https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/RO/
TXT/ ?qid=154931821927 8&uri=CELEX:32010L0064

7. Tratatul privind Uniunea Europeană, publicat în urnalul Oficial al Uniunii 
Europene, C 202, 7 iunie 2016, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/? 
uri=OJ:C:2016:202:TOC

8. Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene, publicat în Jurnalul 
Oficial, C 202, 7 iunie 2016, p. 47–390, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/
TXT/PDF /?uri=CELEX:12016E/TXT&from=EN

9. Serge Guinchard, Cecile Chanais , Constantin S. Delicostapoulos, Ioannis 
S. Delicostapoulos, Melina Douchy-Oudot, Frederique Ferrand, Xavier Lagarde, 
Veronique Magnier, Helene Ruiz Fabri, Laurence Sinopoli, Jean-Marc Sorel, Droit 
processuel- Droits fondamentaux du proces, 9e edition, ed. Dalloz, Paris, 2017

10. Stefan Trechsel, Human Rights in Criminal Proceedings, Oxford University 
Press, 2006

11. Titus Corlățean, Protectia europeana si internationala a Drepturilor 
Omului. Editia a II-a, revizuita, Editura Universul Juridic, București, 2015

12. Vasile Pătulea, Procesul echitabil, Jurisprudența comentată a Curții 
Europene a Drepturilor Omului, Institutul Român pentru Drepturile Omului, 
București, 2007

13. Mihail Udroiu, Procedură penală. Partea specială. Noul Cod de procedură 
penală, Ed. C.H. Beck, București, 2014;

14. Mihail Udroiu, Procedură penală Partea generală Noul cod de procedură 
penală, Ediția a 2-a, ed. CH Beck, București, 2015.



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 3(39)/2019184

UNIVERS JURIDIC

Drd. Iulia-Raluca NEAGU
Dr. Florin NEAGU

Abstract

The Article contains the procedure on contractual civil liability. In the 
present case it is presented how the promissory seller and the promising buyer, 
draw up a contract by which they commit to each other, the first to sell a car 
under certain specified conditions and the second to buy the promised car. The 
contractual terms have been accepted by the parties, but the promissory seller 
has not fulfilled all the conditions inserted, respectively did not benefit from 
the promissory buyer of the Rabla Program 2017-2019

After the above, after paying the car including 1500 EURO (the 
equivalent of 6500 lei), received the car, began a contradiction between the 
two parts.  The promising buyer notified the promising buyer to return them 
the amount of 1500 EURO and the penalties in the amount of 4600 lei. As 
he did not understand to make the request, the buyer has sued the seller, be 
ordered to return the amount of 1500 Euro representing the Rabla Program, 
penalties and court costs .

During the trial, the evidence was administered, and the court admitted 
the action in part.

Keywords: the competent court; the merits of the case; and the contractual 
civil liability; forced execution; court decision; trial; promissory seller; promissory 
buyer; contestation of execution; sentence of the decision; terminations; defendant; 
controversial; the complainant; evidence; contract of sale; claims; damages; damage; 
defendant; fault; obligation; notification; eligible place; abuse of law;  evidence; 
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substantive proceedings; contestation of execution; appeal; cessation of execution; 
suspension of execution; 

Introducere

În articolul ce urmează, voi dezvolta un caz al răspunderii civile contractuale. 
Răspunderea juridică este o noțiune largă și folosită în sistemul 

nostru de drept. În principiu, o normă juridică conține, și o componentă denumită 
sancțiune. Prin urmare, dacă o normă juridică, prin ipoteză, imperativă, fie impune o 
anumită conduită (normă juridică onerativă) fie, interzice o anumită conduită (normă 
juridică prohibitivă), este o logică juridică instituirea unei sancțiuni legale pentru 
încălcarea normei. Sancțiunea în cazul ce urmează, este de natură civilă, astfel că ne 
referim la o răspundere civilă, acesta fiind conceptul de răspundere juridică. 

Noțiunea de răspundere civilă se bazează pe principiile răspunderii civile, sub 
cele două forme ale sale, delictuală și contractuală. Cazul de față fiind răspunderea 
contractuală. 

Art. 1.350 C.civ definește răspunderea contractuală. Într-o manieră aproape 
identică, răspunderea civilă (de la responsabilité civile) este reglementată cu titlu 
de principiu și de Codul civil Quebec, în același mod în care o face și codul nostru 
civil, în două articole: art. 1.457 C.C.Q. reglementează principiul răspunderii civile 
delictuale, în timp ce art. 1.458 instituie principiul răspunderii civile contractuale.

Esența pe care o reținem privește, izvorul care dă naștere obligației. În 
cazul răspunderii contractuale, izvorul ia naștere ca urmare a încălcării unei 
obligații inserate dintr-un contract, o obligație contractuală a cărei încălcare atrage 
răspunderea contractuală, iar modul concret în care răspunde partea semnatară care 
nu și-a executat contractul este reglementat, în principal, de convenția părților și, în 
subsidiar, de lege.

Toate acestea trebuie argumentate și prezentate instanței de fond și de control 
judiciar în procedura cercetării judecătorești, ambele părți litigante având dreptul 
la administrarea de probe, pe baza cărora instanța de judecată fiind suverană se va 
pronunța printr-o hotărâre judecătorească. 

Mai mult, afirm faptul că hotărârea judecătorească nu reprezintă adevărul, 
aceasta ține loc de adevăr ! 

„Prin acțiunea înregistrată pe rolul judecătoriei P, reclamantul S G M, CNP, 
domiciliat în P, str. M, nr., bl.  C, sc. A, et. , ap , judeţul Prahova, a solicitat instanței 
competente, în contradictoriu cu S.C. DB P S.R.L. – Dealer Autorizat, cu sediul în P, 
judeţul P, Şoseaua nr.xx, înregistrat la Registrul Comerţului sub nr.Jxx/1.../20.., CIF 
RO xxx, având contul nr. ROxxxx deschis la Banca xxx Ploieşti, reprezentată, prin 
C director vînzări, următoarele: onotrată instanță, vă solicit, ca după administrarea 
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probelor necesare soluţionării prezentei cereri, prin hotărârea ce veţi pronunţa, să :
1) Obligați pârâta să îmi plătească suma în cuantum de 1500 (unamiecincisute) 

EURO echivalentul a 6500 lei (şasemiicincisute), reprezentând ”program prima 
rablă”;

2) Obligați pârâta să îmi plătească suma în cuantum de 4600 lei daune pentru 
întârzierea livrării autoturismului model xxx /1,4I Turbo 140 CP, Start&Stop, MT6;

3) Obligați pârâta la plata cheltuielilor de judecată ocazionate.
În motivare, reclamantul a arătat că în fapt, la data de xx.00.201x, am încheiat 

contractul de vânzare cumpărare Nr: 000, cu pârâta. Cum în contractul de vânzare 
cumpărare cu nr.000 din data de 00.00.2017, la ART. IV TERMEN ŞI CONDIŢII, este 
stipulat faptul că livrarea autoturismului să se facă în 12 săptămâni şi să beneficiez 
de Programul Rabla 2017 de la achitarea avansului (avansul l-am achitat la data de 
16.06.2017, în cuantum de 1500 RON), sub condiţia plăţii integrale a preţului total 
de către cumpărător. Eu mi-am achitat toate sarcinile impuse, iar vânzătoarea nu. 
Odată ce am primit autoturismul, l-am achitat imediat.  

Mai mult, la data de 21 septembrie 2017, autoturismul era deja în Ungaria 
la Gyoer gata pentru livrare, însă vânzătorul, prin reprezentantul său, nu a achitat 
autoturismul firmei producătoare, fapt ce a dus la întârzierea punerii mele în posesia 
autoturismului în cauză.

Nu am beneficiat de Programul Rabla 2017 de la achitarea avansului. M-a pus 
în posesia autoturismului model xxx  S/1,4I Turbo 140 CP, Start&Stop, MT6, cu o 
întârziere de 45 de zile. Am fost supus la cheltuieli suplimentare.

La data de 16.06.2017, a fost încheiat contractul  vânzare cumpărare cu nr.000, 
pentru achiziţionarea autoturismului model  A S/1,4I Turbo 140 CP, Start&Stop, 
MT6. 

La data de 16 septembrie 2017, trebuia să fiu pus în posesia autoturismului 
model O A S/1,4I Turbo 140 CP, Start&Stop, MT6.

Pe data de 31.10.2017, a fost adus la vânzătoare autoturismul model O A S/1,4I 
Turbo 140 CP, Start&Stop, MT6. Precizez faptul că la data de 30.10.2017, am achitat 
integral autoturismul, am fost refuzat să plătesc cu cardul de debit, obligându-mă să 
plătesc prin internet banking suma de 44.000,00 lei, iar diferenţa pnă la suma totală 
în cuantum de 60.497.99 RON, am achitat cu cardul. Au motivat refuzul, întrucât 
banca ar fi reţinut pârâtei un comision foarte mare, la plata prin POS. 

Menţionăm faptul că, la data de 31.10.2017, pârâta a modificat unilateral şi 
fără acceptul meu numărul de contract, fapt pentru care m-am sesizat şi m-am opus, 
ajungând în situaţia în care pârâta a modificat numărul de contract de pe factura 
finală, semnând şi ştampilând pe factură, în semn că recunoaşte modificarea făcută 
de pârâtă. 

Vânzătoarea nu mi-a dat bon pentru REMAT. Autoturismul pentru programul 
rabla 2017, se afla la adresa mea, urma să fie ridicat şi dus la un centru REMAT 
agreat, care emitea un bon ce ajungea la vânzătoare.
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Firma producătoare „O” a livrat la timp autoturismul, la data de 21 septembrie 
2017, se afla  în Ungaria, în localitatea  Gyoer, autoturismul model O A S 1,4I Turbo 
140 CP, Start&Stop, MT6.

Vânzătoarea nu a achitat la timp firmei producătoare autoturismul model 
O A S/1,4I Turbo 140 CP, Start&Stop, MT6, ceea ce a dus la întârzierea punerii 
autoturismului în posia mea, la timp, trebuia să fiu pus în posesia autoturismului la 
data de 16.09.2017.

La data de 19 martie 2018, m-am adresat pârâtei cu o notificare înregistrată 
sub nr. 23, la BEJ M I din P, str. M., nr.1, bl. B, et., ap., jud. P, prin care i-am solicitat 
pretenţiile mele, respectiv: , să îmi achite următaorele sume: 

1) 1500 (unamiecincisute)  EURO echivalentul a 6500 lei (şasemiicincisute), 
reprezentând ”program prima rablă”.

2) 4600 lei daune pentru întârzierea livrării autoturismului model O A S/1,4I 
Turbo 140 CP, Start&Stop, MT6

Cum pârâta nu a dat curs solicitării mele, m-am văzut nevoit să apelez la 
instanţa de judecată competentă. În temeiul Titlul III, Cpr.civ, coroborat cu pct.7, din 
Anexa la contract, instanţa competentă este judecătoria P.

Înţeleg să preţuiesc obiectul cererii, primul capăt de cerere, ca fiind în cuantum 
de 1500 (unamiecincisute) EURO echivalentul a 6500 lei (şasemiicincisute), 
reprezentând „program prima rablă”. Pentru capătul doi de cerere, înţeleg să în 
cuantum de 4600 lei daune pentru întârzierea livrării autoturismului model O A S/1,4I 
Turbo 140 CP, Start&Stop, MT6, un calcul redus faţă de cel pe care vânzătoarea, în 
contractul de vânzare cumpărare cu nr.2001460 din data de 16.06.2017,  la ART. IV 
TERMEN ŞI CONDIŢII, stipulează faptul că „neprezentarea la sediul vânzătorului 
în termenul menţionat anterior pentru livrarea autovehiculului şi semnarea procesului 
- verbal, de predare-primire,  atrage obligaţia cumpărătorului de a achita o taxă de 
depozitare de 25 Euro/zi..”, astfel că am calculat de la data de 16.09.2017, la data de 
31.10.2017, un număr de 14 zile septembrie, + 31 zile octombrie = 45 zile.  4600 lei 
: 45 zile = 102,22 lei/zi întârziere. Comparativ cu 25 Euro solicitaţi de pârâtă în cazul 
culpei mele, suma ce o solicit, este mai mică. Onorata instanţă o poate cenzura la un 
cuantum pe care o apreciază ca fiind temeinică şi legală. 

În dovedirea drepturilor mele, înţeleg să solicit onoratei instanţe să îmi 
încuviinţeze proba cu acte, martori, înregistrări, mesaje email şi SMS şi orice alte 
probe a căror necesitate ar rezulta din dezbateri şi pe care la acest moment nu le pot 
prevedea. 

În drept: art. 194 şi urm. C.pr.civ; art. 249 şi urm.c.pr.civ; art. 453 şi urm. C.pr.
civ; art. 1350 c.civ; art. 1270 C.civ.

Timbrez parţial cu taxă judiciară de timbru în cuantum de 10 lei (zece), pe care 
o depun în original. 

Faţă de toate aceste motive vă solicit să îmi admiteţi acţiunea aşa cum am 
formulat-o. 
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Odată cu acţiunea, depun un set de înscrisuri necesare soluţionării cauzei, 
respectiv actul de vânzare cumpărare, notificarea pârâtului prin B.E.J; copii după 
conținutul comunicărilor prin email dintre vânzător și cumpărător, lista de predare 
vehicul nou, factură din luna iunie anul cumpărării, factură din octombrie anul 
cumpărării, bonuri fiscale, factură proformă, dovezi plăți prin card, factură și 
bon fiscal privind plata „ALTE PRESTĂRI SERVICII ELIBERARE”, condiții 
contractuale, fișe cu nivelul de echipare, foaie cu condiții suplimentare. 

La data de 14 mai, am primit comunicare adresă de la instanța de judecată, să 
ne conformăm și să timbrăm la valoare, cu taxă judiciară de timbru în cuantum de 
xxx,00lei, în 10 zile de la primirea comunicării, sub sancțiunea anulării cererii ca 
insuficient timbrată. Am depus taxa judiciară aferentă obligației, conform art.3 alin. 
1 și art. 34 alin. 1, din OUG 80/2013.

La data de xx iulie 201x, am primit prin comunicare de la instanță, 
întâmpinarea formulată de pârâtă și obligația de a răspunde la întâmpinare în 10 
zile și să depun documentele solicitate și înscrisurile doveditoare în exemplare 
suficiente pentru părțile din prezenta cauză. Pârâta a solicitat prin întâmpinare, în 
principal să fie anulată cererea de chemare în judecată, iar în subsidiar să se respingă 
cererea de chemare în judecată sca nefondată. În motivare, pârâta pretinde faptul că 
reclamantul a încheiat contractul de vânzare-cumpărare, cu fostul director general, 
în cadrul programului Rabla 2017-2019, așa că apreciază că în conformitate cu art. 5 
din Ghidul de Finanțare a Programului de stimulare a înnoirii Parcului Auto național 
2017-2019, finanțarea se realizează din veniturile pentru mediu, că programul se 
derulează în limita creditelor de angajament și bugetare prevăzute cu această 
destinație prin bugetele anuale ale Fondului pentru mediu, aprobate conform legii. 
Pârâta prezintă că, așadar Programul Rabla 2017-2019, are caracter multianual, se 
aplică la vivel național și că există un buget mic, atât pentru persoane juridice cât 
și fizice, așa încât, riscul ca o parte din solicitanți, să nu poată beneficia de acest 
program este iminent. 

Consideră pârâta că această situație este pur fortuită, și că la momentul 
încheierii contractului de vânzare cumpărare, fondurile atribuite de Fondul de Mediu 
în vederea finanțării programului rabla 2017-2019, erau deja epuizate. Mai prezenta 
pârâta și faptul că Guvernul României a aprobat, prin ședința din 11.10.2017, 
Hotărârea pentru modificarea anexelor nr.1, 1a, 1.b și 2b, la Hotărârea Guvernului 
nr. 146/2017 privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pe anul 2017 și 
al Fondul de Mediu, așa încât a devenit posibilă suplimentarea Programului Rabla 
cu 3800 de voucere a 6500 lei. Dar cu toate acestea, nu a beneficiar reclamantul, 
întrucât tichetele Rabla, s-au epuizat din prima zi de la emitere. A citat pe un ministru 
care ar fi afirmat că în cele 13 ediții de când există, astăzi 13.10.2017, suntem într-o 
perioadă istorică în care s-au epuizat toate 3800 de prime de casare suplimentare, 
în 30 de minute. Prezenta pârâta că a fost adusă la cunoștința reclamantului o 
imposibilitate fortuită a vânzătorului, de a nu beneficia de programul rabla. Mai 
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mult, în întâmpinare, pârâta invoca că exista posibilitatea să închidă sau să modifice 
contractul, reclamantul ar fi optat pentru plata integrală. O altă opinie în apărarea sa, 
pârâta pretinde că prin încheierea contractului, subscrisa nu ar fi garantat calificarea 
acestuia în Programul Rabla și vânzarea autoturismului în condițiile Programului 
Rabla. 

Pârâta s-a opus și la capătul de cerere privind obligarea sa la plata daunelor 
pentru întârzierea livrării autoturismului, invocând doar o „pretinsă întârziere în 
livrarea autoturismului” și că reclamantul nu a depus o cerere privind restituirea 
sumei plătite ca avans și a garanției, în termen de 5 zile lucrătoare. Mai mult, pârâta a 
adus ca argumente în apărarea sa, că nu sunt îndeplinite condițiile răspunderii civile 
contractuale, întrucât nu ea pârâta promitent vânzător avea obligația de a garanta 
calificarea reclamantului în Programul rabla și că prin semnarea facturii fiscale și a 
procesului verbal de predare a autoturismului, reclamantul și-ar fi exprimat acordul 
deplin pentru achiziționarea autoturismului așa, fără să beneficieze de Programul 
Rabla, livrarea puțin întârziată. Mai mult, pârâta afirmă că nu există condiția existenței 
unei culpe/vinovății a debitorului, că reclamantul nu a făcut vreo dovadă în acest sens, 
că acest program oferă doar un loc eligibil tuturor doritorilor, că nu avea obligația 
de a garanta calificarea la acest program a reclamantului. În opinia pârâtei, ar trebui 
să se facă aplicarea dispozițiilor art. 1351-1352 cod civil (cauze exoneratoare de 
răspundere). Că ar fi doar un caz fortuit și eventual din cauza unui terț. Pretindea și 
că nu există prejudiciu, că reclamantul nu a făcut dovada unui prejudiciu cauzat lui 
din lipsa încadrării la programul amintit. Mai mult, ca motive de respingere, ar trebui 
să se constate că nu există legătură de cauzalitate între neexecutarea contractului și 
prejudiciul pretins de reclamant. Ca o concluzie finală, pârâta pretinde că această 
acțiune a reclamantului, nu este altceva, decât un abuz de drept.

La data de xx septembrie, reclamantul a completat cererea de chemare în judecată, 
în temeiul art. 204 alin. 1, c.pr.civ. a depus în exemplare suficiente la registratura 
instanței competente cererea sa, solicitând că înțelege să solicite încuviințarea 
suplimentării  probatoriului, cu actele ce le depune cât și cu convorbirea înregistrată 
cu patronul pârâtei pe care le depune la dosarul cauzei. Depune următoarele:  C.D. 
cu convorbirea mea reclamantul cu patronul pârâtei, care recunoaște „erorile”, culpa 
în derularea contractului dintre noi părțile; CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ 
Nr. 10xxx din xx oct.201x; CERTIFICAT DE ÎNMATRICULARE 00xx: Numărul 
certificatului 002xxx, a autoturismului marca D, tipul Rxx S, cu nr de înmatriculare 
Pxxxxx; Încheiere de legalizare copie NR. xxx.201x; Cartea de identitate E-No 
xxx, a vehiculului cu nr de înmatriculare Pxxxxxx; Încheiere de legalizare copie 
NR. 2900/xxx.201x; Copie mesaj trimis prin email, de către pârâtă. Toate acestea în 
exemplare suficiente pentru instanță și pentru comunicare. Mențin capetele de cerere 
inițiale, probele și motivele.

Față de completarea la acțiune și probele solicitate de reclamant, pârâta 
prin apărător, a solicitat prin note de ședință, încuviințarea probei cu acte, martori, 
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înregistrări, mesaje email și orice alte probe a căror necesitate ar rezulta din dezbateri.
Față de probele solicitate de reclamant, pârâta s-a opus probei cu martori, 

s-a opus și la încuviințarea probei cu înregistrările telefonice, pretinzând că 
reprezentantul pârâtei nu i-a dat acordul cu privire la înregistrarea conversației 
telefonice cu reclamantul. Mai mult, pretinde în motivarea sa pârâta, că probele la 
care s-a opus ar fi fost obținute cu încălcarea legii ori a bunelor moravuri, elemente ce 
se regăsesc în dispozițiile art. 341 c.pr,civ. Mai mult, în apărarea sa, pârâta se opune 
și încuviințării probei cu mesaje SMS/email acestora ar trebui să se facă o întărire, 
printr-o expertiză tehnică efectuată de specialiști, care să ateste condițiile tehnice 
în care s-au transmis și recepționat mesajele, precum și identitatea posibilului unic 
expeditor, iar faptul că reclamantul nu a propus un asemenea mijloc de probă, trebuie 
să se constate decăderea reclamantului din dreptul de a mai propune aceste probe. 
Deci nu a fost solicitată instanței de judecată această modalitate procedurală. Mai 
mult, pretinde pârâta că ar aduce o atingere vieții private reprezentantului firmei, 
dacă ar fi încuviințate probele propuse de reclamant. 

Instanța analizând cererea, a pronunțat următoarele, citez : „Tip soluție: 
Admite in parte cererea”

Soluția pe scurt: Admite, în parte, cererea de chemare în judecată formulată de 
reclamantul S G M, în contradictoriu cu pârâta SC DB P SRL. Obligă pârâta la plata 
către reclamant a sumei de 1500 Euro (echivalent a 6500 lei) reprezentând primă de 
casare program rabla. Respinge cererea reclamantului de obligare a pârâtei la plata 
penalităților de întârziere, ca neîntemeiată. Obligă pârâta la plata către reclamant 
a sumei de 757 lei cu titlu de cheltuieli de judecată, reprezentând taxă judiciară de 
timbru. Cu drept de apel în termen de 30 de zile de la comunicare. Cererea de apel 
se va depune la Judecătoria P. Pronunțată prin punerea soluției la dispoziția părților 
prin mijlocirea grefei astăzi, 14.11.2018. 

Document: Hotărâre  8xx/2018  xx.00.201x”
După ce Sentința Civilă pronunțată de Judecătoria P a rămas definitivă, 

reclamantul SGM a solicitat judecătoriei, prin cererea adresată domnului președinte 
al judecătoriei P, legalizarea  hotărârii Sentinței Civile Nr:... pronunțată în Dosar Nr. 
xxx, precizând că a depus odată cu cererea și taxă judiciară de timbru în cuantum de 
5,00 lei (cinci). După ce a ridicat hotărârea legalizată  și pentru că pârâtul nu a dus 
la îndeplinire de bună voie hotărârea, a solicitat Biroului Executorului Judecătoresc 
xxx începerea executării silite, prin cererea adresată BEJ, prin care arăta că are o 
hotărâre definitivă, o creanță certă, lichidă și exigibilă de pus în executare. BEJ xxx 
a încuviințat cererea petentului și, la rândul său,  a solicitat instanței competente 
încuviințarea executării silite a debitorului precizat. Instanța, judecătoria P, a format 
un nou dosar înregistrat sub nr. 9xxx din 00.00.2019 și analizând solicitarea BEJ, a 
dispus citez : 

„Ora estimata: 08:30
Complet: CIV4 IE
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Tip soluție: Admite cererea
Soluția pe scurt: Admite cererea. Încuviințează executarea silită a titlului 

executoriu reprezentat de Sentința civilă nr. 8xx/00.00.2018, pronunțată de 
Judecătoria P în dosarul nr. 9xx/000/2018, definitivă prin neapelare, în vederea 
realizării creanței rezultată din titlu, prin toate modalitățile prevăzute de lege. Fără 
cale de atac. Pronunțată azi, 07.02.2019, prin punerea soluției la dispoziția părților 
prin mijlocirea grefei instanței. 

Document: Încheiere - de executare silită  9xx/2019  00.00.2019”
Prin Încheierea nr. xx din xxx Executorul Judecătoresc a stabilit cheltuielile 

de executare silită, în cuantum de 2160,15 lei,  fiind executorie de drept, cu drept de 
contestație în termen de 15 zile de la comunicare, la judecătoria P. 

Prin Încheierea nr. 1 din data de xxx 2019, Executorul Judecătoresc, a admis 
cererea creditorului, privind eliberarea sumei consemnate prin înființarea popririi 
și în consecință suma de 8619,85 lei, reprezentând debit, cheltuieli de judecată, 
cheltuieli de executare avansate, a virat-o debitorului. Suma de 1440,00 reprezentând 
cheltuieli de executare a virat-o BEJ. Suma reținută în plus a virat-o în contul indicat 
de debitor. 

Prin Încheierea nr.2. din data de xxx2019, Executorul Judecătoresc a dispus 
încetarea executării silite pornite la cererea creditorului, întrucât s-a realizat obligația 
stabilită prin titlul executoriu, respectiv hotărârea judecătorească Sentința Civilă 
nr.xxx. 

La data de xxxx2019, creditorul SGM, a primit prin Comunicare Adresă, emisă 
de judecătoria P, CONTESTAȚIA LA EXECUTARE SILITĂ PRIN ÎNFIINȚAREA 
POPRIRII, formulată de petenta S.C. DB P S.R.L. – Dealer Autorizat, prin care 
solicita admiterea contestației la executare cu consecința anulării executării silite 
mobiliare a sumei de 1500 EURO (6500 lei) reprezentând prima de casare program 
rabla, pretinzând că nu ar fi creanța certă, lichidă și exigibilă. Mai solicita și admiterea 
contestației la executare silită cu consecința anulării executării silite a cheltuielilor de 
executare silită având în vedere că aceasta este lipsită de obiect; anularea Încheierii 
prin care BEJ a Încuviințat executarea silită precum și a oricărui act de executare 
silită; precum și suspendarea executării silite, până la soluționarea cauzei prezente. 

 Cererea contestatoarei a fost înregistrată la judecătoria P la data de xxxx 201x, 
formând un nou dosar cu nr:xxx/xxx/201x.

În considerente, contestatoarea a reluat povestea prin care s-a ajuns la acest 
stadiu procesual și procedural, solicitând să se ia act de faptul că a solicitat printr-o 
cerere de apel, repunerea în termenul de a formula apel la Sentința Civilă prin care 
a fost executat silit; a solicitat și admiterea apelului, schimbarea în parte a hotărârii 
atacate, să respingă acțiunea reclamantului și să îl oblige pe acesta la plata cheltuielilor 
de judecată ocazionate, motivând că prima instanță ar fi încuviințat probele solicitate 
de reclamant, iar instanța de apel să respingă probele solicitate de reclamant. 

Prin întâmpinarea formulată, de intimatul SGM,  PE CALE DE EXCEPȚIE: 
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Lipsa calității procesual pasive a BEJ M. Motivat de faptul că BEJ nu are calitate 
procesuală, având în vedere că rolul executorului judecătoresc este acela de a îndeplini 
un serviciu de interes public, acesta nu poate fi parte într-o acțiune în fața instanței 
judecătorești cu privire la actele de executare îndeplinite în exercitarea atribuțiilor 
de serviciu, calitate procesual activă și pasivă în cadrul unei contestații la executare 
având doar părțile interesate sau vătămate prin actul de executare întocmit în cadrul 
unui dosar de executare. Solicităm admiterea excepției, să constatați faptul că BEJ M 
nu are calitate procesuală în prezenta contestație. PE FONDUL CAUZEI a solicitat, 
ca după administrarea probelor necesare soluţionării contestației la executare, prin 
hotărârea ce veţi pronunţa, să :Respingeți contestația ca netemeinică și nelegală. 
Obligaţi pârâta la plata cheltuielilor de judecată ocazionate.

În considerente, prin contestația la executare formulată de contestatoare, 
aceasta solicită admiterea contestației, anularea executării silite mobiliare suma de 
1500 EURO echivalentul a 6500 lei (șasemicincisute);  anularea executării silite a 
cheltuielilor de executare silită; a încheierii de încuviințare a executării silite nr.906 
din 07.02.2019; și suspendarea executării silite până la soluționarea cauzei. De fapt, 
se subînțelege, faptul că contestatoarea, este nemulțumită de soluția dispusă prin 
Sentința Civilă nr: xxx pronunțată de judecătoria P, în Dosar Nr: 9xx/xx/201x la data 
de xxxx2018.

Mai mult, contestatoarea pretinde că nu ar exista o creanță certă, lichidă 
și exigibilă, fără a indica în concret lipsa a ce ? Art. 663 c.pr.civ, contrazice pe 
contestatoare, prezentând faptul că exista o creanță certă, lichidă și exigibilă, la 
momentul în care judecătoria P, a încuviințat executarea silită prin Încheierea nr.9xx 
din xxxx.201x. 

Contestatoarea este nemulțumită și de cheltuielile de executare, care eu afirm 
că se justifică, prin aplicarea dispozițiilor art. 670 c.pr.civ. 

Contestatoarea solicită anularea încheierii de încuviințare a executării silite 
nr.9xx din xxx.201x, pronunțată de judecătoria P în Dosar Nr: xx/xx/201x, eu afirm 
că această Încheiere de Ședință, este fără cale de atac. 

Contestatoarea solicită suspendarea executării silite până la soluționarea 
cauzei, fapt inadmisibil spunem noi, întrucât ceea ce s-a executat deja, nu poate fi 
suspendat. 

Pe fondul contestației, prezentăm următoarele fapte care au stat la baza 
sentinței Civile nr. xxx pronunțată de judecătoria P, în Dosar Nr: 9xx/xxx/201x, 
la data de xxxx.201x. Respectiv am solicitat instanței de judecată, judecătoria P, 
prin cererea depusă la data de xxxx.201x, ca după administrarea probelor necesare 
soluţionării cererii, prin hotărârea ce va pronunţa, să, citez :  ”

1) Obligaţi pârâta să îmi plătească suma în cuantum de 1500 (unamiecincisute) 
EURO echivalentul a 6500 lei (şasemiicincisute), reprezentând ”program prima 
rablă”.

2) Obligaţi pârâta să îmi plătească suma în cuantum de 4600 lei daune pentru 
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întârzierea livrării autoturismului model O A S/1,4I Turbo 140 CP, Start&Stop, MT6
3) Obligaţi pârâta la plata cheltuielilor de judecată ocazionate.
MOTIVE 
În fapt, la data de xxxx.201x, am încheiat contractul de vânzare cumpărare Nr: 

200xx, cu pârâta.
Cum în contractul de vânzare cumpărare cu nr.200xxx din data de xxxx.201x, 

la ART. IV TERMEN ŞI CONDIŢII, este stipulat faptul că livrarea autoturismului 
să se facă în 12 săptămâni şi să beneficiez de Programul Rabla 2017 de la achitarea 
avansului (avansul l-am achitat la data de xxxx.201x, în cuantum de 1500 RON), sub 
condiţia plăţii integrale a preţului total de către cumpărător. Eu mi-am achitat toate 
sarcinile impuse, iar vânzătoarea nu. Odată ce am primit autoturismul, l-am achitat 
imediat.  

Mai mult, la data de 21 septembrie 2017, autoturismul era deja în Ungaria 
la Gyoer gata pentru livrare, însă vânzătorul prin reprezentantul său, nu a achitat 
autoturismul firmei Opel, fapt ce a dus la întârzierea punerii mele în posesia 
autoturismului în cauză.

Nu am beneficiat de Programul Rabla 2017 de la achitarea avansului. M-a pus 
în posesia autoturismului model O A S/1,4I Turbo 140 CP, Start&Stop, MT6, cu o 
întârziere de 45 de zile. Am fost supus la cheltuieli suplimentare.

La data de xxx201x, a fost încheiat contractul  vânzare cumpărare cu nr.ooxx, 
pentru achiziţionarea autoturismului model O A S/1,4I Turbo 140 CP, Start&Stop, 
MT6. 

La data de 16 septembrie 2017, trebuia să fiu pus în posesia autoturismului 
model O A S/1,4I Turbo 140 CP, Start&Stop, MT6.

Pe data de xxx.201x, a fost adus la vânzătoare autoturismul model O A S/1,4I 
Turbo 140 CP, Start&Stop, MT6. Precizez faptul că la data de xxx201x, am achitat 
integral autoturismul, am fost refuzat să plătesc cu cardul de debit, obligându-mă să 
plătesc prin internet banking suma de 44.000,00 lei, iar diferența până la suma totală 
în cuantum de 60.497,99 RON, am achitat cu cardul. Au motivat refuzul, întrucât 
banca ar fi reţinut pârâtei un comision foarte mare, la plata prin POS. 

Menţionăm faptul că, la data de xxx2017, pârâta a modificat unilateral şi fără 
acceptul meu numărul de contract, fapt pentru care m-am sesizat şi m-am opus, 
ajungând în situaţia în care pârâta a modificat numărul de contract de pe factura 
finală, semnând şi ştampilând pe factură, în semn că recunoaşte modificarea făcută 
de pârâtă. 

Vânzătoarea nu mi-a dat bon pentru REMAT. Autoturismul pentru programul 
rabla 2017, se afla la adresa mea, urma să fie ridicat şi dus la un centru REMAT 
agreat, care emitea un bon ce ajungea la vânzătoare.

Firma producătoare „O” a livrat la timp autoturismul, la data de 21 septembrie 
2017, se afla  în Ungaria, în localitatea  Gyoer, autoturismul model O A S/1,4I Turbo 
140 CP, Start&Stop, MT6.

UNIVERS JURIDIC



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 3(39)/2019194

Vânzătoarea nu a achitat la timp firmei O,  autoturismul model O A S/1,4I 
Turbo 140 CP, Start&Stop, MT6, ceea ce a dus la întârzierea punerii autoturismului 
în posesia mea, la timp, trebuia să fiu pus în posesia autoturismului la data de 
xxx.201X.

La data de 19 martie 2018, m-am adresat pârâtei cu o notificare înregistrată 
sub nr. 23, la BEJ M, prin care i-am solicitat pretenţiile mele, respectiv:  să îmi achite 
următaorele sume: 

1) 1500 (unamiecincisute) EURO echivalentul a 6500 lei (şasemiicincisute), 
reprezentând „program prima rablă”.

2) 4600 lei daune pentru întârzierea livrării autoturismului model OPEL 
ASTRA SEDAN/1,4I Turbo 140 CP, Start&Stop, MT6

Cum pârâta nu a dat curs solicitării mele, m-am văzut nevoit să apelez la 
instanța de judecată competentă. În temeiul Titlul III, Cpr.civ, coroborat cu pct.7, din 
Anexa la contract, instanţa competentă este judecătoria P.

Înţeleg să preţuiesc obiectul cererii, primul capăt de cerere, ca fiind în cuantum 
de 1500 (unamiecincisute) EURO echivalentul a 6500 lei (şasemiicincisute), 
reprezentând „program prima rablă”. Pentru capătul doi de cerere, înţeleg să în 
cuantum de 4600 lei daune pentru întârzierea livrării autoturismului model O A S/1,4I 
Turbo 140 CP, Start&Stop, MT6, un calcul redus faţă de cel pe care vânzătoarea, 
în contractul de vânzare cumpărare cu nr.000 din data de xxx201x,  la ART. IV 
TERMEN ŞI CONDIŢII, stipulează faptul că ”neprezentarea la sediul vânzătorului 
în termenul menţionat anterior pentru livrarea autovehiculului şi semnarea procesului 
- verbal, de predare-primire,  atrage obligaţia cumpărătorului de a achita o taxă de 
depozitare de 25 Euro/zi..”, astfel că am calculat de la data de xxx.201x, la data de 
xxx.201x, un număr de 14 zile septembrie, + 31 zile octombrie = 45 zile.  4600 lei : 
45 zile = 102,22 lei/zi întârziere. Comparativ cu 25 Euro solicitaţi de pârâtă în cazul 
culpei mele, suma ce o solicit, este mai mică. Onorata instanţă o poate cenzura la un 
cuantum pe care o apreciază ca fiind temeinică şi legală.  

În dovedirea drepturilor mele, înţeleg să solicit onoratei instanţe să îmi 
încuviințeze proba cu acte, martori, înregistrări, mesaje email şi SMS şi orice alte 
probe a căror necesitate ar rezulta din dezbateri şi pe care la acest moment nu le pot 
prevedea. 

În drept: art. 194 şi urm. C.pr.civ; art. 249 şi urm.c.pr.civ; art. 453 şi urm. C.pr.
civ; art. 1350 c.civ; art. 1270 C.civ.”

După ce a fost pronunțată Sentința Civilă nr: xxx pronunțată de judecătoria P, 
în Dosar Nr: 9xx/xx/201x la data de xxxx.201x, am rămas în așteptare până a devenit 
definitivă, ulterior am legalizat hotărârea și am apelat la un executor judecătoresc. 
BEJ M, la rândul său, mi-a înregistrat cererea de executare silită și a urmat procedura 
instituită de lege, pentru realizarea drepturilor mele.  

Vă rog să observați, faptul că există activitate zilnică, a firmei copntestatoare, 
la adresa la care s-au comunicat actele de procedură și hotărârea judecătorească, 
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respectiv la sediul din P, judeţul înregistrat la Registrul Comerţului subnr.J29/xxxx 
F RO xxx, având contul nr. ROxxxx P, contestatoarea a primit toate actele, a semnat 
pentru aceste acte, recunoaște că au fost primite. Adaugă contestatoarea că există 
indicată și o altă adresă la care pretinde că posibil erau primite actele de procedură, 
doar că de la sediul său la care sau primit trebuia ca personalul său să le înmâneze la 
persoana desemnată să se ocupe de aceste acte procedurale. Astfel încât noi apreciem 
că procedura de comunicare a actelor a fost legală și temeinică, refuzul angajaților 
contestatoarei de a înmâna unei anume persoane actele, nu poate fi primită ca o 
excepție, întrucât invocarea propriei culpe (de reținere a actelor primite) nu îi poate 
profita contestatoarei. 

În drept: art. 663 c.pr.civ; art. 670 c.pr.civ; art. 712 și urm. C.pr.civ.
Faţă de toate aceste motive vă solicit să respingeți contestația ca netemeinică 

și nelegală și să obligaţi pârâta la plata cheltuielilor de judecată ocazionate. 
Odată cu întâmpinarea, depun un set de înscrisuri necesare soluţionării 

contestației. ”
La data de xxx.201x Ora estimata: 08:30 Complet: CIV xxx
Tip solutie: Anulează cererea
Solutia pe scurt: Admite excepţia netimbrării contestaţiei la executare si 

a cererii de suspendare a executarii silite. Anulează contestaţia la executare, ca 
netimbrată. Anulează cererea de suspendare a executarii silite, ca netimbrată. Obligă 
contestatorul să achite executorului judecătoresc suma de 93 lei, reprezentând 
contravaloarea copiilor de pe actele dosarului de executare, transmise la dosarul 
cauzei. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare, cererea de apel 
urmând a se introduce la Judecătoria P. Pronunţată prin punerea soluţiei la dispoziţia 
părţilor prin mijlocirea grefei instanţei, azi, xxx201x. 

Document: Încheiere finală (dezinvestire)  xxx/201x  xxx.201x

S.C. DB P S.R.L. – Dealer Autorizat a formulat apel față de Sentința Civilă 
prin care a fost obligată la plată Obligă pârâta la plata către reclamant a sumei de 
1500 Euro (echivalent a 6500 lei) reprezentând primă de casare program rabla. 
Obligă pârâta la plata către reclamant a sumei de 757 lei cu titlu de cheltuieli de 
judecată, reprezentând taxă judiciară de timbru. Cu drept de apel în termen de 30 de 
zile de la comunicare.

În motivarea apelului său, apelanta afirmă că nu a primit hotărârea la sediul 
apărătorului său, ci la sediul său, acest fapt nu ar fi procedural și ar fi lovit de nulitate, 
fiind necesară repunerea sa în termenul de apel. 

Alte considerente ale apelantei, sunt legate doar de reluarea motivelor sale de 
respingere a acțiunii reclamantului, prezentate pe larg la instanța de fond. 

În întâmpinarea formulată de reclamantul intimat, 
Prin care vă solicit: 
PE CALE DE EXCEPȚIE: Invoc excepția tardivității formulării apelului. 
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Respectuos solicit să constatați faptul că apelul formulat de apelanta pârâtă este 
tardiv formulat, pe cale de consecință să admiteți excepția și să respingeți apelul ca 
fiind tardiv formulat. 

MOTIVE:
În fapt, pârâta a primit acțiunea inițială, inclusiv Sentința atacată, la sediul său 

situat în „P, judeţul P,8” unde are activitate permanentă. Invocarea de către apelanta 
pârâtă, a faptului că nu i s-ar fi comunicat la sediul ales, este nefondată și netemeinică 
afirmația întrucât, „faptul alegerii sediului procesual nu instituie pentru instanţă 
obligaţia comunicării actului de procedură la acest sediu ales decât în măsura în care, 
odată cu alegerea sediului procesual, s-a indicat şi numele persoanei la care se va 
face comunicarea”. Acest nume al unei persoane de la un alt domiciliu procedural, nu 
a fost indicat, pe cale de consecință, instanța a procedat temeinic și legal comunicând 
hotărârea atacată, la adresa unde apelanta pârâtă a primit acțiunea inițială. Mai mult, 
din jurisprudența în materie, judecătorii au apreciat că „instanţa nu are obligaţia de 
a face investigaţii pentru a găsi în actele dosarului numele persoanei la care se face 
comunicarea pornind de la premisa că numele ar trebui să fie acela al avocatului care 
reprezintă partea”. 

Mai mult, Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât că nu se poate reţine 
teza nelegalei citări şi pe cale de consecinţă, a vicierii procedurii de comunicare a 
hotărârii judecătoreşti care se contestă în calea de atac, în situaţia în care (partea care 
a formulat calea de atac) a solicitat ca actele de procedură să-i fie comunicate la un 
domiciliu ales, respectiv cabinetul său de avocatură, situat în (…), însă, toate citaţiile, 
inclusiv comunicarea sentinţei de fond au fost trimise pe adresa sa de domiciliu, din 
(…). Conform art. 155 alin. 1 ( în speță pct. 3) C. proc. civ. şi art. 158 alin. 1 C. 
proc. civ., în caz de alegere de domiciliu sau, după caz, de sediu, dacă partea a arătat 
persoana însărcinată cu primirea actelor de procedură, comunicarea acestora se va 
face la acea persoană, iar în lipsa unei asemenea menţiuni, comunicarea se va face, 
după caz, potrivit art. 155 sau 156 C. proc. civ. 

Decizia nr. 956 din data de 8 martie 2018 pronunţată de Secţia de contencios 
administrativ şi fiscal a Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, având ca obiect 
contestare raport ANI, citez: „Înalta Curte de Casație și Justiție a hotărât că nu se 
poate reţine teza nelegalei citări şi, pe cale de consecinţă, a vicierii procedurii de 
comunicare a hotărârii judecătoreşti care se contestă în recurs, în situaţia în care 
recurentul a solicitat ca actele de procedură să-i fie comunicate la un domiciliu ales, 
respectiv Cabinetul său de avocatură, B., situat în (…), însă, toate citaţiile, inclusiv 
comunicarea sentinţei de fond au fost trimise pe adresa sa de domiciliu, din (…). 
Conform art. 155 alin. 1 pct. 6 teza I C. proc. civ. („persoanele fizice vor fi citate 
la domiciliul lor, dacă acestea locuiesc acolo efectiv”) şi art. 158 alin. 1 C. proc. 
civ., în caz de alegere de domiciliu sau, după caz, de sediu, dacă partea a arătat 
persoana însărcinată cu primirea actelor de procedură, comunicarea acestora se va 
face la acea persoană, iar în lipsa unei asemenea menţiuni, comunicarea se va face, 
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după caz, potrivit art. 155 sau 156 C. proc. civ. În speţă, recurentul avea obligaţia 
să indice persoana care primeşte actele de procedură, iar din înscrisuri nu rezultă că 
s-a conformat dispoziţiilor legale analizate. De altfel, se constată că recurentul nu a 
susţinut că nu locuieşte la adresa de domiciliu, astfel că nu există nicio excepţie de 
la această regulă, chiar dacă cabinetul de avocatură este deschis pe numele acestuia.”

Mai mult, apelanta pârâtă la judecata în fond, a fost la toate termenele de 
judecată acordate reprezentată prin avocat care nu a precizat în niciun mod numele 
persoanei care ar putea primi actele comunicate la sediul procedural ales. 

Față de aceste motive, respectuos solicit să constatați faptul că apelul formulat 
de apelanta pârâtă este tardiv făcut și pe cale de consecință să admiteți excepția și să 
respingeți apelul ca fiind tardiv formulat.

Dacă onorata instanță, va respinge excepția sau o va uni cu fondul cauzei, vă 
solicit:

PE FONDUL CAUZEI:
- Păstrarea hotărârii atacate și respingerea apelului. 
Apreciem faptul că Sentința Civilă nr: xxx pronunțată de judecătoria P, în 

Dosar Nr: xxx/201x la data de xxx.201x, este temeinică și legală.
În fapt, am solicitat prin cererea depusă la judecătoria Ploiești și înregistrată 

ca Dosar nr: xxx/201x, la data de xxx.201x, acțiune în pretenții, pe care o reiterez 
și o susțin în calea de atac apelul formulat de apelanta pârâtă, astfel: solicit ca după 
administrarea probelor necesare soluţionării cererii, prin hotărârea ce va pronunţa, 
să:

1) Obligaţi pârâta să îmi plătească suma în cuantum de 1500 (unamiecincisute) 
EURO echivalentul a 6500 lei (şasemiicincisute), reprezentând ”Program Rabla”.

2) Obligaţi pârâta să îmi plătească suma în cuantum de 4600 lei daune pentru 
întârzierea livrării autoturismului model O A S/1,4I Turbo 140 CP, Start&Stop, MT6

3)Obligaţi pârâta la plata cheltuielilor de judecată ocazionate.

MOTIVE: În fapt, la data de xxx.201x, am încheiat contractul de vânzare 
cumpărare Nr: 20xx, cu pârâta.

Cum în contractul de vânzare cumpărare cu nr.200xx din data de 1xxx.201x, 
la ART. IV TERMEN ŞI CONDIŢII, este stipulat faptul că livrarea autoturismului 
să se facă în 12 săptămâni şi să beneficiez de Programul Rabla 2017 de la achitarea 
avansului (avansul l-am achitat la data de xxx.201x, în cuantum de 1500 RON), sub 
condiţia plăţii integrale a preţului total de către cumpărător. Eu mi-am achitat toate 
sarcinile impuse, iar vânzătoarea nu. Odată ce am primit autoturismul, l-am achitat 
imediat.  

Mai mult, la data de xxxx 201x, autoturismul era deja în Ungaria la Gyoer 
gata pentru livrare, însă vânzătorul prin reprezentantul său, nu a achitat autoturismul 
firmei O, fapt ce a dus la întârzierea punerii mele în posesia autoturismului în cauză.
Nu am beneficiat de Programul Rabla 2017 de la achitarea avansului. M-a pus în 
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posesia autoturismului model O A S/1,4I Turbo 140 CP, Start&Stop, MT6, cu o 
întârziere de 45 de zile. Am fost supus la cheltuieli suplimentare.

La data de xxx.201x, a fost încheiat contractul  vânzare cumpărare cu nr.200xx, 
pentru achiziţionarea autoturismului model O A S1,4I Turbo 140 CP, Start&Stop, 
MT6. 

La data de 16 septembrie 2017, trebuia să fiu pus în posesia autoturismului 
model O A S/1,4I Turbo 140 CP, Start&Stop, MT6.

Pe data de xxx.201x, a fost adus la vânzătoare autoturismul model OAS/1,4I 
Turbo 140 CP, Start&Stop, MT6. Precizez faptul că la data de 30.10.2017, am achitat 
integral autoturismul, am fost refuzat să plătesc cu cardul de debit, obligându-mă să 
plătesc prin internet banking suma de 44.000,00 lei, iar diferenţa pnă la suma totală 
în cuantum de 60.497.99 RON, am achitat cu cardul. Au motivat refuzul, întrucât 
banca ar fi reţinut pârâtei un comision foarte mare, la plata prin POS. 

Menţionăm faptul că la data de xxx.201x, pârâta a modificat unilateral şi fără 
acceptul meu numărul de contract, fapt pentru care m-am sesizat şi m-am opus, 
ajungând în situaţia în care, pârâta, a modificat numărul de contract de pe factura 
finală, semnând şi ştampilând pe factură, în semn că recunoaşte modificarea făcută 
de pârâtă. 

Vânzătoarea nu mi-a dat bon pentru REMAT. Autoturismul pentru programul 
rabla 2017, se afla la adresa mea, urma să fie ridicat şi dus la un centru REMAT 
agreat, care emitea un bon ce ajungea la vânzătoare.

Firma producătoare ”OPEL” a livrat la timp autoturismul, la data de 21 
septembrie 2017, se afla  în Ungaria, în localitatea  Gyoer, autoturismul model OPEL 
ASTRA SEDAN/1,4I Turbo 140 CP, Start&Stop, MT6.

Vânzătoarea nu a achitat la timp firmei OPEL,  autoturismul model O A S,4I 
Turbo 140 CP, Start&Stop, MT6, ceea ce a dus la întârzierea punerii autoturismului în 
posesia mea, la timp, trebuia să fiu pus în posesia autoturismului la data de xxx.201x.

La  data  de  xxx 201x,  m-am adresat pârâtei cu o notificare înregistrată sub nr. 
23, la BEJ M      i-am solicitat pretenţiile mele, respectiv: , să îmi achite următaorele 
sume: 

1) 1500 (unamiecincisute) EURO echivalentul a 6500 lei (şasemiicincisute), 
reprezentând „program prima rablă”.

2) 4600 lei daune pentru întârzierea livrării autoturismului model O A S/1,4I 
Turbo 140 CP, Start&Stop, MT6

Cum pârâta nu a dat curs solicitării mele, m-am văzut nevoit să apelez la 
instanţa de judecată competentă. În temeiul Titlul III, Cpr.civ, coroborat cu pct.7, din 
Anexa la contract, instanţa competentă este judecătoria Ploieşti.

Înţeleg să preţuiesc obiectul cererii, primul capăt de cerere, ca fiind în cuantum 
de 1500 (unamiecincisute) EURO echivalentul a 6500 lei (şasemiicincisute), 
reprezentând „program prima rablă”. Pentru capătul doi de cerere, înţeleg să în 
cuantum de 4600 lei daune pentru întârzierea livrării autoturismului model O A S/1,4I 
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Turbo 140 CP, Start&Stop, MT6, un calcul redus faţă de cel pe care vânzătoarea, în 
contractul de vânzare cumpărare cu nr.2001460 din data de xxx201x,  la ART. IV 
TERMEN ŞI CONDIŢII, stipulează faptul că „neprezentarea la sediul vânzătorului 
în termenul menţionat anterior pentru livrarea autovehiculului şi semnarea procesului 
- verbal, de predare-primire,  atrage obligaţia cumpărătorului de a achita o taxă de 
depozitare de 25 Euro/zi..”, astfel că am calculat de la data de 16.09.2017, la data de 
31.10.2017, un număr de 14 zile septembrie, + 31 zile octombrie = 45 zile.  4600 lei 
: 45 zile = 102,22 lei/zi întârziere. Comparativ cu 25 Euro solicitaţi de pârâtă în cazul 
culpei mele, suma ce o solicit, este mai mică. Onorata instanţă o poate cenzura la un 
cuantum pe care o apreciază ca fiind temeinică şi legală.  

În dovedirea drepturilor mele, înţeleg să solicit onoratei instanţe să îmi 
încuviinţeze proba cu acte, martori, înregistrări, mesaje email şi SMS şi orice alte 
probe a căror necesitate ar rezulta din dezbateri şi pe care la acest moment nu le pot 
prevedea. 

În drept: art. 194 şi urm. C.pr.civ; art. 249 şi urm.c.pr.civ; art. 453 şi urm. C.pr.
civ; art. 1350 c.civ; art. 1270 C.civ.

După ce a fost pronunțată Sentința Civilă nr: xxx pronunțată de judecătoria P, 
în Dosar Nr: xxxx/201x la data de xxx.201x, am rămas în așteptare până a devenit 
definitivă, ulterior am legalizat hotărârea și am apelat la un executor judecătoresc. 
BEJ M, la rândul său, mi-a înregistrat cererea de executare silită și a urmat procedura 
instituită de lege, pentru realizarea drepturilor mele.  

Vă rog să observați faptul că există activitate zilnică, a apelantei pârâte, 
la adresa la care s-au comunicat actele de procedură și hotărârea judecătorească, 
respectiv la sediul din P, judeţul …, înregistrat la Registrul Comerţului sub nr. J29/
xxx, CIF RO xxx, având contul nr. RO3xxxxdeschis la P, contestatoarea a primit toate 
actele, a semnat pentru aceste acte, recunoaște că au fost primite. Adaugă apelanta 
pârâtă că există indicată și o altă adresă la care pretinde că posibil erau primite actele 
de procedură, doar că de la sediul său la care sau primit trebuia ca personalul său să 
le înmâneze la persoana desemnată să se ocupe de aceste acte procedurale. Astfel 
încât noi apreciem că procedura de comunicare a actelor a fost legală și temeinică, 
refuzul angajaților contestatoarei de a înmâna unei anume persoane actele, nu poate fi 
primită ca o excepție, întrucât invocarea propriei culpe (de reținere a actelor primite) 
nu îi poate profita apelantei pârâte.

Apelanta pârâtă, invocă eronat apreciem noi, că nu ar exista o neexecutare 
parțială sau totală, sau executarea nu ar fi fost necorespunzătoare; o altă lipsă 
apreciată de această apelantă ar fi culpa sau vinovăția debitorului (a sa); un raport 
de cauzalitate. De fapt apelanta pârâtă nu vrea să vadă, sau nu recunoaște la această 
dată că sunt îndeplinite toate aceste cerințe și din aceste motive am apelat la instanța 
de judecată competentă pentru realizarea drepturilor mele. 

Din lecturarea apelului, se observă faptul că apelanta pârâtă, încearcă să inducă 

UNIVERS JURIDIC



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 3(39)/2019200

în eroare tribunalul, invocând diferite teze false, privitoare la Programul rabla, în 
speranța sa de a se disculpa de faptul că în contractul dintre noi părțile este stipulat  la 
citez: „ART.IV TERMEN ȘI CONDIȚII DE LIVRARE faptul că:  De comun acord, 
vânzătorul și cumpărătorul au acceptat ca livrarea autovehiculului menționat la Art. 
II de mai sus să se facă în 12 săptămâni și să beneficieze de Programul Rabla 2017...” 
Este evident faptul că apelanta pârâtă nu și-a îndeplinit obligațiile contractuale, 
întrucât nu am beneficiat de Programul Rabla 2017, mai mult, am fost obligat să 
plătesc suplimentar suma de 1500 EURO (echivalent). 

Apelanta pârâtă, a mers până acolo încât a considerat că statul român ar fi 
vinovat de faptul că eu nu am beneficiat de Programul Rabla. Nu statul român, nici 
Ministerul Mediului nu a obligat pe apelanta pârâtă, la a-mi promite mie, că voi 
beneficia de Programul Rabla, ci singură s-a obligat apelanta pârâtă, prin contract, să 
îmi asigure ca eu să beneficiez de Programul Rabla.

În ceea ce privește părerea apelantei pârâte, că nu sunt legale și nici admisibile, 
probele cu înregistrări telefonice, mesaje, conținutul emailurilor, apreciem că 
apelanta se află în eroare, aceste probe sunt admisibile, concludente, pertinente 
și utile soluționării cauzei.  Art. 265; 266; 282; 292; 341 c.pr.civ. sunt pe deplin 
aplicabile în prezenta cauză. 

Mai mult, apelanta pârâtă nu a contestat autenticitatea înscrisurilor, sau a 
înregistrărilor depuse de mine, a recunoscut realitatea prezentată de acestea și nici 
vorbă despre vreo alterare a acestora. Probele admise la judecata pe fondul cauzei 
sunt și au fost legale, nu au fost și nu sunt nelegale, nu se încalcă bunele moravuri și 
nici ordinea publică. Mai mult, probele nu au fost obținute prin încălcarea legii ori a 
bunelor moravuri. 

Potrivit art. 341 din Noul Cod de Procedură Civilă„ Sunt mijloace materiale 
de probă lucrurile care prin însușirile lor, prin aspectul lor ori semnele sau urmele 
pe care le păstrează servesc la stabilirea unui fapt care poate duce la soluționarea 
procesului „iar potrivit alineat 2 al aceluiași articol „ Sunt, de asemenea, mijloace 
materiale de probă și fotografiile, fotocopiile, filmele, discurile, benzile de înregistrare 
a sunetului, precum și alte asemenea mijloace tehnice, dacă nu au fost obținute prin 
încălcarea legii ori a bunelor moravuri.”

Prin Sentința Civilă nr: 8455 pronunțată de judecătoria Ploiești, în Dosar Nr: 
xxx201x la data de xxx.201x, judecătorul cauzei a constatat faptul că, „în virtutea 
contractului, reclamantul avea obligația de a cumpăra autoturismul respectiv, iar pârâta 
avea obligația de a efectua demersurile necesare pentru înscrierea reclamantului în 
Programul Rabla 2017 și pentru livrarea autoturismului ce a făcut obiectul contractului. 
Instanța a avut în vedere faptul că, potrivit art. 1.1. din condițiile contractuale generale 
pentru vânzarea-cumpărarea autovehiculelor, comenzile adresate de cumpărător 
se consideră acceptate de vânzător numai în momentul semnării contractului. Eu, 
reclamantul, am făcut dovada îndeplinirii propriei obligații, aspect necontestat de 
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pârâtă, ca urmare având eu calitatea de Creditor, am dreptul la îndeplinirea integrală, 
exactă și la timp a obligației stabilită prin contract. Pârâta nu și-a îndeplinit propriile 
obligații, respectiv nici nu a făcut dovada executării propriilor sale obligații. Mai 
mult, pârâta a invocat în justificarea neexecutării obligațiilor ce îi reveneau, faptul 
că Programul Rabla 2017 se desfășoară în limita creditelor de angajament bugetare 
prevăzute cu destinația respectivă. 

Mai mult, pârâta încearcă să se justifice prin faptul că nu aș fi fost eu selectat 
pentru a participa la Programul Rabla 2017, fără însă să facă dovada faptului că aș fi 
fost înscris pentru a putea fi selectat la acest tip de program. 

Pârâta la judecata în fond, a fost devoalată prin faptul că eu reclamantul nu 
am fost înscris în niciuna din cele două sesiuni organizate în 2017, deși am depus 
întreaga documentație către pârâtă. Astfel încât nu aș fi putut să fiu eligibil în cadrul 
programului din cauza faptului că nu am fost înscris, dosarul nu a fost nu a fost depus 
pentru a fi posibilă alegerea mea. 

Culpa a fost în totalitate a apelantei pârâte, motiv pentru care judecătorul 
fondului a apreciat că este fondată cererea privind obligarea pârâtei să îmi 
plătească suma în cuantum de 1500 (unamiecincisute) EURO echivalentul a 6500 
lei (şasemiicincisute), reprezentând „Program Rabla”. Potrivit art. 6 alin. 1 din 
Ordinul nr. 661/2017 din 24 aprilie 2017 privind aprobarea Ghidului de Finanțare a 
Programului de Stimulare a înnoirii Parcului auto național 2017-2019, al Ministerului 
Mediului, publicat în M.OF. nr. 293 din 25.04.2017, cuantumul primei de casare este 
de 6500 lei, iar potrivit art. 4.1 alin. 1 lit. t, din Anexa nr. 3 la Ghid, în situația în care 
achiziționarea autovehiculului nou nu se realizează din culpa sa exclusivă, să ofere 
proprietarului înscris, în maximum 90 de zile de la data expirării valabilității notei 
de înscriere, posibilitatea achiziționării unui autovehicul nou din al cărui preț de 
comercializare, cu TVA, se va scădea cuantumul primei de casare și, dacă este cazul, 
cuantumul ecobonusului. Având în vedere cele precedente, judecătorul fondului a 
dispus obligarea pârâtei la plata sumei în cuantum de 1500 (unamiecincisute) EURO 
echivalentul a 6500 lei (şasemiicincisute), reprezentând ”Program Rabla”.

În ceea ce privește admiterea cheltuielilor de judecată, instanța a apreciat că 
este temeinic și legal să oblige pârâta la plata cheluielilor de judecată în cuyantum de 
757 lei, reprezentând taxă judiciară de timbru, în temeiul art. 453 c.pr.civ. 

În apel susțin capătul 1 și 3 din cererea inițială, aceleași motive, mijloace 
de apărare și dovezi din fondul cauzei, respectiv solicit onoratei instanţe să îmi 
încuviinţeze proba cu actele aflate la dosarul de fond și la dosarul de apel, înregistrări, 
mesaje email şi SMS: 

- C.D. cu convorbirea mea reclamantul cu patronul pârâtei, care recunoaște 
”erorile”  din culpa sa (a firmei apelante pârâte), în derularea contractului dintre noi 
părțile;

- CERTIFICAT DE ATESTARE FISCALĂ Nr. xxx din xxx.201x;
- CERTIFICAT DE ÎNMATRICULARE xxx: Numărul certificatului xxxH, a 
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autoturismului marca D, tipul xxx, cu nr de înmatriculare xxx;
- Încheiere de legalizare copie NR. xxxx.201x;
- Cartea de identitate Exxxx, a vehiculului cu nr de înmatriculare xxxx;
- Încheiere de legalizare copie NR. xxxx.201x;
- Copie mesaj trimis prin email, de către pârâtă.
Și orice alte probe a căror necesitate ar rezulta din dezbateri şi pe care la acest 

moment nu le pot prevedea.

În drept: art. 466 și urm. C.pr.civ; art. 468 și urm. c.pr.civ; art. 480 c.pr.civ; art. 
1350 c.civ; art. 1270 C.civ.

Urmează să se judece apelul formulat de apelanta S.C. DB P S.R.L. – Dealer 
Autorizat

Concluzii

Prin acest articol, am prezentat faptul că încălcarea condițiilor contractuale 
duce la o procedură greoaie, care se întinde pe parcursul a câțiva ani pentru a fi 
soluționată. 

Încălcarea condițiilor contractuale implică, dacă părțile nu ajung la o înțelegere 
privind litigiul, și soluționarea de către instanța de judecată. Prin pronunțarea unei 
hotărâri definitive, nu se stinge litigiul în sine. Pentru a aduce în patrimoniul părții 
care justifică un interes dreptul material, repararea prejudiciului suferit de încălcarea 
condițiilor contractuale și cheltuielilor de judecată ocazionate și dovedite pe 
timpul desfășurării judecății, este necesar ca hotărârea judecătorească să fie dusă 
la îndeplinire de bună voie. Din practică, observăm că partea care pierde amână 
nejustificat momentul ducerii la îndeplinire, așa încât creditorul apelează la serviciile 
unui executor judecătoresc pentru executarea silită a debitorului său. 

Concluzia finală este să studiați amănunțit un contract ce vi se pune în față, 
solicitați modificarea lui, așa încât să nu existe dubii, sau condiții imposibil de pus în 
aplicare, ori avantaje care sunt posibile doar în condiții greu de executat sau imposibil. 
După semnarea unui contract, fiecare parte va pretinde faptul că există contract, nu 
poate nega neasumarea condițiilor de către debitorul sau creditorul obligației. Sub 
aparența faptului că ambele părți „au dreptate”, se ascunde cu siguranță un conflict 
juridic. Este de preferat un contract negociat, decât un conflict juridic. 
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Abstract

The exception of unconstitutionalitymay be raisedat any 
stageprocedural, substantive orappeal.It was consideredby the appellantthat 
thetext of the lawis unconstitutionalitputin a position tolosea goodwhich  was  
acquiredlegally, so thatheritagewouldbeaffecteddownwardsin favorof the 
Romanian state, claiming that the latteris enrichedunjustlyandappellantthemis 
reducedassetsinunconstitutional.Even if the interpretation given by state 
representatives, text art. 112 paragraph 1 letter f Penal Code and Art. 107 
code would be applicable to the panal special confiscation.

Keywords: unconstitutionality; heritage; Criminal Code; confiscation 
special court; the Constitutional Court;

Introducere

Acest articol cuprinde sesizarea din oficiu cu privire la săvârșirea 
infracțiunii de nerespectare a regimului armelor și munițiilor, prevăzute 

de art. 342 alin. 6 C. Penal. Apreciez faptul că la acel moment legea avea unele 
lipsuri. Procedura nu prevedea notificarea/anunțarea unei persoane pentru expirarea 
unui permis de port armă, așa că se sesizau din oficiu organele de poliție și începea 

EXCEPȚIA DE NECONSTITUȚIONALITATE 
INVOCATĂ ÎN CALE DE ATAC, SOLICITAREA 

PETENTULUI CĂTRE INSTANȚA DE JUDECATĂ 
DE A SESIZA CURTEA CONSTITUȚIONALĂ
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UNCONSTITUTIONALITY APPEAL AND THE 

PETITIONERS REQUESTS OF THE COURT TO 
REFER TO THE CONSTITUTIONAL COURT 
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procedura specifică. 
Nefiind de acord cu aceste lipsuri procedurale și procesuale, s-au făcut o serie 

de demersuri care s-au soluționat de instanțele competente, respectiv de organele de 
poliție, judecătorie, tribunal și Curtea Constituțională a României. 

Sigur legile sunt îmbunătățite constant. Nu pretindem nimănui că este nevoie 
de un sistem perfect, „perfecțiunea” nu există în sistemele de drept. 

După ce veți parcurge conținutul articolului, veți avea ocazia să observați 
câtă muncă stă în spatele unei încercări de a parcurge procedura privind îndreptarea 
unor lipsuri legislative văzute de un petent, care s-a văzut obligat să apeleze la toate 
mijloacele legale în vederea realizării drepturilor sale.

Prin Ordonanța de clasare Dosar nr.11360/P/2014, emisă la data de 06.04.2015, 
procurorul anchetator M din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploiești, a 
constatat faptul că citez : ,,La data de 16.09.2014, organele de poliție din cadrul 
Secției nr. 3 Poliție s-au sesizat din oficiu cu privire la săvârșirea infracțiunii de 
nerespectare a regimului armelor și munițiilor, prevăzute de art. 342 alin. 6 Cod 
Penal1. 

La data de 22.09.2014, prin ordonanța organelor de poliție din cadrul Poliției 
Ploiești – Secția nr. 3 Poliție, s-a dispus începerea urmăririi penale cu privire la 
săvârșirea infracțiunii de nerespectare a regimului armelor și munițiilor, prevăzute 
de art. 342 alin. 6 C. Penal.

Prin ordonanța nr. 2148/II/4/2015 a procurorului general al Parchetului de pe 
lângă Curtea de Apel Ploiești, a fost soluționat conflictul negativ de competență, fiind 
stabilită competența de soluționare în favoarea Parchetului de pe lângă Judecătoria 
Ploiești. 

În fapt, la data de 16.09.2014, în vederea verificării deținătorilor de arme 
și muniții neletale supuse autorizării, organele de poliție au efectuat un control la 
domiciliu numitului N F, ocazie cu care au constatat că acesta deține un pistol cu 
bile de cauciuc, pentru care îi fusese eliberat permisul de armă seria B nr. 013654, a 
cărui valabilitate a expirat din data de 02.10.2013, reprezentând un termen de 5 ani 
calculat de la data emiterii. 

Având în vedere aceste aspecte, arma deținută în mod nelegal de la acea dată 
de N. F., precum și muniția aferentă, au fost ridicate de organele de poliție și depuse 
la Poliția Municipiului Ploiești – Camera de Corpuri Delicte, conform dovezii seria 
H nr. 0121665/24.09.2014. 

Fiind audiat, numitul N. F. a declarat că a omis să verifice perioada de 
valabilitate a permisului de armă motivat de faptul că nu a folosit arma în cauză. 

Având în vedere faptul că, din probele administrate, nu a reieșit faptul că N. 
F. ar fi săvârșit cu intenție această infracțiune, iar potrivit art. 16 alin. 6 C. penal, 
1  Art 342 alin. 6 Cod Penal nou nerespectarea regimului armelor, munițiilor, materialelor nucleare și al materiilor 
explozive. Alin 6 Nedepunerea armei și a muniției la un armurier autorizat în termen de 10 zile de la expirarea peri-
oadei de valabilitate a permisului de armă constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani.
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fapta comisă din culpă constituie infracțiune numai când legea o prevede expres, 
prin raportare la art. 344 alin. 6 Cod penal, se constată că fapta sus-numitului de a 
nu depune, din neglijență, armele la un armurier autorizat în termen de 10 zile de la 
expirarea perioadei de valabilitate a permisului de armă nu constituie infracțiune.

Întrucât deținerea armei este interzisă de lege, fiind supusă autorizării și fiind 
deținută în mod legal doar în baza unui permis valabil, în temeiul art. 112 alin. 1 lit. 
f C. penal2, se va solicita judecătorului de cameră preliminară din cadrul Judecătoriei 
Ploiești confiscarea armei și a muniției ridicate de la numitul N. F. ”

Procurorul a dispus clasarea cauzei cu privire la săvârșirea infracțiunii de 
nerespectare a regimului armelor și munițiilor, prevăzute de art. 342 alin. 6 C. Penal; 
în temeiul art. 315 alin. 2 lit. c C. proc. pen.3, art. 549 ind 1 alin 1 C. proc. pen., art. 112 
alin. 1 lit. f C.pen., raportat la art. 35 C.proc.pen. și art. 41 alin. 1 lit. a C.proc.pen., 
a sesizat judecătorul de cameră preliminară din cadrul Judecătoriei Ploiești, pentru a 
dispune confiscarea pistolului cu bile de cauciuc, marca Rohm, seria 0749800 și 36 
de cartușe cu bilă de cauciuc, bunuri depuse la I.P.J. Prahova – Poliția Municipiului 
Ploiești – Camera de Corpuri Delicte cu dovada seria H nr. 0121665/24.09.2014. 

În baza art. 275 alin 3 din C.pr.pen., cheltuielile judiciare au rămas în sarcina 
statului. 

A fost comunicată ordonanța în baza art. 316 alin. 1 C.pr.pen. judecătorului de 
cameră preliminară din cadrul judecătoriei Ploiești și numitului N. F.

La data de 13.07.2015, a fost înregistrat Dosar nr: 13157/281/2015, a fost citat 
intimatul N.F. pentru termenul din 15.10.2015. 

Pentru termenul din 15.10.2015, intimatul a depus, prin serviciul registratură 
al Judecătoriei Ploiești, la Dosar NR: 13157/281/2015, următoarele (citez): 

„DOMNULE PREȘEDINTE, subsemnatul dr.av. N. F., petent în Dosar Nr: 
13157/281/2015, cu termen de judecată la data de 15.10.2015, respectuos vă solicit 
să luați act de următoarele: 

Vă solicit judecarea în lipsă. 
Față de solicitarea de a se dispune confiscarea pistolului cu bile de cauciuc, 

marca ROHM, seria 0749800, vă solicit respingerea acestei solicitări, urmând ca 
pistolul să fie predat unui armurier autorizat, urmând ca eu să intru în posesia acestuia 
la momentul când voi reobține un permis valabil pentru această armă de autoapărare.

În fapt, sunt proprietar al pistolului cu bile de cauciuc, marca ROHM, seria 
0749800, pe care l-am cumpărat în mod cu totul legal. Faptul că din culpă nu am 
vizat permisul de armă, nu constituie un pericol, iar legea nu dispune obligarea 
la confiscarea specială. Art. 112 alin. 1 lit. f, c.pen. consider că nu trebuie aplicat 
restrictiv, întrucât legea permite ca o armă să fie în custodia unui armurier autorizat 
2  Regimul măsurilor de siguranță Art. 112 Cod Penal Nou, alin. 1 Confiscarea specială. Lit f. Bunurile a căror 
deținere este interzisă de legea penală. 
3  Art. 315 Clasarea alin. 2 Ordonanța de clasare cuprinde mențiunile prevăzute la art. 286 alin. 2, precum și 
dispoziții privind: lit. C sesizarea judecătorului de cameră preliminară cu propunerea de luare a măsurii de siguranță 
a confiscării speciale.
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până la obținerea unui permis de armă valabil. 
La fila 5, reprezentată de ORDONANȚĂ de clasare Dosar nr: 11360/P/2014 

din 06.04.2014, penultimul alineat apare citez ,,...la acea dată de Negrea Florian..” 
eu mă numesc N. F.

În ,,REFERAT cu propunere de declinare a competenței” Nr. 11360/P/2014, 
din 11.02.2015, este înscris, la alineatul 4, citez: ,,...născut la data de 13.01.1962 
în P…, județul X,...” eronat dacă scrie despre mine, întrucât sunt născut la data de 
1….1… în localitatea S, j…. X...

La fila (12), ORDONANȚĂ Nr.2148/II/4/2015 din 20.03.2015, înregistrat 
la Ministerul Public Parchetul de pe Lângă Judecătoria P…., Nr. 11360/P/2014, 
din 25.03.2015, sunt înscrise eronat date și fapte care distorsionează realitatea 
juridică. Voi menționa doar realitatea, judecătorul cauzei  urmând a se pronunța. În 
conformitate cu art. 1 alin. 2 din Legea nr. 51 din 1995, sunt avocat înscris în tabloul 
baroului din care fac parte, barou component al UNBR din România. Modificarea 
conform căreia,  „constituirea și funcționarea de barouri în afara UNBR sunt interzise 
sub sancțiunea nulității de drept a acestor acte” a fost introdusă odată cu modificarea 
legii nr.51/1995, respectiv în anul 2004, după ce UNBR din care fac parte era deja 
constituit. Legea civilă nu retroactivează, astfel încât susținerile din Ordonanță sunt 
cel puțin eronate. Membrii baroului din care fac parte și prin urmare și eu, exercit 
cu drept profesia de avocat. A se vedea în acest sens Decizia Penală Nr: Nr. 879 din 
2013, pronunțată de Curtea de Apel Ploiești în Dosar Nr: 1796/331/2012; Sentința 
Civilă Nr. 1534/09.10.2013, pronunțată de Judecătoria Vălenii de Munte în Dosar Nr: 
1544/331/2013, ambele hotărâri sunt definitive și așa cum este îndeobște cunoscut, 
se bucură de autoritate de lucru judecat4. 

UNBR (Bota sau Constituțional) a fost înființată în 2004, înainte de modificarea 
Legii 51/1995, prin hotărâre judecătorească, iar denumirile UAR, UNBR, au fost 
înregistrate la OSIM. Nu se poate spune că drepturile dobândite printr-o hotărâre 
judecătorească sunt lipsite de legitimitate, motivat doar că UNBR (Constituțional) 
s-a suprapus pe UNBR (Tradițional). A se vedea Decizia NR: 1326/A din 19.12.2014, 
pronunțată de Tribunalului  București în Dosar NR: 54430/299/2012. Decizia nr.15 
pronunțată de Î.C.C.J. în dosarul nr.10/2015, va lămuri situația, după publicarea în 
Monitorul Oficial al României. 

Decizia Civilă nr. 27/2007, a Î.C.C.J., se referă la orice avocat care nu 
îndeplinește condițiile prevăzute de legea 51/1995, nu de avocați de la un UNBR 
sau alt UNBR, în condițiile în care sunt două UNBR în această țară. Realitatea nu 
trebuie neglijată și nici nu schimbă situația. Mai mult, Decizia Civilă nr. 27/2007 
nu a desființat UNBR din care fac parte și nici nu a scos în afara legii activitatea de 
avocat care o desfășor cu drept. Un titlu academic de doctor, este onorific și acordat 
de autoritățile competente pentru activitatea depusă, ce nu are legătură cu prezenta 
cauză ci doar cu mine petentul.
4  Art. 430 Cod procedură civilă. Art. 28 Cod Procedură Penală.
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La fila (13) ORDONANȚĂ Nr. 121/P/2015, din 12.03.2015, alte neadevăruri 
sunt inserate, cum că nu aș fi dobândit calitatea de avocat în condițiile Legii 51/1995, 
însă nu au găsit ce anume am încălcat (pentru că am dobândit calitatea de avocat 
conform Legii 51/1995). 

La fila (15), Dosar Nr. 11360/P/2014, ORDONANȚĂ din 16.02.2015, în 
antepenultimul alineat din pagina (1) este înserat (citez): ,,..de Negrea Florian...” Eu 
sunt N. F. (o fi vorba despre mine?!

La fila (16), Dosar Nr: 11360/P/2014, ORDONANȚĂ de clasare din 
06.04.2015,   în penultimul alineat din pagina (1),  este înserat citez: ,,de Negrea 
Florian” Eroare sau adevăr ?! 

Vă mulțumesc. Dr. av. N. F.”
La data de 21.10.2015 (22.10.2015), data poștei, a fost primită COMUNICARE 

MINUTA PENALĂ din data de 19.10.2015, pronunțată în Dosar Nr. 13157/281/2015, 
respectiv Copia dispozitivului încheierii nr. 191.

La data de 23.10.2015, a fost formulată și înregistrată de către petent în 
termen legal de trei zile (de la primirea Minutei), prin serviciu registratură a 
judecătoriei Ploiești, Contestație împotriva Încheierii nr.191, pronunțată în Dosar Nr. 
13157/281/2015, de JUDECĂTORIA PLOIEȘTI în DOSAR NR: 13157/281/2015 
cu termen: 15.10.2015. Citez : ”DOMNULE PREȘEDINTE subsemnatul dr. av. N. 
F. petent în Dosar Nr: 13157/281/2015, în termen legal formulez: 

CONTESTAȚIE5

Împotriva Încheierii nr. 191 pronunțate în Dosar NR. 13157/281/2015,  prin 
care solicit: 

- Desființarea ÎNCHEIERII nr.191 pronunțată în Dosar nr.13157/281/2015, 
întrucât aceasta este netemeinică;

- Să pronunțați o hotărâre nouă, prin care,  Pistolul marca ROHM, seria 
0749800, să fie predat unui armurier autorizat.

MOTIVE
La data de 10.11.2015, am primit ÎNCHEIEREA NR. 191 DIN 19.10.2015, 

motivată. La data de 22.10.2015, am primit doar minuta penală, respectiv copia 
dispozitivului încheierii nr. 191, din Dosar nr. 13157/281/2015. 

Încheierea o apreciez că este netemeinică și dată ,,la minut”, posibil să fi citit 
motivele pe care le-am scris și să fi creat mai mult, o antipatie față de cei care din 
cine știe care motive au ceva studii în țara asta. Spunea un psiholog că este bine să 
afirm că am doar zece clase și atunci este bine și voi fi apreciat. De nu i-am urmat 
sfatul, am fost sincer. 

Motivul de netemeinicie este dat de faptul că:
- Pe de o parte nu sunt infractor;

5  Conform MINUTEI ce se comunică (Copia dispozitivului încheierii nr. din Camera de Consiliu), se poate face 
contestație în termen de 3 zile de la comunicare. 
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- Pe de altă parte, sunt deja pedepsit luându-mi pistolul;
- O altă pedeapsă este faptul că mă păgubește de valoarea acestui pistol 1500 

lei (unamiecinsute);
- O a treia pedeapsă este că voi avea voie să iau alt permis de armă după mult 

timp: 
Este îndeobște cunoscut că nu am fost expropriat de bunul meu, ci sunt 

proprietar. 
Consider că sunt prea multe pedepse și nedrepte, chiar dacă judecătorul de 

cameră preliminară a apreciat așa, întrucât nu are o vechime mare în muncă și nici 
experiență de viață, ci este un om care în opinia mea a apreciat eronat puterea ce i-a 
conferit-o funcția. În timp va vedea altfel puterea ce o are.

Voi relua și motivele ce le-am inserat domniei sale, așa încât veți aprecia 
mai corect atât cererea mea, cât și conținutul Încheierii nr. 191 pronunțată în Dosar 
nr.13157/281/2015. Le pun cu un scris înclinat, pentru a fi evidente.

,,Față de solicitarea de a se dispune confiscarea pistolului cu bile de cauciuc, 
marca ROHM, seria 0749800, vă solicit respingerea acestei solicitări, urmând ca 
pistolul să fie predat unui armurier autorizat, urmând ca eu să intru în posesia 
acestuia la momentul când voi reobține un permis valabil pentru această armă de 
autoapărare.  

În fapt, sunt proprietar al pistolului cu bile de cauciuc, marca ROHM, seria 
0749800, pe care l-am cumpărat în mod cu totul legal. Faptul că din culpă nu am 
vizat permisul de armă, nu constituie un pericol, iar legea nu dispune obligarea 
la confiscarea specială. Art. 112 alin. 1 lit. f, c.pen.consider că nu trebuie aplicat 
restrictiv, întrucât legea permite ca o armă să fie în custodia unui armurier autorizat 
până la obținerea unui permis de armă valabil. 

La fila 5, reprezentată de ORDONANȚĂ de clasare Dosar nr: 11360/P/2014 
din 06.04.2014, penultimul alineat apare citez ,,...la acea dată de Negrea Florian..” 
eu mă numesc N. F.

În ,,REFERAT cu propunere de declinare a competenței” Nr. 11360/P/2014, 
din 11.02.2015, este înscris la alineatul 4, citez: ,,...născut la data de 13.01.1962 în 
Ploiești, județul Prahova,...” eronat dacă scrie despre mine, întrucât sunt născut la 
data de 13.05.1962 în localitatea X….., județul P…..

La fila (12), ORDONANȚĂ Nr.2148/II/4/2015 din 20.03.2015, înregistrat la 
Ministerul Public Parchetul de pe Lângă Judecătoria Ploiești, Nr. 11360/P/2014, 
din 25.03.2015, sunt înscrise eronat date și fapte care distorsionează realitatea 
juridică. Voi menționa doar realitatea, judecătorul cauzei  urmând a se pronunța. În 
conformitate cu art. 1 alin. 2 din Legea nr. 51 din 1995, sunt avocat înscris în tabloul 
baroului din care fac parte, barou component al UNBR din România. Modificarea 
conform căreia,  ”constituirea și funcționarea de barouri în afara UNBR sunt 
interzise sub sancțiunea nulității de drept a acestor acte” a fost introdusă odată 
cu modificarea legii nr.51/1995, respectiv în anul 2004, după ce UNBR din care 
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fac parte era deja constituit. Legea civilă nu retroactivează, astfel încât susținerile 
din Ordonanță sunt cel puțin eronate. Membrii baroului din care fac parte și prin 
urmare și eu, exercit cu drept profesia de avocat. A se vedea în acest sens Decizia 
Penală Nr: Nr. 879 din 2013, pronunțată de Curtea de Apel Ploiești în Dosar Nr: 
1796/331/2012; Sentința Civilă Nr. 1534/09.10.2013, pronunțată de Judecătoria 
Vălenii de Munte în Dosar Nr: 1544/331/2013, ambele hotărâri sunt definitive și 
așa cum este îndeobște cunoscut, se bucură de autoritate de lucru judecat. 

UNBR (Bota sau Constituțional) a fost înființat în 2004, înainte de modificarea 
Legii 51/1995, prin hotărâre judecătorească, iar denumirile UAR, UNBR, au fost 
înregistrate la OSIM. Nu se poate spune că drepturile dobândite printr-o hotărâre 
judecătorească sunt lipsite de legitimitate, motivat doar că UNBR (Constituțional) 
s-a suprapus pe UNBR (Tradițional). A se vedea Decizia NR: 1326/A din 19.12.2014, 
pronunțată de Tribunalului  București în Dosar NR: 54430/299/2012. Decizia nr.15 
pronunțată de Î.C.C.J. în dosarul nr.10/2015, va lămuri situația, după publicarea în 
Monitorul Oficial al României. 

Decizia Civilă nr. 27/2007, a Î.C.C.J6., se referă la orice avocat care nu 
îndeplinește condițiile prevăzute de legea 51/1995, nu de avocați de la un UNBR 
sau alt UNBR, în condițiile în care sunt două UNBR în această țară. Realitatea nu 
trebuie neglijată și nici nu schimbă situația. Mai mult, Decizia Civilă nr. 27/2007, 
nu a desființat UNBR din care fac parte și nici nu a scos în afara legii activitatea de 
avocat care o desfășor cu drept. Un titlu academic de doctor, este onorific și acordat 
de autoritățile competente pentru activitatea depusă, ce nu are legătură cu prezenta 
cauză ci doar cu mine petentul.

La fila (13) ORDONANȚĂ Nr. 121/P/2015, din 12.03.2015, alte neadevăruri 
sunt inserate, cum că nu aș fi dobândit calitatea de avocat în condițiile Legii 51/1995, 
însă nu au găsit ce anume am încălcat (pentru că am dobândit calitatea de avocat 
conform Legii 51/1995). 

La fila (15), Dosar Nr. 11360/P/2014, ORDONANȚĂ din 16.02.2015, în 
antepenultimul alineat din pagina (1) este înserat citez: ,,..de Negrea Florian...” Eu 
sunt N….F….. (o fi vorba despre mine?!

La fila (16), Dosar Nr: 11360/P/2014, ORDONANȚĂ de clasare din 
06.04.2015,   în penultimul alineat din pagina (1),  este înserat citez: ,,..de Negrea 
Florian...” Eroare sau adevăr ?!”

Față de toate aceste motive, vă solicit admiterea cererii mele, să desființați 
Încheierea nr.191 pronunțată în Dosar nr.13157/281/2015 și să pronunțați o hotărâre 
nouă, prin care,  Pistolul marca ROHM, seria 0749800, să fie predat unui armurier 
autorizat, în vederea ridicării de către mine a acestei arme la momentul când voi avea 
un permis de armă valabil, ori să fie valorificat prin vânzare și cuantumul prețului 
rezultat să îmi revină în calitatea mea de proprietar.

Depun odată cu prezenta copie după COMUNICARE și Încheierea atacată, 
6  Recurs În Interesul Legii, pronunțat de Î.C.C.J. la data de 16.01.2007.
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cu mențiunea ,,conform cu originalul”. Vă mulțumesc. Dr. av. N. F.”

La data de 09.11.2015, data poștei,  a fost primită Încheierea nr. 191 Ședință 
camera de consiliu din data de 19.10.2015 judecător.. grefier.., Ministerul Public a 
fost reprezentat de ... din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Ploiești. 

La data de 11.11.2015, a fost formulată și înregistrată prin serviciul registratură 
în termen legal de trei zile, Contestație împotriva încheierii7 nr. 191 pronunțată în 
Ședință camera de consiliu din data de 19.10.2015, de către Judecătoria Ploiești 
în DOSAR NR: 13157/281/2015 cu termen: 15.10.2015. Citez : ”DOMNULE 
PREȘEDINTE subsemnatul dr. av. N. F., petent în Dosar Nr: 13157/281/2015, în 
termen legal formulez: CONTESTAȚIE împotriva Încheierii nr. 191 pronunțate în 
Dosar NR. 13157/281/2015,  prin care solicit: 

- Desființarea ÎNCHEIERII nr.191 pronunțată în Dosar nr.13157/281/2015 
întrucât aceasta este netemeinică;

- Să pronunțați o hotărâre nouă, prin care,  Pistolul marca ROHM, seria 
0749800, să fie predat unui armurier autorizat.

MOTIVE
La data de 10.11.2015, am primit ÎNCHEIEREA NR. 191 DIN 19.10.2015, 

motivată. La data de 22.10.2015, am primit doar minuta penală, respectiv copia 
dispozitivului încheierii nr. 191, din Dosar nr. 13157/281/2015. 

Fiind și motivată, înțeleg să critic și motivele care au dus la admiterea 
propunerii Parchetului de pe lângă judecătoria Ploiești. 

Vă precizez, domnule președinte, că motivarea Încheierii este total eronată, 
prezintă acte și fapte care nu mă privesc, dar pe care se sprijină soluția judecătorului 
fondului. 

Mai concret, se face referire la citez: ,,Prin ordonanța din 23.04.2015 s-a 
dispus clasarea cauzei, având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de falsificare de 
monedă , prevăzute de art. 310 alin. 1 C. Pen. și punere în circulație de monedă 
falsificată, prevăzută de art. 313, alin 1 C. Pen cu aplicarea art. 5 C.pen, întrucât a 
intervenit prescripția”. Nimic mai fals și mai neadevărat decât aceste afirmații. Nici 
vorbă despre asemenea acte și fapte care să privească persoana mea. 

Să înțeleg că CINEVA dorește distrugerea morală a mea ?! NU pot să cred 
că și dreptul se strâmbă în țara asta. Lați măsuri domnule judecător președinte  al 
cauzei și obligați pe cei care aduc asemenea afirmații mincinoase să vă prezinte pe 
ce anume se bazează asemenea aspecte.

Reiterez ceea ce am redactat deja în prima mea contestație, depusă la data de 
23 octombrie 2015.

Încheierea o apreciez că este netemeinică și dată ,,la minut”, posibil să fi citit 
motivele pe care le-am scris și să fi creat mai mult, o antipatie față de cei care din 
7  Dreptul de a depune Contestația se exercită în termen de trei zile de la comunicarea Încheierii atacate.
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cine știe care motive au ceva studii în țara asta. Spunea un psiholog că este bine să 
afirm că am doar zece clase și atunci este bine și voi fi apreciat. De nu i-am urmat 
sfatul, am fost sincer. 

Motivul de netemeinicie este dat de faptul că:
- Pe de o parte nu sunt infractor ;
- Pe de altă parte, sunt deja pedepsit luându-mi pistolul ;
- O altă pedeapsă este faptul că mă păgubește de valoarea acestui pistol 1500 

lei (unamiecinsute) ;
- O a treia pedeapsă este că voi avea voie să iau alt permis de armă după mult 

timp ;
- Este îndeobște cunoscut că nu am fost expropriat de bunul meu, ci sunt 

proprietar. 
Consider că sunt prea multe pedepse și nedrepte, chiar dacă judecătorul de 

cameră preliminară a apreciat așa, întrucât nu are o vechime mare în muncă și nici 
experiență de viață, ci este un om care în opinia mea a apreciat eronat puterea ce i-a 
conferit-o funcția. În timp va vedea altfel puterea ce o are.

Voi relua și motivele ce le-am inserat domniei sale, așa încât veți aprecia 
mai corect atât cererea mea, cât și conținutul Încheierii nr. 191 pronunțată în Dosar 
nr.13157/281/2015. Le pun cu un scris înclinat, pentru a fi evidente.

,,Față de solicitarea de a se dispune confiscarea pistolului cu bile de cauciuc, 
marca ROHM, seria 0749800, vă solicit respingerea acestei solicitări, urmând ca 
pistolul să fie predat unui armurier autorizat, urmând ca eu să intru în posesia 
acestuia la momentul când voi reobține un permis valabil pentru această armă de 
autoapărare.  

În fapt, sunt proprietar al pistolului cu bile de cauciuc, marca ROHM, seria 
0749800, pe care l-am cumpărat în mod cu totul legal. Faptul că din culpă nu am 
vizat permisul de armă, nu constituie un pericol, iar legea nu dispune obligarea 
la confiscarea specială. Art. 112 alin. 1 lit. f, c.pen.consider că nu trebuie aplicat 
restrictiv, întrucât legea permite ca o armă să fie în custodia unui armurier autorizat 
până la obținerea unui permis de armă valabil. 

La fila 5, reprezentată de ORDONANȚĂ de clasare Dosar nr: 11360/P/2014 
din 06.04.2014, penultimul alineat apare citez ,,...la acea dată de Negrea Florian..” 
eu mă numesc Neagu Florin.

În ,,REFERAT cu propunere de declinare a competenței” Nr. 11360/P/2014, 
din 11.02.2015, este înscris la alineatul 4, citez: ,,...născut la data de 13.01.1962 în 
Poliești, județul Prahova,...” eronat dacă scrie despre mine, întrucât sunt născut la 
data de 13.05.1962 în localitatea Slănic, județul Prahova.

La fila (12), ORDONANȚĂ Nr.2148/II/4/2015 din 20.03.2015, înregistrat la 
Ministerul Public Parchetul de pe Lângă Judecătoria Ploiești, Nr. 11360/P/2014, 
din 25.03.2015, sunt înscrise eronat date și fapte care distorsionează realitatea 
juridică. Voi menționa doar realitatea, judecătorul cauzei  urmând a se pronunța. În 
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conformitate cu art. 1 alin. 2 din Legea nr. 51 din 1995, sunt avocat înscris în tabloul 
baroului din care fac parte, barou component al UNBR din România. Modificarea 
conform căreia,  ”constituirea și funcționarea de barouri în afara UNBR sunt 
interzise sub sancțiunea nulității de drept a acestor acte” a fost introdusă odata 
cu modificarea legii nr.51/1995, repectiv în anul 2004, după ce UNBR din care fac 
parte era deja constituit. Legea civilă nu retroactivează, astfel încât susținerile 
din Ordonanță sunt cel puțin eronate. Membrii baroului din care fac parte și prin 
urmare și eu, exercit cu drept profesia de avocat. A se vedea în acest sens Decizia 
Penală Nr: Nr. 879 din 2013, pronunțată de Curtea de Apel Ploiești în Dosar Nr: 
1796/331/2012; Sentința Civilă Nr. 1534/09.10.2013, pronunțată de Judecătoria 
Vălenii de Munte în Dosar Nr: 1544/331/2013, ambele hotărâri sunt definitive și 
așa cum este îndeobște cunoscut, se bucură de autoritate de lucru judecat. 

UNBR (Bota sau Constituțional) a fost înființat în 2004, înainte de modificarea 
Legii 51/1995, prin hotărâre judecătorească, iar denumirile UAR, UNBR, au fost 
înregistrate la OSIM. Nu se poate spune că drepturile dobândite printr-o hotărâre 
judecătorească sunt lipsite de legitimitate, motivat doar că UNBR (Constituțional) 
s-a suprapus pe UNBR (Tradițional). A se vedea Decizia NR: 1326/A din 19.12.2014, 
pronunțată de Tribunalului  București în Dosar NR: 54430/299/2012. Decizia nr.15 
pronunțată de Î.C.C.J.8 în dosarul nr.10/2015, va lămuri situația, după publicarea 
în Monitorul Oficial al României. (a fost publicată Decizia în Monitorul Oficial al 
României partea I nr:816/03.11.2015).

Decizia Civilă nr. 27/2007, a Î.C.C.J., se referă la orice avocat care nu 
îndeplinește condițiile prevăzute de legea 51/1995, nu de avocați de la un UNBR 
sau alt UNBR, în condițiile în care sunt două UNBR în această țară. Realitatea nu 
trebuie neglijată și nici nu schimbă situația. Mai mult, Decizia Civilă nr. 27/2007, 
nu a desființat UNBR din care fac parte și nici nu a scos în afara legii activitatea de 
avocat care o desfășor cu drept. Un titlu academic de doctor, este onorific și acordat 
de autoritățile competente pentru activitatea depusă, ce nu are legătură cu prezenta 
cauză ci doar cu mine petentul.

La fila (13) ORDONANȚĂ Nr. 121/P/2015, din 12.03.2015, alte neadevăruri 
sunt inserate, cum că nu aș fi dobândit calitatea de avocat în condițiile Legii 51/1995, 
însă nu au găsit ce anume am încălcat (pentru că am dobândit calitatea de avocat 
conform Legii 51/1995). 

La fila (15), Dosar Nr. 11360/P/2014, ORDONANȚĂ din 16.02.2015, în 
antepenultimul alineat din pagina (1) este înserat citez: ,,..de Negrea Florian...” Eu 
sunt Neagu Florin (o fi vorba despre mine?!

La fila (16), Dosar Nr: 11360/P/2014, ORDONANȚĂ de clasare din 
06.04.2015,   în penultimul alineat din pagina (1),  este înserat citez: ,,..de Negrea 
Florian...” Eroare sau adevăr ?!”

Față de toate aceste motive, vă solicit admiterea cererii mele, să desființați 
8  Recurs În Interesul Legii.
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Încheiereaea nr.191 pronunțată în Dosar nr.13157/281/2015 și să pronunțați o 
hotărâre nouă, prin care,  Pistolul marca ROHM, seria 0749800, să fie predat unui 
armurier autorizat, în vederea ridicării de către mine a acestei arme la momentul când 
voi avea un permis de armă valabil, ori să fie valorificat prin vânzare și cuantumul 
prețului rezultat să îmi revină în calitatea mea de proprietar.

Depun odată cu prezenta copie după COMUNICARE și Încheierea atacată, 
plicul cu care a sosit cu data de primire, toate cu mențiunea ,,conform cu originalul”, 
în dublu exemplar, pentru instanță și pentru comunicare. Vă mulțumesc.  Dr. av. 
N.F.”

La data de 16.11.2015 (17.11.2015) a fost primită citația emisă de Tribunalul 
Prahova, la data de 11.11.2015, prin care se aducea la cunoștință contestatorului 
termenul de judecată, respectiv 26 noiembrie 2015,  pentru cauza Dosar Nr: 
13157/281/2015, având ca obiect ”confiscare specială art. 315 lit. c. NCPP”.

Pentru termenul din 26 noiembrie 2015, contestatorul a formulat următoarele 
citez: ”TRIBUNALUL PRAHOVA DOSAR NR: 13157/281/2015Termen: 
26.11.2015, DOMNULE PREȘEDINTE, subsemnatul dr.av. N. F., petent în Dosar 
Nr: 13157/281/2015,  formulez URMĂTOARELE: RESPECTUOS VĂ solicit: 

Lăsarea cauzei la ultima strigare, în cazul în care nu ajung, respectuos vă 
solicit judecarea în lipsă la acest termen.

PE CALE DE EXCEPȚIE
- Sesizarea Curții Constituționale, privind neconstituționalitatea art. 112 

alin. 1, lit. (f), c.pen.; 
- Desființarea ÎNCHEIERII nr.191 pronunțată în Dosar nr. 13157/281/2015;
- Să pronunțați o hotărâre nouă, prin care,  Pistolul marca ROHM, seria 

0749800, să fie predat unui armurier autorizat;
- Înlăturarea din motivarea ÎNCHEIERII nr.191/19.10.2015, a           

antepenultimului alineat din pagina 1, citez: ,,Prin Ordonanța din 23.04.2015, s-a 
dispus clasarea cauzei, având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de falsificare de 
monedă , prevăzute de art. 310 alin. 1 C. Pen. și punere în circulație de monedă 
falsificată, prev de art. 313, alin 1 C. Pen cu aplicarea art. 5 C.pen, întrucât a 
intervenit prescripția”.

MOTIVE
Înțeleg să critic și motivele care au dus la admiterea propunerii Parchetului de 

pe lângă judecătoria Ploiești. 
Solicit sesizarea Curții Constituționale,  în temeiul Legii 47/19929, art. 11, 

alin.1, lit. d, coroborat cu art. 29 alin. 2, din Legea 47/1992. În sensul că nu este 
constituțională confiscarea specială în situația în care nu sunt îndeplinite prevederile 
art. 107 c.pen. în vederea aplicării art. 112 alin.1, lit. (f) c.pen., coroborată cu art. 
9  Legea nr: 47/1992, privind organizarea și funcționarea Curții Constituționale.
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549 ind 1, c.pr.pen, respectiv confiscarea unui ,,bun”, în cazul în care nu este vorba 
despre  stare de pericol, ori vreo preîntâmpinare a săvârșirii vreunei fapte 
prevăzută de legea penală. 

În opinia mea, art. 112 alin.1, lit. (f) c.pen. ar trebui aplicată pentru a fi 
constituțional, doar în situația când sunt îndeplinite și condițiile unei potențiale stări 
de pericol ori fiind în strânsă legătură cu art. 112 c.pen. alin. 1-6.  Simpla mențiune 
din art. 112 c.pen.lit. (f),  duce la încălcarea Constituției, respectiv la încălcarea art. 
44 din Constituția României. Nu există nici o mențiune, privitoare la vreo probă care 
ar duce la vreo stare de pericol, prin faptul că permisul meu nefiind vizat, eu mă 
transform într-un „pericol” , nici vorbă despre așa ceva, care ar duce la vreo stare de 
pericol ori preîntâmpinarea săvârșirii vreunei fapte prevăzute de legea penală.

Așa cum este aplicat art. 112 alin.1, lit (f) c.pen., duce la abuzuri, încălcări 
ale constituției, fiind împotriva patrimoniului cetățeanului(lor) ce pot fi în această 
situație. 

Vă precizez domnule președinte, că motivarea Încheierii atacate este total 
eronată, prezintă acte și fapte care nu mă privesc, dar pe care se sprijină soluția 
judecătorului fondului. 

Solicit respectuos să observați că solicitarea mea, privind predarea  unui 
armurier autorizat a Pistolului marca ROHM, seria 0749800, se sprijină pe atacarea 
Încheierii nr. 119/19.10.2015, încheiere care este motivată superficial, ajungând la 
pronunțarea unei soluții netemeinice și nelegale. 

Concret, eu afirm faptul că art. 549 ind 1, c.pr.pen, alin. 3, lit. (b), este 
incorect aplicat în cazul meu  (cazul de față), întrucât art. 112 c.pen. alin. 1, lit. 
(f), indică bunurile supuse confiscării speciale, respectiv ,,bunurile a căror deținere 
este interzisă de legea penală” și pare că se încadrează, însă în realitate trebuie să 
coroborăm cu art. 107 alin. 1 c.pen., care indică ,,scopul măsurilor de siguranță” și 
anume  (1) Măsurile de siguranță au ca scop înlăturarea unei stări de pericol și 
preîntâmpinarea săvârșirii faptelor prevăzute de legea penală. Vă rog să observați 
că nici vorbă despre vreo stare de pericol, ori vreo preîntâmpinare a săvârșirii 
vreunei fapte prevăzută de legea penală. Inexistentă această situație în cazul 
concret dedus judecății. (2) Măsurile de siguranță se iau față de persoana care a 
comis o faptă prevăzută de legea penală, nejustificată. (3) Măsurile de siguranță se 
pot lua și în situația în care făptuitorului nu i se aplică o pedeapsă.

Nici nu se poate pune problema că un om, ofițer la bază, cu ani mulți de 
antrenament, de trageri cu armament diversificat, ar deveni un potențial pericol 
așa cum se afirmă prin încheierea atacată. Mai mult, este vorba despre o armă de 
autoapărare, prevăzută cu bile de cauciuc, nu o armă de război cu muniție letală, 
culpa este motivată de lipsa vizei (ștampilei) de prelungire a perioadei de valabilitate 
a permisului de armă seria B, nr. 013654, eliberat de I.P.J. Prahova.

Fapta constatată este ,,nedepunerea armei și a muniției la un armurier autorizat 
în termen de 10 zile de la expirarea perioadei de valabilitate a permisului de armă”. 
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Respectiv deținerea armei în mod nelegal (din motivele de mai sus, respectiv lipsa 
vizei pe permisul de armă). Legea veche a fost schimbată, iar legea nouă nu prevede 
și o înștiințare prealabilă a deținătorilor de arme neletale, de către cei cu atribuțiuni 
în domeniu. 

Această armă a fost cumpărată după ce am obținut aprobare și am   deținut-o 
legal, iar la momentul predării acestei arme era ținută în condiții de siguranță, nici eu 
nu o purtam. Simpla neglijență, nu poate duce și nu trebuie să ducă la confiscare, ar 
fi afectat patrimoniul meu, contrar constituției.

Ultimul capăt de cerere, respectiv înlăturarea din motivarea ÎNCHEIERII 
nr.191/19.10.2015 a   antepenultimului alineat din pagina 1, îl solicit întrucât, la 
concret, se face referire la citez: ,,Prin ordonanța din 23.04.2015 s-a dispus clasarea 
cauzei, având ca obiect săvârșirea infracțiunilor de falsificare de monedă , prevăzute 
de art. 310 alin. 1 C. Pen. și punere în circulație de monedă falsificată, prev de art. 
313, alin 1 C. Pen cu aplicarea art. 5 C.pen, întrucât a intervenit prescripția”. Nimic 
mai fals și mai neadevărat decât aceste afirmații. Nici vorbă despre asemenea acte și 
fapte care să privească persoana mea. 

Pentru toate aceste motive vă solicit admiterea cererii mele, așa cum am 
formulat-o.

Depun prezenta în dublu exemplar, pentru instanță și pentru comunicare. Vă 
mulțumesc. Dr. av. N. F.”

La data de 26 noiembrie 2015, la strigarea cauzei, a răspuns prezent și 
personal contestatorul și reprezentantul Parchetului. Judecătorul cauzei a dat 
cuvântul contestatorului care a solicitat Sesizarea Curții Constituționale, privind 
neconstituționalitatea art. 112 alin. 1, lit. (f), c.pen.  

Judecătorul cauzei a dat cuvântul pe excepție procurorului, acesta a solicitat 
instanței de judecată acordarea unui termen în vederea pregătirii apărării față de 
excepția invocată de contestator. 

Președintele instanței a întrebat pe contestator dacă se opune solicitării 
reprezentantului Parchetului, contestatorul a afirmat că nu se opune și că este normal 
între specialiști să fie acordat un termen de judecată. Instanța în aceste condiții a 
acordat termen de judecată la data de 17 decembrie 2015, pentru când părțile au 
termen în cunoștință.

Cred că se impune sesizarea Curții Constituționale întrucât art. 44 alin 9 din 
Constituția României indică ce exactitate faptul că citez: ”Bunurile destinate, folosite 
sau rezultate din infracțiuni ori contravenții pot fi confiscate numai în condițiile 
legii.”, ceea ce face inaplicabil art. 112 alin 1 lit. (f) din codul penal deoarece se 
încalcă Constituția României, prin adăugarea la legea de bază, respectiv de a adăuga 
și ,,bunurile a căror deținere este interzisă de legea penală”.  

La Tribunalul Prahova, la termenul de judecată din 17.12.2015, în cadrul 
judecării dosarului nr: 13157/281/2015, contestatorul a formulat următoarele, citez: 
”Subsemnatul dr. N. F., petent în Dosar Nr: 13157/281/2015,  cu termen de judecată 
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la data de 17.12.2015, formulez:  

CONCLUZII SCRISE PRIVIND SESIZAREA CURȚII CONSTITUȚIONALE

Pe scurt, consider neconstituțional art. 112 alin 1 lit f cod penal, în condițiile 
în care cetățeanul (cetățenii) aflat în situația în care:  au obținut arma și muniția 
în mod legal, au deținut-o legal, nu a săvârșit vreo infracțiune, nu a săvârșit nici 
vreo contravenție iar arma și muniția nu au fost destinate, folosite sau rezultate 
din infracțiuni ori contravenții și li se diminuează patrimoniul cu valoarea armei 
confiscată și li se interzice de a reprimi vreodată arma și muniția sau contravaloarea 
acestora. Se încalcă art. 44 alin 9 din Constituția României. Nu sunt îndeplinite nici 
condițiile art. 107 cod penal întrucât lipsește ,,starea de pericol și preîntâmpinarea 
săvârșirii faptelor prevăzute de legea penală”. 

În speța de față, aceste elemente au fost confirmate de acte și fapte prin care 
s-a dispus ,,Clasarea cauzei, cu privire la săvârșirea infracțiunii de nerespectare a 
regimului armelor și munițiilor, prevăzute de art. 342 alin.6 c.pen.” 

Art. 112 alin 1 lit f cod penal poate fi constituțional în situația când: cetățeanului 
îi este dată arma la o dată ulterioară când va avea permis de armă valabil sau în 
situația în care primește contravaloarea acesteia, dacă cetățeanul (cetățenii) aflat 
în situația în care au obținut arma și muniția în mod legal, au deținut-o legal, nu a 
săvârșit vreo infracțiune, nu a săvârșit nici vreo contravenție iar arma și muniția 
nu au fost destinate, folosite sau rezultate din infracțiuni ori contravenții. Nu li 
se diminuează patrimoniul cu valoarea armei confiscată și nu li se interzice de a 
reprimi vreodată arma și muniția sau contravaloarea acestora.  

Art. 112 alin 1 lit. f cod penal poate fi constituțional în situația în care persoana: 
a obținut și deținut bunurile în mod nelegal, sunt destinate, folosite sau rezultate din 
infracțiuni ori contravenții.  

Or, în condițiile în care cetățeanul a cumpărat în mod legal arma și muniția, 
a deținut-o legal, nu a săvârșit vreo infracțiune, nu a săvârșit nici vreo contravenție 
iar arma și muniția nu au fost destinate, folosite sau rezultate din infracțiuni ori 
contravenții. Nu este constituțional să îi (le) fie diminuat patrimoniul (dreptul de 
proprietate), se încalcă art. 44 din Constituția României.

Lipsa vizei pe un permis de armă nu transformă o persoană în infractor sau 
pericol și nici nu determină respectiva persoană să săvârșească fapte prevăzute de 
legea penală, viza fiind doar o normă (dispoziție) administrativă. 

Faptul că legea nu prevede o procedură de înștiințare a persoanelor, prin 
care să le fie adus la cunoștință faptul că urmează să le expire viza de pe per-
misul de armă, transformă instituția poliție, care trebuie să fie de prevenire, 
îndrumare și control  într-o instituție de întocmire a unor dosare penale, 
care vor fi soluționate cu clasarea sau neînceperea urmăririi penale. 

Serviciul Arme, Explozivi și Substanțe Periculoase al IPJ (al oricărui județ), 
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are evidența deținătorilor  de arme, nu are atribuții de somații sau notificare a 
acestor persoane (așa cum oricare altă instituție are respectiv Electrica, Apă, 
Impozite și taxe etc.), are doar o stare de pasivitate și nu face altceva decât să 
trimită spre soluționare multe dosare (cauze) colegilor de la secții sau parchet 
(funcție de persoană), iar aceste secții sau parchete au deja exagerat de multe 
cauze spre soluționare. Acest serviciu devine un vânător de persoane care din 
culpă (eroare) nu au vizat permisul ori nu au depus arma și muniția (în cazul 
de față). 

Acestea sunt motivele de neconstituționalitate a art. 112 alin 1 lit. f cod pe-
nal, invocate și pe cale de consecință respectuos vă solicit admiterea cererii mele, 
respectiv: Sesizarea Curții Constituționale, privind neconstituționalitatea 
art. 112 alin. 1, lit. (f), c. pen. în raport cu art. 44 alin 9 din Constituția Româ-
niei, urmând calea procedurală și procesuală prin care Curtea Constituțională 
să se pronunțe.

Depun prezenta în dublu exemplar, pentru instanță și pentru comunicare.
Vă mulțumesc.                                                 Dr. N. F.”

La data de 26.11.2015, instanța de judecată a rămas în pronunțare, apoi a amânat 
pronunțarea succesiv la data de  17.12.2015, apoi la 30.12.2015, iar la 14.01.2016, 
instanța a pronunțat, hotărârea, la ora estimata: 9:00 Complet: 4CPF+EC-AP, Tip 
solutie:  

Solutia pe scurt: Respinge contestaţia formulată de petentul NEAGU FLORIN 
împotriva încheierii nr.191/19.10.2015 pronunţată de judecătorul de cameră 
preliminară din cadrul Judecătoriei Ploieşti, ca fiind nefondată. Admite cererea de 
sesizare a Curţii Constituţionale a României, formulată de petentul Neagu Florin. 
Sesizează Curtea Constituțională a României, în vederea soluţionării excepţiei de 
neconstituţionalitate a dispoziţiilor art.112 alin.1 lit. f Cod penal. În baza art.275 
alin.2 Cod proc. penală, obligă contestatorul la plata sumei de 100 lei cu titlu de 
cheltuieli judiciare avansate de către stat. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, 
azi,14.01.2016. Document: Încheiere finală (dezinvestire)  15/2016  14.01.2016.
Curtea Constituțională Română, în 23 noiembrie 2016, a fixat termen de judecată 
pentru excepția invocată, la termen au fost conexate două dosare ce aveau același 
obiect. După dezbaterile ce au avut loc în sala de ședințe, curtea a rămas în pronunțare. 
Ulterior, Curtea Constituțională a României, a respins excepția invocată. 

  
Concluzii 

Chiar dacă petentul și-a realizat doar parțial drepturile, consider că este un pas 
important pentru toți cetățenii. Respectiv s-a constatat faptul că petentul nu a săvârșit 
infracțiuni, mai mult, doar prin trecerea timpului nimeni nu poate deveni infractor. 
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Lipsa vizei (ștampilei) de prelungire a perioadei de valabilitate a permisului de armă, 
nu transformă o persoană în infractor. 

Instanțele de judecată au hotărât clasarea cauzei așa cum poliția și parchetul au 
propus. Mai mult, prin inserarea unor fraze ce nu aveau nimic comun cu activitatea 
petentului, acesta a solicitat înlăturarea din motivarea unei încheieri, a unui alineat, 
ce cuprindea săvârșirea unor infracțiuni prevăzute de art. 310 alin. 1 C. Pen. și art. 
313, alin 1 C. Pen cu aplicarea art. 5 C. pen, întrucât a intervenit prescripția. Petentul 
a afirmat că nimic mai fals și mai neadevărat decât aceste afirmații. Nici vorbă despre 
asemenea acte și fapte care să privească persoana sa. Personal cred că a fost un rest 
de la o hotărâre mai veche pe pagina redactată de grefier. 

Ceea ce mă surprinde este poziția și motivarea procurorului de la Curtea 
Constituțională a României, care, având cuvântul pe fondul admiterii sau respingerii 
excepției, a invocat citez: „Onorată Curte, domnule președinte, vă rog să respingeți 
excepția, întrucât prin art.112 alin. 1, C. pen. a fost completată Constituția României !” 
Petentul a solicitat cuvântul în replică, arătând faptul că există Curtea Constituțională 
a României, tocmai pentru a nu permite nimănui completarea Constituției decât în 
cazuri strict limitate de lege, Codul Penal nu poate completa Constituția României. 
Excepția a fost respinsă de Curtea Constituțională. 
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Elena Adelina TĂNASIE1

Abstract 

Pedepsele privative de libertate continua să ocupe și astăzi primul 
loc în scara pedepselor în legislațiile diferitelor țări, având o funcție 
represivă și o vocație preventivă. Legislațiile au creat trei tipuri de pedepse 
privative de libertate, corespunzând celor trei categorii de infracțiuni 
(crima, delictele și contravențiile); primul tip l-au constituit pedepsele 
criminale, subdivizate, la rândul lor, după gravitatea faptelor, în muncă 
silnică pe viață, pe timp limitat și temnița grea; al doilea tip l-a constituit 
închisoarea corecțională și al treilea închisoarea polițienească. Acestor trei 
categorii e pedepse le corespundeau locuri de deținere deosebite și regimuri 
disciplinare proprii. La baza categoriilor de pedepse amintite a stat ideea 
preconcepută a existenței unor categorii diferite de delincvenți, în funcție 
de gravitatea infracțiunilor comise, față de care trebuie să se acționeze 
diferit. Pedeapsa privativă de libertate rămâne, totuși, o pedeapsă de bază 
în represiunea penală în toate țările, cu unele modificări ce au apărut în 
sistemul de încarcerare modern, în special privind modul de executare 
a diferitelor categorii de pedepse privative de libertate. S-a constatat că 
diversificarea regimului de executare în funcție de categoriile de pedepse 
prevăzute de lege este artificială. Soluțiile diferite ce se impun în perioada 
executării pedepsei sunt determinate de tratamentul penitenciar, întrucât 
problema reeducării condamnaților variază în funcție de fiecare condamnat 
în parte, căruia trebuie să i se adecveze un  tratament propriu, apt a-i 
corecta conduita, în vederea reinserției sociale.

Cuvinte-cheie: pedepse privative de libertate, Cod penal, procedură 
penală, infracțiune, sistem de încarcerare.

1  Agent de poliție penitenciară

PEDEAPSA CU ÎNCHISOAREA ÎN 
DREPTUL PENAL ROMÂN

THE CLAIM WITH THE CLOSURE IN 
ROMANIAN CRIMINAL LAW
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Abstract 

The sentences of deprivation of liberty continued to occupy the first 
place today in the scale of the penalties in the laws of the different countries, 
having a repressive function and a preventive vocation. Legislations have 
created three types of penalties, which correspond to the three categories 
of crimes (crime, crime and contraventions); the first type was the criminal 
punishments, subdivided, in their turn, according to the seriousness of the 
facts, in forced labor for life, for a limited time and the heavy prison; the 
second type was the correctional prison and the third police prison. To these 
three categories, punishments corresponded to special places of detention 
and their own disciplinary regimes. The preconceived idea of   the existence 
of different categories of offenders, based on the seriousness of the crimes 
committed, against which they have to act differently, was the basis of the 
mentioned categories of punishments.

The custodial sentence, however, remains a basic punishment in criminal 
repression in all countries, with some changes occurring in the modern prison 
system, especially regarding the execution of the different categories of 
custodial sentences. It was found that the diversification of the enforcement 
regime according to the categories of punishments provided by the law is 
artificial. The different solutions that are required during the execution of the 
sentence are determined by the penitentiary treatment, since the problem of the 
re-education of the convicts varies according to each individual respondent, to 
whom he must have his own treatment, capable of correcting his behavior, for 
the social reintegration.

Keywords: prison sentences; Criminal Code; criminal procedure; crime,;
prison system;

Pedepsele privative de libertate au renăscut ca sancțiuni penale sub influența 
reformei penale inaugurate de Cezare Beccaria2. Acest tip de pedeapsă a 

început a fi considerate ca sancțiunea ce prezintă cele mai mari avantaje, întrucât prin 
ea se înlătură caracterul inuman al pedepselor corporale aplicabile până atunci. Pe 
de altă parte, aplicarea ei va avea nu numai o funcție de constrângere, nu numai un 
caracter obiectiv, ci și de utilitate socială.

Pedepsele privative de libertate continua să ocupe și astăzi primul loc 
în scara pedepselor în legislațiile diferitelor țări, având o funcție represivă și o 
vocație preventivă. Legislațiile au creat trei tipuri de pedepse privative de libertate, 

2  Cezare Beccaria-Despre infracțiuni și pedepse (Dei delitti e delle pene)-Traducere în limba română sub îngrijirea 
lui Alexandru Balaci, Editura Științifică, București, 1965.
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corespunzând celor trei categorii de infracțiuni (crima, delictele și contravențiile); 
primul tip l-au constituit pedepsele criminale, subdivizate, la rândul lor, după 
gravitatea faptelor, în muncă silnică pe viață, pe timp limitat și temnița grea; al doilea 
tip l-a constituit închisoarea corecțională și al treilea închisoarea polițienească. 
Acestor trei categorii e pedepse le corespundeau locuri de deținere deosebite 
și regimuri disciplinare proprii. La baza categoriilor de pedepse amintite a stat 
ideea preconcepută a existenței unor categorii diferite de delincvenți, în funcție de 
gravitatea infracțiunilor comise, față de care trebuie să se acționeze diferit.

Experiența penitenciară a secolului al XIX-lea a relevat falimentul acestor 
concepții abstracte.

Doctrina penală contemporană manifestă unele rezerve pentru pedepsele 
privative de libertate, în special pentru cele cu durată redusă care prezintă anumite 
inconveniente, ceea ce a dus la prefigurarea și consacrarea unor modalități de 
individualizare a executării lor, ca suspendarea condiționată sub diferite forme 
(unele de dată recentă), liberarea condiționată, regimul de executare al semilibertății, 
precum și la conturarea unor substitutive ale închisorii, considerate ca având o 
acțiune terapeutică sporită în combaterea unor anumite categorii de infracțiuni.

Pedeapsa privativă de libertate rămâne, totuși, o pedeapsă de bază în 
represiunea penală în toate țările, cu unele modificări ce au apărut în sistemul de 
încarcerare modern, în special privind modul de executare a diferitelor categorii de 
pedepse privative de libertate. S-a constatat că diversificarea regimului de executare 
în funcție de categoriile de pedepse prevăzute de lege este artificială. Soluțiile 
diferite ce se impun în perioada executării pedepsei sunt determinate de tratamentul 
penitenciar, întrucât problema reeducării condamnaților variază în funcție de fiecare 
condamnat în parte, căruia trebuie să i se adecveze un  tratament propriu, apt a-i 
corecta conduita, în vederea reinserției sociale.

Curentul de unificare a regimului de executare a pedepselor privative 
de libertate i-au urmat, în plan legislativ, în diferite țări, o simplificare a scării 
pedepselor privative de libertate, în special a acelora denumite criminale, care s-au 
redus simțitor. Separat de această acțiune legislativă de simplificare și reducere a 
tipurilor de pedepse privative de libertate a avut loc o acțiune de înlocuire a pedepsei 
închisorii de scurtă durată cu anumite substitutive, considerate ca având o eficiență 
mai mare sub aspect educațional-preventiv în cazul infracțiunilor de gravitate redusă. 

Detențiunea pe viață reprezintă pedeapsa principală care a fost introdusă prin 
Decretul-lege nr. 6 din 7 ianuarie 1990 și a înlocuit pedeapsa cu moartea. În sistemul 
actual al pedepselor este pedeapsa cea mai severă, care constă în ridicarea libertății 
pe viață. În art. 2 al Decretului-lege se prevede că „toate dispozițiile privind pedeapsa 
cu moartea din Codul penal, Codul de procedură penală și alte acte normative, sunt 
considerate că se referă la pedeapsa detențiunii pe viață”. 

În Codul penal, partea specială și în legile penale speciale sunt prevăzute 
faptele pentru care se aplică pedeapsa detenției pe viață (adică faptele pentru care 
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înainte se aplica pedeapsa cu moartea). Ea se aplică pentru unele infracțiuni grave 
contra statului (art. 155, 165), pentru infracțiuni grave contra persoanei (art. 176), 
pentru infracțiuni grave contra avutului public, care au produs consecințe deosebit 
de grave: delapidare – art. 223, alin. 3 Cod penal, furt – art. 224, alin. 3 Cod penal, 
tâlhărie, înșelăciune, pentru infracțiuni grave contra capacității de apărare a statului 
(capitulare), pentru infracțiuni contra păcii și omenirii. Această pedeapsă este 
prevăzută alternativ cu pedeapsa închisorii de până la 25 ani.

Pedeapsa detenției pe viață nu se aplică minorului, acestuia aplicându-i-se 
închisoarea de la 5 la 20 ani, și nu se aplică condamnatului care a împlinit 60 de ani, 
acestuia aplicându-i-se închisoare pe 25 ani3.

Cadrul legal al acestei pedepse este identic așadar cu acela al pedepsei cu 
moartea, pe care a înlocuit-o. Rezultă deci, că sunt sancționate cu pedeapsa detențiunii 
pe viață, cele mai grave infracțiuni contra statului, cele mai grave infracțiuni contra 
avutului public, infracțiunile grave contra siguranței transporturilor, omorul deosebit 
de grav, unele infracțiuni grave contra capacității de apărare a țării, infracțiunile 
contra păcii și omenirii.

După cum se poate vedea, deși păstrează și ea un caracter excepţional, pedeapsa 
detențiunii pe viață este prevăzută pentru un număr relativ ridicat de infracțiuni în 
legislația noastră. Este adevărat că multe dintre infracțiunile acestea nu se pot săvârși 
în condiții normale, iar pedeapsa detențiunii pe viață este prevăzută în aproape toate 
cazurile, alternativ cu pedeapsa închisorii, ceea ce face ca instanța să recurgă numai 
în mod cu totul excepțional la această pedeapsă. 

Închisoarea este pedeapsa principală cea mai frecvent prevăzută pentru 
sancționarea diferitelor infracțiuni, ea fiind o pedeapsă privativă de libertate.

Închisoarea, ca pedeapsă principal prevăzută pentru majoritatea infracțiunilor 
din actuala legislație penală, are toate avantajele unei pedepse privative și anume: 
este o pedeapsă ce se poate grada, ce se poate divide și, din această cauză, se poate 
individualiza sau adapta  diferitelor fapte și făptuitori; este o pedeapsă compatibilă cu 
conștiința juridică și morală a societății noastre, în sensul că nu aduce o batjocorire și 
înjosire a demnității de om a condamnatului, așa cum s-ar întâmpla, de exemplu, cu 
pedeapsa legării la stâlpul infamiei; este o pedeapsă reparabilă, în înțelesul că, în caz 
de eroare judiciară, se poate reveni, se poate retrage, ceea ce nu se poate întâmpla cu 
pedeapsa capitală. 

Pedeapsa închisorii are limite generale largi, de la 15 zile la 30 ani. Cum gama 
infracțiunilor, din punct de vedere  al periculozității sociale, este foarte întinsă și 
variată, aceasta determină ca și limitele special ale diferitelor pedepse cu închisoarea 
să fie variate4.  

Pedeapsa închisorii constă în privarea de libertate prin scoaterea condamnatului 
din mediul normal de viață și plasarea lui într-un mediu închis, în care este supus 
3  Ion Oancea-Tratat de drept penal, partea generală, Editura ALL BECK, București, 1997, p. 212.
4  Ion Oancea, op.cit, p.213.
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unui regim de viață impus. Conținutul închisorii constă deci în izolarea de societate a 
condamnatului, pe durata prevăzută în hotărârea de condamnare și supunerea lui la un 
regim de executare a acestei izolări, destinat să conducă la îndreptarea și reeducarea 
sa. Datorită aptitudinilor sale funcționale, pedeapsa închisorii ocupă locul principal 
în sistemul pedepselor în vigoare. Într-adevăr, pedeapsa închisorii poate îndeplini 
cu succes atât funcția de constrângere, cât și funcția de reeducare; este adaptabilă 
și în parte reparabilă. Aceasta a determinat legiuitorul român de la 1969 și de după 
această dată să acorde preferință pedepsei închisorii și să prevadă aproape pentru 
toate infracțiunile, cu câteva excepții nesemnificative, pedeapsa închisorii, singură 
sau alternativ cu pedeapsa detențiunii pe viață sau cu pedeapsa amenzii.

Legea prevede că mijloacele pe care le oferă regimul executării închisorii 
trebuie să fie folosite în așa fel încât să conducă la reeducarea celor condamnați, deci 
la realizarea scopului pedepsei.

Pedeapsa închisorii se execută în locuri anume destinate, numite penitenciare. 
Regimul închisorii este acela al deținerii în comun. Condamnații sunt repartizați, 
la locurile de deținere ținându-se seama de natura infracțiunii, durata pedepsei și 
starea de recidivă, de comportarea și receptivitatea acestora la acțiunea de reeducare. 
Femeile condamnate execută pedeapsa închisorii separate de condamnații bărbați, la 
fel ca și condamnații minori, care execută pedepse separat de condamnații majori.

Pedeapsa cu închisoarea poate să înlocuiască pedeapsa cu detențiunea pe 
viață, dacă cel condamnat a împlinit vârsta de 60 de ani. (art. 55, alin. 2 - Cod penal).

Pedeapsa cu închisoarea poate să înlocuiască pedeapsa cu amendă (art. 63, 
indice 1 - Cod penal), dacă cel condamnat se sustrage cu rea-credință de la executarea 
amenzii. 
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Elena Adelina TĂNASIE1

Abstract

Delincvența juvenilă este o componentă a criminalității. Ea este un 
fenomen de devianţă, manifestat prin incapacitatea unor minori/adolescenți 
de a se adapta la normele de conduită din societate. Această incapacitate este 
datorată unor cauze de ordin bio-psiho-social.

Considerăm delincvența juvenilă o gravă problemă a societății. 
Reducerea efectelor negative ale acesteia necesită un plan de studiu complex, 
o abordare pluridisciplinară. Problematica delincvenței juvenile trebuie 
abordată mai în detaliu și după executarea unei măsuri educative privative 
sau neprivative de libertate, prin intermediul serviciului de probațiune.

Delincvența juvenilă constituie un fenomen complex, care definește 
ansamblul conduitelor aflate în conflict cu valorile ocrotite de normele 
penale. Specialiștii care au studiat acest fenomen vorbesc despre cauze, 
factori, motivații ale delincvenței juvenile, sau de profiluri delincvente. 
Fiecare exacerbează importanța, influența factorilor sociologici, psihologici, 
economici, psihiatrici etc., în raport cu profesia pe care o exercită2. Strict 
juridic, aceasta se caracterizează prin încălcarea normelor care reflectă 
cerințele oricărei forme de conviețuire umană.

Cuvinte-cheie: norme penale; delincvență juvenilă; măsuri educative privative 
de libertate; serviciu de probațiune; legislație;

Abstract

Juvenile delinquency is a component of crime. It is a phenomenon of 
deviance, manifested by the inability of some minors / adolescents to adapt 
to the norms of conduct in society. This disability is due to bio-psycho-social 
causes.

1  Agent de poliție penitenciară
2  Emilian STĂNIŞOR, Ana BĂLAN, Cristina PRIPP, op.cit., p.13.  

CRIMINALITATEA ÎN RÂNDUL 
MINORILOR

CRIMINALITY AMONG MINORS
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We consider juvenile delinquency a serious problem of society. Reducing 
its negative effects requires a complex study plan, a multidisciplinary approach. 
The issue of juvenile delinquency must be addressed in more detail after the 
execution of a deprivation or non-deprivation educational measure, through 
the probation service.

Juvenile delinquency is a complex phenomenon, which defines all the 
behaviors that are in conflict with the values   protected by the criminal norms. 
The specialists who studied this phenomenon talk about causes, factors, 
motivations of juvenile delinquency, or delinquent profiles. Each exacerbates 
the importance, the influence of the sociological, psychological, economic, 
psychiatric, etc., in relation to the profession they exercise. Strictly legal, it 
is characterized by the violation of norms that reflect the requirements of any 
form of human coexistence.

Keywords: criminal norms; juvenile delinquency; educational measures 
deprived of liberty; probation service; legislation;

Încă din cele mai vechi timpuri, gânditorii au fost preocupați să descopere 
resorturile care îl determină pe om să săvârșească infracțiuni3. Pornind de 

la Aristotel, care a formulat „o adevărată teorie a crimei”, continuând cu iluminiști 
precum Montesquieu, Voltaire și Rousseau, cu utilitariștii precum Cesare Beccaria și 
Jeremy Bentham, deducem un interes constant pentru această temă de studiu.

Apariția marilor teorii criminologice, promovate de reprezentanții criminologiei 
pozitiviste: Lombroso, Garofalo, Ferri, centrează studiul criminologic, în principal, 
asupra făptuitorului și a determinismului, ca fundament al acțiunii umane4.

Conceptul de „delincvență juvenilă” cuprinde două noțiuni distincte, care 
trebuie precizate, și anume conceptul de „delincvență” și cel de „juvenil”5. Deși 
ambii termeni au intrat în limbajul comun și par să aibă semnificații bine determinate 
și univoce, ei sunt folosiți adesea cu înțelesuri diferite, nu numai în vorbirea curentă, 
ci și în limbajul științific6.

Criminalitatea în rândul minorilor are multe cauze diferite de cele ale 
criminalităţii adulţilor. Cauzele specifice ale apariției delicvenței juvenile sunt: 

- creşterea situaţiilor de abandon şcolar a unor elevi cunoscuţi cu comportament 
deviant sau preocupări antisociale, lipsa unei activităţi utile; 

- lipsa de supraveghere permanentă de către părinţi, supraveghetori, tutori etc.; 
- familiile dezorganizate din rândul cărora provin unii minori infractori ai 

căror părinţi sunt cunoscuţi cu antecedente penale; 
3  Rodica STĂNOIU, Criminologie, vol. I, Editura Oscar Print, București, 1995, p.5.  
4  Emilian STĂNIŞOR, Ana BĂLAN, Cristina PRIPP,Universul Carceral, Culegere de studii de criminologie și 
penologie, Editura Oscar Print, București, 2004, p.13.  
5  Ion PITULESCU, Criminalitatea juvenilã, Editura Național, București, 2000, p.44.  
6  Ibidem.  
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- intermitență în educaţia minorilor de către şcoală, unităţi de ocrotire (case de 
copii, şcoli de reeducare, şcoli speciale) alte instituţii cu atribuţii în acest sens; 

- necunoaşterea din timp a anturajului, a locurilor şi mediilor frecventate de 
minori;

- lipsa unei legături permanente între familie şi şcoală; 
- influenţa unor infractori majori aflaţi în anturajul minorilor prin determinarea 

acestora de a comite fapte antisociale; 
- consumul de către unii minori de substanţe halucinogene şi alcool pentru 

creşterea unei stări euforice.
Lipsa unei definiții unitare și unanim acceptate constituie o sursă de confuzii 

care pot distorsiona rezultatele investigațiilor criminogene. Termenul de „delincvență 
juvenilă” nu este întâlnit nici în legislația penală din țara noastră, nici în dreptul penal 
din alte țări europene sau în dreptul penal european în special.

Conceptul de „delincvență juvenilă” este sinonim în diverse legislații cu 
noțiunea de „criminalitate juvenilă”, deși etimologic, în limba latină aceste cuvinte 
aveau sensuri diferite7. Astfel, termenul delinguere avea semnificația de „a greși”, 
„a scăpa din vedere”, „a lipsi”, iar substantivul delictum înseamnă în primul 
rând „greșeală”), în timp ce prin crimen se înțelegea „crimă”, la care se asociau 
semnificațiile de „acuzare”, „imputare”, „pricină a unui rău”8.

Cu toți sunt însă de acord că delincvența juvenilă – spre deosebire de 
delincvența adulților – prezintă o serie de trăsături specifice, care o particularizează9. 
Astfel, în Larousse - Dicționar de psihiatrie (1997), devianța este prezentată ca „orice 
tip de conduită care iese din normele admise de o societate dată”10.

Pornind de la simpla explicare a cuvântului „devianță = abatere” și trecerea 
conceptului prin prisma mai multor interpretări, parcurgând domeniul medical 
(psihiatric), psihologic, sociologic și cel juridic, reușim să ajungem la marcarea 
devianței în întreaga sa complexitate11.

Probabil că fiecare dintre aceste întrebări conțin doza lor de adevăr, dar cu 
certitudine acestea au același răspuns : lipsa de finalitate a sistemului social cu privire 
la nevoile urgente, imediate ale tânărului, incidența factorilor interiori (endogeni) sau 
exteriori (exogeni)12.

Delincvența juvenilă constituie un fenomen complex, care definește ansamblul 
conduitelor aflate în conflict cu valorile ocrotite de normele penale13. Specialiștii care 
au studiat acest fenomen vorbesc despre cauze, factori, motivații ale delincvenței 
7  Gavril PARASCHIV, Daniel Ștefan PARASCHIV, Elena PARASCHIV, Criminologie. Evoluția cercetãrilor pri-
vind cauzalitatea și prevenirea infracțiunilor., Editura ProUniversitaria, București, 2014, p.111.  
8  Ibidem., pp.111-112.  
9  Maria COCA-COZMA (coord.), Justiția pentru minori, Editura Universul Juridic, București, 2003, p.9.  
10  Ibidem.  
11  Maria Dorina PAŞCA, Infractorul minor și reintegrarea sa în comunitate, Editura Ardealul, Târgu-Mureș, 2005, 
p.11.  
12  Ibidem.  
13  Nicolae MIU, Tratat de medicinã a adolescentului, Editura Casa Cãrții de Științã, Cluj, 1999, p.555.  
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juvenile, sau de profiluri delincvente. Fiecare exacerbează importanța, influența 
factorilor sociologici, psihologici, economici, psihiatrici, etc., în raport cu profesia 
pe care o exercită14. Strict juridic, aceasta se caracterizează prin încălcarea normelor 
care reflectă cerințele oricărei forme de conviețuire umană15.

Noțiunea de delincvență juvenilă se confruntă de cele mai multe ori cu cea de 
criminalitate (infracționalitate), de unde și existența unor ambiguități în utilizarea 
unor termeni cum sunt : infracțiune, delict, delincvență16.

Considerăm delincvența juvenilă o gravă problemă a societății. Reducerea 
efectelor negative ale acesteia necesită un plan de studiu complex, o abordare 
pluridisciplinară. Problematica delincvenței juvenile trebuie abordată mai în detaliu 
și după executarea unei măsuri educative privative sau neprivative de libertate, prin 
intermediul serviciului de probațiune.

Evoluția fenomenului delincvenței juvenile a determinat în unele state 
europene elaborarea de reforme penale în materia minorilor17. Chiar dacă există unele 
diferențe în ceea ce privește sistemul de sancțiuni sau de măsuri aplicabile minorilor, 
se poate identifica o tendință comună în toate țările europene, care acordă prioritate 
măsurilor cu conținut reparator, în favoarea victimei sau a comunității, măsurilor cu 
caracter educativ sau de probațiune, rezervându-se pedepsele privative de libertate 
numai pentru cazurile cele mai grave de delincvență juvenilă18.

Analiza etiologiei delincvenței juvenile este îngreunată și de următorii factori :
○ eterogenitatea extremă a fenomenului infracțional și a populației de 

delincvenți;
○ comportamentul uman în general pune în dificultăți de interpretare și 

predicție – și cu atât mai mult cel infracțional;
○ un procent ridicat dintre cei care săvârșesc fapte antisociale prezintă o formă 

sau alta de tulburare mentală, a cărei etiologie este, de asemenea, subiect de dispută;
○ sub raport metodologic, studiul etiologiei criminalității se confruntă cu 

numeroase probleme, tinând în special de disponibilitatea și acuratețea datelor și 
controlul variabilelor incluse în studiu- un lucru esențial pentru o cercetare riguroasă 
(de exemplu, trăsăturile de personalitate cu greu pot fi izolate de variabile precum 
mediul familial sau experiența)19.

Comportamentul deviant, aberant, inadaptabil, antisocial, infracțional sau 
delictual, nu înseamnă totdeauna același lucru, după cum terminologia de agresiune, 
agresivitate, violență, distrucție, nu are în parte aceeași semnificație, nu se raportează 
obligatoriu unui substrat psihopatologic și nu reprezintă neapărat un conținut 

14  Emilian STĂNIŞOR, Ana BĂLAN, Cristina PRIPP, op.cit., p.13.  
15  Nicolae MIU, op.cit., p.555.  
16  Ibidem  
17  Lygia Négrier-DORMONT(coord.), Costicã VOICU, Georgeta UNGUREANU, Introducere în criminologia 
aplicatã, Ediția a II-a, Editura PRO Universitaria, București, 2006, p.209.  
18  Ibidem.  
19  Alina Sanda VASILE, Psihologia delincvenței juvenile, Editura Universul Juridic, București, 2010, p.188.  
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antisocial sau infracțional20. 
Comportamentul deviant rezidă și în formele de conduită aflate în concordanță 

cu valorile și normele unui sistem oarecare21. 
Infracționalitatea sau criminalitatea minorilor, deși este parte componentă 

a infracționalității în general, prezintă particularități determinate de anumite 
caracteristici biologice, psihologice și sociale ale acestora, particularități pe care 
le-a avut în vedere legiuitorul când a reglementat răspunderea lor penală22. De altfel, 
problema răspunderii penale a minorului infractor, precum și cea a prevenirii și 
combaterii delincvenței juvenile au constituit și continuă să reprezinte unul dintre 
aspectele cele mai dificile și mai dramatice care se manifestă pe planul politicii 
penale și a dreptului penal.

20  Virgil DRAGOMIRESCU, Psihosociologia comportamentului deviant, Editura Științificã și Pedagogicã, 
București, 1976, p.6  
21  Nicolae MIU, Tratat de medicinã a adolescentului, Editura Casa Cãrții de Științã, Cluj, 1999, p.556.  
22  Claudia ROŞU, Adrian FANU-MOCA, Reglementarea minoritãții și a regimului sancționar al acesteia în noul 
cod penal în comparație cu actualul cod penal, Revista Dreptul, nr.5/2010, Editura Universul Juridic, București, 
2010, p.75  
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Elena Adelina TĂNASIE 1

Abstract

Un procent important din rândul deținuților care au executat o pedeapsă 
privativă de libertate comit noi infracțiuni după punerea în libertate dintr-un 
penitenciar, centru educativ sau centru de detenție.

Activitatea socio-educativă are scopul de a micșora influența negativă 
a privării de libertate asupra personalității deținuților, adaptarea la o viață 
normală după ieșirea din penitenciar, pregătirea şcolară şi profesională, 
sprijinirea morală, reabilitarea comportamentală şi îmbunătățirea respectului 
față de sine

Activitățile şi programele la care urmează să participe sunt notate 
în planul care le este prezentat deținuților, iar aceștia semnează dacă se 
angajează sau nu să participe. Astfel, activitățile pentru care și-au dat acordul 
devin obligatorii. Dacă nu respectă aceste obligații, înseamnă că nu sunt 
interesați de reintegrarea lor social.

În unitățile de deținere se desfăşoară mai multe activități, care urmăresc 
reintegrarea socială a persoanelor condamnate adaptate la pedepsele 
privative de libertate. Acordând o atenție deosebită activității educative a 
condamnaților, se urmăresc următoarele obiective:

„- menținerea deținuților cât mai mult timp ocupați;
- îmbunătățirea calității vieții în așezăminte;
- obținerea unor lucruri utile, precum abilități, cunoștințe, înțelegere, 

atitudini, comportamente sociale.”

Cuvinte-cheie: pregătire școlară; comportament social; reabilitare; centru 
educativ; reintegrare socială;

1 Agent de poliție penitenciară

REVENIREA ŞI REINTEGRAREA 
DEȚINUȚILOR DUPĂ LIBERAREA DIN 

PENITENCIAR

REVENUE AND RETENTION OF 
PRISONERS AFTER THE RELEASE
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Abstract

A significant percentage of detainees who have been sentenced to 
life imprisonment commit new offenses after being released from a prison, 
education center or detention center.

The socio-educational activity aims to reduce the negative influence of 
the deprivation of liberty on the personality of the detainees, the adaptation 
to a normal life after leaving the penitentiary, the school and professional 
training, the moral support, the behavioral rehabilitation and the improvement 
of the self-respect.

The activities and programs to be attended are noted in the plan 
presented to the detainees, and they sign whether or not they are committed 
to participating. Thus, the activities for which they gave their consent become 
mandatory. Failure to comply with these obligations means that they are not 
interested in their social reintegration.

There are several activities in the detention units, which aim at the 
social reintegration of convicted persons adapted to prison sentences. Paying 
special attention to the educational activity of the convicts, the following 
objectives are pursued:

“- keeping the detainees occupied for as long as possible;
- improving the quality of life in settlements;
- obtaining useful things, such as skills, knowledge, understanding, 

attitudes, social behaviors. ”

Keywords: school preparation; social behavior; rehabilitation; educational 
center; social reintegration; 

Un procent important din rândul deținuților care au executat o pedeapsă 
privativã de libertate comit noi infracțiuni după punerea în libertate dintr-un 
penitenciar, centru educativ sau centru de detenție.

Dincolo de imaginea grevată de prejudecăţi a persoanelor condamnate la 
pedepse privative de libertate, care conduce la impermeabilitatea societăţii în 
materie de reintegrare a deţinuţilor, în România ne confruntăm cu o lipsã totală a 
programelor de supraveghere şi asistenţă socială post-detenţie, menite să asigure un 
suport de calitate sau chiar condiţii fundamentale pentru reintegrarea foștilor deţinuţi 
în societate: o locuinţă şi un loc de muncă 2.

Lipsa unui sistem adecvat de educare şi formare profesională în cadrul 
penitenciarelor, neadaptarea programelor socio-educaţionale la contextul socio- 

2 Cristina BALUȚA, Revenirea foștilor deținuți pe piața muncii și reintegrarea lor în societate, în Revista de Eco-
nomie Socialã, nr.4/2012, București, 2012, p.133. 
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economic actual, dar mai ales lipsa unei monitorizări asupra vieţii deținuţilor după 
eliberarea lor din închisoare au condus la creşterea ratei de recidivă.

Totodată, s-a constatat faptul că foştii deţinuţi se confruntă cu un risc ridicat 
de excluziune pe piaţa muncii, ca urmare a discriminării şi stigmatizării din partea 
angajatorilor şi a societăţii.

Plecând de la premisa că reintegrarea deţinuţilor nu se poate face în afara unui 
parteneriat real cu societatea, a fost iniţiat proiectul „Revenirea foștilor deținuți pe 
piața muncii și reintegrarea lor”3 .  Acest proiect s-a derulat în perioada 1 martie 
2011- 28.02.2014, în parteneriat cu Programul de Dezvoltare al Naţiunilor Unite 
(UNDP), Universitatea de Vest Timişoara şi Agenţia Judeţeană de Ocupare a Forţei 
de Muncă (AJOFM) Călăraşi.

Scopul principal al proiectului susține reintegrarea în societate și pe piața 
muncii a foștilor deținuți printr-o serie de activități de instruire ce au ca scop 
calificarea deținuților în meserii ecologice, instruirea personalului supraveghetor în 
vederea îmbunătățirii interacțiunii acestora cu deținuții și nu în ultimul rând emiterea 
unor recomandări pentru crearea unei rețele de centre de incluziune socială și analiza 
bunelor practici la nivelul Uniunii Europene cu privire la reintegrarea socială a 
deținuților prin intermediul unui studiu elaborat în cadrul proiectului4 .

Dacã primele douã obiective s-au realizat, obiectivul trei „emiterea unor 
recomandări pentru crearea unei rețele de centre de incluziune socială și analiza 
bunelor practici la nivelul Uniunii Europene cu privire la reintegrarea socială a 
deținuților, este în curs de redactare.”

Un alt obiectiv urmărit a fost încurajarea dialogul şi colaborarea cu angajatorii 
din spaţiul public şi privat, inclusiv reprezentanţi ai societăţii civile, angrenați în 
aceastã chestiune care nu priveşte doar mediul penitenciar ci și societatea în mod 
direct. Acest obiectiv s-a realizat prin implicarea Agenţia Judeţeană de Ocupare a 
Forţei de Muncă (AJOFM) Călăraşi.

Proiectul este elaborat astfel încât să asigure îndeplinirea obiectivului general, 
şi anume reducerea fenomenului de marginalizare a persoanelor care au suferit 
condamnări la pedepse cu închisoarea, prin atingerea obiectivelor stabilite.

Universității de Vest din Timișoara i-a revenit rolul de a pregătii și motiva 
funcționarii publici cu statut special din cadrul Administrației Naționale a 
Penitenciarelor pentru o mai bună interacțiune cu deținuții.

Calificarea deţinuţilor în meserii tradiţionale ecologice a fost un alt obiectiv 
al proiectului mai sus menționat, deoarece s-a considerat că iniţierea şi calificarea 
persoanelor private de libertate într-o meserie creşte, atât şansele găsirii unui loc de 
muncă, cât şi sentimentul de responsabilizare, stabilitate, încredere în forţele proprii 
şi independenţă, în rândul foștilor deținuți.

În unitățile de deținere se desfăşoară mai multe activități, care urmăresc 

3  www.suntemprodusulmediului.ro/despre-proiecte/minsiune, consultat la 01.08.2019. 
4 Ibidem
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reintegrarea socială a persoanelor condamnate adaptate la pedepsele privative de 
libertate. Acordând o atenție deosebită activității educative a condamnaților, se 
urmăresc următoarele obiective 5:

„- menținerea deținuților cât mai mult timp ocupați;
- îmbunătățirea calității vieții în așezăminte;
- obținerea unor lucruri utile, precum abilități, cunoştințe, înțelegere, atitudini, 

comportamente sociale.”
Activitatea socio-educativă are scopul de a micșora influența negativă a 

privării de libertate asupra personalității deținuților, adaptarea la o viață normală 
după ieșirea din penitenciar, pregătirea şcolară şi profesională, sprijinirea morală, 
reabilitarea comportamentală şi îmbunătățirea respectului față de sine 6. 

Activitățile desfășurate în penitenciar se fac cu ajutorul unui personal 
specializat, angajat al A.N.P., format din: educatori, preoți, agenți tehnici, monitori 
sportivi, precum şi psihologi şi asistenți sociali7 .

Educatorul, asistentul social şi psihologul vorbesc cu persoanele private de 
libertate, pentru a afla informații despre studiile absolvite, despre situația familială, 
socială şi despre ei ca persoane 8.

În baza acestor informații, personalul specializat completează Dosarul de 
educație şi de asistență psihosocială şi le propun deținuților un Plan individualizat de 
evaluare şi intervenție educativă şi terapeutică.

Activitățile şi programele la care urmează să participe sunt notate în planul 
care le este prezentat deținuților, iar aceștia semnează dacă se angajează sau nu să 
participe. Astfel, activitățile pentru care și-au dat acordul devin obligatorii. Dacă nu 
respectă aceste obligații, înseamnă că nu sunt interesați de reintegrarea lor socială 9.

Educatorul desfășoară programe și activități de educație cu deținuții, le oferă 
informațiile solicitate în funcție de aria sa de competență, și periodic, îi evaluează din 
punct de vedere educațional.

Asistentul social are rolul de consilier în probleme sociale ale deținuților. 
Acesta desfăşoară diverse programe de asistență socială cu deținuții și îi evaluează 
periodic, sau ori de câte ori este necesar.

Psihologul întocmește evaluările psihologice ale deținuților, organizează 
programe specifice cu deținuții, și oferă consiliere psihologică la solicitatea deținuților 
sau când situația o impune.

Preotul organizează slujbe religioase în capela penitenciarului, activități cu 
5 Gheorghe COSTACHE, Penologie, Editura Sitech Craiova, 2005, pp. 150-151
6 Ana BĂLAN, Emilian STĂNIȘOR, Roxana ELAȘ, op.cit., pp. 112-113.
7  Legea nr. 254 din 19 iulie 2013 privind executarea pedepselor şi a măsurilor privative de libertate dispuse de 
organele judiciare în cursul procesului penal, art. 89.
8 Oferta de programe și activități educative, de asistență psihologică și de asistență social, Emitent Administrația 
Națională a Penitenciarelor, 2018, p.7.
9 Art.11, art. 12 din Regulamentul din 25 aprilie 2017 privind organizarea şi desfăşurarea activităţilor şi programe-
lor educative, de asistenţă psihologică şi asistenţă socială din locurile de deţinere aflate în subordinea Administraţiei 
Naţionale a Penitenciarelor, Aprobat de Ordinul nr. 1322/C/2017 publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I 
nr. 432 din 12 iunie 2017.
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specific religios, și uneori consiliază deținuții din punct de vedere moral.
Monitorul sportiv planifică și derulează activități sportive cu deținuții, cât și 

programe cu caracter sportiv, menținând deținuții într-o formă fizică bună și un tonus 
ridicat.

Agentul tehnic desfășoară activități de verificare și sigilare a aparaturii radio-
TV, de gestionare și depozitare a acesteia, precum și funcționarea în parametri optimi 
a studioului radio–TV.

Personalul de educație şi asistență psihosocială urmărește fiecare deținut 
care desfășoară sau a desfășurat programe și activități, vizând evoluția sau regresul 
fiecărei persoane în parte.

Toate programele și activitățile socio-educative care se desfășoară cu deținuții, 
sunt cuprinse în orarul zilnic, afișat la avizierul secțiilor de deținere.

Dat fiind interesul societăţii şi amploarea dezvoltării meseriilor tradiţionale şi 
ecologice, pe baza calificărilor în această direcţie, şansele deținuților de identificare 
a unui loc de muncă pot deveni reale şi demne de luat în considerare.

Un alt obiectiv prioritar al proiectului a urmărit eliminarea prejudecăţilor din 
partea societăţii cu privire la deţinuţi şi foşti deţinuţi. La acest obiectiv, nu ne putem 
exprima punctul de vedere referitor la impactul său asupra comunitãții deoarece este 
prematur.

Într-o primă etapă a proiectului menționat s-a implementat, în cadrul Secţiei 
Exterioare Chilia, un Centru de Formare Profesională destinat pregătirii și formării 
profesionale a personalului de penitenciar în ceea ce privește un sistem de detenție 
bazat pe principii de ecologie umanã.

Tot în cadrul acestui proiect, pe Grindul Tătaru, aflat în imediata vecinătate a 
Secției Chilia, s-au amenajat spații de cazare și ateliere în care deținuții se calificã în 
meserii ecologice (legumicultori, crescători de animale, împletitori de papurã), dar 
nu în ultimul rând constructori de case ecologice-tradiționale.

Calificarea deţinuţilor în meseriile ecologice, proiect inițiat cu sprijinul unor 
fonduri norvegiene a poziționat deţinuţii într-o ipostază nouă, aceea de grijă şi 
respect faţă de natură, dar care în același timp îi ajută să se califice în meserii de nişă. 
Proiectul a luat naștere în anul 2014 și a fost finalizat în iulie 2016.

„Proiectul Grindu Tătaru” pus în aplicare într-un loc din Delta Dunãrii 
înconjurat de ape, potrivit modelului norvegian de „închisoare fãrã gratii” a luat 
naștere în anul 2014 când Ministerul Justiției a primit o donație de aproape 500000 
de euro prin Fondurile Norvegiene pentru stabilirea unui mecanism ecologic de 
reintegrare socialã a deținuților. Modelul dupã care s-a lucrat a fost închisoarea 
Bastoy din Norvegia, o insulã de lângã Oslo denumitã popular „cea mai primitoare 
închisoare din lume”.

Ĩn decurs de doi ani, un teren viran a devenit o micã tabãrã, cu cinci case 
ecologice, construite prin activitatea a 90 deținuții care executã pedepse privative de 
libertate la Secția Exterioarã de Deținere Chilia. Deținuții, în mare parte analfabeți, 
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au absolvit cursuri de lucrãtori în construcții case ecologice și dulgherie.
Singurele garduri din perimetrul administrat de penitenciar sunt confecționate 

din papurã și au înãlțimea de un metru. Deținuții au posibilitatea de a-și prepara 
singuri pâinea la cuptoarele de pâine construite tradițional, își gãtesc singuri masa de 
prânz, au posibilitatea de a se relaxa prin pescuit precum și alte activitãți recreative. 
Seara, deținuții sunt transportați cu bacul înapoi la Chilia Veche- secția exterioarã a 
Penitenciarului Tulcea.

Implicarea serviciilor corecționale norvegiene în procesul de reinserție socialã 
a deținuților din penitenciarele naționale este benefică, deoarece oferă sistemului 
penitenciar românesc ocazia de a dezvolta un adevărat brand ecologic care poate să 
atenueze în timp imaginea negativă a sistemului penitenciar în general, şi, în special 
a persoanelor private de libertate.
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Mădălina Virginia ANTONESCU1

Rezumat 

În epoca numită în doctrină ”Antropocen”, modelul societății de 
consum globale, adesea distructivă sau lipsită de măsuri corespunzătoare 
de protejare și refacere a mediului înconjurător pune, la începutul sec. XXI, 
problema creșterii nivelului de responsabilizare juridică atât pentru state cât și 
pentru actori non-statali (companii transnaționale, organizații internaționale, 
indivizi etc.) inclusiv în ceea ce privește o formă de poluare din ce în ce mai 
evidentă, la nivel global însă insuficient analizată și tratată de doctrina juridică 
(poluarea cu deșeuri din plastic). În prezent, nu există o bază normativă 
internațională universal valabilă, opozabilă erga omnes, special dedicată 
acestei forme de poluare (spre deosebire de poluarea cu hidrocarburi, care 
este una clar reglementată în dreptul mediului înconjurător). Dintre actorii 
comerciali, observăm că UE a dezvoltat recent o întreagă legislație europeană 
de reglementare, interdicție, sancționare a acestei forme de poluare (axându-
se în principal pe combaterea poluării cu deșeuri de plastic în mediul marin). 
Însă orice habitat (natural dar și uman) este practic, expus acestei forme de 
poluare generate de societatea de consum globală, de expansiunea piețelor 
globale și producția în serie (de obiecte de plastic). Articolul nostru explorează 
pe scurt o serie de documente internaționale ce pot constitui o bază legală 
pentru asigurarea unui regim internațional de combatere a acestei poluări, 
ce trebuie completat în viitor, cu o convenție internațională special dedicată 
acestui subiect.

Cuvinte-cheie: deșeuri din plastic; drept internațional; mediul înconjurător; 
Uniunea Europeană; globalizare;

1  Dr. in drept european, cercetator stiintific, Universitatea Bucuresti
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Abstract 

Within the so-called ”Antropocene” age, the pattern of a global 
consumist society, often destructive or at least deprived of appropriate measures 
of environmental protection and  regeneration, rises, at the beginning of XXIst 
century, a problem of how to augment the juridical responsibility for states 
and also, for non-states actors (transnational corporations, international 
organizations, individuals etc.), inclusively regarding a type of pollution more 
and more disseminated (the pollution with plastic products), but insufficiently 
analyzed and treated by juridical academics. At present, it isn’t a clear 
normative international basis universally opposable, especially devoted to this 
particular form of pollution (unlike the pollution with oil, which is precisely 
regulated in the environmental law). Among the comercial actors, we note 
that EU developed recently a whole legislation (of regulation, sanctions, and 
prohibitions) regarding this type of pollution (with special focus in combating 
the plastic waste and its effects on marine habitats). Nevertheless, any type 
of habitat (natural and human) is directly exposed to this type of pollution 
generated by the global consumist society, by the expansion of global markets 
and by the industrial production of plastic objects. Our paper explores briefly 
several international documents that can reprezent a legal basis in insuring an 
international regime of combating this type of pollution, that in future might be 
enriched by a special international convention devoted to this.

Key-words: plastic waste; international law; environmental law; European 
Union; globalization;  

Introducere

 Actorii statali dar și cei non-statali, la începutul sec. XXI, în condițiile 
extinderii unei societăți de consum la nivel global ca efect al intensificării 

și expansiunii fenomenelor obiective ale globalizării2, au responsabilități mărite 
și speciale, care trebuie să primească o înfățișare juridică adecvată cerințelor de 
protecție a mediului înconjurător la nivelul amenințărilor și provocărilor societății 
globale de consum din secolul nostru. 

Ne aflăm în plină perioadă a așa-numitei epoci ”Antropocen”, când natura se 
schimbă într-un sens ireversibil și negativ, dispărând specii de floră și faună ca efect 
al acțiunii umane (inclusiv la nivel statal și la nivel de companii multinaționale) 
2  David Held, Anthony McGrew, David Goldblatt, Jonathan Perraton, Transformări globale. Politică, economie și 
cultură, trad. de Ramona-Elena Lupașcu, Adriana Ștraub, Mihaela Bordea, Alina-Maria Turcu, Polirom, Iași, 2004, 
pp. 39-52. 
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distructive sau exagerate, lipsind implementarea unor soluții alternative sau de 
refacere a mediului internațional distrus3. Putem califica fără teamă de exagerare 
problema deșeurilor de plastic ca fiind una din marile probleme globale afectând 
mediul înconjurător, calitatea vieții umane, a florei și a faunei, a ecosistemelor în 
ansamblul lor, indiferent că ne referim la deșeuri deversate în mediul acvatic (marin, 
oceanic, lacuri, râuri), terestru (pe sol dar și  sub formă de depozite îngropate în sol) 
sau ca microparticule de plastic (ce intră în lanțul trofic, fiind ingurgitate de animale, 
păsări și pești care apoi, intră în consumul uman, cu consecințe nebănuite asupra 
sănătății oamenilor)4. 

În acest context, putem spune că unii actori statali dar și actori globali 
(precum Uniunea Europeană), alături de diferite organizații internaționale cu 
competențe în domeniul protecției mediului înconjurător se preocupă într-o primă 
fază, de închegarea unor regimuri normative care să reglementeze, să sancționeze, să 
introducă interdicții specifice în activitatea actorilor statali, non-statali, până la nivel 
de individ, într-o încercare de stăvilire a efectelor globale și negative ale extinderii și 
acumulării deșeurilor de plastic generate de societățile de consum umane.

Apreciem că este vorba de un început al unui proces normativ global, de 
conștientizare de către state, de către companiile transnaționale, de către organizațiile 
internaționale diverse, de către ONG-uri, de către blocuri comerciale precum Uniunea 
Europeană, a nevoii de protecție a calității vieții, a dreptului generațiilor viitoare de 
a beneficia de un mediu înconjurător curat și sănătos.

1. Germenii unui regim juridic internațional privind 
deșeurile de plastic

În documentele internaționale diverse (atât cele privind protecția mediului 
înconjurător cât și cele privind drepturile omului - dreptul la un mediu sănătos și 
curat-) întâlnim o serie de prevederi juridice cu un caracter universal valabil, cu 
opozabilitate erga omnes, ce se pot coagula într-un nucleu juridic al unui drept 
global al mediului, destinat a răspunde provocărilor globale ale sec. XXI (de la 
impactul schimbărilor climatice asupra mediului, la deșeurile generate de societatea 
de consum globală și de expansiunea piețelor și a companiilor transnaționale).

Astfel, întâlnim drepturi cu un caracter universal valabil (așa-numitele 
”drepturi de solidaritate”), de la care trebuie pornit în conturarea unei convenții 
internaționale specifice, destinate reglementării regimului juridic internațional 
privind deșeurile de plastic:

- dreptul la un mediu înconjurător sănătos și curat sau, după cum îl denumește 

3  A se vedea și Octavian Popescu, Dreptul la sănătate și sănătatea acestui drept, IRDO; București, 2007, pp. 53-
54.
4 http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20180830STO11347/eu-strategy-to-cut-plastic-waste-
more-recycling-ban-on-micro-plastics
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Declarația de la Stockholm5, dreptul fundamental al omului la un mediu a cărui 
calitate să-i permită să trăiască în demnitate și bunăstare 

- dreptul fundamental al omului la libertate, egalitate și la condiții de viață 
satisfăcătoare  într-un mediu a cărui calitate să-i permită să trăiască în demnitate și 
bunăstare (drept afirmat în Declarația Conferinței Națiunilor Unite privind mediul, 
din 15-16 iunie 1972)6

- asigurarea unui mediu înconjurător sănătos ca o cerință a realizării 
personalității umane (drept re-afirmat în documentele Conferinței la nivel înalt 
privind mediul, de la Rio de Janeiro, septembrie 1992)7

- dreptul generațiilor viitoare la a beneficia de un mediu înconjurător sănătos 
și  curat și de calitatea vieții8

- dreptul la sănătate și dreptul la o hrană adecvată, sănătoasă9

- dreptul la siguranța alimentară și a apei10

- dreptul la dezvoltare durabilă (având originea în principiile  instituite la 
Conferința de la Rio de Janeiro/1992, care adaugă la aceasta responsabilitatea statelor 
de a evita fenomenele de epuizare sau degradare ireversibilă a ansamblului de resurse 
naturale și de mediu privind generațiile viitoare)11. 

De asemenea, cu privire la principiile dreptului mediului înconjurător 
internațional (setul de principii deja existent), considerăm că se poate aplica în 
materia unui regim juridic incipient privind deșeurile de plastic:

- principiul sic utere tuo – obligația statelor de a se asigura că activitățile 
exercitate în limitele jurisdicției lor naționale (aici, inclusiv cele care generează 
poluare cu deșeuri din plastic) nu cauzează daune mediului altor state (un principiu 
derivat din dreptul fluvial al sec. XIX)12.

- principiul informării și al cooperării între state. Astfel, printr-o adaptare 
a acestui principiu la problema globală a poluării cu deșeuri din plastic, s-ar putea 
5  http://www.un-documents.net/unchedec.htm 
6   A se vedea Raluca Miga-Beșteliu, Drept internațional. Introducere în dreptul internațional public, Ed. All- B, 
București, 1998, p. 200.
7  Idem, p. 200.
8  În doctrină se accentuează pe faptul că este un drept fundamental, expresie a unei politici publice de interes colec- În doctrină se accentuează pe faptul că este un drept fundamental, expresie a unei politici publice de interes colec-
tiv, exprimând noi solidarități- între generații, între om și natură, între Nord și Sud, reflectând o nouă valoare socială, 
o etică, o responsabilitate individuală și colectivă. A se vedea Mircea Duțu, Andrei Duțu, Dreptul la proprietate și 
exigențele protecției mediului, Ed. Universul  Juridic, București, 2011,  pp. 24-25. 
9  Consacrat în art. 11/ Pactul Internațional cu privire la drepturile economice, sociale și culturale/ 1966, art. 25/
Declarația Universală a Drepturilor Omului din 1948.
10  Cf. Octavian Popescu, op. cit., pp. 58-59. Se pune în acest context, problema de a oferi o competență sporită și 
directă pentru FAO (organ din cadrul ONU care are deja competențe în materie de protecție a populației privind o 
hrană adecvată nutrițional și sănătoasă, combaterea efectelor diferiților dăunători și de control a calității produselor 
alimentare, combaterea poluării alimentelor. Or, FAO ar trebui, în opinia noastră, să aibă o competență specială și 
în domeniul protecției contra poluării cu microparticule de plastic, al verificării calității alimentelor (derivate dar și 
materii prime, ca produse de carne animală, de pește, plante) ce au absorbit microparticule de plastic și le-au încor-
porat în organismul lor).
11  Cf. Marie-Claude Smouts, Dario Battistella, Pascal Vennesson, Dictionnaire des rélations internationales, Dal-
loz, Paris, 2006, pp. 130-131.
12   Daniela Marinescu, Dreptul mediului înconjurător, ed. a III-a, Casa de editură și presă Șansa SRL, București, 
1996,  p. 67.
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introduce într-o convenție internațională specifică (vizând acest tip distinct de 
poluare) principiul cooperării între state și al informării privind problemele, gradul 
de avansare, originea poluării cu deșeuri din plastic, modalitățile de contracarare 
a zonelor efectiv poluate, modalități de prevenție și de limitare a acestei forme de 
poluare. La origine, este un principiu derivat din art. 24/Declarația de la Stockholm13, 
care îl leagă de cel al egalității între state și ”de o cooperare printr-un sistem de 
acorduri multilaterale și bilaterale sau prin alte mijloace potrivite și indispensabile 
pentru a limita în mod eficace, a preveni, a reduce și a elimina atingerile aduse 
mediului rezultând din activitățile exercitate în toate domeniile și din respectul 
suveranității și intereselor tuturor statelor”14.

- principiul bunei vecinătăți (raporturile de bună vecinătate pe care statele ca 
subiecte de drept internațional trebuie să le dezvolte între ele)15 trebuie să cuprindă, 
în opinia noastră și prevenirea apariției sau proliferării de conflicte sau incidente în 
zonele de graniță privind poluarea cu deșeuri din plastic dintr-un stat, ce pot avea 
consecințe vătămătoare pentru teritoriul, calitatea mediului statului vecin. Statele ar 
trebui să aibă și obligația de a lua măsuri de eliminare a cauzelor ce duc la poluările 
cu deșeuri din plastic în teritoriul aparținând altei jurisdicții, generate de pe teritoriul 
lor. În acordurile bilaterale sau multilaterale de bună vecinătate ar trebui incluse 
clauze privind reglementarea poluării transfrontaliere cu deșeuri de plastic. 

- principiul notificării și al consultării (principiu prevăzut în Planul de acțiune 
al Conferinței de la Stockholm/1972)16, care invită statele la consultări bilaterale și 
la schimb de informații de fiecare dată când condițiile mediului unei țări sau anumite 
activități ale acesteia pot avea efecte păgubitoare în una sau mai multe țări. Acest 
principiu poate fi aplicat în temeiul dreptului general al mediului înconjurător și cât 
privește instituirea unor recomandări de notificare și de consultare între state privind 
poluarea cu deșeuri din plastic.

- principiul protejării drepturilor individuale la un mediu sănătos (și acesta 
este prevăzut în Declarația de la Stockholm, conținând și obligația statelor de a 
proteja și îmbunătăți starea mediului înconjurător în folosul generațiilor viitoare și 
prezente). 

- principiul protejării patrimoniului comun (aici, inclusiv zona maritimă aflată 
dincolo de limitele jurisdicției naționale ce reclamă măsuri specifice de protecție, 
de conservare și utilizare în interesul întregii comunități internaționale  (noțiunea 
juridică de ”patrimoniu comun al întregii umanități”).

- principiul prevenirii (un alt tip de principiu juridic fundamental în dreptul 
internațional al mediului, care se referă la exercitarea activă de către state a funcției 
preventive, prin elaborarea unor reglementări juridice cu caracter de prevenție 
13   http://www.un-documents.net/unchedec.htm   
14  Daniela Marinescu, op. cit., p. 67.
15  Idem, p. 69.
16  http://www.un-documents.net/aconf48-14r1.pdf  
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referitor la poluarea cu deșeuri de plastic, atât cea exercitată în limitele jurisdicției 
unui stat, cât și cea de tip transfrontalier, inclusiv poluarea cu deșeuri de plastic a 
zonei libere –maritime, oceanice). În acest  scop, se poate pleca, în elaborarea unei 
convenții internaționale privind poluarea cu deșeuri de plastic, de la proiectul de 
Convenție Europeană din 1974 privind protecția cursurilor de apă internaționale 
împotriva poluării17.

- principiul interzicerii poluării este un principiu specific de drept internațional 
al mediului, cu originea în Convenția ONU din 1982 asupra dreptului mării, art. 192 
și art. 195.

- principiul non-discriminării (prevăzut de Convenția Nordică asupra protecției 
mediului din 1974), prin care pagubele sau prejudiciile produse pe teritoriul altor 
state contractante (deci, și poluarea cu deșeuri de plastic) trebuie asimilate cu cele 
produse pe propriul teritoriu, cu pagubele ce se produc sau se vor produce în țara 
de origine a surselor poluante. Politicile de mediu adoptate de state, inclusiv cele 
privind reglementările privind poluarea cu deșeuri de plastic, trebuie să nu fie mai 
puțin severe în afara granițelor, decât în țara de origine a poluării18. 

- principiul „poluatorul plătește” este un alt principiu fundamental al relațiilor 
internaționale (reguli adoptate de țările OCDE în 1972)19.

În Actul Final de la Helsinki/197520, regăsim o formă mai detaliată a acestui 
principiu, prin obligația statelor participante, în acord cu principiile de drept 
internațional, de a se asigura, într-un spirit de cooperare, că activitățile desfășurate 
pe teritoriul lor nu cauzează degradarea mediului înconjurător într-un alt stat sau în 
regiuni situate dincolo de limitele jurisdicțiilor lor naționale. 

Conform Declarației de la Stockholm, principiul 22, statele sunt subiectele de 
drept internațional obligate să colaboreze pentru dezvoltarea dreptului internațional 
«în ceea ce privește răspunderea și indemnizarea victimelor poluării și altor pagube 
ecologice, pe care activitățile, duse în limitele jurisdicției fiecărui stat sau sub 
controlul său, le cauzează regiunilor situate peste limitele jurisdicției lor »21. Este 
un text juridic general, referitor la răspunderea statelor pentru pagube cauzate de 
poluări transfrontaliere, așa cum pot fi încadrate și poluările cu deșeuri de plastic nu 
doar în mediul marin și oceanic dar și ca poluare desfășurată pe sol și în subsol, ca 
reziduuri fie transportate fie răspândite (ca microparticule de plastic) în medii marine, 
oceanice, prin cursuri de ape curgătoare, în delte sau în zone care sunt împărțite în 
jurisdicțiile mai multor state.
17  Daniela Marinescu, op. cit., p. 72. A se vedea si http://www.assembly.coe.int/nw/xml/XRef/Xref-XML2HTML-
en.asp?fileid=13806&lang=en 
18  Daniela Marinescu, op. cit., pp. 72-73.
19 http://www.oecd.org/officialdocuments/publicdisplaydocumentpdf/?cote=OCDE/GD(92)81&docLanguage=En   
20  https://www.osce.org/helsinki-final-act?download=true 
21 https://www.jus.uio.no/english/services/library/treaties/06/6-05/intervention-high-seas.xml,  http://www.
imo.org/en/KnowledgeCentre/ReferencesAndArchives/FocusOnIMO(Archives)/Documents/Focus%20on%20
IMO%20-%20A%20summary%20of%20IMO%20Conventions%20(2009).pdf  
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Conform principiului 12 din Declarația din 1978, tot statele sunt cele 
considerate, potrivit dreptului internațional al mediului (la nivelul actual de 
reglementare juridică, de la care trebuie să plece și constituirea unui autentic regim 
juridic internațional privind deșeurile din plastic) «răspunzătoare de pagubele 
cauzate mediului înconjurător, în regiunile situate în afara limitelor jurisdicției lor și 
imputabile de violarea obligațiilor pe care trebuie să și le asume în acest domeniu»22. 

2. Reglementări internaționale specifice de prevenire 
a poluării. Cadrul general pentru combaterea poluării cu 
deșeuri de plastic

În ceea ce privește planul juridic internațional, considerăm că pot fi folosite 
o serie de reglementări internaționale deja existente privind prevenția poluării, care 
pot constitui un cadru general incipient în materia conturării unui regim juridic 
internațional privind combaterea poluării cu deșeuri din plastic.

Astfel, între convențiile internaționale ce pot reprezenta acest cadru general 
incipient, putem considera și cele patru convenții privind dreptul mării, de la 
Geneva/1958 (privind marea teritorială, platoul continental, pescuitul și conservarea 
resurselor biologice din largul mării). 

Mai putem aminti ca fiind incident (cu titlu de reglementare juridică generală 
privind instituirea unui regim juridic internațional al combaterii deșeurilor de plastic) 
și Protocolul de la Londra din 2 noiembrie 1973, asupra intervenției în marea 
liberă în caz de poluare a mediului marin prin alte substanțe decât hidrocarburile23 
(plasticul putând fi încadrat în sens larg, în această categorie juridică). Acest Protocol 
instituie un regim de răspundere internațională a statelor pentru răspândirea, 
deversarea în mediul marin a substanțelor poluante ce periclitează sănătatea omului 
și ecosistemele marine (de unde și obligația statelor de a lua măsuri de prevenire a 
poluării mediului marin cu astfel de substanțe, dreptul statului amenințat cu poluarea 
de a lua măsurile necesare pentru a preveni, a reduce sau a elimina un pericol grav și 
iminent ce amenință țărmurile sale sau alte interese conexe - în caz de poluare masivă 
sau îndelungată cu deșeuri de plastic, indiferent de stadiul lor, inclusiv, am considera 
noi, privind măsuri de curățare a zonelor de coastă și a ecosistemelor marine de stratul 
de microparticule de plastic ce s-a depus ca sediment și care intră în lanțul trofic, 
amenințând sănătatea oamenilor și calitatea vieții- inclusiv calitatea ecosistemului 
marin ca atare-). Rămâne de văzut ce proceduri concrete pot fi constituite juridic în 
această convenție internațională privind combaterea poluării cu deșeuri de plastic, 
pentru a reglementa clar activitățile și măsurile de prevenție, eliminare, reducere a 
riscului de poluare cu acest tip de deșeuri în mediul marin.
22  https://www.coe.int/en/web/bern-convention   
23  IRDO, Principalele instrumente internaționale privind drepturile omului la care România este parte, vol. II, 
Instrumente regionale, IRDO, București, 1997, pg. 127-130.  
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Însă convenția internațională destinată a combate acest tip de poluare ar trebui 
să conțină nu doar indicarea procedurilor, a măsurilor, a principiilor privind  poluarea 
mediului marin și oceanic cu plastic dar și a altor tipuri de habitate naturale. În acest 
sens, ar fi binevenită o studiere și o adaptare a conținutului juridic al Convenției 
Europene privind conservarea vieții sălbatice și a habitatelor naturale din Europa 
(adoptată la Berna, în 1979, intrată în vigoare în 1982)24 ca un document juridic 
regional adoptat sub egida Consiliului Europei25. În noua convenție internațională 
privind combaterea poluării cu deșeuri de plastic se poate pleca de la principiul juridic 
din Preambulul Convenției Europene sus-citate, anume de la dreptul generațiilor 
viitoare de a beneficia de flora și fauna sălbatică, patrimoniu natural ce trebuie 
protejat de către generațiile prezente. Se instituie și o obligație a statelor semnatare 
de a introduce măsuri, principii, obiective de conservare a faunei și florei sălbatice 
în programele lor naționale, ca și obligația de a institui cooperări internaționale 
pentru ocrotirea florei și a faunei sălbatice, inclusiv ocrotirea habitatelor naturale. 
Art. 2 din Convenție instituie o obligație a statelor semnatare de a lua măsurile 
necesare pentru menținerea și adaptarea populațiilor de floră și faună sălbatice la un 
nivel corespunzător iar art. 3 angajează statele contractante să ia măsurile necesare 
pentru implementarea politicilor naționale special dedicate conservării florei, faunei 
sălbatice și habitatelor naturale. Capitolul II din Convenție este dedicat protecției 
habitatelor speciilor sălbatice de floră și faună (menționate în anexele la Convenție), 
cu instituirea în art. 4 a unui angajament de coordonare a eforturilor pentru a proteja 
habitatele naturale în cazul în care acestea sunt transfrontaliere. Aceste prevederi 
generale care sunt în vigoare la nivel regional-european, considerăm că pot fi adaptate 
și incluse într-o viitoare convenție internațională privind combaterea deșeurilor de 
plastic.

De asemenea, prevederi juridice din alte documente internaționale pot fi luate 
în considerare, precum Declarația Adunării Generale ONU asupra principiilor 
privind fundul mărilor și oceanelor și subsolul lor, dincolo de limitele jurisdicției lor 
naționale,  din 197126. În această Declarație apare definiția juridică a ”patrimoniului 
comun al umanității”, format din zona cuprinzând fundul mărilor și oceanelor și 
subsolul lor, aflate dincolo de limitele jurisdicției  naționale a statelor, și resursele 
lor. Privind activitățile desfășurate în zonă, Declarația prevede dreptul statelor de 
a coopera și de a lua măsuri destinate combaterii poluării, contaminării și altor 
riscuri pentru țărmul marin,  pentru protejarea și conservarea resurselor naturale 
ale zonei și pentru prevenirea pagubelor pentru flora și fauna mediului marin�. Este 
importantă introducerea în Convenție a unui articol prin care se arată că prevederile 
Convenției nu afectează drepturile statelor riverane referitor la măsuri destinate să  
prevină, să atenueze, să elimine un pericol grav sau iminent al țărmurilor lor sau 
pentru interese conexe cauzate de poluare sau de o amenințare cu poluarea rezultând 
24   http://www.un-documents.net/a25r2749.htm 
25  Daniela Marinescu, op. cit., pp. 130-131.
26  Idem, pp. 131.
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din toate activitățile desfășurate în zonă sau din orice alt accident cauzat de o poluare 
sau de o amenințare cu poluarea sau din orice alte activități�.

Este instituită o obligație de răspundere internațională nu doar pentru statele ce 
desfășoară activități în aceste zone sau privind resursele lor dar și pentru organizațiile 
internaționale și membrii lor, pentru activitățile desfășurate de ele sau pe seama lor 
(art. 13 și 14)27.

Un alt set de convenții internaționale privind protecția naturii poate servi ca 
bază de plecare pentru adoptarea definițiilor juridice, a conceptelor, a măsurilor, 
procedurilor legate de instituirea unui regim juridic dedicat combaterii poluării 
habitatelor naturale (de la cele marine, oceanice, la păduri, ape curgătoare, câmpii , 
delte etc.), cu deșeuri din plastic. Aici putem aminti  o serie de documente internaționale 
precum Convenția privind patrimoniul  mondial cultural și natural/ 1972 de la Paris 
(în preambulul său fiind evidențiată nevoia de conservare și protejare a patrimoniului 
cultural și natural amenințat cu distrugerea); Convenția de la Washington privind 
protecția naturii și prezervarea vieții sălbatice în emisfera vestică/1940 (care 
introduce definiții diferitelor categorii de arii protejate și instituie un regim juridic 
specific pentru fiecare)28 ; Convenția africană asupra conservării naturii și resurselor 
naturale/Alger, 1968 (care obligă statele contractante să ia măsuri de conservare 
prin extinderea zonelor împădurite și protejare a speciilor amenințate cu dispariția; 
obligația statelor de a menține și de a lărgi aria rezervațiilor naturale prin crearea 
de spații protejate, prin luarea de măsuri de prevenire a distrugerilor faunei și florei 
sălbatice precum și a habitatelor acestora); Convenția asupra protecției naturii în 
Pacificul de Sud/Apia, 1976 (din nou, cu recomandarea creării de spații protejate și 
cu înființarea unor organe speciale precum Comisia Pacificului de Sud); Convenția 
Benelux în domeniul conservării naturii și al protejării peisajelor/Bruxelles, 1982 
(care definește noțiunile de ”mediu natural”, ”zonă naturală”, ”peisaj”; instituie 
obligația statelor de a coopera  prin acordarea unui statut special zonelor protejate 
transfrontaliere); Acordul internațional asupra pădurilor tropicale/Geneva, 1983; 
Convenția asupra conservării naturii și resurselor naturale/Kuala Lumpur, 1985 (ce 
instituie două tipuri de spații protejate- parcurile naturale și rezervațiile). Tot acest set 
de convenții internaționale privind protecția mediului înconjurător este incident, în 
opinia noastră, inclusiv în materia combaterii poluării cu deșeuri de plastic, indiferent 
de tipul de habitat natural unde se produce acest tip de poluare (în sol, subsol, în mediul 
marin, oceanic sau terestru). Poluarea cu deșeuri de plastic (mai ales în mediul marin 
și oceanic), prin deplasare (gunoi marin purtat de curenții de apă) poate ajunge să se 
depoziteze și să formeze straturi sedimentare pe fundul apelor29 (cursuri de apă, delte, 
fundul marin sau cel oceanic), inclusiv în zone transfrontaliere sau în zone libere sau 
în zone protejate. Poluarea cu microparticule de plastic30 trebuie, în opinia noastră, 
27  Ibidem, p. 131.
28  Ibidem, p. 191.
29 https://multimedia.europarl.europa.eu/en/microplastic-pollution_N01-PUB-181119-MPLAS_ev
30 http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181018IPR16524/plastic-oceans-meps-back-eu-ban-on-
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să formeze un capitol special al acestei convenții internaționale privind combaterea 
poluării cu deșeuri din plastic, ea afectând lanțul trofic, intrând în consumul uman 
cu consecințe nebănuite și nestudiate încă asupra sănătății umane31. Este aici vorba 
de o nevoie de consacrare la nivel de convenție, a interdependenței dintre dreptul 
omului la un mediu curat și sănătos, dreptul generațiilor prezente și viitoare la a 
beneficia de un mediu înconjurător curat, sănătos și bogat în resurse, sustenabil și cu 
biodiversitate; dreptul omului la sănătate; dreptul la protecție și conservare al faunei 
și florei sălbatice și a habitatelor lor naturale (drept derivat din obligația corelativă a 
statelor de a  le proteja și conserva).

În al treilea rând, un capitol special din această viitoare convenție considerăm 
că ar trebui să se ocupe de protecția habitatelor umane amenințate de poluarea 
cu deșeuri de plastic, statele confruntându-se cu lipsa de măsuri sau cu măsuri 
insuficiente privind procesele de urbanizare și sistematizare, creșterea populației, 
urbanizarea necontrolată, creșterea economică inechitabilă, condiții improprii de 
viață urbană (de la șomaj, analfabetism, boli și sărăcie, la degradarea resurselor 
indispensabile vieții umane precum apa, aerul și pământul)32. De aceea, referitor la 
această dimensiune ce ar trebui urmărită în cadrul unei abordări cuprinzătoare a 
modalităților de producere a poluării cu deșeuri de plastic, a efectelor multiple, unele 
documente juridice internaționale precum Declarația de la Vancouver/1976 (prin 
care s-au stabilit principiile, cadrul de acțiune și obiectivele de protecție a habitatelor 
umane)33 ar trebui analizate și adaptate corespunzător.

Concluzii. De lege ferenda 

Luând în considerare faptul că unii actori politici regionali (precum Uniunea 
Europeană) au început să dezvolte strategii speciale dedicate combaterii acestei 
forme de poluare (deocamdată privind poluarea mediului marin și oceanic), să 
inițieze măsuri legislative europene (reglementări, directive, decizii) privind acest 
tip de poluare, considerăm că o mare parte din această legislație incipientă, la nivel 
de proceduri, măsuri, principii, definiții juridice, concepte, obiective, foi de parcurs34, 
poate fi analizată și inclusă în viitoarea convenție internațională privind combaterea 
poluării cu deșeuri din plastic, deschisă semnării tuturor statelor membre ONU.

Legat de instituirea unui cadru general incipient privind combaterea poluării 
cu deșeuri din plastic, printr-o convenție internațională deschisă semnării tuturor 
throwaway-plastics-by-2021, http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/society/20180830STO11347/eu-
strategy-to-cut-plastic-waste-more-recycling-ban-on-micro-plastics
31 http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/circular-economy/20150328STO38904/eu-restricts-
the-use-of-plastic-bags-to-protect-the-environment
32  Daniela Marinescu, op. cit., p. 215.
33   http://www.un-documents.net/van-dec.htm  
34 http://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20181018IPR16524/plastic-oceans-meps-back-eu-
ban-on-throwaway-plastics-by-2021, http://www.europarl.europa.eu/news/en/headlines/priorities/circular-
economy/20150328STO38904/eu-restricts-the-use-of-plastic-bags-to-protect-the-environment

UNIVERS JURIDIC



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 3(39)/2019 247

statelor membre ONU, s-ar putea lua în considerare și Convenția Națiunilor Unite 
asupra dreptului mării, de la Montego Bay/198235, care instituie un întreg set de 
obligații internaționale destinat conservării și protejării mediului marin (obligația 
statelor de a conserva și proteja mediul marin; obligația de a nu transfera pagubele 
dintr-o regiune în alta sau de a transforma un tip de poluare în altul; obligația de 
consolidare a legislației în domeniu etc.)36. 

Poluarea cu deșeuri din plastic poate fi considerată ca intrând în categoria 
juridică a ”poluării prin deversare” (în habitate naturale de coastă, direct în mări 
și oceane, în zonele limitrofe cursurilor de apă) dar ea poate fi și un tip de poluare 
prin acumulare (pe marginea cursurilor de apă, în delte, în zonele de țărm ale 
mărilor și oceanelor, pe fundul mărilor ca sediment), o poluare prin descompunere și 
intromisiune în habitatul natural, o poluare prin ingurgitare de către speciile sălbatice 
(poluarea cu microparticule de plastic), o poluare prin deplasare (din teritoriul unui 
stat în teritoriul altor state, ca gunoi marin purtat de curenți oceanici/marini sau depus 
în zona liberă).
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Oleg PANTEA1

„Dreptul, prin normele sale, este cel chemat să asigure „ordinea socială, 
binele public şi progresul social, să contribuie la fericirea unui număr cât mai 
mare de oameni şi să evite în cel mai înalt grad suferinţa”. (J. Bentham)

Sumar

Constatarea contravențiilor reprezintă o primă fază a procesului 
contravențional în care organele împuternicite ale statului colectează și 
administrează probe și încheie procese-verbale. În general, lucrarea reprezintă 
o analiză și o reunire într-un tot unitar a trăsăturilor caracteristice constatării 
contravențiilor în legislația Republicii Moldova și legislația României, 
cu aspecte de drept comparat. Astfel, au fost analizate principalele acte 
normative care reglementează procesul de constatare a contravențiilor, Codul 
contravențional al Republicii Moldova și Ordonanța Guvernului României nr.2 
din 12.06.2001 privind regimul juridic al contravențiilor. Totodată, lucrarea 
oglindește unele configurații teoretico-practice privind încheierea procesului-
verbal de constatare a contravențiilor, reflectând în detaliu elementele lui 
obligatorii, mențiunile de conținut.

Cuvinte-cheie: contravenție; contravenționalitate; constatare; proces-verbal; 
normă juridică contravențională; regimul juridic; contravenient;

1  Doctor în drept, conferențiar universitar Universitatea de Stat din Moldova email: panteaoleg@gmail.com, tel. 
+373 68003699

ASPECTE ESENȚIALE DE DREPT COMPARAT 
PRIVIND „CONSTATAREA CONTRAVENȚIILOR” 

ÎN LEGISLAȚIA REPUBLICII MOLDOVA ȘI 
ROMÂNIEI

ESSENTIAL ASPECTS OF LAW COMPARED 
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Summary 

The finding of contraventions represents a first phase of the contravention 
process in which the competent authorities of the state collect and manage 
evidence and conclude protocols. In general, the work represents an analysis 
and a unification of the aspects characteristic of finding contraventions in 
the legislation of the Republic of Moldova and Romania, with aspects of law 
comparison. Thus, were analyzed the main normative acts regulating the 
process of finding contraventions, the Contravention Code of the Republic of 
Moldova and the Ordinance of the Government of Romania no.2 of 12.06.2001 
regarding the legal regime of contraventions. At the same time, the work 
refers to some theoretical-practical configurations regarding the conclusion 
of the protocol of finding the contraventions, reflecting in detail its obligatory 
elements, the content mentions.

Keywords: contravention; finding; protocol; contravention legal norm; legal 
regime; offender; 

În toată lumea, ocrotirea valorilor sociale împotriva faptelor ilicite a 
reprezentat o misiune fundamentală a societăţii. Odată ce a apărut statul, 

ocrotirea acestor valori împotriva faptelor periculoase a devenit o funcţie importantă 
a acestuia, realizată prin intermediul normelor de conduită, instituite și sancționate 
de autorităţile publice.

Or, dreptul a apărut tocmai pentru a reglementa conduita omenilor, relaţiile 
sociale care se nasc între indivizi, membri ai unei colectivităţi, în timp ce, de 
respectarea prevederilor normelor juridice, se leagă promovarea şi apărarea valorilor 
sociale ale oricărei societăţi.

La orice epocă a evoluției societății, statul și-a instituit un corp de control 
și de investigare a acelor fapte considerate ilegale, pentru a pedepsi „uzurpatorii” 
și restabili ordinea de drept. Un suveran întotdeauna trebuie să asigure o protecție 
specială valorilor sociale ale supușilor săi, prin metode și activități bine scrise în 
lege. Aceste activități desfășurate constau în acte procedurale și procesuale.

În domeniul dreptului contravențional, procesul se desfășoară în trei faze: faza 
constatării contravențiilor şi aplicarea sancţiunii contravenţionale, faza judecării 
şi faza punerii în executare a sancţiunilor contravenţionale. Fazele procesului 
contravenţional sunt momente sau diviziuni ale acestuia, în cadrul cărora anumiţi 
subiecţi desfăşoară activităţi succesive prevăzute de lege. Ceea ce vizează nemijlocit 
subiectul supus cercetării noastre este faza constatării contravențiilor în reglementarea 
legislației Republicii Moldova și României, cu aspecte de analiză comparativă.

Potrivit Dex. (CONSTATÁ, constát, vb. I. Tranz. - A stabili situația sau starea 
unui lucru, existența unui fapt, a unui adevăr etc. - Din l. fr. constater.)2 
2  Dicționarul explicativ al limbii române, ediția a II-a. București: Editura Univers Enciclopedic, 1998.
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Astfel, în art. 440 al.(1) din Codul contravențional al Republicii Moldova se 
precizează: „Constatarea faptei contravenţionale înseamnă activitatea, desfăşurată 
de agentul constatator, de colectare şi de administrare a probelor privind existenţa 
contravenţiei, de încheiere a deciziei privind examinarea contravenţiei în temeiul 
constatării agentului constatator sau procesului-verbal cu privire la contravenţie, 
de aplicare a sancţiunii contravenţionale sau de trimitere a dosarului, după caz, 
funcționarului abilitat să examineze cauza contravențională, din cadrul autorității 
din care face parte agentul constatator, în instanţa de judecată sau în alt organ 
spre soluţionare.3 Din conținutul acestui articol, rezultă cine de fapt constată 
contravențiile, agenții constatatori și, totodată, legiuitorul listează șirul atribuțiilor 
stabilite pentru aceștia în procesul de constatare a faptelor contravenționale. Este 
important să menționăm că acești agenți constatatori sunt competenți să soluționeze 
cauze contravenționale numai dacă actul normativ special nu stabilește o competență 
exclusivă în favoarea altor persoane sau instituții.

Agenții constatatori care îndeplinesc condițiile de competență reglementate de 
legislația contravențională trebuie să îndeplinească condițiile esențiale de moralitate 
și profesionalism.4

Același articol din Codul contravențional al Republicii Moldova, la aliniatul 2, 
stabilește modalitatea de sesizare a agentului constatator – prin plângere sau denunț 
– ori se autosesizează când dispune de informații suficiente pentru a considera, cu un 
grad înalt de probabilitate, că este comisă o contravenție, fie prin constatarea faptei 
contravenționale.

În același context, legislația României (Ordonanța Guvernului nr. 2/2001)5 
nu cuprinde reguli cu privire la modurile de sesizare ale agentului constatator. 
Contravenționaliștii consideră însă că, întrucât contravenția prezintă o serie de 
asemănări cu infracțiunea, în esență ambele fapte reprezentând atingeri aduse unor 
valori sociale aparținând întregii comunități, modurile de sesizare prezintă asemănări 
cu cele reglementate de Codul de Procedură Penală al României în situația sesizării 
organelor de urmărire penală.

În pofida faptului că legea contravențională se completează și cu prevederile 
Codului de Procedură Civilă al României, nu putem asimila modurile de sesizare 
conținute în acest cod cu modurile de sesizare ale agentului constatator, deoarece 
contravenția este, în esență, un fapt juridic, o faptă ilicită care este urmărită după o 
procedură specifică. În această materie, deși prevederile legislației procesual civile 
din România își găsesc aplicabilitatea și în procedura de constatare a contravențiilor 
și de aplicare a sancțiunilor, cu privire la sesizarea agentului constatator nu putem 

3  Codul contravențional al Republicii Moldova din 24.10.2008. Republicat în: Monitorul Oficial Nr. 78-84 din 
17.03.2017.
4  Poenaru Iu. Regimul juridic al contravențiilor. București: Ed. Lumina Lex, Bucuresti, 2002, p. 103.
5  Ordonanța Guvernului României nr.2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contravențiilor. În Monitorul 
Oficial al României nr. 410 din 25.07.2001.
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decât să aplicăm prin analogie dispozițiile procesual penale6, prevederile Codului de 
Procedură Civilă fiind incompatibile.

Totuși, se impune necesitatea reglementării modurilor de sesizare ale 
agentului constatator. Aceasta, deoarece instanța care urmează a cerceta existența 
sau inexistența contravenției, a autorului acesteia și a răspunderii contravenționale 
trebuie să cunoască în ce mod s-a ajuns la constatarea contravenției, pentru a analiza 
în mod complet starea de fapt. Nu trebuie omis faptul că, de multe ori, agentul 
constatator este sesizat prin denunț de persoane aflate în dușmanie cu presupusul 
contravenient, iar instanța nu va putea cunoaște acest aspect decât dacă el va fi probat 
de petent. Or, de cele mai multe ori, acesta doar bănuiește că sesizarea ar fi putut fi 
făcută de către o persoana cu care se află într-un conflict sau care este interesată în 
sancționarea sa contravențională.7

Agentul constatator poate fi sesizat prin: plângere, denunț sau se poate sesiza 
din oficiu.8 Sesizarea din oficiu se are în vedere constatarea contravențiilor flagrante 
sau constatarea contravențiilor în urma unor controale efectuate de către organele 
competente.

În continuare, vom descrie fiecare din această modalitate.
În legislația României, sesizarea prin plângere în cazurile contravenționale are 

aplicabilitate destul de restrânsă, pentru că majoritatea contravențiilor reglementate 
nu au un subiect pasiv, fiind încadrate în ceea ce dreptul penal denumește fapte de 
pericol. Sunt însă și acte normative care stabilesc că sesizarea agentului constatator se 
poate face prin plângere, de exemplu Legea României nr. 21/1996, legea concurenței, 
care, în art. 40 lit. (b), prevede că organul cu atribuții de control în materia concurenței, 
respectiv Consiliul Concurenței, poate fi sesizat prin „plângerea unei persoane fizice 
sau juridice afectate în mod real și direct prin încălcarea prevederilor art. 5 alin. (1), 
art. 6, 13 și 16”.9 Totodată, unele contravenții privind ordinea și liniștea publică pot 
fi sancționate doar în baza plângerii părții vătămate, iar în lipsa plângerii procesul-
verbal întocmit va fi considerat ilegal.

La același subiect, legislația Republicii Moldova stabilește cazurile de pornire 
a procesului contravențional numai în baza plângerii prealabile a victimei: „injurie” 
(art. 69 CC al RM), „distrugerea sau deteriorarea intenţionată a bunurilor străine”, 
„sustragerea în proporţii mici din avutul proprietarului”, „cauzarea de daune materiale 
prin înșelăciune sau abuz de încredere”, „obţinerea sau divulgarea informaţiilor care 
constituie secret comercial, bancar sau fiscal” (art.104–107 CC al RM).10 În cel mult 
15 zile de la data sesizării, agentul constatator este obligat să verifice sesizarea şi să 
întreprindă măsurile necesare ce se impun.

6  Mateuț Gh. Procedura penală. Partea speciala. Vol. I. București: Ed. Lumina Lex, 1997, pp. 4-26.
7  Ursuța M. Dreptul contravențional și procedura judiciara în dreptul public. București: Hamangiu, 2018, p. 78.
8  Ursuța M. Op.cit., p. 114.
9  Legea României nr.21 din 10.04.1996 a concurenței. În: Monitorul Oficial al României nr. 153 din 29.02.2016.
10  Codul contravențional al Republicii Moldova din 24.10.2008. Republicat în: Monitorul Oficial Nr. 78-84 din 
17.03.2017.
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Sesizarea prin intermediul denunțului este cea mai cunoscută și răspândită 
formă de sesizare a agentului constatator și poate fi făcută de persoanele fizice sau 
juridice, care sunt în cunoștință despre presupusa săvârșire a unei contravenții.

Codul contravențional al Republicii Moldova stabilește modalitatea de 
constatare a faptei contravenționale și începere a procesului contravențional în cadrul 
controlului de stat asupra activității de întreprinzător. În temeiul Legii Republicii 
Moldova nr. 131 din 8 iunie 2012 privind controlul de stat asupra activității de 
întreprinzător, controlul se efectuează în limitele stabilite la art. 51. Controlul se 
inițiază doar în urma analizei și evaluării riscurilor. Efortul și timpul alocat controlului, 
precum și metoda de control aplicată trebuie să fie proporționale nivelului de risc 
stabilit.  Procesul contravențional se pornește în cazul depistării încălcărilor „grave” 
în rezultatul controlului, respectiv pot fi aplicate sancțiunile contravenționale.11

Ca excepție de la prevederile supra, în cazurile prevăzute la art. 96 alin. (1) 
lit. a) şi alin. (3) şi la art. 97-103 din Codul contravențional al Republicii Moldova, 
cu excepţia contravenţiei prevăzute la art. 971 alin.(2), chiar dacă agentul constatator 
a stabilit fapta contravențională, nu începe procesul contravențional până nu este 
depusă o plângere prealabilă (termenul depunerii este de 15 zile lucrătoare).

O altă modalitate de sesizare a agentului constatator reprezintă constatarea 
contravențiilor flagrante. Contravenția flagrantă este contravenția descoperită 
în momentul comiterii faptei sau înainte ca efectele ei să fie consumate. Legea 
contravențională a Republicii Moldova stabilește și un termen de cel târziu 
următoarea zi lucrătoare din momentul depistării pentru înregistrarea prin decizie 
privind examinarea contravenţiei în temeiul constatării agentului constatator.12

În cazul în care, la depistarea sau la examinarea cazului contravenţional, se 
stabileşte că este competenţa unei alte autorități abilitate să constate contravenția 
sau să examineze cauza procesul verbal cu privire la contravenţie și materialele 
acumulate se remit în aceeaşi zi după competenţă.

De asemenea, agentul constatator se poate sesiza pe baza unor materiale 
apărute în mass-media, din zvonul public sau în situația cercetării unor alte fapte.

Procesul-verbal de constatare a contravenției
Actul procedural prin care se poate constata săvârșirea unei contravenții este 

procesul-verbal. Procesul-verbal cu privire la contravenţie este un act prin care se 
individualizează fapta ilicită şi se identifică făptuitorul. Procesul-verbal se încheie 
de agentul constatator pe baza constatărilor personale şi a probelor acumulate, în 
prezenţa făptuitorului sau în absenţa lui.

În România, unicul act procedural de constatare a contravenției este procesul-
verbal. Însă, de la regula generală, există o excepție în materia concurenței, potrivit 
11  Legea Republicii Moldova nr. 131 din 08.06.2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător. 
În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova Nr. 181-184 din 31.08.2012.
12  Codul contravențional al Republicii Moldova din 24.10.2008. Republicat în: Monitorul Oficial Nr. 78-84 din 
17.03.2017
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Legii nr. 21/1996 republicată, atribuțiile de constatare a contravențiilor revin Plenului 
Consiliului Concurenței, iar sancțiunile contravenționale se aplică prin Decizia 
Președintelului Consiliului Concurenței. De asemenea, conform prevederilor articolului 
93 din Legea nr. 540/ 2002, Legea audiovizualului, constatatarea contravențiilor și 
aplicarea sancțiunilor se face de către Consiliul Național al Audiovizualului, decizia de 
sancționare.13

O altă excepție este stabilită în art. 38 al. (1) al Ordonanței Guvernului 
României, nr.2/2001, care conferă agentului constatator posibilitatea de a aplica 
contravenientului sancțiunea avertisment în formă orală, când au fost aduse prejudicii 
minime valorilor ocrotite de legea contravențională.14

La fel, potrivit ultimelor modificări aduse Codului rutier, prevederile art. 109 
al. (6, 7) permit agentului constatator ca, atunci când contravenientul achită pe loc 
jumătate din minimul amenzii, în ipoteza savârșirii unor contravenții rutiere pentru 
care nu este prevăzută o sancțiune contravențională complementară, să nu mai 
încheie proces-verbal, ci doar să elibereze contravenientului o chitanță.15

Potrivit Codului contravențional al Republicii Moldova, art.442, procesul-
verbal cu privire la contravenție se înregistrează timp de 24 de ore de la data încheierii 
în Registrul de evidență a proceselor-verbale cu privire la contravenții. Cu referință la 
procesul-verbal de control, întocmit conform prevederilor Legii Republicii Moldova 
nr. 131 din 08.06.2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător16, 
acesta substituie procesul-verbal cu privire la contravenție și are regim juridic și 
forță juridică similare dacă în el se constată fapta contravențională cu respectarea 
cerințelor stabilite mai sus.17

Înainte de a trece la analiza elementelor pe care trebuie să le cuprindă procesul-
verbal de constatare a contravenției, trebuie precizat faptul că, în mod evident, 
acesta trebuie întocmit în formă scrisă18, fiind unicul act probator al savârșirii unei 
contravenții.19 În lipsa formei scrise, nu se va putea aplica nici o sancțiune, întrucât 
nu se va putea proba dacă există sau nu fapta contravențională.

Procesul verbal cu privire contravenție va cuprinde următoarele elemente 
obligatorii:

1. Data (ziua, luna, anul), ora şi locul încheierii. Aceste mențiuni sunt 
importante pentru a verifica dacă din momentul constatării faptei contravenționale și 
până în momentul aplicării față de contravenient a sancțiunii contravenționale nu s-a 
13  Legea României nr.21 din 10.04.1996 a concurenței. În: Monitorul Oficial al României nr. 153 din 29.02.2016.
14  Ordonanța Guvernului României nr.2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contravențiilor. În Monitorul 
Oficial al României nr. 410 din 25.07.2001.
15  http://www.creeaza.com/legislatie/drept/Constatarea-contraventiilor196.php#_ftn8. 
16  Legea Republicii Moldova nr. 131 din 08.06.2012 privind controlul de stat asupra activității de întreprinzător. 
În: Monitorul Oficial al Republicii Moldova Nr. 181-184 din 31.08.2012.
17  Codul contravențional al Republicii Moldova din 24.10.2008. Republicat în: Monitorul Oficial Nr. 78-84 din 
17.03.2017.
18  Petrescu Narcisa R. Drept Administrativ. Cluj Napoca: Ed. Cordial LEX , 2001 .
19  Apostol Tofan D. Regimul juridic actual aplicabil contravențiilor. Aspecte de drept procesual. În: Curierul Judiciar nr. 
7/2002, p. 7.
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împlinit termenul de prescripție. Cu privire la locul încheierii procesului-verbal, de 
regulă, acesta este fie locul constatării contravenției, fie sediul agentului constatator. 
În cazul în care persoana în a cărei privință a fost pornit procesul contravențional 
este un minor, în procesul-verbal se va consemna şi numele, prenumele, domiciliul 
părinţilor sau ale altor reprezentanţi legali.

Dacă persoana în privința căreia a fost pornit procesul contravențional sau 
victima nu cunoaşte limba procesului-verbal, se asigură asistenţa unui interpret sau 
traducător, datele lui la fel consemnându-se în procesul-verbal.

2. Calitatea, numele şi prenumele agentului constatator, denumirea autorităţii 
pe care o reprezintă. Privitor la instituția din care face parte agentul constatator, 
teoretic, lipsa acesteia poate con duce la o situație confuză în practică, respectiv 
imposibilitatea instanței de judecată de a examina plângerea, deoarece nu se va 
cunoaște pârâtul. Deși, în practică sunt elaborate formulare de procese-verbal, în care 
există mențiunea tipărită inclusiv a instituției din care face parte agentul constatator.

3. Numele, prenumele, domiciliul, ocupaţia persoanei în a cărei privință a 
fost pornit procesul contravențional, datele din buletinul ei de identitate sau, după 
caz, din alt act care stabileşte identitatea persoanei, iar în cazul persoanei juridice, 
denumirea, sediul, codul ei fiscal, datele persoanei fizice care o reprezintă. Ceea ce 
este esențial cu privire la menționarea acestor date, este că persoana față de care se 
întocmește proces-verbal de constatare a contravenției să fie identificată. Evident, în 
lipsa numelui nu putem vorbi de identificarea unei persoane. Iar, ocupația și locul de 
muncă ale contravenientului trebuie menționate în vederea identificării fără dubii a 
autorului faptei contravenționale și în vederea aprecierii circumstanțelor personale 
ale contravenientului.

4. Fapta contravenţională, locul şi timpul săvârşirii ei, circumstanţele cauzei 
care au importanţă pentru stabilirea faptelor şi consecinţelor lor juridice, evaluarea 
eventualelor pagube cauzate de contravenţie. Procesul-verbal trebuie să reflecte 
informații detaliate despre descrierea faptei contravenționale, indicarea precisă 
a orei, datei, locului comiterii contravenției, detalierea tuturor circumstanțelor în 
care a fost săvârșită fapta, a prejudiciului care a fost cauzat, gradul de pericol social 
al faptei. Pe baza acestor informații se va individualiza răspunderea și sancțiunea 
contravențională. Totodată, în procesul-verbal se individualizează corpurile delicte 
(se descriu forma, mărimea, culoarea, greutatea, alte caracteristici), indicându-se 
datele proprietarului şi, după caz, măsurile luate pentru valorificarea sau conservarea 
lor.

5. Încadrarea juridică a faptei, norma materială contravenţională şi indiciile 
calificative ale elementelor constitutive ale contravenţiei. Pe lângă starea de fapt 
descrisă, agentul constatator va încadra juridic fapta comisă, va determina dacă fapta 
comisă este sau nu contravenție.

6. Aducerea la cunoştinţa persoanei în privința căreia a fost pornit procesul 
contravențional şi a victimei a drepturilor şi obligaţiilor lor prevăzute lege. Este o 
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rubrică destul de importantă a procesului-verbal contravențional, în măsura în care 
părțile procesului contravențional trebuie să cunoască drepturile și obligațiile. În art. 
384 al.(2), Codul contravențional al Republicii Moldova, sunt prevăzute drepturile 
persoanei în privința căreia a fost pornit procesul contravențional. De regulă, în 
practică, persoanele refuză să semneze în procesul-verbal, considerând că prin 
punerea semnăturii își recunosc vina.

7. Obiecţiunile şi probele pe care persoana în a cărei privință a fost pornit 
procesul contravențional le aduce în apărarea sa, precum şi obiecţiile şi probele 
victimei. O informație ce trebuie neapărat reflectată în procesele-verbale de 
constatare a contravenției sunt obiecțiunile contravenientului în privința faptei care 
i se incumbă ori, după caz, mențiunea scrisă a agentului constatator conform căreia 
contravenientul nu are obiecții. Această mențiune este făcută în vederea garantării 
dreptului la apărare a acestuia. Doar astfel, dreptul la apărare al petentului și egalitatea 
armelor, ca și condiții ale unui proces echitabil ar fi respectate.

8. Informații despre instituția bancară şi despre modul de plată a amenzii. 
Pentru a facilita executarea sancțiunii contravenționale a amenzii agentul constatator 
va indica în procesul-verbal informațiile despre banca unde poate fi achitată amenda 
și modalitățile de plată (casă, terminale). 

9. Semnarea procesului-verbal. Procesul-verbal se semnează pe fiecare 
pagină de agentul constatator, de persoana în a cărei privință a fost pornit procesul 
contravențional şi de victimă când există. În cazul în care constatarea contravenţiei 
este de competenţa unui organ colegial, procesul-verbal cu privire la contravenţie 
se încheie de către preşedintele organului colegial sau de către un membru ales cu 
votul majorităţii membrilor prezenţi la şedinţa în al cărei cadru are loc constatarea 
faptei ori desemnat de către preşedintele acestei şedinţe şi se semnează de către toţi 
membrii prezenţi la şedinţă.

Faptul absenței persoanei în a cărei privință a fost pornit procesul 
contravențional ori al refuzului acesteia de a semna procesul-verbal se consemnează 
în procesul-verbal şi se certifică prin semnătura cel puțin a unui martor, indicându-
se şi datele de identitate ale acestuia (numele, prenumele, adresa de domiciliu şi 
numărul de telefon).

10. Dacă contravențiile au fost constatate cu ajutorul mijloacelor tehnice 
certificate sau al mijloacelor tehnice omologate şi verificate metrologic (în cazul 
contravențiilor rutiere constatate cu ajutorul camerelor foto/video), agentul 
constatator, după stabilirea identităţii conducătorului de vehicul, poate încheia 
procesul-verbal şi în absenţa persoanei în a cărei privință a fost pornit procesul 
contravențional. În procesul-verbal încheiat în cazurile prevăzute de prezentul alineat 
se indică tipul, modelul şi numărul de identificare al mijlocului special cu ajutorul 
căruia a fost constatată contravenția.

11. Partea rezolutivă a procesului-verbal. Aceasta cuprinde decizia agentului 
constatator de sancţionare, de încetare a procesului contravențional sau de remitere 
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după competență organului abilitat sa examineze cauza contravențională ori în 
instanţa de judecată, cu recomandarea privind sancţionarea/ încetarea procesului, 
indicându-se termenul de contestare în instanţa de judecată.

Dacă norma contravenţională prevede aplicarea punctelor de penalizare sau 
contravenţia imputată prevede acumularea unui anumit număr de puncte de penalizare 
(15), partea rezolutivă a procesului-verbal va conţine şi menţiunea respectivă.

În cazul deciziei de sancţionare, partea rezolutivă a procesului-verbal 
va cuprinde şi date privind informarea persoanei în a cărei privință a fost pornit 
procesul contravențional despre dreptul de a plăti jumătate din amendă dacă amenda 
este plătită în cel mult 3 zile lucrătoare de la data aducerii la cunoştinţă a deciziei 
de aplicare a sancţiunii contravenţionale. Dacă persoana în a cărei privință a fost 
pornit procesul contravențional recunoaşte săvârşirea contravenției şi acceptă 
sancțiunea stabilită în procesul-verbal de către agentul constatator, procesul-verbal 
cu privire la contravenție constituie actul de decizie asupra cauzei contravenționale. 
Faptul recunoaşterii contravenției şi al acceptării sancțiunii stabilite de către agentul 
constatator se consemnează în procesul-verbal cu privire la contravenție.20

În procesul-verbal nu se admit corectări, adăugiri, ștersături sau modificări. 
Dacă în timpul completării sale agentul face unele greșeli acesta va fi anulat, 
întocmindu-se un alt proces-verbal.

În mare parte conținutul procesului-verbal cu privire la contravenții este 
asemănător în Republica Moldova și în România, cu mici mențiuni de conținut. De 
exemplu, în România, unele procesele-verbale contravenționale conțin și informații 
despre societatea de asigurări, în cazul în care fapta a avut ca urmare producerea 
unui accident de circulație. Art. 180 din Regulamentul de aplicare al Codului 
rutier prevede că, „În cazul în care constată încălcări ale normelor rutiere, agentul 
constatator încheie un proces-verbal de constatare a contravenţiei, care va cuprinde 
în mod obligatoriu: data, ora şi locul unde este încheiat; gradul profesional, numele 
şi prenumele agentului constatator, unitatea din care acesta face parte; numele, 
prenumele, codul numeric personal, domiciliul sau reşedinţa contravenientului, 
numărul şi seria actului de identitate sau, în cazul cetăţenilor străini, al persoanelor 
fără cetăţenie sau al cetăţenilor români cu domiciliul în străinătate, seria şi numărul 
paşaportului ori ale altui document de trecere a frontierei de stat, data eliberării 
acestuia şi statul emitent; descrierea faptei contravenţionale cu indicarea datei, orei 
şi locului în care a fost săvârşită, precum şi arătarea tuturor împrejurărilor ce pot 
servi la aprecierea gravităţii faptei şi la evaluarea eventualelor pagube pricinuite; 
indicarea actului normativ prin care se stabileşte şi se sancţionează contravenţia; 
numărul punctelor-amendă aplicate şi valoarea acestora, posibilitatea achitării, de 
către persoana fizică, în termen de cel mult 2 zile lucrătoare a jumătate din minimul 
amenzii prevăzute de actul normativ, sancţiunea contravenţională complementară 

20  Codul contravențional al Republicii Modova din 24.10.2008. Republicat în: Monitorul Oficial Nr. 78-84 din 
17.03.2017.
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aplicată şi/sau măsura tehnico-administrativă dispusă; indicarea societăţii de 
asigurări, în situaţia în care fapta a avut ca urmare producerea unui accident de 
circulaţie din care au rezultat numai pagube materiale; termenul de exercitare a 
căii de atac, semnătura agentului constatator şi unitatea de poliţie la care se depune 
plângerea.21 Deși este o abordare logică a problemei, s-ar părea totuși că este o 
prevedere ilegală, întrucât reiese dintr-o Hotărâre de Guvern, care este un act inferior 
legii. Nu trebuie să trecem cu vederea și faptul că, datorită diversității organelor 
statului împuternicite de a încheia procese-verbale (poliție, poliție de frontieră, 
vamă, inspectori fiscali, probațiune ș.a.), formularul procesului-verbal de constatare 
a contravențiilor poate conține mențiuni specifice domeniului de activitate sau anexe 
suplimentare la procesul-verbal. Așa de exemplu, prin Hotărârea Curții de Conturi a 
Republicii Moldova nr. 7 din 21.03.2016, a fost aprobat Regulamentul cu privire la 
constatarea faptelor contravenționale în domeniul auditului public extern (procesul-
verbal și anexa la procesul-verbal).22

Un indiciu important în privința procesului-verbal de constatare a contravenției 
se referă la nulitatea lui. Astfel, Ordonanța Guvernului României nr.21/ 2011, la 
art.17, prevede: „Lipsa uneia dintre mențiunile privind numele și prenumele agentului 
constatator, numele și prenumele contravenientului, codul numeric personal pentru 
persoanele care au atribuit un asemenea cod, iar, în cazul persoanei juridice, lipsa 
denumirii și a sediului acesteia, a faptei săvârșite și a datei comiterii acesteia sau 
a semnăturii agentului constatator atrage nulitatea procesului-verbal. Nulitatea se 
constată și din oficiu”.23 Fără a scoate în evidență deosebiri semnificative, legislația 
contravențională a Republicii Moldova, în art.445 CC al RM, reglementează cazurile 
de nulitate a procesului-verbal: „Neconsemnarea în procesul-verbal cu privire la 
contravenţie a mențiunilor privind numele, prenumele și funcția agentului constatator, 
numele, prenumele, data (ziua, luna, anul) întocmirii procesului-verbal, seria și 
numărul actului de identitate și numărul de identificare personal (IDNP) sau datele 
de identificare din buletinul de identitate provizoriu ale făptuitorului care renunţă 
la numărul de identificare personal şi la evidenţa automatizată în Registrul de stat 
al populaţiei, iar în cazul persoanei juridice - lipsa denumirii și a sediului acesteia, 
a circumstanţelor comiterii şi încadrării juridice a faptei contravenţionale săvârșite 
și a datei comiterii acesteia, a semnăturii agentului constatator sau a martorului 
asistent, în cazul refuzului contravenientului de a semna, atrage nulitatea absolută a 
procesului-verbal”.24 Lipsa celorlalte elemente duc la nulitatea procesului doar dacă 
21  Regulamentul de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului României nr. 195/2002 privind circulaţia pe 
drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 1391/2006.
22  Hotărârea Curții de Conturi a Republicii Moldova nr. 7 din 21.03.2016 privind aprobarea Regulamentuli cu 
privire la constatarea faptelor contravenționale în domeniul auditului public extern. În: Monitorul Oficial Nr. 90-99 
din 08.04.2016.
23  Ordonanța Guvernului României nr.2 din 12 iulie 2001 privind regimul juridic al contravențiilor. În: Monitorul 
Oficial al României nr. 410 din 25.07.2001.
24  Codul contravențional al Republicii Moldova din 24.10.2008. Republicat în: Monitorul Oficial Nr. 78-84 din 
17.03.2017.
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afectează în mod esențial fondul cauzei sau provoacă încălcarea drepturilor legitime 
ale persoanei.

Procesul-verbal de contravenție trebuie întocmit de către un agent constatator 
competent. Deoarece normele de competență sunt norme imperative, sancțiunea 
nerespectării lor este nulitatea absolută sau chiar inexistența procesului-verbal de 
constatare a contravenției. Întrucât acest motiv de nulitate nu este prevăzut expres de 
lege, nulitatea are caracter virtual. Fiind o nulitate absolută, ea poate fi invocată și de 
către instanța de judecată, în oricare fază a judecății, prezumția de vătămare neputând 
fi combătută de agentul constatator.25

Analizând cele prezentate supra, deducem că acțiunea contravențională este 
un instrument juridic prin care organele competente ale statului constată, pentru a 
resocializa și a pedepsi, iar contravenienții își exercită drepturile prevăzute de lege. 
Normele juridice care prevăd faptele antisociale cuprind instituționalizarea aducerii 
conflictului născut prin săvârșirea contravenției în fața organelor competente. 
Constatarea contravențiilor reprezintă, deci, prima fază a procesului contravențional, 
cu participarea agentului constatator sau altor persoane împuternicite prin lege să 
constate și sancționeze fapte contravenționale, a contravenientului, martorilor sau 
alte părți, în vederea realizării activității de acumulare, documentare și administrare 
a probelor și încheierea actului procedural contravențional de constatare - proces-
verbal. Procesul-verbal de constatare a contravenției este, cu excepția unor 
situații expres prevăzute de lege, unicul act proce dural prin care se poate constata 
săvârșirea unei contravenții. Este considerat ca fiind momentul declanșării procedurii 
contravenționale, prin intermediul căreia intervine răspunderea contravențională a 
persoanei care a comis fapta ilicită.
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DOCTRINE, POLITICI  ȘI STRATEGII DE SECURITATE

Mădălina Virginia ANTONESCU1

Abstract

There are many historical, diplomatic documents reflecting the support 
Romanians received from Great Britain, during the complicate process of 
realizing their national unity.2 Great Britain officials depicted promptly and 
largely in their reports sent to Foreign Office, the reality of discrimination and 
abuses Romanians were facing within the borders of Transylvania, as Austro-
Hungarian province. With 1918 and general national movements of peoples 
to affirm themselves as free entities and to create independent national states, 
Romanians were supported by Great Britain government in their fight for 
independence and political union in a single state. Romania was treated for its 
heroic sacrifices in battle field, as ally at Paris peace conference, inclusively 
due to diplomatic efforts and position adopted by Great Britain, guaranteed 
by king George V. Many historical documents from archives are showing the 

1  Ph. D., scientific researcher, Bucharest University.
2  The present article represents only the personal opinion of the author and it does not involve in any form any 
other natural person or legal entity. All the rights over the present text are reserved. The quotations of the present text 
can be made by mentioning the author and the complete source.
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appreciation  and support constantly manifested by Great Brittan officials for 
organisms representing Romanians from aboard, for the Romanian government 
and also, for Romanians from historical provinces, in their efforts to create a 
single national state.

Key-words: Great Union; principle of nationalities; Romanians; diplomacy; 
Great Britain; European peoples; national states;

Anul 1918 este legat de contextul ascensiunii mișcărilor de eliberare 
și emancipare națională ale popoarelor europene din cuprinsul unor 

entități imperial, cât și de constituirea statelor-națiune pe teritoriul Europei, în baza 
principiilor libertății, independenței, suveranității recunoscute națiunilor.

După cum afirma încă din 1890 Take Ionescu, „existența națională a neamului 
românesc, întreg și neștirbit, este o chestiune vitală pentru toți românii, pentru cei din 
Regat și pentru cei din afară”3.

1. Acte diplomatice de arhivă din perioada anterioară 
Marii Uniri de la 1918

Într-un raport confidențial al consulului general englez la Budapesta, Sir Arthur 
Nicholson, din mai 1891, se descria situația politică generală din Transilvania4, 
abordându-se problemele de ordin istoric, demografic, etnic, confesional, educațional, 
jurnalistic, cât și privind legea electorală. Referitor la aspectele legate de presă, consulul 
aduce în atenția oficialilor britanici procesele de presă care aveau la bază aplicarea 
unor legi vechi din timpul absolutismului austriac, respectiv patenta imperiala din 
1852, una din cele mai severe legi în vigoare la data raportului, din Ungaria. Consulul 
englez mai remarca și o altă nemulțumire a populației de naționalitate română din 
Transilvania aflată sub stăpânirea austro-ungară, anume judecarea proceselor la 
Cluj, considerat „un oraș unde populația este în principal maghiară, și de jurați de 
naționalitate maghiară care au, prin urmare, după cum se spune, prejudecăți față de 
acuzat”. Oficialul englez are o atitudine destul de favorabilă autorităților ungare, 
recomandând oficialilor din centrala britanică să adopte o poziție în relațiile cu 
imperiul, în privința chestiunii românilor din Transilvania, bazată pe respectarea 
libertății presei, ca o măsură de prudență: „…dacă nu ar fi mai înțelept, exceptând 
cazurile extreme, să se reducă prilejurile date ziariștilor de a câștiga popularitate prin 
intermediul proceselor de presă și, având în vedere numărul mic al publicului cititor, 
3  În ziarul Românul, anul XXXIV, din 31 decembrie 1890. În antologia 1918 la români, Desăvârșirea unității 
național-statale a poporului român. Documente externe, 1879-1916, Ed. Științifică și Enciclopedică, București, 
1983, vol. I, p. 23. 
4  A. Nicholson, Report on the Political Situation in Transylvania, Budapesta, 1 mai (13)/25, 1891, Microf. Anglia, 
pach.XX/1, Public Record Office, London, Foreign Office, (F.O.800), vol. 336, p/96-10. În antologia 1918 la ro-
mâni, vol. 1, pp.173-186.
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să se dea o mai mare libertate presei”; „ar fi prudent ca legile referitoare la presă din 
Transilvania să fie puse pe picior de egalitate cu cele din celelalte părți ale Ungariei”.

Consulul englez arăta în raportul său că „legea electorală este una din principalele 
nemulțumiri ale populației românești, căci datorită acesteia, ei se află în situația de a 
nu-și putea asigura o reprezentare echitabilă și adecvată în Parlament”, subliniind că, 
în ultimii ani, românii din Transilvania au decis în semn de protest să se abțină total 
de la participarea în alegeri5, având în vedere că „populația maghiară și secuiască 
din Transilvania beneficiază de vechile drepturi electorale prin care li se asigură, cel 
puțin pentru următorii câțiva ani, drepturi aproape echivalente cu votul universal”. 
Este evidențiat și faptul că, la momentul redactării raportului, „67,4% din toți electorii 
din Transilvania aparțineau clasei nobililor” și că „tuturor nobililor – aceștia  sunt în 
exclusivitate unguri și foarte numeroși – care, în această calitate, aveau drept de vot 
în 1872, li se permite să-l păstreze toată viața”6. Observațiile consulului englez sunt 
corecte și descriu realitatea socială, juridică și politică de evidentă discriminare și 
abuz cu care se confrunta populația majoritară română din Transilvania, ca provincie 
anexată la imperiul austro-ungar. Se observă de către trimisul englez la Budapesta, 
că, în provincia Transilvania, „circumscripțiile electorale au fost din 1868 permanent 
reorganizate și reajustate pentru a facilita, pe cât posibil, alegerea unor reprezentanți 
maghiari”7 (în condițiile în care populația din Transilvania era majoritar românească, 
fapt recunoscut încă de la începutul raportului de consulul englez).

Discriminarea în privința drepturilor electorale a românilor din Transilvania, 
în comparație cu populația din Ungaria a fost clar înfățișată trimisului englez la 
Budapesta, românii considerându-o (așa cum este și scris în raport) „una dintre cele 
mai grave nedreptăți care li se face”. Consulul englez asculta argumentele românilor 
pe care le considera îndreptățite („apare clar că românii au în această privință 
argumente foarte puternice iar asupra acestor revendicări, cel puțin clasele instruite 
insistă foarte mult”). 

De asemenea, raportul trimisului englez la Budapesta informează corect 
Centrala asupra situației deosebit de grave în domeniul administrației provinciei 
Transilvaniei și asupra procedurii judiciare, unde „românii nu-și pot alege un număr 
rezonabil de reprezentanți în posturile din provincie”. După cum mărturisește oficialul 
englez în raport, „la prima vedere am fost descumpănit de faptul că, în comitatele în 
care românii formează 96 sau 97% din populație, relativ puțini ocupau posturi care se 
obțin prin alegeri”. Consulul transmite informații legate de politica de discriminare 
acută la care sunt supuși în privința drepturilor electorale, românii majoritari din 
Transilvania („rara apariție a funcționarilor români în funcții administrative active; 
la un număr de peste 2.500.000 de români din Transilvania, existau doar doi sau trei 
funcționari de importanță medie care au reușit prin alegeri”, se spunea în raport). 
Ceea ce este mai grav, consulul englez este informat asupra faptului că la petițiile 
5  Ibidem, p. 193.
6  Ibidem, p. 193.
7  Ibidem, p. 193. 
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îndreptățite privitoare la aceste discriminări politice asupra românilor, autoritățile 
ungare nu au răspuns sau nu au dat un răspuns pozitiv8. O altă nemulțumire a 
românilor din Transilvania, înregistrată și transmisă în raport de consulul englez, este 
și cea legată de faptul că „ei în mod practic, sunt excluși de la toate posturile în care 
persoanele sunt numite de guvern; mi s-au arătat statistici complicate care dovedesc 
că românii au dat sub 2% din totalul funcționarilor de stat, deși ei reprezintă aprox. o 
șesime din populație, iar 75% din aceștia erau în posturi subordonate”.

Poziția consulului englez față de aceste date și informații prezentate privind 
numeroasele forme de discriminări la care erau supuși românii, ca naționalitate 
majoritară din cuprinsul provinciei Transilvaniei, este una în favoarea respectării 
de către oficialitățile ungare a drepturilor naționalităților: „nu cred că participarea 
redusă la care românii sunt admiși în activitatea executivă și administrativă ar duce la 
plângeri serioase dacă legile ar fi aplicate în mod imparțial și egal și dacă drepturile 
naționalităților, așa cum sunt prevăzute de lege, ar fi respectate”9. 

De asemenea, consulul amintește în raportul său faptul că, față de românii 
majoritari din Transilvania, „toate prevederile legii naționalităților de la 1868 (conform 
căreia toți funcționarii trebuie să folosească, în raporturile cu parohiile, instituțiile, 
persoanele particulare etc., pe cât posibil, limba părților interesate și că indivizii pot, 
în probleme juridice, când nu au avocat, să folosească fie limba maternă, fie limba 
folosită curent în acea localitate), sunt practic, literă moartă”, într-un context politic 
în care ungurii i-au declarat că această lege „a fost o greșeală, emisă într-un moment 
de expansiune generoasă și că ar fi o prostie din partea guvernului ungar dacă ar 
pune-o în aplicare”. Procesele, mai preciza consulul englez, „au fost afectate pe fond 
(la darea soluțiilor) dar și ca procedură de faptul că judecătorii nu cunoșteau limba 
română, insistând ca toate actele de procedură să fie redactate în maghiară, interpreții 
fiind deseori persoane incompetente, sentințele fiind redactate fără să se acorde 
prea mare importanță probelor înaintate, și că aceasta este un fapt des întâlnit, nu o 
excepție”. Raportul consulului englez este foarte dur în acest domeniu, precizând că 
„nu numai în problemele juridice se întâmpină greutăți, ci și în toate problemele în 
care trebuie să se trateze cu funcționarii statului”10.

Din raport se desprinde clar concluzia că „există un sentiment de puternică 
animozitate în rândul claselor instruite ale românilor împotriva cârmuitorilor lor 
maghiari”11 și că „lealitatea românilor față de monarhia austro-ungară este pusă la 
grea încercare; mă tem foarte tare că dacă nu se ajunge la o oarecare reducere a 
încordării – ale cărei perspective nu se prea întrevăd – românii ar putea să adopte 
atitudinea pe care au avut-o maghiarii înainte de 1867 față de guvernul austriac 
și să socotească dificultățile prin care trece Ungaria drept ocazia lor favorabilă”, 
fiind invocate cu acest prilej și întețirea comunicărilor cu românii din România („iar 
8  Ibidem, p. 194.
9  Ibidem, pp. 194-195. 
10  Ibidem, p. 195.
11  Ibidem, p. 196.
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vecinătatea și sporirea legăturilor dintre ei”, se arată în raport, „nu poate să nu aibă o 
influență asupra unui popor care devine pe zi ce trece tot mai nesatisfăcut de actuala 
lui situație în cadrul statului ungar”. După cum se menționează în acest raport, în mod 
corect „românii nu pot să nu compare situația mai multor provincii sub dominația 
austriacă cu cea a diferitelor naționalități de sub dominația maghiară și sunt iritați 
de eforturile continue ale maghiarilor de a le distruge viața națională și de a-i topi cu 
forța în creuzetul supremației maghiare”12. 

Raportul înregistrează faptul că „o mare comunitate de peste 2.500.000 de 
români se află în stare de serioasă nemulțumire și nutrește sentimente amare față de 
actualii săi cârmuitori, de la care și-au pierdut speranța că vor obține vreo concesie, 
dacă nu le este smulsă de necesitățile momentului”13.

Într-un alt document de arhivă, anume raportul vice-consulului Marii Britanii 
în România, Hamilton E. Brown, din august 1897, se aduce în atenția centralei de 
la Londra efortul românilor din Dobrogea „de a lupta pentru întărirea identității 
românești în această provincie multi-etnică, prin înființarea Ligii patriotice numite 
Liga Română”. Obiectivul Ligii, după cum se afirmă în acest raport, este „înlocuirea 
funcționarilor bulgari cu oficiali români, în toate cazurile unde este posibil14. 

În telegrama lui C. Fasciotti din octombrie 1915 apar relatări cu privire la 
discuțiile avute de acesta cu ambasadorii Rusiei și Angliei la București privind 
efectivele trupelor ruse necesare pe frontul de la Salonic, recomandându-se ca 
propunerile făcute statelor neutre să fie puse în acord în fond și în formă între toate 
guvernele Antantei și că aceste propuneri nu ar trebui prezentate fără ca anterior să 
se obțină acordul miniștrilor Antantei acreditați în țară în care se fac propunerile15.

Într-o informare trimisă ambasadorilor Belgiei la Paris și la Londra, din aprilie 
1916, se fac referiri la poziția Angliei față de concursul militar al României în lupta 
împotriva Puterilor Centrale. Astfel, se arată că, alături de Franța și Rusia, Marea 
Britanie consideră că «România nu mai poate evita mult timp o promisiune oficială 
de concurs izolându-se într-o neutralitate care este foarte dăunătoare aliaților ». 
Alături de Rusia și Franța, Marea Britanie a sugerat ambasadorului său la București 
să înceapă tratativele pentru înțelegerea militară între România și Rusia, cu oficialii 
români, prin care « România să se angajeze să intre în campanie împotriva Puterilor 
Centrale »16. În caz de refuz al acestui acord de către oficialii români, Aliații ar 
trage concluzia, se arată în telegrama confidențială, că « România intenționează să 
își mențină definitiv neutralitatea și își vor retrage promisiunile în ceea ce privește 
realizarea aspirațiilor sale naționale în detrimentul Austro-Ungariei »17.
12  Ibidem, p. 197.
13  Ibidem, pp. 197-198.
14  Raportul viceconsulului Marii Britanii în România, Hamilton E. Browne, 1 sept./29 august 1897, Sinaia, Microf. 
Anglia, r. 187, Public Record Office, London, Foreign Office, F.O. 104, vol.133, f. 228-229. În antologia 1918 la 
români, vol. I, op. cit., pp. 256-257.
15  Idem, vol. 1, p. 663.
16  Ibidem.
17  Telegramă trimisă de Foreign Office ministrului plenipotențiar al Marii Britanii în România, 13/26  august 1917, 
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Conform telegramei trimise de Foreign Office ministrului plenipotențiar 

al Marii Britanii în România, cu ocazia aniversării trecerii unui an de la intrarea 
României în război alături de Alianța din care face parte și Marea Britanie, 
prim-ministrul britanic, Lloyd George a transmis poporului român un mesaj de 
susținere18 :  « Declarând război Puterilor Centrale, România s-a ridicat pentru 
cauza libertății împotriva autocrației, a luat partea dreptății împotriva forței (…), 
reconstituirea armatei și rezistența îndârjită, de neprețuit pe care o opune în prezent 
inamicului în condiții excepțional de dificile constituie un exemplu magnific al tăriei 
pe care libertatea o insuflă unui popor liber»19, se arată în telegramă. De asemenea, 
într-o telegramă similară, adresată de regele George al V-lea al Angliei pentru regele 
României se transmite un alt mesaj de simpatie pentru suferința, eroismul și luptele 
poporului român de a-și realiza unitatea sa națională cu prețul sacrificiilor de sânge 
pe fronturile de luptă, alături de Antantă. În document se dau totodată asigurări de 
sprijin financiar și militar din partea Aliaților, care « se bizuie pe exemplul atât de 
nobil dat de dvs. pentru a salva libertățile Europei pe frontul răsăritean. Nu vă vom 
abandona ci vom face tot ceea ce ne stă în putere pentru a vă ușura situația »20. 

Marea Britanie continuă aceeași poziție diplomatică față de România, 
trimițându-i și alte asigurări de sprijinire a cauzei și luptei alături de Antantă, a 
românilor, pentru unitatea lor națională. Astfel, în telegrama trimisă de Foreign 
Office către G. Barclay, acestuia i se aduce la cunoștiință faptul că guvernul francez 
nu dorește dezmembrarea armatei române și lăsarea la vatră a acesteia, considerând 
că «a dizolva o forță care a fost reconstituită cu succes ar însemna să sacrifici viitorul 
României»21. România trebuie asigurată, arătau instrucțiunile din telegrama către 
Varclay, că «Aliații vor socoti cauza ei drept sacră. Primul țel al Conferinței de la 
Paris va fi acela de a lua decizii impuse de situația de pe frontul răsăritean cu toată 
grija pentru interesele românești »22.

În raportul ambasadorului britanic la Washington, Sir Cecil Spring Rice, către 
Foreign Office, din 7 decembrie 1917, apar referiri la poziția SUA privind cauza 
României, care este transmisă către Foreign Office23: ”guvernul Statelor Unite este 
hotărât să continue a-i da ajutor României în această luptă (…) Statele Unite vor 
Londra, Microf. Anglia, r.257, Public Record Office London, Foreign Office, General Correspondence (F.O. 371), 
Balkans, vol. 2792, f. 175, În antologia “1918 la români. Desăvârșirea unității național-statale a poporului român», 
Documente externe, 1916-1918, vol. II, Ed. Științifică și Enciclopedică, București, 1983, pp. 941-942.
18  Idem, p. 942.
19  Telegramă trimisă de Foreign Office către G. Barclay, 18 noiembrie/1 decembrie 1918, Londra, Microf. Anglia, r. 
257, Public Record Office, London, Foreign Office General Correspondence , (F.O. 371), Balkans, vol. 2892, f. 401, 
în antologia “1918 la români…”, op. cit., vol. II, pp. 1019-1020. 
20  Idem, p. 1019.
21  Raportul ambasadorului britanic la Washington, Sir Cecil Spring Rice, din 24 noiembrie/7 decembrie 1917, 
microf. Anglia, r. 258, Public Record Office London, Foreign Office, General Correspondence (FO 371), Balkans, 
Greece, vol. 2892, f. 573. În antologia “1918 la români…”, op. cit., vol. II, p. 1020.
22  Idem, p. 1020.
23  Scrisoarea adresată de R. Graham de la Foreign Office către Epaminonda Lucaciu, 30 noiembrie /13 decembrie 
1917, microf. Anglia, r. 258, Public Record Offi  ce London, Foreign Offi  ce, General correspondence (FO 371), Bal-Anglia, r. 258, Public Record Office London, Foreign Office, General correspondence (FO 371), Bal-
kans, Greece, vol. 2895, f. 218. În antologia “1918 la români…”, vol. II, pp. 1021-1022. 
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sprijini România și după război, cât le va sta în putință, și că, în orice negociere de 
pace, vor depune eforturi susținute pentru ca integritatea României ca națiune liberă 
și independentă  să fie în mod adecvat salvgardată»24.

Pasaje din discursul Secretarului de Stat pentru afaceri externe al Marii 
Britanii, J.A. Balfour, în problema privind drepturile românilor, apar într-un 
document din 30 noiembrie 1917. Astfel, în scrisoarea adresată de R. Graham de 
la Foreign Office, către Epaminonda Lucaciu, Președintele Comitetului Executiv al 
Comitetului Național Român din America, se reproduce textul exact al discursului 
din Camera Comunelor de la 6 noiembrie 1917 al lui Balfour, în care identificăm și 
aspecte legate de cauza unității naționale a românilor25. Aceasta nu este considerată 
de oficialul englez ca fiind o chestiune imperialistică ci dimpotrivă, o aplicație a 
principiului naționalităților: »Ce este imperialist în a spune că românii trebuie să se 
afle sub drapelul românesc?... »26.

Sprijinul și ajutorul reciproc între poporul român și cel britanic sunt exprimate 
și în alte documente ale timpului: de exemplu, telegrama din 7 ianuarie 1917, trimisă 
de Foreign Office către G. Barclay în care este întărită politica de sprijinire a românilor 
de către Marea Britanie, în privința realizării unității lor naționale27 : « discursul 
domnului Lloyd George demonstrează că nu avem nicio intenție să-i abandonăm pe 
aliații noștri români și avem încredere că ei nu ne vor părăsi. Desigur, noi vom face 
tot ce ne stă în putință pentru a ne îndeplini obligațiile față de România, dar în ce 
măsură vom putea face, depinde parțial cel puțin, de ajutorul pe care România ni-l 
poate da în acest moment foarte critic al războiului »28, se arată în documentul sus-
citat. 

De asemenea, mai putem menționa și mesajul Ligii muncitorilor britanici 
către reprezentanții diplomatici ai țărilor Aliate la Londra, din 1917, document în 
care se arată sentimentele de solidaritate și fraternitate ale cetățenilor Londrei către 
ambasadorii și miniștrii Aliați, între care și cei români. În scrisoare se arată dorința 
de continuare a « luptei pentru apărarea drepturilor omului… expresia sentimentelor 
poporului britanic »�. Către miniștrii regatelor Serbiei, Muntenegrului și României, 
se arată în mesaj, « Anglia a avut în trecut legături mai puțin apropiate cu dv. decât 
cu unii dintre ceilalți aliați ai săi, dar spendidul eroism al popoarelor dv., ardoarea 
nestinsă a rezistenței lor, curajul neșovăielnic în fața loviturilor celor mai grele și 
dureroase, au pătruns în inima fiecărui britanic cinstit»�. În document se mai transmite 
24  Telegramă trimisă de Foreign Office către G. Barclay, 25 decembrie/7 ianuarie 1917, Londra, microf. Anglia, r. 
389, c. 139, Public Record Office, London, Foreign Office, Political  (FO 371), vo. 3140, f. 122, în antologia “1918 
la români….”, op. cit., p. 1045. 
25  Idem, p. 1045.
26  Mesajul Ligii muncitorilor britanici, 1917, Microf. Belgia, r.34, c. 283-284, Ministère des Affaires Étrangeres 
et du Commerce Exterieur, Bruxelles, Correspondance Politique, Légations, Grande Bretagne, vol. 12, în antologia 
« 1918 la români… », vol. II, pp. 1051-1052. 
27  Ibidem, p. 1052.
28   Telegramă trimisă de Foreign Office lui G. Barclay, 11/24 ianuarie 1918, Microf. Anglia, r. 389, c. 225, Public 
Record Office, London, Foreign Office, Political (F 371), rol. 3140, f. 197, în antologia “1918 la români….”, vol. II, 
op. cit., pp. 1053-1054.
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și asigurarea că «noi nu vom pune sabia în teacă până când drepturile dv.naționale 
nu vor fi restabilite, iar popoarele dv. nu vor fi larg despăgubite pentru sacrificiile și 
suferințele lor »�.

Foreign Office transmite către G. Barclay o telegramă militară, în 1 ianuarie 
1918, prin care Lloyd George, prim-ministrul britanic, își exprimă față de I.I.C. 
Brătianu profunda simpatie pentru poporul român și armata sa, confruntată cu 
dificultăți mari pe fronturile de luptă: »fiți sigur că nu vom neglija nicio acțiune care 
poate fi întreprinsă pentru a vă ajuta (…) am convingerea că se apropie ziua când 
(…) popoarele Europei vor fi libere să fie stăpâne pe propriile destine, așa cum o cere 
dreptatea»�.

Într-un alt document de arhivă se arată satisfacția guvernelor Greciei, Serbiei 
și României la adresa poziției adoptate de guvernul britanic care «confirmă dorința 
de a continua războiul până ce vor fi asigurate, între altele, respectarea tratatelor 
încheiate între state și garantarea unei păci durabile, a dreptății, libertății și drepturilor 
popoarelor mici »� . Se recunoaște de către cele două guverne faptul că «unul dintre 
scopurile pentru care Marea Britanie a depus eforturi în acest război este și apărarea 
statelor mici împotriva rapacității câtorva mari puteri și salvgardarea libertății, a 
drepturilor și a liberei dezvoltări a popoarelor mici». Potrivit guvernelor Greciei, 
României și Serbiei, se insistă ca „baza viitorului tratat de pace să fie principiul 
naționalităților”, ele prevenind guvernul britanic asupra unor mari neînțelegeri în 
viitor între popoarele europene, dacă acest principiu nu este respectat și rugându-l să 
contribuie printr-o poziție fermă clară, în favoarea acestui principiu și a aplicării lui 
pe criterii de deplină egalitate », afirmând clar principul potrivit căruia reglementările 
teritoriale ce vor stabilite nu pot fi realizate decât cu consimțământul tuturor 
popoarelor interesate și spre satisfacția lor. Astfel spus, acest principiu trebuie să 
se aplice complet și echitabil față de toate popoarele din Austro-Ungaria și Turcia, 
țările unde minoritățile germană, maghiară și turcă guvernează majoritatea formată 
din celelalte naționalități». 

Guvernele sus-menționate mai avertizează guvernul britanic că « dacă 
nu se recunoaște tuturor naționalităților care locuiesc în aceste țări dreptul la 
independență, tulburările din secolul trecut vor continua și în viitor». Se mai arată 
în mesaj că menținerea imperiilor turc și austro-ungar ar prezenta numeroase riscuri 
și dezavantaje pentru pacea și stabilitatea continentului european, că «va împiedica 
consolidarea raporturilor interbalcanice, va deveni nu numai un focar de tulburări 
în centrul Europei, dar și un pericol pentru pacea europeană și, ceea ce este mai 
grav, Austro-Ungaria și Turcia vor putea, după acest război, să cadă definitiv sub 
dominația germană, antrenând în mod fatal în această robie, țările balcanice. O 
asemenea eventualitate n-ar fi oare o amenințare pentru securitatea viitoare a Marii 
Britanii ?”29, se arată în scrisoarea sus-citată. 

Într-o altă telegramă, pe care regele Angliei, George al V-lea i-o trimite regelui 
29  Ibidem, p. 1057.
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României, este exprimată compasiunea față de poporul român, dându-se asigurări din 
nou, că «guvernul meu și aliații noștri francezi fac și vor face tot ce le stă în putință 
pentru a vă acorda ajutor…avem indicii că războiul a intrat în ultima sa fază… »30. 
Este de subliniat această legătură strategică între aliați «...această frăție care unește 
viteaza dvs. armată cu armatele Națiunilor Aliate”31.

În aprilie 1918, percepția britanicilor asupra cauzei românilor era considerată 
ca „foarte favorabilă”, după cum apreciau oficialii englezi în documentele timpului. 
De pildă, în telegrama adresată de Foreign Office lui G. Barclay, pentru a transmite 
mesajul col. Walton, șeful Misiunii engleze de transporturi feroviare în România, 
reginei Maria, se arată admirația și prietenia poporului englez pentru sacrificiile 
făcute de poporul român în lupta alături de Aliați 32: «ofițerii englezi și prietenii 
întorși recent din România doresc să vă informeze asupra atitudinii foarte favorabile 
pe care au constatat-o în Anglia față de România, față de încercările prin care a trecut 
și prin care mai trece încă. Ei se străduiesc să facă mai bine cunoscute sacrificiile 
României poporului britanic, care este hotărât să ducă până la capăt războiul, până la 
o pace dreaptă și victorioasă»33.

Aceeași atitudine de sprijin hotărât, de simpatie față de poporul român apare 
și din declarația secretarului de stat pentru afaceri externe al Marii Britanii, lordul 
R. Cecil, făcută în Parlamentul englez, din 19 mai 1918. În acest document, există 
referiri la condițiile militare impuse României de Puterile Centrale printr-un tratat, 
la care se adaugă o poziție de sprijinire a României pentru a i se revizui condițiile 
din tratatul sus-menționat. Declarația se referă la caracterul de «dominație totală – 
militară, economică și politică – impus României de Puterile Centrale”, aspect de 
la care pleacă o conturare a poziției diplomatice britanice în sensul necesității de 
demonstrare de către guvernul britanic a « profundei simpatii față de România în 
situația grea în care a fost pusă, iar prietenilor și foștilor ei aliați le revine să facă tot 
posibilul la o eventuală conferință de pace pentru a obține o revizuire a condițiilor 
dure care i-au fost impuse »34. Se arată în declarație anunțul oficial către guvernul 
român, din partea miniștrilor țărilor aliate, făcut la Iași, că aceștia consideră nule 
și neavenite stipulațiile tratatului de pace impus României sub motivul că «acestea 
violează drepturile și interesele puterilor aliate și principiile pentru care luptăm», 
fiind, de asemenea, emise proteste și rezerve « în ceea ce privește desființarea 
Comisiei Europene a Dunării, care a fost creată printr-un tratat internațional »35.
30  Idem, p. 1064.
31  Telegramă adresată de Foreign Office către G. Barclay, 12/25 aprilie 1918, Londra, microf. Anglia, r. 390, c. 
472, Public Record Office, London, Foreign Office, Political (FO 371), vol. 3141, p.212. În antologia ”1918 la 
români…”, op. cit., vol. II, pp. 1105-1106.
32  Idem, p. 1121.
33  Scrisoarea ambasadorului Marii Britanii la Paris, Sir Edward GV Stanely Lord Derby, 4/17 octombrie 1918, 
Paris, microf. Anglia, r. 390, c.703-705, Public Record Office Londra, Foreign Office, Political (FO 371), vol. 3141, 
p. 394-395, în antologia “1918 la români…”, op. cit., vol. II, pp. 1161-1164. 
34  Idem, pp. 1162-1163.
35  Notă a Foreign Office cu privire la Consiliul Național al Unității Române, 20 octombrie /2 noiembrie 1918, Lon-
dra, microf. Anglia, r. 390, c. 694-696, Public Record Office, London, Foreign Office, Political (FO 371), vol. 3141, 
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În cadrul seriei de documente revelând eforturi politico-diplomatice ale 
românilor (prin așa-numita diplomație a Marii Uniri) pentru realizarea proiectului 
unirii politice a tuturor românilor, se înscrie și scrisoarea ambasadorului Marii 
Britanii la Paris, sir GV Stanely Lord Derby către A J Balfour, document care conține 
referiri la consfătuirea de la Paris a unui organism reprezentantiv al românilor, 
numit Consiliul Național al Unității Române. În această scrisoare din 11 octombrie 
1918, se precizează că Adunarea Generală a Românilor, care s-a ținut la 3 octombrie 
1918 la Paris, și-a ales, în numele poporului român, un organism cu competențe 
de a stabili raporturile necesare colaborării cu Puterile Aliate, organism numit 
Consiliul Național pentru Unitatea Tuturor Românilor36. Acesta « exprimă conștiința 
unanimă  a românilor ce se află sub jugul monarhiei austro-ungare, indisolubil 
legați de soarta românilor din Regat »37.  Acest organism este prezentat de Foreign 
Office ca fiind singurul ce reprezintă națiunea română și care trebuie recunoscut de 
Aliați, așa cum reiese dintr-o notă emisă de Foreign Office, în 20 octombrie 1918. 
În notă se precizează că respectivul Consiliu « nu pretinde și nici nu poate pretinde 
recunoașterea ca guvern provizoriu, precum Consiliul Cehoslovac. Ceea ce dorește 
el este recunoașterea ca prim organism care a reușit să se formeze spre a reprezenta 
aspirațiile întregii națiuni române »38. În notă se mai precizează că guvernul francez 
deja a recunoscut Consiliul sus-citat prin declarație, iar faptul că britanicii nu au 
luat act încă de existența lui « provoacă o mare dezamăgire în rândul românilor 
din străinătate », recomandându-se de către Foreign Office „să se realizeze imediat 
acest lucru spre a se remedia situația, lucru care nu ar crea nicio obligație față de 
britanici dar care ar crea un prestigiu în fața prietenilor Transilvaniei”. Se recomandă 
recunoașterea acestui Consiliu și stabilirea de către guvernul britanic de relații 
oficiale «în toate problemele referitoare la acest ideal care, de mult timp, constituie 
un fapt acceptat al politicii britanice »39. 

De asemenea, în altă scrisoare emisă de oficialii britanici, se reproduce 
scrisoarea prin care guvernul italian a recunoscut formarea Consiliului sus-citat40. 
p. 385-387. În antologia “1918 la români…”, op. cit., vol. II, pp. 1186-1187.
36  Scrisoarea ministrului Angliei la Roma, Sir J. Rennel Rodd, către A J Balfour, 25 noiembrie/8 decembrie 1918, 
Roma, microf. Anglia, r. 390, c. 889-890, Public Record Office, London, Foreign Office, Office Political (FO 371), 
vol. 3141, f. 551-552. În antologia “1918 la români…”, op. cit., vol. II, pp. 1257-1258. 
37  Notă a ambasadei Marii Britanii, 25/12 decembrie 1918, Paris, Arh. St. București, col. Microf. Franța, r. 182, c. 
337, Ministère des Affaires Etrangères, Archives Diplomatiques, Série Europe 1918-1929, Roumanie, vol. 32, f. 44, 
în antologia « 1918 la români… », op. cit., vol. III, pp. 93-94.
38  Scrisoarea lui G. Barclay, 22 decembrie1918/ 4 ianuarie 1919, București, Arh. Statului București, col. Microf. 
Anglia, r. 394, c.16, Public Record Office, London, Foreign Ofice, Political (FO. 371), vol. 3576, f. 12, în antologia 
“1918 la români..”, op. cit., vol. III, pp. 114-115.
39  Telegramă a însărcinatului cu afaceri al Franței la Londra, A. de Fleuriau, către ministrul de externe francez, 5 
ianuarie 1919/ 23 decembrie 1918, Londra, Arh. St. București, col.Microf. Franța, r. 187, c. 390, Ministère des Af-
faires Etrangeres, série Europe 1918-1919, sous-série Roumanie, vol. 32, f. 79, în antologia « 1918 la români… », 
op. cit., vol. III, pp. 116-117.
40  Instrucțiuni ale ministrului de externe al Franței, St. Pichon, către reprezentanții săi de la Londra, Roma, 
București, Belgrad, 24 decembrie 1918/ 6 ianuarie 1919, Paris, Arh. St. București, col. Microf. Franța, r. 187, c.686-
687, Ministère des Affaires Étrangeres, Archives diplomatiques, série Z, Carton 577, dossier 1, Roumanie, f. 32, în 
antologia « 1918 la români… », op. cit., vol. III, pp. 117-118.
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Ministerul de externe al Italiei informează ambasadorul britanic la Roma, sir JR 
Rodd că a recunoscut formarea CNUR, exprimând « angajamentul guvernului italian 
de a da întregul său sprijin pentru dobândirea și garantarea tuturor drepturilor politice 
și teritoriale ale poporului și națiunii române«41 .

2. Acte diplomatice de arhivă în contextul internațional al 
recunoașterii Marii Uniri a românilor de la 1918

Într-o notă emisă în 12 decembrie 1918 de ambasada Marii Britanii către MAE 
francez, se precizează dorința ministrului plenipotențiar britanic la București, G. 
Barclay, ca România să fie reprezentată ca « aliat » la Conferința de Pace, adăugându-
se că « orice neajuns în legătură cu aceasta va spori în mod inevitabil dificultățile 
situației interne din România, care deja a ajuns destul de neliniștitoare »42.

George Barclay, ambasador britanic la București, adresează o scrisoare 
lui A J Balfour, ministrul de externe al Marii Britanii  prin care amintește unirea 
necondiționată  a Basarabiei cu România, raportând totodată sosirea la București a 
delegației din partea Sfatului Țării pentru a informa oficial guvernul despre votul 
pentru Unire43. Aceeași delegație a făcut o vizită și la Legația engleză, exprimându-
și « mulțumirea față de Aliați pentru că au susținut cauza naționalităților»44 și au 
sprijinit unirea Basarabiei, provincie cu populație majoritar românească, cu Regatul 
României.

Importantă pentru a remarca poziția diplomatică de recunoaștere ca „aliat” 
(deci, acordarea unei poziții de egalitate la negocierile de pace de la Conferința de 
la Paris) pentru Romania, este și telegrama lui A. de Fleuriau, însărcinat cu afaceri 
al Franței la Londra, către ministrul francez de externe, din 5 ianuarie 1919. În acest 
document se arată că «guvernul britanic aderă în principiu la sugestiile guvernului 
francez privind recunoașterea României ca aliată»�. În instrucțiunile lui St. Pichon, 
ministru de externe al Franței, din 6 ianuarie 1919, se înaintează propunerea ca 
guvernele aliate (francez, englez, american și italian) să reamintească guvernului 
român că trebuie să obțină o recunoaștere a unirii Transilvaniei și Banatului cu 
România numai prin Conferința de Pace de la Paris�. Astfel, în document se propune 
a fi adoptată următoarea poziție diplomatică de către guvernele aliate de mai sus: »…
decretul publicat în 26 decembrie în Monitorul Oficial al României, prin care se 
consfințește unirea Banatului și a Transilvaniei cu Regatul, nu are nicio importanță din 

41  Idem, p. 118.
42  Memorandum emis de Foreign Office, 21 ianuarie 1919, Londra, Arh. St. București, col. Microf. Anglia, r. 392, 
c. 1068-1070, Public Record Office, London, Foreign Office, Political (FO 371), vol. 3568, f. 269-271, în antologia 
“1918 la români…”, op. cit., vol. III, pp. 175-176. 
43  Palatul Buckingham, 14 februarie 1919, scrisoare de răspuns a regelui George V adresată reginei Maria a Româ- Palatul Buckingham, 14 februarie 1919, scrisoare de răspuns a regelui George V adresată reginei Maria a Româ-
niei, Arh. St. București, col. Microf. Anglia, r.393, c.9-19, Public Record Office, London, Foreign Office, Political 
(FO 371), vol. 3568, f. 324-331, în antologia 1918 la români..., vol. III, pp. 196-197.
44  Ibidem, p. 197.
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punct de vedere internațional. Oricare ar fi aprecierea guvernelor aliate în legătură cu 
valoarea actuală a tratatului de la 17 august 1916, este evident că alipirea teritoriilor 
despre care este vorba nu poate fi proclamată de România singură și nu poate fi 
consfințită decât prin tratatul de pace (…), numai Congresul de Pace are calitatea să 
se pronunțe asupra atribuirii definitive a teritoriilor respective, ținând seama în egală 
măsură de situația generală și de voința populației ».� 

Poziția diplomatică a guvernului britanic în problema unirii Banatului și 
Transilvaniei cu România este confirmată prin alt document, un memorandum al 
Foreign Office din 21 ianuarie 1919, în care se consideră că « toate problemele 
care vizează România ar putea fi acum mult mai convenabil tratate la Paris», 
recomandându-se să se amâne declarația despre nevalidarea tratatului din 1916 și să 
nu se declare imediat că aliații au convenit să considere România ca „stat aliat” având 
în vedere reprezentarea la Conferința de Pace ci să se adopte momentan, o postură 
prudentă față de cele două declarații�. 

În viziunea Angliei, România este perfect îndreptățită să pretindă statut de 
„aliat” la Conferința de la Paris și recunoașterea internațională a unirii sale cu 
provinciile din fostele imperii, ca stat național unitar:  « așa de mari au fost sacrificiile 
României, consider că, atunci când vor fi puse în cele din urmă în balanță câștigurile 
și pierderile, puțini dintre aliați se vor găsi în situația de a fi câștigat o recompensă 
mai mare. Ea, România are tot dreptul să spere că Conferința Păcii va ratifica unirea 
cu teritoriile care nu i-au fost atribuite când a fost semnat tratatul de la 1916 (cu 
țările Antantei), dar la care ea avea aspirații etnice. ». După cum arată regele George 
al V-lea în scrisoarea sa, prin care confirmă sprijinul guvernului britanic pentru  
cererile României la Conferința de pace de la Paris, pacea de la Paris va fi cu atât mai 
satisfăcătoare „cu cât va exista mai multă libertate de acțiune (…) importantă în mod 
vital a fi păstrată pentru România și pentru fiecare dintre noi, deoarece este nerațional 
ca părțile interesate să fie strâns legate de tratatul din 1916. Conferința a hotărât ca 
România să fie tratată ca stat aliat și să fie reprezentată de 2 delegați și cazul ei deja a 
fost audiat în parte la Paris�. Dar, se precizează în scrisoare „recunoașterea României 
ca aliat rezidă în faptul că am luptat umăr la umăr împotriva dușmanului comun, mai 
mult decât în baza tratatului pe care l-am semnat în 1916 (…), dar este mai oportun 
să recunosc că tratatul și-a pierdut valabilitatea deoarece principiile lui vin în conflict 
cu cele mai multe din noile idei pe care pacea Europei este pe punctul să le edifice 
(…) naționalitatea și auto-determinarea vor oferi în ultimă instanță, o bază mult mai 
stabilă de unire și progres (…)se pregătesc pentru România zile mai luminoase și un 
viitor sigur și sunt puține dintre națiunile aliate care vor ieși din război cu avantaje 
atât de mari sau proiecte mai fericite”, se mai arată în acest document�.

Concluzii

Cererile României la Conferința de Pace de la Paris au fost susținute de Marea 
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Britanie, după cum vedem în documentele vremii, țară aliată care a recunoscut marile 
sacrificii făcute de țara noastră pentru a își înfăptui idealul de veacuri, unirea într-un 
singur stat unitar, liber, indivizibil, a tuturor românilor. Marea Britanie a remarcat, 
prin oficialii săi, politica de abuz și discriminare pe care românii majoritari din 
Transilvania, ca provincie alipită imperiului austro-ungar, au suportat-o și a denunțat 
această politică, considerându-o ca fiind contrară principiilor naționalităților și 
autodeterminării. 

Marea Britanie a susținut românii în proiectul lor de realizare a unirii într-un 
stat unitar și indivizibil, mergând până la a preciza că nu recunoaște calitatea de 
aliat al României la Conferința de Pace de la Paris în temeiul tratatului din 1916 cât 
în temeiul dreptului câștigat pe câmpul de bătălie de România alături de aliați, dar 
și al faptului că România a luptat pentru consacrarea unui principiu pe care Marea 
Britanie își baza politica sa diplomatică față de statele nou apărute în Estul și Centrul 
Europei, anume principiul autodeterminării și al naționalităților.
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SECURITATE ŞI APĂRARE ÎN SECOLUL XXI

Colonel (r) prof. univ. dr. ing. Eugen SITEANU1*

Rezumat 

Se pare că noua ordine mondială se prăbușește și securitatea 
internațională nu mai este ceea ce a fost odată, pentru că omenirea s-a 
preocupat de o securitate subiectivă. De aceea ne propunem să definim un nou 
concept de securitate – securitatea obiectivă – bazat pe realizarea conștiinței 
de securitate. Pentru fundamentarea științei securității și securității obiective 
trebuie parcurse etapele explicate de Hegel: etapa conștiinței și a rațiunii 
securității, etapa spiritului în care rațiunea se transformă în spirit și etapa 
obiectivării securității. Fenomenologia securității este descrierea formelor 
obiective în care apare știința securității, a procesului de cunoaștere a 
insecurității/securității și dezvăluirea erorilor. În metodologia cercetării-
științifice a insecurității/securității este necesar să nu se uite niciodată că 
„adevărul este întregul”, iar fenomenele insecurității/securității devin mereu 
altceva. De aceea fenomenul insecurității/securității trebuie analizat ca un 
fenomen istoric cu respectarea datelor și faptelor, iar cunoașterea insecurității/
securității reprezintă un proces în care se utilizează metoda dialectică explicată 
de Hegel: metoda filozofiei securității este dialectica pentru că metoda este 
structura întregului.

Cuvinte cheie: securitate obiectivă; securitate subiectivă; știința securității; 
fenomenologia securității; metoda dialectică; metoda filosofiei securității;

Summary 

It seems that the new world order is collapsing and international 
security is no longer what it once was because humanity has been concerned 

1 * Prof. univ. dr., membru corespondent al Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România, membru titular al Comi-
tetului Român de Istoria și Filosofia Științei și Tehnicii (CRIFST) al Academiei Române, E-mail: esiteanu@yahoo.
com.

SECURITATEA OBIECTIVĂ
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with subjective security. That is why we intend to define a new concept of 
security - objective security based on achieving security awareness. In order 
to substantiate the science of security and objective security, we must go 
through the stages explained by Hegel: the stage of consciousness and the 
reason of security, the stage of the spirit in which reason turns into spirit 
and the stage of objectifying security. The phenomenology of security is the 
description of the objective forms in which the science of security appears, of 
the process of knowing the insecurity / security and the disclosure of errors. 
In the methodology of the scientific research of insecurity / security it is 
necessary to never forget that „the truth is the whole”, and the phenomena of 
insecurity / security always become something else. That is why the insecurity 
/ security phenomenon must be analyzed as a historical phenomenon with 
respect to data and facts, and the insecurity / security knowledge represents 
a process in which the dialectical method explained by Hegel is used: the 
security philosophy method is dialectical because the method is the structure 
of the whole. 

Keywords: objective security; subjective security; security science; security 
phenomenology; dialectical method; security philosophy method;

1. Introducere

Problematica vieții și securității omului și omenirii a preocupat oamenii de 
știință încă din antichitate și până astăzi. Despre securitate (security) s-au 

scris foarte multe lucrări în care apar diverse sintagme: minimum security (securitate 
minimală); maximum security (securitate maximală); obligatory security (securitate 
obligatorie); sufficient security (securitate suficientă); opportune security (securitate 
oportună); absolute security (securitate absolută); total security (securitate totală); 
vital security (securitate vitală); optimum security (securitate optimală); durable 
security (securitate durabilă) etc. Au apărut recent alte sintagme cum ar fi, de pildă, 
securitatea deplină, care este un nou concept elaborat de conf. univ. dr. ing. Gheorghe 
Ilie2. 

În acest sens noi propunem un alt concept, o altă sintagmă: securitate obiectivă 
pe care o vom fundamenta științific în continuare. Pentru definirea acestui concept 
vom utiliza ideile marelui filosof Georg Wilhelm Friedrich Hegel exprimate în 
lucrarea sa „Fenomenologia spiritului”, apărută în anul 1807, și în alte opere ale 
sale în care tratează sistemul său filosofic denumit „idealism obiectiv”, dialectica 
hegeliană și „spiritul universal”.

2  Gheorghe Ilie, Risc și securitate – articole, comunicări și prelegeri, Vol. I, Editura UTI Press, București, 2015, 
pp. 11-12. 
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2. Conceptul de securitate 

Securitatea omului, sistemului, comunităților, națiunilor etc. reprezintă 
proprietatea calitativă / capacitatea/capabilitatea acestora de conservare a 
caracteristicilor funcționale și structurale sub atacurile factorilor/entităților agresive/
distructive care produc disfuncții sau distrugeri și pericole pentru sănătatea și viața 
oamenilor, precum și pagube materiale și informaționale. Funcționarea în securitate 
a acestora depinde de mediul extern și de gradul de siguranță în funcționare, de 
capacitatea de remodelare a parametrilor și de proprietatea sistemului, comunităților 
și națiunilor de a rezista la amenințări și riscuri prin fiabilitate și viabilitate înalte 
și prin capacitatea de atenuare a acțiunilor distructive. Așadar, securitatea cuprinde 
trei componente principale: 1) de conservare (evitare, diminuare și remodelare); 
2) readaptarea funcțională și structurală; 3) siguranța în funcționarea sistemelor, 
națiunilor etc. În scopul asigurării securității sistemelor, națiunilor etc. trebuie să se 
ia măsuri continue de securitate deoarece mecanismele de securitate se uzează mereu 
și îmbătrânesc (tehnologic sau moral). Astfel acestea devine vulnerabile la presiunile 
infracționale, orice mecanism de securitate putând fi compromis de adversar. În 
analiza de securitate trebuie să se țină seama de primordialitatea cauzei în raport cu 
efectul (paradigma determinismului cauzal)3 și de legăturile cauzale previzionate: 
greșeli, excepții și infracțiuni/erori4. Pentru funcționarea în securitate, sistemele 
trebuie: organizate linear, orizontal sau ierarhic, să aibă posibilități de remodelare 
parametrică, să aibă legături cauzale previzionate și toleranță sau reglaj cu rol de 
moderator, amplificator sau limitator.5

3. Fenomenologia dinamică și complexă a securității

Aceasta reprezintă descrierea formelor în care apare știința securității, 
exprimarea procesului de cunoaștere a insecurității/securității și dezvăluirea 
erorilor. Cu alte cuvinte fenomenologia securității este „teoria formelor de apariție” 
ale științei securității, adică ale cunoașterii securității, precum și dinamica foarte 
complexă a acestora. Prin experimentarea a ceea ce este obiectiv, sub formă de 
proces, cercetătorul, sau conștiința acestuia, ajunge la conștiința de sine însăși (la 
autoconștiință). Omul devine, adică, în interioritatea și exteritorialitatea lui, conștient 
de sine. Drumul spre știința securității începe de la această „conștiință sensibilă” (de la 
realitatea nemijlocită)6. Prima etapă a fenomenologiei spiritului este fenomenologia 
conștiinței (etapa conștienței).

Fenomenul securității nu poate fi decât în raport cu celelalte fenomene care se 
3  Ibidem, p. 28.
4  Ibidem, p. 29.
5  Idem.
6  C.I. Gulian, Hegel. Tînărul Nietzsche. Mircea Eliade, Editura Academiei Române, București, 1992, p. 24.
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schimbă continuu conform legilor care determină acele schimbări (gnoseologice). 
Într-o exprimare dialectică, Hegel a surprins fenomenul exploatării și dezumanizării7. 

Hegel a respins idealismul subiectiv cu deplin temei nu numai pentru că 
este greșit, ca orice idealism, dar mai ales pentru faptul că este subiectiv. La fel 
și noi îl respingem pentru că nu se poate utiliza în teoria securității, și nu poate 
explica fenomenul securității. Chiar dacă ființa umană tinde nu doar spre realitatea ei 
nemijlocită, pragmatică și sensibilă, ci și spre idealitatea ei și a devenirii ei. Idealul 
face parte din viață și este una dintre calitățile cele mai prețioase ale ființării și 
dezvoltării umane. Există, desigur și un ideal de securitate, sau, mai exact, o securitate 
ideală, o securitate care, probabil, nu va putea fi realizată niciodată. Dar un astfel de 
orizont există. Și, cu cât ne apropiem mai mult de el, cu atât mai mult de îndepărtează 
și el de noi. Dar de aici nu rezultă în mod necesar că nu îl vom putea atinge vreodată.   

În teoria securității, trebuie folosite nu doar observația, percepția și senzația, ci 
și gândirea, imaginația, capacitatea creativă, adică întregul potențial de care dispune 
omul și umanitatea, singurul nedegradabil.. Conceptul de securitate cristalizează 
mereu esențialul pentru lucrurile și ființele studiate, pentru realitatea obiectivă, dar și 
pentru cunoașterea fenomenelor care au legătură cu securitatea.

În studierea securității se impune în primul rând o analiză a dialecticii, înțeleasă 
mai tot timpul și ca un fel de areal al „devenirii moralității”8, ca un proces dinamic, 
complex și contradictoriu parcurs de orice om pentru a ajunge la obiectivare etică9. 
În acest sens vom pune accentul pe oglindirea premiselor democratice și iluministe și 
pe acelea ale dezvoltării durabile, precum și pe necesitatea subordonării întotdeauna 
a etosului individului celui obștesc (național). Pentru că omul nu este o ființă izolată, 
căzută din senin, ruptă de conexiuni și determinări, chiar dacă fiecare om este unit și 
irepetabil pe planeta Pământ și chiar în Univers, ci o ființă socială, care depinde în 
foarte mare măsură de comunitate, de societate, de realitatea obiectivă a acestora și 
de imensul spațiu cognitiv generat de umanitate. 

În analiza de securitate, mai trebuie să se țină cont și de problema ori fenomenul 
obiectivării care este problema esențială a întregii problematici de securitate. Prin 
obiectivare etică se înțelege etapa de dezvoltare spirituală a realizării conștiinței de 
securitate ca o conștiință de sine rațională în sensul explicat de Hegel. În plus, este 
necesar să se cunoască legăturile dintre moravuri și legile fiecărei națiuni, dar și 
legăturile lor cu relațiile de producție, de cunoaștere, de creație și de construcție 
benefică sau de distrugere necesară. Aici este vorba de unitatea dintre cetățenii unei 
națiuni creată de raporturile de muncă care se formează în comun. Această unitate 
este exprimată de acele moravuri și legi la care ne-am referit. Evident că legile 
oricărui popor arată ce este și ce face fiecare cetățean sau cel puțin așa ar trebui să 
se înțeleagă pentru că în acest context, prin acele relații fiecare cetățean are și simte 
certitudinea tuturor celorlalți, inclusiv pe a sa personală, cu condiția ca acel popor/
7  Ibidem, p. 26. 
8  Idem.
9  Idem.
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națiune să fie liber/liberă.10 
Reluăm explicarea fenomenologiei securității care reprezintă nu atât teoria 

formelor de exprimare ale științei securității și ale cunoașterii securității, de care se 
ocupă, în general, teoria securității, cât mai ales faptul securității, adică securitatea ca 
fenomen și ca proces, ca dinamică și condiție esențială a echilibrului, managementului 
conflictualității, dialecticii devenirii în spațiul siguranței, apărării și conservării 
sistemelor de valori în care trăim. Pentru fundamentarea științei securității, se 
parcurg mai multe etape: etapa conștiinței și a rațiunii securității, etapa spiritului 
și obiectivarea. Etapa spiritului este aceea în care rațiunea se transformă în spirit, 
care întruchipează realitatea obiectivă și e superior rațiunii deoarece este „esența în 
sine și pentru sine”11. Dezvoltând această idee, Hegel ajunge la manifestarea voinței 
de dreptate socială conform principiului „vox populi, vox Dei”, adică de justificare 
a revoltei împotriva bogăției nelegitime întrucât stăpânirea absolută conduce 
implacabil la descompunerea societății.

În dialectica „stăpân-slugă” se formează conștiința slugii care se ridică 
împotriva oprimării/înrobirii.12 În teoria securității, erorile se dezvăluie ca efecte ale 
„defectării, excepțiilor și infracțiunilor”13, dar și ale neputinței de a conștientiza și 
celelalte cauze ale erorilor de către persoanele de decizie sau a celor care fac analiza 
de securitate și nu pot înțelege și explica fenomenul de insecuritate/securitate, 
raporturile energetico-informaționale-spirituale-psihologice-parapsihologice și 
capabilitatea instructiv-adaptativă a sistemelor mari, națiunilor, statelor, alianțelor 
etc.

4. Securitatea obiectivă, obiectivitatea securității 

Utilizând metoda dialecticii/rațiunii dialectice, Hegel a combinat rațiunea 
teoretică cu rațiunea practică în cadrul unui singur tot/întreg „porind de la structura 
realității obiective”14 și ajungând la o filosofie a crizei. În mod similar, dacă analizăm 
securitatea/insecuritatea cu ajutorul aceleiași metode și îmbinăm rațiunea teoretică 
cu cea practică în analiza fenomenului securității/insecurității ajungem la o filozofie 
a securității/insecurității obiective (istorice) și subiective, la fel cum a elaborat 
Hegel acea „filozofie a crizei-obiective (istorice) și subiective”15 și predicatele 
categoriilor realității sau „predicatele Absolutului”. Eminentul filozof german a făcut 
și o „analiză a categoriilor lumii reale - a măsurii, cantității, calității, posibilului, 
realului, esenței etc.”16, care, evident, trebuie să stea și la baza analizei securității/
10  Hegel, Fenomenologia spiritului, București, Editura Academiei, 1965, p. 201. 
11  Ibidem, pp. 202-239. 
12  C.I. Gulian, op. cit., p. 29.
13  Siteanu Eugen, Naianu Bedros, Ilie Gheorghe, Fiabilitatea produselor tehnice, Editura AISTEDA, București, 
2000, p. 144.
14  C.I. Gulian, op. cit., p. 16. 
15  Idem.
16  Idem.
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insecurității și a teoriei securității/insecurității (științei securității/insecurității), 
ca de altfel, în toate celelalte domenii ale dinamicii societății. Toate acestea sunt 
esențiale pentru o viziune obiectivă, globală a securității lumii și pentru o filosofie 
a securității/insecurității care derivă din necesitatea spirituală a totalității/întregului. 
De aceea, se impune depășirea logicii tradiționale, ale noii scolastici, ca să-i spunem 
așa, ruptă de istorie pentru a ajunge la realitatea/securitatea obiectivă (istorică) 
conform ontologiei, cândva hegeliene, astăzi pierdute aproape iremediabil prin criza 
acțiunilor fără cap. Rezultă că, în analiza de securitate, trebuie să se aibă în vedere 
întrepătrunderea problemelor (sociale, politice, militare, economice, etice, culturale 
etc.) fenomenologiei securității/insecurității.

Această îmbinare a problemelor este necesară, pentru că nu se pot despărți 
problemele de securitate/insecuritate, deoarece toate problemele din lumea asta și din 
Universul acesta se întrepătrund. Prin urmare, în analiza de securitate este nevoie de 
un spirit enciclopedic și o viziune unitară, având în vedere relativitatea/istoricitatea 
oricărui sistem filozofic de securitate/insecuritate. În acest sens, trebuie înțeleasă 
utilizarea metodei dialectice și cuprinderea totalității în analiza de securitate.

Ideea hegeliană a valorificării spiritului colectiv (din cultura antică) ne conduce 
la înțelegerea ideii sale privind „caracterul istoric necesar al diferitelor faze ale 
evoluției” a tot și a toate, inclusiv a conștiinței securității naționale/internaționale, pe 
care tragem noi, acum și aici, cenușa gândirii filosofice a marelui făcător de sistem. În 
lumina dialecticii hegeliene, ante-hegeliene sau post hegeliene, trebuie interpretată, 
spre binele ei, și istoria securității, ca istorie a spiritului echilibrului, managementului 
conflictelor și drumului lor spre totul sau, câteodată, cum se întâmplă și azi pe planeta 
Pământ, spre nicăieri. Noua securitate, de care facem atâta caz, nu este altceva decât 
vechea grijă a omenirii de a supraviețui între mediu în care, dintotdeauna, omul a fost 
nu doar camarad, prieten și tovarăși de drum, la bine și la greu, ci și lup feroce pentru 
celălalt om, aflat în exteriritatea lui. 

În rezolvarea problemelor de securitate, trebuie să plecăm „de la necesitatea 
clarificării întrebării etice fundamentale: ce trebuie să facem?”17 

Concepția privind raportul dintre filozofie și securitate trebuie analizată la fel 
cum a elaborat Hegel „concepția despre raportul dintre filosofie și viață”18. Urmând 
consecvent firul ideilor lui Hegel ajungem la concluzia că principiul de bază în analiza 
de securitate nu este nici subiectul și nici obiectul, ci principiul „transcendental” 
al existenței în totalitate ei pentru cunoașterea obiectivă a fenomenelor securității 
(fenomene sociale, politice, economice, militare, ecologice, demografice etc. și 
istorice), care sunt istorice!

După cum se știe, în istoria omenirii s-au succedat diferite orânduiri: 
sclavagistă, feudală, capitalistă și socialistă. Republica Romei a devenit Imperiul 
Roman și ambele au fost sclavagiste. Un stat al bogătașilor „condus de bogătași în 

17  Ibidem, p. 20.
18  Ibidem, p. 21.
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avantajul bogătașilor. Ca atare, era sortit unei prăbușiri dezastruoase”19. Procesul 
dezintegrării Imperiului a fost îndelungat și s-a produs deoarece „Imperiul își 
pierduse rațiunea de a fi și era sortit pieirii”20. Împărații romani se schimbau cu o 
frecvență prea mare prin asasinate puse la cale de oameni suficienți de bogați ca să 
poată cumpăra gărzile de corp (pretorienii) și să-l asasineze pe împărat.

Frontiera nordică a Imperiului nu mai era apărată de trupe romane indigene, 
ci de mercenari străini care nu erau dispuși să se sacrifice pentru Roma. A urmat 
invazia hunilor veniți din Asia, iar goții nu au rezistat în fața valurilor sângeroase ale 
hunilor și au plecat spre Sud, spre Roma. Împăratul Valens nu a reușit să-i oprească 
pe goți și regele acestora, Alaric a atacat Roma. Apoi au urmat: vandalii, care au jefuit 
Roma, burgunzii, goții răsăriteni (orientali), alamanii, francii și în final Odoacru, 
comandantul mercenarilor germanici, în anul 475, l-a detronat pe împăratul Romulus 
Augustulus, s-a proclamat guvernator al Romei, fiind imediat recunoscut de către 
împăratul Imperiului Roman de Răsărit. După câțiva ani, regele goților orientali, 
Teodoric l-a asasinat pe Odoacru și a proclamat regatul goților care se întindea pe 
teritoriile fostului Imperiu roman apusean (de Vest). Peste aproximativ un secol a 
urmat invazia longobarzilor, saxonilor, slavilor și avarilor care au desființat regatul 
goților creând un nou stat cu capitala în orașul Pavia. 

Roma fusese distrusă, bogații romani au fost alungați din vilele lor somptuoase. 
Vechile drumuri romane, podurile și apeductele fuseseră și ele distruse. Comerțul se 
desfășura cu mare dificultate, iar civilizația din partea vestică a Europei se clătina 
și era în pericol să dispară. Timp de câteva secole popoarele migratoare au pustiit 
Occidentul supus la crime, incendii, jafuri și războaie devastatoare. În schimb, în 
partea de Răsărit, vechiul imperiu a continuat să existe mai multe secole.

Totuși Europa a fost salvată de distrugere totală de creștinism, de biserica 
creștină (catolică și ortodoxă), de lumea smerită a oamenilor care credeau în Iisus 
Cristos din Nazaret care a fost ucis de autoritățile romane de frica unei răscoale sau 
unei revoluții. Așadar credința milioanelor de europeni a salvat civilizația clădită 
cu răbdare de-a lungul mileniilor de egipteni, babilonieni, greci, traci, daco-geți 
și romani. Azi istoria se repetă, dar de această dată la scară globală. Posibilitatea 
unui război nuclear sau a unei catastrofe atomice care să distrugă întreaga omenire 
depășește pericolele care le-au reprezentat popoarele migratoare de-a lungul 
mileniilor trecute. Asistăm la o amestecare dintre formele trecutului cu cele noi, deci 
se constată o împletire a continuității cu transformările. Pe lângă formele capitaliste 
și socialiste există și cele sclavagiste și feudale. În lumea noastră există zeci de 
milioane de sclavi, probabil vreo 40 de milioane, dar există și baroni, conți, șerbi etc.

În UE sunt exploatați peste un milion de sclavi dintre care 50-75% sunt 
români. Vinovate sunt atât autoritățile române, cât și cele ale statelor Uniunii 
Europene în care sunt exploatați acești sclavi. Nici instituțiile UE nu pot fi absolvite 
19  Hendrik Willem van Loon, Istoria omenirii, Traducere din engleză de Cornelia Dumitru, Editura Humanitas, 
București, 2017, p. 123.
20  Ibidem, p. 139.
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de vina exploatării sclavilor, de încălcarea drepturilor omului, a dreptului la viață, 
la libertate, la demnitate etc. Se poate spune că, fără îndoială: „cu cât mai mult se 
schimbă lucrurile, cu atât rămân la fel”21.

De mii de ani unele state au fost conduse de dictatori, unii nebuni. De exemplu: 
Nero, Caligula, Caracalla, Hitler, Idi Amin (Uganda), Noriega etc.

De mii de ani continuă asasinatele politice, inclusiv asasinarea unor actori sau 
cântăreți din motive politice așa cum a fost cel al lui John Lennon (fost solist Beatles) 
care tocmai cânta despre pace când a fost împușcat la New York (1980).

Palestinienii și kurzii au devenit două popoare fără țară. Așa s-au născut OEP și 
PKK, respectiv Organizația pentru Eliberarea Palestinei și Partidul Comunist Kurd. 
Acestea lovesc statele Israel, respectiv Turcia prin atacuri teroriste. Terorismului 
internațional nu provine numai din Orientul Mijlociu, ci și din alte zone ale globului 
cum ar fi, de exemplu, Irlanda de Nord, Italia (Brigăzile Roșii, Teroriștii de Dreapta 
etc.) etc.

Terorismul creează o stare de frică, accentuează ura dintre părțile aflate în 
conflict și împiedică soluționarea problemelor politice (internaționale). Soluțiile pot 
veni numai prin dialog, toleranță, colaborare și respect reciproc. 

O mulțime de atacuri teroriste au fost generate de situația explozivă din 
Orientul Mijlociu în special de grupările fundamentaliste. 

Valurile masive de milioane de emigranți din Africa și Orientul Mijlociu spre 
Europa au produs creșterea xenofobiei și rasismului și a extremei drepte în Occident, 
în special în Germania, Franța și Austria.

Osama bin Laden, șeful al-Qaida, a declarat război Statelor Unite și a 
declanșat atacurile teroriste asupra turnurilor gemene World Trade Center, din New 
York și Pentagonului, la 11 septembrie 2001. Peste o lună președintele Bush obținea 
aprobarea Congresului pentru bombardarea Afganistanului (taberele al-Qaida). Apoi, 
Congresul a adoptat legea USA Patriot Act, care dădea Președintelui o autoritate mai 
mare pentru combaterea terorismului. Astfel, Bush avea puterea atacării anticipate a 
altor state în numele unui „război preventiv”, iar ținta aleasă a fost Irakul deoarece 
Irak, Iran și Coreea de Nord au fost declarate de Bush ca făcând parte din „Axa răului” 
și Irakul avea „arme de distrugere în masă”, cu toate că inspectorii internaționali nu 
au găsit așa ceva. După zece ani de la invazia Irakului, Times confirma: „Războiul 
din Irak nu a fost necesar, ci costisitor și nociv pe toate planurile. S-a bazat pe 
informații defectuoase manipulate în scopuri ideologice”.

Fenomenologia securității este evoluția spiritului de când conștiința ia contact 
cu realitatea (amenințări, vulnerabilități și riscuri) până la cunoașterea securității/
insecurității prin concept; este deci drumul pe care-l parcurge conștiința spre spirit și 
drumul acestuia din urmă spre cunoașterea insecurității/securității.

Formalismul, schematismul, șablonismul sunt metode greșite de analiză 
a securității/insecurității pentru că ele nu corespund complexității deosebite ale 
21  Ibidem, p. 580.
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problemelor de securitate.
În istoria securității, fenomenologia este acea cotitură prin care Hegel a îmbinat 

problemele sociale, politice, militare, spirituale și gnoseologice, dar și metodele de 
rezolvare a acestor probleme pentru cunoașterea obiectivă a fenomenelor securității/
insecurității din epoca noastră.

5. Concluzii 

Securitatea internațională sau securitatea globală a deceniului al treilea din 
mileniul III nu poate fi înțeleasă cu mintea unui singur om, ci cu mințile celor 
ce participă la munca de cercetare transdisciplinară și interdisciplinară. Așadar, 
este necesară nu o analiză obișnuită (tradițională), ci o analiză de securitate care 
să cerceteze și analizeze suferința, tragedia și disperarea miliardelor de oameni, a 
celor 90% din populația globului, care sunt într-o permanentă stare de insecuritate, 
în opoziție cu cei aproximativ 10% sau mai precis cei 1-10% pentru care se asigură 
toate forțele și mijloacele pentru a le conferi o securitate dacă nu chiar absolută, cel 
puțin o securitate suficientă (sufficient security) și în mod sigur un belșug sau o viață 
îmbelșugată și lipsită de griji și amenințări iminente.

Secretul insecurității sau lipsei de securitate rezidă în multitudinea erorilor, în 
desele confuzii între cauză și efect, în confuzia morală și ideologică și mai ales în 
aceea dintre credințele politice și consecințele lor și dintre teorie și realitate.

Securitatea pășește azi într-un nou mediu/tărâm neexplorat încă, acela al vieții 
sociale, economice, politice, militare și spirituale noi, al problemelor de filozofie, 
drept, religie, stat etc. Toate acestea, în concepția lui Hegel sunt probleme spirituale 
pentru că spiritul a fost proclamat de marele filozof o categorie primordială. Cu toate 
acestea nu trebuie să scăpăm din vedere „sincronia realității sociale și a istoriei 
spirituale a societății”22 care sunt aspecte dialectice esențiale ale fenomenului 
securității/insecurității. 

Deci fenomenul securității/insecurității trebuie analizat ca un fenomen social 
și istoric cu respectarea datelor/informațiilor și faptelor. Cunoașterea securității/
insecurității este un proces în care se utilizează metoda dialectică pentru cunoașterea 
fenomenelor sociale, politice, economice, etice, ecologice și estetice.

În fenomenologia securității se face apel la ilustrări istorice din diverse epoci 
istorice, la filosofia istoriei „prin mijlocirea istoriei culturii”23 și prin stabilirea unei 
legături între „experiența spirituală subiectivă și cea a umanității”24. Fenomenologia 
securității trebuie să lege inextricabil problemele teoretice de cele ale vieții și să evite 
iraționalismul și intuiționismul. În metodologia cercetării-științifice a securității/
insecurității trebuie să se aibă mereu în vedere că „adevărul este întregul”, dar 

22  Ibidem, p. 22.
23  Idem.
24  Idem.
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„întregul este însă numai esența care se împlinește prin dezvoltarea sa”25. Deci, 
cunoașterea fenomenelor securității are loc prin studierea acestora în totalitatea lor 
statică și în dezvoltarea lor. Fenomenele securității/insecurității devin mereu altceva. 
Prin gândire dialectică putem preface fenomenele în noțiuni/concepte de securitate 
păstrând însă mișcarea concretă a fenomenelor securității/insecurității. Oglindirea 
proceselor securității este posibilă numai prin „mișcarea” noțiunilor; metoda 
filozofiei securității este dialectica deoarece metoda este structura întregului.26 Simpla 
observare empirică și formalizarea sunt procedee care „pierd esența realității, care 
este mișcarea, viața, contradicția”27. 

Spiritul „este adevărul nemijlocit, este viața etică a unui popor”28. 
Securitatea, în general, și securitatea națională, în special, se încadrează 

întotdeauna între dialectica hegeliană și a imperativului și cea a posibilului, adică 
între idealurile omului și ceea ce poate realiza acesta. Acestea sunt cele două limite 
ale securității în orice epocă istorică.

Cunoașterea securității trebuie să înceapă cu generalul abstract căci, așa cum 
a scris Hegel, metoda dialectică de cercetare este de fapt „conștiința lipsei sau 
insuficienței începutului ca generalitate abstractă, conștiința că obiectul (investigat, 
n.a.) cere mersul mai departe, determinarea generalului”29 Pentru metoda dialectică 
a securității generalul apare sub două înfățișări: ca început și apoi ca încheiere, 
adică precum un final și un scop al cunoașterii securității, generalul fiind „totalitatea 
concretă”, așa cum se exprima marele filozof german. El explică și cum se poate 
ajunge de la generalul simplu (abstract) la cel concret, având în vedere că generalul 
inițial nu ar fi chiar simplu și abstract precum credem noi de obicei. Urmând 
raționamentul său, cunoașterea securității trebuie să înceapă „cu generalul-în-sine”, 
adică cu ființa umană care cuprinde toate determinările „în-sine, nedesfășurate”. 
Rezultă deci: conceptul securității/insecurității „trebuie să se desfășoare, să se 
determine, să devină concept pentru sine”30. Deci, metoda de cercetare trebuie să 
pornească de la premiza că „începutul, sau absolutul ca început, e deja o totalitate 
concretă, obiectivă”31. În viziunea sa gândirea subiectivă nu creează totalitatea, căci 
totalitatea concretă este a obiectivului securității, a fenomenelor de securitate, iar 
metoda dialectică de investigare are menirea de a descoperi totalitatea securității și să 
o recreeze astfel încât să reflecte toate legăturile și interacțiunile (interne și externe) 
în timp și spațiu, ale fenomenelor de securitate/insecuritate. În continuare, Hegel 
scria „Totalitatea concretă care constituie începutul posedă ca atare în ea însăși 
începutul înaintării și dezvoltării”32. Tot el explică: „Totalitatea inițială cuprinde 
25  Hegel, Fenomenologia spiritului, Editura Academiei, București, 1965, pp. 17-18.
26  Ibidem, p. 33.
27  Idem.
28  Ibidem, p. 200.
29  C.I. Gulian, op. cit., p. 109.
30  Idem.
31  Idem
32  Hegel, Știința logicii, tradusă de D. Roșca, Editura Academiei, București, p. 831.
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deosebirea momentelor, legăturilor, dar încă nediferențiate”33. În acest sens, 
cunoașterea securității și investigarea noastră au misiunea să găsească diferențierea 
și determinarea, iar esențialul presupune ca determinarea securității să fie descoperită 
în obiectul securității însuși.

Negația dialectică a securității va scoate în evidență „contrariile și trecerea 
lor reciprocă unul într-altul”34 cum ar fi, de pildă, singularul și generalul. Deci, 
pozitivul trebuie menținut în negativul său, adică securitatea trebuie menținută în 
insecuritatea omenirii, iar „conținutul presupoziției în rezultatul său, iată tot ce 
este mai important în cunoașterea rațională”35 a securității. Dialectica (securității) 
nu admite o securitate fixă (imuabilă) sau încremenită întrucât orice securitate 
nemijlocită va fi, în același timp, mijlocită, adică în raport cu altceva pentru că orice 
pozitiv se transformă în negativul său și „mijlocirea este negativul nemijlocitului 
și ca atare îl păstrează, îl cuprinde în sine”36. Deci, securitatea trimite la contrarul 
ei – insecuritatea, care evident trimite iar la securitate, adică întotdeauna teza se 
transformă în antiteză. Teza negativă evidențiază legătura dintre negativ și pozitiv și 
„găsirea pozitivului în negativ”37. În conformitate cu cele relatate de Hegel trebuie să 
avem capacitatea de a percepe și descoperi negativul real (insecuritatea reală), lupta 
contrariilor, negativul (insecuritatea) în luptă cu pozitivul (securitatea). El numește 
capacitatea aceasta „cotitura” în mișcarea „conceptului (securității, n.a.), izvorul 
automișcării, atât reale, cât și logice”38. Prin aceasta este anulată total opoziția dintre 
conceptul de securitate și realitate, se desființează bariera care există între „logicul 
rigid și realitatea dialectică”. Putem afirma, deci, că prin aceasta apare adevărul, 
unitatea între conceptul securității și realitate. După prima negare trecem la analizarea 
celei de a doua negări. Aceasta înseamnă anularea contradicției fiind cea de-a doua 
premisă a silogismului ori premiza sintetică. În comparație cu ea, prima negare este 
analitică, iar cea de-a doua este „restabilirea nemijlocitului inițial, dar având în urmă 
procesul dialectic care, din punct de vedere formal, se înfățișează deci ca o triadă: 
teză-antiteză-sinteză”39, adică, în cazul nostru: securitate-insecuritate-sinteză. 

Cel de-al doilea negativ este negativul negativului (suprimarea contradicției). 
Suprimarea contradicției este la fel de puțin ca și contradicția, adică acțiunea 
reflectării exterioare, cu alte cuvinte: „cel mai intim și mai obiectiv moment al vieții 
(al securității, n.a.) și al spiritului”40. 

Cercetătorul trebuie să facă un mare efort de gândire pentru a nu pierde nimic 
sau, cum afirma Hegel: „de a cuprinde toate momentele, toate laturile și contrariile”41 
33  C.I. Gulian, op. cit., p. 109.
34  Idem.
35  Idem.
36  Idem.
37  Idem.
38  Ibidem, p. 110.
39  C.I. Gulian, op. cit., p. 110.
40  Idem.
41  Idem.



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 3(39)/2019 287

securității, sesizate analitic de gândirea noastră. Apoi fiecare descoperire, fiecare 
informație sesizată anterior în concept trebuie generalizată astfel încât conceptul 
securității se va aplica și aprofunda. Prin urmare, este necesară o mare răbdare a 
cercetătorului în procesul de cunoaștere a securității. Nerăbdarea, graba, care ignoră 
că cunoașterea adevărului este securitate-insecuritate și uitarea faptului că acesta 
reprezintă un proces complex și o totalitate pentru cunoașterea securității, va conduce 
la dezastru.

Se poate obține intuitiv reprezentarea totalității despre securitate, însă 
totalitatea concretă se poate obține numai prin știința securității.

SECURITATE ŞI APĂRARE ÎN SECOLUL XXI
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Conf. univ. dr. N. Grigorie LĂCRIŢA

 „Cunoaşterea cuvintelor conduce la cunoaşterea lucrurilor”. 
(Platon, citatecelebre.eu).

 „Gândeşte ca un înţelept, dar comunică în limba oamenilor”. 
(William Butler Yeats).

Rezumat

În limba română, scrierea cu diacritice nu este o opțiune, ci o obligație. 
Diacriticele nu doar nuanțează, ci și precizează și personalizează limba, 
cultura și viața. Ea face parte din structura de bază a actului comunicării, 
al creației prin cuvânt și, de aceea, orice popor care are o astfel de limbă o 
vorbește, o slujește și o respectă cu sfințenie. Limba română este una dintre 
cele mai nuanțate, mai expresive și mai echilibrate limbi de pe planetă. De 
aceea, este nevoie să o vorbim corect și să o scriem corect.

Cuvinte-cheie: limbă; diacritice; corectitudine; precizie, respect;

Summary

In Romanian, writing with diacritics is not an option, but an obligation. 
The diacritics not only tone, but also specify and personalize the language, 
culture and life. It is part of the basic structure of the act of communication, of 
creation by word and, therefore, any people who have such a language speak 

SCRIEREA CU DIACRITICE
● Indicator al gradului de cultură şi de profesionalism

● Condiţie esenţială pentru elaborarea, interpretarea şi aplicarea 
corectă a textelor şi a prevederilor legale

WRITING WITH DIACRITICS
● Indicator of the degree of culture and professionalism

● Essential condition for the correct elaboration, interpretation and 
application of texts and legal provisions
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it, serve it and respect it with sanctity. Romanian is one of the most nuanced, 
expressive and balanced languages on the planet. That is why we need to 
speak it correctly and write it correctly.

Keywords: language; diacritics; fairness; precision, respect;

Cuprins:

1. Semnele diacritice.
2. De ce este importantă scrierea cu diacritice.
3. Măsuri ce se impun a fi luate pentru a asigura scrierea cu diacritice.
4. Într-un cuvânt, o singură literă scrisă cu sau fără diacritice, poate conduce 

la un alt cuvânt, cu un sens şi cu un conţinut diferit de cel iniţial, fie cu consecinţe 
negative imprevizibile, fie cu conotaţii pornografice.

Anexa nr. 4/1. Exemplele de modul în care scrierea fără diacritice schimbă 
radical sensul şi conţinutul unui cuvânt şi pe cel al întregii propoziţii, fraze, articol 
de lege care conţine cuvântul respectiv.

Anexa nr. 4/2. Exemplele de modul în care o singură literă schimbă radical 
sensul şi conţinutul unui cuvântul şi pe cel al întregii propoziţii, fraze, articol de lege 
care conţine cuvântul respectiv.

5. Topica este foarte importantă.

1. Semnele diacritice

„Fără a cunoaşte puterea cuvintelor este imposibil să cunoşti oamenii”. 
(Confucius). 

„Fii atent cum vorbeşti, cuvintele atrag faptele”.  (Nichita Stănescu).

Un semn diacritic este un semn tipografic adăugat la o literă pentru a indica 
o diferenţă în pronunţie sau pentru a deosebi, printr-o diacritică, sensurile a două 
cuvinte care, în lipsa diacriticei, ar fi scrise identic. 

În limba română, semnele diacritice se plasează, de obicei, deasupra sau 
dedesubtul unei litere.

Limba română foloseşte următoarele cinci semne diacritice Ă, Â, Î, Ș, Ț, cu 
perechile lor minuscule ă, â, î, ș, ț.

Aspectul şi denumirea semnelor diacritice, care au rol distinctiv, folosite în 
scrierea limbii române sunt (vezi DEX şi DOMO): 

Ă ă – căciulă (breve): când semnul este pus deasupra unei litere.
Â â Î î – circumflex.

PUNCTE DE VEDERE
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Ș ș Ț ț – virguliţă sau virgulă, plasată sub literele corespunzătoare s, S, t, T. 

2. De ce este importantă scrierea cu diacritice

„Cuvintele sunt cărările faptelor”. (Definiţie clasică de Sfântul Ioan Gură de 
Aur).

„Cuvintele ne spun cum să gândim şi să acţionăm”. (Benjamin Lee Whorf).

Aşa după cum se poate constata cu uşurinţă şi din exemplele din acest material, 
sensul şi conţinutul unor cuvinte, propoziţii, fraze şi al unor articole de lege este 
schimbat radical, în rău, faţă de cel corect, din cauză că scrierea, fie şi numai a unei 
singure litere dintr-un cuvânt, nu s-a făcut corect, cu diacritice.

Scrierea fără diacritice poate duce la exprimări ambigue, interpretabile diferit, 
vulgare, pornografice, obscene şi / sau cu un sens şi cu un conţinut total diferit de cel 
corect, care, în unele cazuri, poate genera grave consecinţe morale şi / sau juridice, 
exemplele prezentate în acest material fiind edificatoare în acest sens.

„Analfabetul viitorului nu va mai fi cel care nu ştie să citească, ci cel care nu ştie să 
înţeleagă”. (Alvin Toffler).

Scrierea fără diacritice poate conduce la cuvinte care nu există în limba română, 
precum „pamant”, „stiinta”, „samanta”, rezultate din scrierea incorectă, fără diacritice, a 
cuvintelor „pământ”, „ştiinţă”, „sămânţă”.

Unele cuvinte se pot interpreta în numeroase feluri, foarte diferite, în funcţie 
de diacriticele care li se ataşează, precum:

1) cuvântul „t a t a ” se poate interpreta în nu mai puţin de 6 feluri, respectiv: 
„t a t a ”; „tată”; „ţaţa”; „ţ a ţ ă ”; „ţâţa”; „ţ â ţ ă ”;

2) cuvântul „l a t u r i ” se poate interpreta în 3 feluri, respectiv: „l a t u r i ” / 
”latură” (parte laterală, margine a unui obiect; parte, sens, direcţie etc.); „l ă t u r i ” 
(apă murdară în care s-au spălat vasele, rufele sau în care s-a spălat cineva; zoaie, 
spălaturi etc.); „l a ţ u r i ” / ”laţ” (instrument pentru prins păsări sau animale, constând 
dintr-un ochi de sfoară, de sârmă etc.);

Cuvintele străine (nume de persoane şi de locuri, titluri de cărţi, citate etc.) 
trebuie scrise cu diacriticele proprii limbilor de origine.

Trebuie avut în vedere faptul că, după o perioadă minimă de acomodare în 
scrierea cu diacritice pe calculator, viteza de scriere este aceeaşi şi cu diacritice şi 
fără.

În frecvente cazuri, textele scrise fără diacritice obligă numeroşi utilizatori la 
efortul de a introduce diacriticele ulterior, lucru migălos, care consumă mult timp şi 
nervi şi care generează nemulţumire şi dispreţ faţă de instituţiile statului (de la care 
emană respectivele texte) şi faţă de funcţionarii publici (care le-au scris).

Cei care scriu fără diacritice, pe lângă faptul că dovedesc o lipsă de respect faţă 
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de cititori (de utilizatori a ceea ce scriu ei), sunt etichetaţi şi ca agramaţi (ca persoane 
care fac greşeli elementare de limbă, deşi se pretind oameni culţi), ca ignoranţi, inculţi, 
necultivaţi, neinstruiţi, neînvăţaţi, proşti, „glorioşi analfabeţi profesional” etc.

Sunt frecvente cazurile în care cei care scriu fără diacritice ajung în situaţii 
dintre cele mai penibile, chiar când nici nu se aşteptă la aşa ceva, precum în următorul 
exemplu.

În tren, un demnitar şi un elev din şcoala primară, fiecare cu câte o tabletă PC. 
Micuţul şcolar (însoţit de bunicul său) avea de făcut o compunere, la care scria 

cu diacritice.
Înaltul demnitar redacta o normă juridică, la care scria fără  diacritice.
Văzând pe mogâldeaţa de şcolar cum scrie cu diacritice, înaltul demnitar s-a 

gândit că ar fi bine să scrie şi el cu diacritice, fapt pentru care l-a întrebat: 
„Cum se numeşte aplicaţia care te ajută să scrii cu diacritice?”
„Şcoală primară !” a fost răspunsul primit.
Este uşor de înţeles situaţia jenantă în care a fost pus înaltul demnitar, care 

a continuat să scrie tot fără diacritice, şi aceasta din cauză că … „nu avea această 
aplicaţie”.

Din cauză că DEX-ul nu defineşte până în prezent noţiunea de „Tableta PC”, se 
impune precizarea că aceasta este un computer portabil, este un intermediar între un 
telefon mobil şi un laptop, cu diagonala cuprinsă, în general, între 17,8 cm. (7 inchi) 
şi 25,4 cm. (10 inchi), unde 1 inch = cu 2, 54 centimetri. Utilizarea dispozitivului 
se bazează pe atingerea ecranului tactil şi pe folosirea unei tastaturi virtuale pentru 
redactarea textelor. DEX-ul nu defineşte până în prezent noţiunea de „Tableta PC”.

„Doar două lucruri sunt infinite: universul şi prostia omenească. Şi nu sunt 
sigur în legătură cu primul”. (Albert Einstein).

Grav este şi faptul că numeroase şi deosebit de importante acte normative, 
inclusiv cele emise de justiţie, conţin cuvinte scrise fără diacritice, generând serioase 
greutăţi în cunoaşterea, în interpretarea şi în aplicarea corectă a acestora.

Limbajul fiscal deficitar este sursa multor neînţelegeri şi a numeroase 
fapte de evaziune fiscală l e g a l ă .

Surprinde şi nedumereşte faptul că chiar și o Biblie, precum cea postată pe Internet 
pe Site-ul http://www.bibliaortodoxa.ro/ conţine numeroase și grave erori care schimbă 
sensul și conţinutul „mesajului divin”, a „Cuvântului care vine de la Dumnezeu”, 
greşeli care sunt cauzate de:  

1. Scrierea fără diacriticele proprii limbii române.
2. Folosirea mai multor font-uri, chiar și în acelaşi cuvânt, faţă de fonturile 

Times New Roman, singurele cu care este corect să se scrie Biblia..
3. Folosirea, în unele versete, a numeroase cuvinte şi formulări (a) fie care nu 

sunt înţelese, (b) fie care necesită folosirea DEX-ului, (c) fie care nu se găsesc nici 
în DEX, 

Existenţa unor asemenea erori conduce la situaţia în care „Cuvântului care 
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vine de la Dumnezeu” să nu mai poată fi înţeles, să nu mai poată fi însuşit din citirea 
versetelor respective.

Pentru edificare prezint aici un singur exemplu, existent în Vechiul Testament, 
în Facerea (Geneza), Capitolul 3, versetul 19 (sublinierile îmi aparţin): 

„19. ÃŽn sudoarea fetei tale îţi vei mânca pâinea ta, până te vei întoarce în 
pământul din care eşti luat; căci pământ eşti şi în pământ te vei întoarce”. 

Textul corect este următorul:
„19. În sudoarea feţei tale îţi vei mânca pâinea ta, până te vei întoarce în 

pământul din care eşti luat; căci pământ eşti şi în pământ te vei întoarce”.
Nu „ÃŽn sudoarea fetei tale îţi vei mânca pâinea ta”, ci „În sudoarea feţei tale 

îţi vei mânca pâinea ta”.
În orice text românesc, lipsa diacriticelor denotă o gravă lipsă de profesionalism 

şi de cultură generală, elementară.
În Biblia menţionată mai sus numeroase versete sunt exprimate prin cuvinte 

(şi formulări) fie care nu sunt înţelese, fie care necesită folosirea DEX-ului, unele 
cuvinte negăsindu-se nici în acest dicţionar. 

Edificator în acest sens este exemplul din versetul 32, al capitolului 27, din 
„Leviticul”, redat mai jos, în care sublinierile îmi aparţin: 

Toată dijma de la boi și de la oi și tot al zecelea din câte trec pe sub toiag 
este a fi erosit Domnului. 

Cuvântul „a fi  erosit  1) nu este cunoscut de marea majoritate a populaţiei; 2) 
conform DEX, acesta are sensurile de „1. Tranz. A risipi o avere, un bun etc. 2. Refl. 
A se dedica, a se consacra”, fiind greu de stabilit care este sensul cel potrivit pentru 
acest verset; 3) foarte puţini dintre cei care citesc acest verset vor înţelege că este 
vorba despre o zeciuială închinată Domnului.

De reţinut că (1) Site-ul http://www.bibliaortodoxa.ro NU prezintă forma oficială 
a Bibliei Patriarhiei României, nu are girul Bisericii Ortodoxe Române, și (2) că 
Patriarhia României nu are un Site oficial cu prezentarea Bibliei ortodoxe în format 
electronic.

Prezentarea, spre folosire, de marea majoritate a populaţiei, unei Biblii (indiferent 
în ce format, electronic sau pe hârtie) cu numeroase și grave erori care schimbă sensul 
și conţinutul „mesajului divin”, a „Cuvântului care vine de la Dumnezeu” este o 
blasfemie, este o lucrare prin care se insultă divinitatea și religia, este o defăimare, o 
profanare a celor sfinte, a religiei, a divinității unui întreg popor creştin.

3. Măsuri ce se impun a fi luate pentru a asigura scrierea 
cu diacritice

„Veghează-ţi gândurile. Ele devin c u v i n t e .
Veghează-ţi c u v i n t e l e . Ele devin acţiune.

PUNCTE DE VEDERE



UNIVERS STRATEGIC - Revistă de Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate Nr. 3(39)/2019 293

Veghează-ţi acţiunile. Ele devin obiceiuri.
Veghează-ţi obiceiurile. Ele devin caracter.
Veghează-ţi caracterul. El devine destinul tău.” 
(Lao Tzu, fondatorului Taoismului, în volumul de 81 de versuri „Calea şi Puterea/

Virtutea sa”).

Aşa după cum se poate constata cu uşurinţă, există nenumărate site-uri, chiar 
ale unor instituţii publice fundamentale ale statului, cu mari pretenţii, care publică 
textele fără diacritice. 

Punerea în circuitul public, de către instituţiile statului, de texte scris incorect în 
limba română, în special din cauza nefolosirii diacriticelor, compromite respectivele 
instituţii ale statului.

În numeroase limbi, precum franceză, germană, maghiară etc., se prevede, 
prin lege, clar şi la modul imperativ, obligativitatea:

1) scrierii cu diacritice,  textele scrise fără diacritice nefiind acceptate, și
2) scrierii textelor cu fontul „standard”, care este fontul stabilit prin lege 

pentru limba respectivă.
O asemenea obligaţie legală ar trebui să existe şi în ţara noastră.
Prin „Legea nr. 500/2004 privind folosirea limbii române în locuri, relaţii şi 

instituţii publice” şi prin „Lega nr. 24/2000, republicată, privind normele de tehnică 
legislativă pentru elaborarea actelor normative”, este necesar să se dispună clar, 
precis şi la modul imperativ obligaţia scrierii cu semnale diacritice a tuturor textelor 
întocmite (1) în instituţiile statului, şi cu atât mai mult a celor de utilitate publică, şi 
(2) în întregul sistem de învăţământ şi de educaţie, de stat şi particular.

4. Într-un cuvânt, o singură literă scrisă cu sau fără 
diacritice, poate conduce la un alt cuvânt, cu un sens şi cu 
un conţinut diferit de cel iniţial, fie cu consecinţe negative 
imprevizibile, fie cu conotaţii pornografice

„Omul strică lucrurile mult mai mult cu cuvintele decât cu tăcerea.” 
(Mahatma Gandhi). 

„A gândi liber e mare lucru. A gândi corect e şi mai mare lucru”. (Proverb 
japonez).

Pentru a demonstra modul în care, într-un cuvânt, o singură literă în plus, în minus, 
scrisă cu sau fără diacritice poate conduce la un alt cuvânt, cu un sens şi cu un conţinut 
cu totul diferit faţă de cel iniţial, fie cu consecinţe negative imprevizibile, fie cu conotaţii 
pornografice, dintre care unele nu pot fi prezentate în această lucrare, chiar dacă sunt 
reale, se prezintă  exemplele din Anexa nr. 1 şi Anexa nr. 2.
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Efectul neutilizării diacriticelor poate fi chiar amuzant, precum în enunțurile: 
„Ileana s-a măritat cu Vasilică”, unde numele de băiat, Vasilică, fără căciulă, 

devine nume de fată, ajungându-se, de la o căsătorie decentă, la homosexualitate 
feminină, la o căsătorie între lesbiene: „Ileana s-a măritat cu Vasilica”

 „Ionescu este o persoană cu doua feţe” (şi cu nici un obraz)., unde, din Ionescu, 
persoana duplicitară, cu doua feţe şi cu niciun obraz, se ajunge la „Ionescu este o persoană 
cu doua fete”, adică cu două fiice (și, posibil, om onorabil, cu obraz).

În cazurile în care se scrie fără semnele diacritice:
1) are loc înlocuirea unei litere, care prezintă un semn diacritic, cu o literă fără 

respectivul semn diacritic,
2) are loc la schimbarea sensului cuvântului respectiv, şi
3) se ajunge ca o persoană, o faptă, o situaţie etc., să fie prezentată cu totul 

diferit, uneori chiar cu grave conotaţii negative, sexuale, imorale etc.

Anexa nr. 1
Exemplele de modul în care scrierea fără diacritice schimbă radical sensul 

şi conţinutul unui cuvânt şi pe cel al întregii propoziţii, fraze, articol de lege care 
conţine cuvântul respectiv

Forma CORECTĂ, prin scrierea CU 
diacritice

Forma GREŞITĂ, prin scrierea 
FĂRĂ diacritice

1 2

Este un om de bâză în unitate. Este un om de bază în unitate.

Mi-a violat corespondenţa (conţinutul 
scrisorilor etc.).

Mi-a violat corespondenta (persoana 
cu care sunt în corespondenţă).

„Organul fiscal trebuie să manifeste bună 
dispoziţie în faţa contribuabilului”, sau (şi 
mai grav şi pornografic) „Organul fiscal se 
distra în faţa contribuabilului”.

„Organul fiscal trebuie să 
manifeste bună dispoziţie în fata 
contribuabilului”, sau (şi mai grav şi 
pornografic) „Organul fiscal se distra 
în fata contribuabilului”.

El era alb, dar faţa o avea neagră. El era alb, dar fata o avea neagră.

Restaurantele trebuie să aibă feţe pe masă 
pentru a se încadra în categoria a II-a de 
confort.

Restaurantele trebuie să aibă fete pe 
masă pentru a se încadra în categoria 
a II-a de confort.

Ionescu Şpagă are două feţe şi nici un 
obraz.

Ionescu Şpagă are două fete şi nici un 
obraz.
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Şi-a îmbrăcat dantura cu feţe acrilice (cu 
un material sintetic).

Şi-a îmbrăcat dantura cu fete acrilice.

Medicul are câte o fişă (foaie de hârtie) 
pentru fiecare pacient.

Medicul are câte o fisă (placă mică 
de metal) pentru fiecare pacient.

Prinde şi muşcă, atunci când este nervos. Prinde şi musca, atunci când este 
nervos.

Are o mânie (izbucnire de iritare violentă) 
când se supără.

Are o manie (boală mintală) când se 
supără.

Avea în grădină multe laţuri pentru vulpi. Avea în grădină multe laturi pentru 
vulpi.

A căzut în lăturile trocului de la porci. A căzut în laturile trocului de la 
porci.

A mers la spital să-şi opereze naşul. A mers la spital să-şi opereze nasul.

S-a căsătorit cu un păstor (cioban). S-a căsătorit cu un pastor (preot 
protestant).

Ia smuls părul din cap. Ia smuls parul din cap.

„Impozitarea păturilor”, sau 
„A comandat 100 de pături”.

„Impozitarea paturilor”, sau 
„A comandat 100 de paturi.”.

Umbla cu pâră pe la şefi. Umbla cu para pe la şefi.

Cu un prinţ a obţinut ce şi-a dorit (onoruri, 
plăceri etc.).

Cu un print a obţinut ce şi-a dorit 
(documentul dorit, prin imprimare, 
prin listare).

Puţin a lipsit pentru a nu se putea lua o 
decizie...

Putin a lipsit pentru a nu se putea lua 
o decizie...

Este un loc unde se râde tot timpul. Este un loc unde se rade tot timpul.

Un român ajuns la Polul Nord. Un roman ajuns la Polul Nord.

„Românii s-au luptat cu turcii la Plevna”, 
sau „Românii sunt urmaşii dacilor”.

„Romanii s-au luptat cu turcii la 
Plevna”, sau 
„Romanii sunt urmaşii dacilor”.

A mers după Sămânţă la târg. A mers după Samanta la târg.

Vând sârmă inox cu diametru de 1,20 
mm.

Vând sarma inox cu diametru de 
1,20 mm.
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Pe alee are şapa (strat de bitum, de asfalt) 
spartă.

Pe alee are sapa (unealtă agricolă) 
spartă.

Sunt scutite de la plata impozitului pe 
clădiri, clădirile acoperite cu şiţă.

Sunt scutite de la plata impozitului 
pe clădiri, clădirile acoperite cu sită.

A avut un şoc nervos A avut un soc nervos

A mers la ţanc (adică exact când trebuie; 
la timp, la momentul potrivit)

A mers la tanc (adică la o maşină de 
luptă blindată, înzestrată cu tunuri, 
mitraliere etc.)

Ţaţa a născut 2 copii. Tata a născut 2 copii.

A mers în concediu cu un ţânc (adică cu 
un copil de vârstă mică).

A mers în concediu cu un tanc 
(adică cu o maşină de luptă blindată, 
înzestrată cu tunuri, mitraliere etc.)

Se plimba prin parc cu un ţânc în braţe. Se plimba prin parc cu un tanc în 
braţe.

Copiii care sug la ţâţă sunt mai să nătoşi Copiii care sug la tata sunt mai sănă-
toşi

Este un om care are un ţel (punct, obiectiv 
către care tinde cineva) frumos în muncă.

Este un om care are un tel 
(instrument de sârmă) frumos în 
muncă.

A venit şi ţipa la mine A venit şi tipa la mine

La masa festivă ne-a servit şi câte un ţipar La masa festivă ne-a servit şi câte un 
tipar

Permanent l-a urât (duşmănit) pe colegul 
său când acesta avea un succes.

Permanent l-a urat (slăvit) pe colegul 
său când acesta avea un succes.

Ileana s-a măritat cu Vasilică (o căsătorie 
frumoasă).

Ileana s-a măritat cu Vasilica (o 
căsătorie între persoane de sex 
feminin, numită lesbianism1).

Este, prin naştere, om de viţă nobilă Este, prin naştere, om de vită nobilă

Mireasa se fotografia sub o viţă. Mireasa se fotografia sub o vită.

Pe 30 noiembrie  gălăţenii  îşi serbează 
ziua.

Pe 30 noiembrie  galatenii2  îşi 
serbează ziua.

Căi de transport (rutiere, feroviare). Cai de transport (animale).
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Problema sa de sănătate este problema 
căilor respiratorii.

Problema sa de sănătate este 
problema cailor respiratorii.

Şi-a educat copii pentru ca aceştia să se 
ferească de răi.

Şi-a educat copii pentru ca aceştia să 
se ferească de rai.

Ia aplicat două şuturi în fund. Ia aplicat două suturi3 în fund.

Ţara românilor este foarte mare. Tara (defectul fizic sau moral) 
românilor este foarte mare.

Gheorghe dormea pe stâncă. Gheorghe dormea pe stanca.

Vorbitorul s-a bucurat de o asistenţă mare. Vorbitorul s-a bucurat de o asistentă 
mare. 

Veniturile sale sunt din comercializarea 
raţelor.

Veniturile sale sunt din 
comercializarea ratelor4.

Cea mai bună pâine este pâinea făcută în 
ţest5.

Cea mai bună pâine este pâinea 
făcută în test.

Scrierea incorectă, în general, şi cea fără diacritice, în special, este cauzată de 
faptul că (sublinierile ne aparţin) „Vremurile noastre sunt vremurile mediocrităţii, 
ale lipsei de sentimente, a pasiunii pentru incultură, a lenei, a incapacităţii de 
a te apuca de treabă şi a dorinţei de a avea totul de-a gata”. (Feodor Mihilovici 
Dostievski).

Exemplele din Anexa nr. 1 sunt cea mai bună dovadă a modului în care 
scrierea fără diacritice, fie şi numai a unei singure litere, schimbă radical sensul şi 
conţinutul nu numai al cuvântului respectiv, dar şi pe cel al întregii propoziţii, fraze, 
articol de lege care conţine cuvântul respectiv.

În lumea fiscaliştilor practicieni (în special a organelor de control fiscal), dar şi 
a agenţilor economici, a rămas „de neuitat” cazul unei societăţi comerciale care avea 
ca obiect de activitate realizarea de „p ă t u r i ”.

La controlul fiscal efectuat s-au constatat unele nereguli, fapt pentru care 
organul de control a dispus, pe lângă alte sancţiuni, şi confiscarea a 200 de p ă t u r i , 
dar, nefolosindu-se diacriticele, în actul de control (editat pe calculator) s-a înscris 
„confiscarea a 200 de «p a t u r i » ”.

Cazul a ajuns în justiţie şi, aşa cum era de aşteptat, câştig de cauză a avut 
societatea comercială respectivă care a demonstrat că: (1) în obiectul de activitate nu 
avea „realizarea produsului paturi”; (2) efectiv şi în mod real nu a realizat niciodată 
produsul „paturi”; (3) nici nu dispunea de cele necesare (precum tehnologie, utilaje, 
forţă de muncă, materiale etc.) pentru realizarea produsului „paturi”.

O singură literă lipsă, în plus sau „deplasată” fie şi numai cu un singur loc (în 
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stânga sau în dreapta altei litere într-un cuvânt), schimbă radical sensul şi conţinutul 
nu numai al cuvântului respectiv, dar şi pe cel al întregii propoziţii, fraze, text saz 
articol de lege care conţine cuvântul respectiv.

„De multe ori, limba taie mai mult decât sabia”. (Anton Pann). 
Edificator în sensul celor menţionate mai sus sunt exemplele din Anexa nr. 2.

Anexa nr. 2 
Exemplele de modul în care o singură literă schimbă radical sensul şi 

conţinutul unui cuvântul şi pe cel al întregii propoziţii, fraze, articol de lege care 
conţine cuvântul respectiv

Forma GREŞITĂ. Forma C O R E C T Ă

Într-o declaraţie de avere a apărut scris 
de mână: „În anul 2016, am obţinut un 
venit anal  de 60.000 lei.

Într-o declaraţie de avere a apărut 
scris de mână: „În anul 2016, am obţi-
nut un venit anual  de 60.000 lei.

A fost în viaţă preceptor  (persoană 
care se ocupa cu educaţia unui copil 
într-o familie avută).

A fost în viaţă perceptor 
(funcţionar care era însărcinat cu 
strângerea impo zitelor).

În condiţiile în care „litera” legii nu mai redă „cuvântul” legii, aceasta nu mai 
poate exprima „spiritul” legii, ceea ce face ca „litera” legii să devină sursa unor stări 
conflictuale în interpretarea şi în aplicarea legii (din cauza neclarităţilor existente în 
interpretarea şi în aplicarea „literei” legii).

În asemenea cazuri, legea ajunge să fie interpretată şi aplicată de la caz la caz, 
în funcţie de pregătirea, de voinţa, de convingerea intimă, de puterea sau de interesul 
fiecăruia (a celui care este judecat sau a celui care judecă).

De aceea este nevoie ca legea să fie foarte clară în litera şi în spiritul ei, pen tru 
ca aceasta să nu devină sursa unor stări conflictuale în interpretarea şi în aplicarea sa, 
pentru a nu se ajunge la interpretarea şi aplicarea legii „de la caz la caz”, în special 
în funcţie de interesele nelegitime personale ale celui care judecă, ale celui care este 
judecat, sau ale ambilor, interese care se pot realiza sub cele mai mascate forma de 
legalitate prin valorificarea neajunsurilor în reglementare.

5. To p i c a  este foarte importantă

„Cuvintele aranjate în mod diferit au un înţeles diferit, iar semnificaţiile 
dispuse diferit au un efect diferit”. (Blaise Pascal).

„Cuvintele ne spun cum să gândim şi să acţionăm”. (Benjamin Lee Whorf).
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Literele sunt pietrele de temelie ale cuvintelor.
Literele, aranjate în diferite combinaţii, formează cuvintele.
To p i c a  este definită ca fiind „ordinea cuvintelor în propoziție sau a 

propozițiilor în frază” (DEX).
To p i c a , este foarte importantă deoarece aceasta stabileşte sensul şi conţinutul 

unei propoziţii, a unei fraze, a unei prevederi legale etc., stabileşte ordinea faptelor.
Altfel spus, de la ordinea cuvintelor în propoziție, sau a propozițiilor în frază, 

se ajunge la ordinea faptelor.
Sunt cazuri în care ordinea cuvintelor este hotărâtoare în stabilirea sensului şi 

a conţinutului unei propoziţii, a unei prevederi legale, a unei fapte etc.
Uneori auzim spunându-se că „plouă afară”, deşi în mod normal nu plouă 

decât afară, situaţie în care avem de-a face cu un pleonasm.
În cazul în care se începe cu adverbul şi se zice „afară plouă”, situaţia în 

exprimare se schimbă, căci nu se pune problema unde plouă, ci ce se petrece afară, 
fapt pentru care exprimarea nu mai este pleonastică.

Ordinea faptelor, admiterea sau interzicerea (prin lege, obicei, religie etc.) 
unei acţiuni/activităţi este, uneori, stabilită de ordinea de aranjare a aceloraşi cuvinte 
într-o propoziţie, exemplul ce urmează fiind edificator în acest sens.

Exemplu:
„Ion şi Gheorghe ies de la biserică. Ion se întreabă dacă este bine să fumeze în 

timp ce se roagă. Gheorghe îi răspunde: «De ce nu întrebi preotul ?».
Ion se duce şi şi-l întreabă: «Sfinţia ta, pot să fumez când mă rog ? ».
Preotul îi răspunde: „Nu. fiule, nu se poate. E o lipsă de respect pentru religia 

noastră».
Ion se întoarce la prietenul lui şi-i spune ce i-a spus preotul.
Gheorghe îi spune: «Nu mă miră. Ai pus greşit întrebarea. Ia să încerc şi eu».
Şi Gheorghe se duce la preot şi îl întreabă: «Sfinţia ta, pot să mă rog când 

fumez ? ».
La care preotul îi răspunde: «Bineînţeles fiule. Bineînţeles».”
Există și o topică subiectivă, exprimată cu multă subtilitate, printr-o adevărată 

ştiinţă şi artă, prin care se induce o anumită dependență, conduită şi/sau o 
încărcătură afectivă în  rândul maselor, aceasta fiind numită topică psihologică 
deliberată, care, în frecvente cazuri, generează efecte negative mult mai numeroase 
şi mai grave decât topica prostiei.

În concluzie:
 „Iar dacă tu ai prevenit un păcătos să se abată de la calea lui şi el nu s-a 

abătut, atunci el va muri pentru păcatele lui, iar tu ţi-ai mântuit viaţa.”  (Biblia, 
Ezechiel 33. 9).

„Cine are minte, să ia aminte!”„Cine are urechi de auzit să audă”. (N. T., Luca, 
8.3).

PUNCTE DE VEDERE
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(Footnotes)
1  Lesbianismul, numit și homosexualitate feminină, desemnează atracția erotică a unei femei pentru alte 

femei. Sunt deja şi căsătorii între femei lesbiene.
2  galatenii: locuitori ai provinciei romane Galatia, situată în centrul Asiei Mici.
3  şuturi, de la şut: lovitură foarte puternică dată cu piciorul (în fundul unei persoane, în acest caz); suturi, 

de la sutură: cusătură folosită în chirurgie (pentru a reuni marginile unei plăgi etc.) . . . în fundul unei persoane, în 
acest exemplu.

4  rata / rată:  regionalism: autobuz care leagă un oraş cu comunele învecinate; (peiorativ) autobuz rural; 
denumirea provine de la abrevierea RATA (Regia Autonomă de Transport Auto), întreprindere de stat înfiinţată în 
1948, care avea ca obiect de activitate acest tip de transporturi rutiere de călători.

5  Ţest: obiect de lut ars sau de fontă de forma unui clopot, cu care se acoperă pâinea, mălaiul etc. puse la 
copt pe vatra încinsă

PUNCTE DE VEDERE
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Conf.univ.dr. Gabriel I. NĂSTASE

Rezumat 

Despre indiferenţă se spune că ucide! Probabil că cei care au rostit 
aceste vorbe le-au simţit ca pe un adevăr de viaţă, adevăr pe care avea 
să-l cunoască şi Fundaţia „Ion Basgan” (fondată în 1998). În 14.11.2012, 
Fundaţia „Ion Basgan” a propus conducerii Institutului Cultural Român 
(ICR), în cadrul unui proiect cultural, promovarea la nivelul filialelor ICR din 
ţară şi străinătate, a personalităţilor din ştiinţa şi tehnica românească.

Cuvinte cheie:  instituție publică ; interes național ; personalități ale științei 
românești ; proiect cultural ; nepăsare ;

Abstract 

Indifference is said to kill! Probably those who spoke these words felt 
like a truth of life, a truth that the “Ion Basgan” Foundation (founded in 
1998) would know. On 14.11.2012 the Foundation “Ion Basgan” proposed to 
the management of the Romanian Cultural Institute (ICR), within a cultural 

PROMOVAREA 
PERSONALITĂŢILOR ROMÂNEŞTI 

TRATATĂ CU INDIFERENŢĂ DE 
INSTITUTUL CULTURAL ROMÂN 

(ICR)

PROMOTION OF ROMANIAN 
PERSONALITIES TREATED WITH 
INDIFFERENCE BY ROMANIAN 

CULTURAL INSTITUTE (ICR)
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project, to promote at the level of the ICR branches in the country and abroad, 
the personalities of the Romanian science and technology.

Keywords: public institution ; national interest ; personalities of Romanian 
science ; cultural project ; indifference ;

Deseori, în anumite 
momente, constatăm, la 

unii dintre semenii noştri, o atitudine 
de nepăsare, de indiferenţă faţă de 
alţii şi de preocupările lor. Această 
atitudine devine cu atât mai gravă 
şi mai periculoasă, inclusiv pentru 
interesul naţional, dacă o manifestă 
o persoană care se află vremelnic la 
conducerea unei instituţii publice.

Despre indiferenţă se spune 
că ucide! Probabil că cei care au 
rostit aceste vorbe le-au simţit ca 
pe un adevăr de viaţă, adevăr pe 
care avea să-l cunoască şi Fundaţia 
„Ion Basgan” (fondată în 1998). În 
14.11.2012, Fundaţia „Ion Basgan” 
a propus conducerii Institutului 
Cultural Român (ICR), în cadrul unui 
proiect cultural, promovarea la nivelul 
filialelor ICR din ţară şi străinătate, a 
personalităţilor din ştiinţa şi tehnica 
românească.

Fundaţia „Ion Basgan” a propus promovarea inventatorului forajului la mare 
adâncime, dr. ing. Ion Şt. Basgan şi a familiei Leonida, reprezentată de: Dumitru 
Leonida, Adela Leonida Paul, Gheorghe Leonida, Paul Leonida, Alexandrina 
Leonida Eftimescu, Maria Leonida.

Despre aceste personalităţi ale ştiinţei şi tehnicii româneşti Fundaţia „Ion Şt. 
Basgan” a editat, în colaborare cu editura AGIR, două cărţi: A Romanian Inventor 
(autor Gabriel I. NĂSTASE) şi Familia Leonida (autori: Gabriel I. NĂSTASE, 
Mihai OLTENEANU şi Paul DUDEA). Ca urmare, misiunea conducerii ICR ar fi 
fost mult mai uşoară dacă ar fi reeditat aceste două cărţi şi ulterior le-ar fi diseminat 
în sistemul ICR.

Din păcate, Fundaţia „Ion Basgan” nu a primit niciodată răspuns la adresa 
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transmisă (document anexat) 
prof. univ. dr Andrei MARGA1, 
la acea dată preşedintele ICR.

În timpul mandatului său 
de ministru al educației (1997-
2000), prof. univ. dr. Andrei 
MARGA a emis un Ordin al 
ministrului prin care se scotea 
din programa școlară disciplina 
– CALIGRAFIA, cea care te 
învață încă de la începutul școlii 
să scrii citeț și frumos.

Consecințele în timp s-au 
dovedit dezastruoase: scrisul 
tinerilor în timp s-a deformat, 
schimonosit și nedeslușit.

Regretabil că, din acel 
moment, niciun alt ministru 
al educației nu a realizat 
gravitatea deciziei ministrului 
educației invocat anterior, prof. 
univ. dr. Andrei MARGA. 
Dimpotrivă miniștrii care 
s-au succedat la conducerea 
Ministerului Educației și uneori 
și ai Cercetării au contribuit 

la degradarea calității procesului de educație și instrucție cu repercusiuni în viața 
economică și socială a țării.

Dovada afirmației mele constă în faptul că, în prezent, România are peste 40% 
de analfabeți funcționali, iar gradul de ignoranță printre tineri a depășit „linia roșie” 
a îngrijorării.

1  Andrei MARGA, filozof; exministru al Educaţiei (1997-2000), ex Ministru de Externe (mai 2012-aug 2012); 
preşedinte ICR (sept. 2012 – iunie 2013)
Este invocat în lucrarea lui Ion Aurel Dan – Soroşizarea istoriei României, editura COMPENDIU, Bucureşti, 2016
În cartea lui Eugen Delcea Adevăruri interzise, vol. III, editura OBIECTIV, Craiova, 2016, p. 161, autorul face 
următoarele precizări despre Andrei MARGA, ex Rector al Universităţii Babeş – Bolyai (Cluj-Napoca): „mama sa, 
Erzsebet Gyula Nagy (evreică maghiară) a avut oroare, încă de mică, să înveţe limba română”.
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 Gabriel I. NĂSTASE
 
Într-un moment special al unei 
strălucitoare zi de iulie – cuptor, 
când soarele cu razele lui dogoritoare 
ne amintea de vacanța care urma 
să vină și să ne bucure viața 
alături de cei dragi nouă, a văzut 
lumina tiparului la editura MIND 
SYMPHONY FORUM, cartea lui 
Aculin TĂNASE-LEVITZKI ”Un 
joben pe Calea Victoriei”.
 Răsfoind cu plăcere și interes 
cartea scrisă de „regele catrenelor”, 
am constat din nou, pentru a nu știu 
câta oară, că el, regele catrenelor 
și al nano-eseului poetic, nu ne 
mai surprinde cu talentul său deja 
consacrat și de necontestat, ci cu 

rafinamentul cu care a revoluționat tehnica de scriere a epigramei, a catrenului, 
a nano-eseului poetic.
 Catrenele scrise cu măiestrie de Aculin TĂNASE fac ravagii în mintea 

„UN JOBEN PE CALEA VICTORIEI”
autor Aculin TĂNASE-LEVITZKI

„A JOB FOR THE WAY OF VICTORIA”
author Aculin TĂNASE-LEVITZKI
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și sufletul celor care până acum nu au avut prilejul de a se delecta intelectual 
și de a cunoaște unul dintre principiile de viață ale cutezătorilor: „limitele se 
pot depăși”. Nici cele mai meșteșugite și îndreptățite aprecieri, nu reușesc ca 
cei neavizați sau rău intenționați să cuprindă sensul acestor catrene.
 Referenții (Gl(r) Gheorghe VĂDUVA; Iacob VOICHIȚOIU, 
poet; Mirela LUNGU, poetă; George DARAGIU, istoric și poet; Manuela 
GOLESCU, actriță; prof.univ.dr. Dan MUNTEANU COLAN; Claudia 
MOTEA, actriță; Viorel SÂMPETREANU, poet; Laurențiu CAZAN, 
muzician; academician Valeriu MATEI; RazaRa-Elena IGNAT, psiholog și 
grafician; Vasilian DOBOȘ, grafician și poet, redactor șef adjunct al revistei 
„Dacia literară”; Mihai ȘURUBARU, regizor; Florin ROZESCU, specialist 
în finanțe-bănci; Loredana GROZA, artista; Vyaceslav SAMOSHKIN, poet și 
jurnalist; Dan IORDĂCHESCU, bariton; prof.univ.dr. Gabriel I. NĂSTASE, 
scriitor; Gl(r) Emil STRĂINU; Benone SINULESCU, artist; Ruxandra 
CIOATĂ, balerină; Eugen PAVEL, cercetător în nanotehnologie și inventator; 
prof. univ. dr. Narcisa TCACIUC, actriță) și-au exprimat impresiile cu diverse 
prilejuri, evidențiind personalitatea maestrului Aculin TĂNASE-LEVITZKI.
 În loc de epilog, Aculin TĂNASE-LEVITZKI face următoarele 
considerații pe care merită să le menționez: „
În România antebelică și interbelică, epigrama era percepută ca briliant 
literar și apreciată ca atare. Astfel, o plachetă de gen se vindea la 2-3 
prețuri față de un roman. A rămas celebră replica maestrului FLORIN 
IORDĂCHESCU tatăl unui ageamiu:

 Când am așa preț mare, 
 Ca să mi se ducă buhul,
 M-am gândit la cei cu stare,
 Nu la cei săraci... cu duhul!”

 În ceea ce mă privește, ”pe regele catrenelor” l-am cunoscut în diverse 
împrejurări. Dincolo de erudiția sa, am apreciat caracterul lui de om educat și 
modul de a vorbi în diverse anturaje: modest, prudent în aprecieri și care nu 
folosește cuvinte obscene sau înjurături frivole, indiferent de cât de aprinse și 
contradictorii ar fi discuțiile.
 De obicei, în lumea boemă limbajul libertin folosit dincolo de limitele 
bunului simț, este nu numai un mod de refulare, dar și de epatare de ”umflarea 
mușchilor”, de a te da mare în ”chiloți mici”.
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 Trudind (în ale scrisului) ca un ”sclav la galere”, meritele i-au 
fost recunoscute, fapt pentru care confrații săi i-au pus coroana pe cap 
recunoscându-l ca ”regele catrenelor”.
 Pe Aculin TĂNASE LEVITZKI îl admir și pentru efortul de a 
”inventa” o altfel de epigramă reconfigurându-i arhitectura clasică, într-una 
îndrăzneață a mileniului III.
 Rămân la aceeași apreciere pe care am mai  
avut-o cândva față de Aculin TĂNASE LEVITZKI: ”Aculin TĂNASE 
LEVITZKI este o legendă vie din viitorul Bucureștilor de altădată”.
 Peste timp, replica lui la aprecierea mea nu va întârzia să apară, prin 
dedicația pe care mi-a oferit-o pe cartea sa și pe care o semnează din viitorul 
lunii februarie a anului 2020.
 Aplauze pentru Gheorghe VĂDUVA, autorul graficii coperții cărții, 
cât și pentru caricaturiștii Saul Steinberg și Bogdan Petry.

 București,
 14.09.2019
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Ion CHIRTOAGĂ1 

Recent a văzut lumina 
tiparului studiul 

colonelului (rz), conf. univ. doc. 
ing. Anatol Munteanu „Scurtă 
istorie a comunei Volintiri”2. 
Cum e şi firesc, lucrarea este 
divizată pe perioade istorice. 

 Autorul, mai întâi, 
se opreşte succint la elucidarea 
trecutului localităţii de 
baştină în perioada când 
sud-estul spaţiului carpato-
nistrean se afla sub dominaţia 
turco-tătară. Condiţiile 
naturale din zonă erau 
favorabile pentru activitatea 
economică a băştinaşilor. 
Într-o situaţie mai bună se 
aflau localităţile din valea 
Nistrului (Cioburciu, Talmaz, 
Răscăieţi, Olăneşti ş.a.), care 
profitau de vecinătatea râului 
cu posibilităţile sale mari de 

activitate a oamenilor în domeniul economic. Aceste sate se aflau şi pe drumul 
1  dr. hab. în istorie
2  Munteanu A. Scurtă istorie a comunei Volintiri. Bucureşti, 2017, 193 p.

DIN TRECUTUL UNEI LOCALITĂŢI 
DE BAŞTINĂ

FROM THE PAST OF A NATIONAL 
LOCALITY
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de comerţ internaţional, care trecea prin apropiere, ele mai nimerind şi în 
însemnările călătorilor străini. Mai complicată era situaţia localităţilor aflate în 
văile unor pâraie din apropierea câmpiei cu precipitaţii atmosferice reduse.

 Chiar de la bun început trebuie de observat că timp de câteva secole la rând 
strămoşii românilor moldoveni de pe cursul inferior al Nistrului s-au confruntat cu 
mai multe greutăţi, generate de vecinătatea turanicilor turbulenţi, care periodic 
apăreau în apropierea lor. Dintr-un document turcesc se vede limpede că după 
campania lui Suleyman I din 1538 din Moldova au siferit mai multe localităţi 
româneşti, aflate între Palanca şi cursul inferior al râului Botna, ele fiind şterse de 
pe faţa pământului de către turanici. De asemenea, în sec. al XVII-lea localităţile 
din apropierea cămpiei au suferit din cauza nogailor, care încercau să-şi facă 
o hoardă a lor în teritoriul de la vest de cursul inferior al Nistrului. În primele 
decenii ale sec. al XVIII-lea, nogaii aflaţi în câmpia vecină treceau de la modul 
de viaţă nomad la cel seminomad, pe timp de iarnă aflându-se în apropierea 
localităţilor româneşti. În valea râului Bebei, o atare localitate cu populaţie de 
români şi nogai se prezenta şi cătunul cu acelaşi nume, care a fost plasat pe harta 
lui Baur, elaborată în baza materialelor culese în timpul războiului ruso-turc 
din 1768-1774. Acest proces este descris succint de autor în baza unor legende 
culese de la localnicii din Volintiri, care ţin să sublinieze că în Bebei românii au 
fost şi până la venirea nogailor în localitate. Adică atunci, când nogaii începeau 
să treacă la modul de viaţă seminomad apoi semisedentar (Orac oglu prin anii 
20 ai sec. al XVIII-lea şi Iedisan la hotarul sec. XVIII-XIX), în Bebei  deja locuia un 
anumit număr de familii româneşti. Una din primele familii din Bebei/Volintiri 
poate fi considerată cea a Muntenilor. Pe o piatră funerară din 1749 sunt înscrise 
mai multe nume mici de bărbaţi şi femei, care făcuse parte din această familie a 
Muntenilor. După cum ne asigură autorul, pietre funerare similare cu inscripţii 
au mai fost instalate la capetele unor foşti membri ai familiilor Valahii, Moise, 
Olteni. Numele de familie Munteanu şi Olteanu/Olteni pare să ne sugereze ideea 
că unii locuitori din Bebei au venit de la sud de Carpaţi. Întrucât în documentele 
turceşti de la hotarul sec. XVII-XVIII Bebeiul nu-i menţionat, se poate de afirmat 
cu certitudine că primele familii de la sud de Carpaţi (Munteanu, Olteni, Valahii) 
au venit în apropierea cursului inferior al Nistrului după războiul austro-turc din 
1716-1718, dar nu mai târziu de mijlocul anilor 20 ai sec. al XVIII-lea, când nogaii 
din neamul Orac oglu au trecut la modul de viaţă semisedentar. 

 Desigur, că în caz de pericol major aceste familii de  români erau nevoite 
să-şi abandoneze casele şi să plece pentru anumite perioade de timp în locuri 
mai ferite de primejdii. Iată din ce cauză în timpul războaielor ruso-turce din 
a doua jumătate a sec. al XVIII-lea – începutul celui următor, în Bebei n-a fost 
întregistrată nici o familie de români. 

 Apoi A. Munteanu, de asemenea, se opreşte succint la participarea 
voluntarilor români la operaţiile miltare din timpul războiului ruso-turc din 
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1806-1812. Un număr de voluntari din timpul acestui război ulterior se vor aşeza 
cu traiul în Bebei, schimbându-i numele în Volintiri. Bărbaţii maturi din localitate, 
numiţi şi cazaci, au primit loturi cu o suprafaţă impunătoare de pământ, dar şi 
obligaţiile de a face serviciul în formaţiunile paramilitare ale Imperiului rus. 
Ostaşii acestor formaţiuni au participat la următoarelor războaie ruso-turce, 
iar pe timp de pace – pe lângă ocupaţiiile economice mai îndeplineau misiuni 
referitoare la paza drumurilor şi a ordinei publice. Mai mult, această localitate a 
devenit o staniţă, adică ea servea ca sediu pentru anumite persoane de conducere 
a voluntarilor/cazacilor din mai multe localităţi din sudul Basarabiei.

 Din carte se vede limpede că persoanele de comandă ale formaţiunii 
paramilitare erau de origine rusă. Însă ostaşii simpli de origine română pe timp de 
pace se ocupau, în primul rând, cu agricultura. În sat a fost  construită o biserică şi 
inaugurate şcoli primare de o clasă (de trei ani), iar în 1990 – şi de două clasee (de 
cinci ani). Autorităţile ruse promovau o politică de asimilare a românilor băştinaşi.  
Serviciul divin în biserică şi instruirea în şcoală se efectua doar în limba rusă. Însă 
aceste încercări de a asimila pe băştinaşi au eşuat, deoarece oamenii continuau 
să vorbească în limba maternă şi să păstreze cu pietate tradiţiile strămoşeşti. Din 
cei 3115 locuitori ai satului, menţionaţi în 1877, moldoveni erau 2214 persoane, 
ucraineni/ruteni – 535, ruşi – 13 ş.a. Încercările autorităţilor imperiale de a-i 
rusifica pe românii din Volintiri a eşuat.

 În timpul Primului Război Mondial, locuitorii din Volintiri au fost mobilizaţi 
în armata rusă în vederea participării la luptele pentru interesele imperiale. Din 
cei 150 de bărbaţi din sat, care au participat la război mai mult de 50 au căzut în 
luptele pentru interese străine. Au urmat  luptele pentru întregirea neamului, doi 
locuitori ai satului Volintiri făcând parte din deputaţii Sfatului Ţării, care au votat 
actul de unire cu patria mamă. În 1930 peste 80% din locuitori erau de origine 
română. Aici mai locuiau ruşi (11%), evrei (6%) ş.a. Se pare că după 1877, spre 
deosebire de români, majoritatea ucrainenilor din sat au fost rusificaţi. În 1930 
doar 22 de oameni din sat s-au declarat ucraineni. După unire satul s-a dezvoltat 
în condiţii fireşti. În sat funcţionau patru şcoli, în care instruirea se efectua în 
limba română. În sat au fost înregistrate persoane cu studii primare, secundare 
şi universitare. Însă se mai resimţeau urmările dominaţiei îndelungate străine, în 
1930 circa jumătate din locuitorii satului erau necărturari. Pe timpul ţarismului, 
persoanele mai în vârstă din Volintiri şi din alte localităţi ale Basarabiei au avut 
posibilităţi limitate de a învăţa în şcoli şi a obţine cunoştinţe de carte în cadrul 
instituţiilor de instruire de atunci.

 Prin mari încercări au trecut oamenii din Volintiri şi din alte localităţi 
ale Basarabiei în perioada celui de al Doilea Război Mondial. Autorul a prezentat 
cititorului mărturii documentare şi imagini despre faptul cum unii săteni mai 
săraci au sperat ca autorităţile sovietice să le uşureze viaţa. Însă mare le-a fost 
decepţia, fiind martori la modul cum cei veniţi de peste Nistru au executat ori au 
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deportat mai mulţi locuitori ai comunei Volintiri. Peste un an, trupele române şi 
cele germane au respins pe sovietici peste Nistru. În condiţii destul de complicate 
de război autorităţile române şi cele basarabene au depus eforturi susţinute în 
vederea ameliorării condiţiilor de trai ale populaţiei locale. Unii locuitori din 
Volintiri au participat în cadrul armatei române la luptele cu trupele sovietice. 
Însă restabilirea puterii sovietice în Basarabia a condus la noi deportări, executări 
pe criterii politice ai oamenilor nevinovaţi, foametea organizată. Unii locuitori din 
Volintiri au luptat în armata română, alţii – în cea sovietică. Pe front au căzut 140 
de locuitori din Volintiri, inclusiv în cadrul armatei române – 18, sovietice – 122. 
În cadrul armatei sovietice, bărbaţii din Volintiri similar cu cei din alte localităţi 
ale Moldovei, au servit în calitate de carne de tun.

 Autorul continuă lucrarea cu prezentarea materialelor referitoare 
la timpul muncii colective ale locuitorilor satului în perioada anilor 1950-
1989, începută cu o nouă deportare a oamenilor mai înstăriţi, deposedarea 
gospodăriilor ţărăneşti de pământ şi vite de tracţiune. Membrii gospodăriei 
colective erau obligaţi să producă alimente pentru statul sovietic. De cantităţile 
de produse alimentare din Volintiri şi alte localităţi rurale din Moldova profitau 
din plin autorităţile sovietice, care le transportau în alte regiuni ale Imperiului. 
În aceste colhozuri/sovhozuri a sporit numărul tehnicii de exploatare a solului, 
dar şi cantităţile de pesticide introduse în el. A sporit roada la hectar, dar şi 
numărul celor care s-au îmbolnăvit, utilizând elemente chimice, care afectau 
sănătatea producătorilor şi consumatorilor de alimente cu o cantitate exagerată 
de substanţe nocive în ele. În şcolile din Volintiri şi din alte localităţi ale Moldovei 
învăţau mai mulţi tineri, care ulterior erau trimişi să lucreze în diferite colţuri ale 
statului sovietic şi peste hotarele lui. 

 După proclamarea independenţei de stat a Republicii Moldova, locuitorii 
satului Volintiri au continuat să-şi dezvolte cultura, mai fiind ajutaţi şi de fraţii 
lor din România. Unii tineri din Volintiri, inclusiv autorul cărţii, au participat la 
luptele cu separatiştii din stânga Nistrului. Începând cu anul 1970  mai mulţi 
absolvenţi ai şcolii din localitate, obţinând studii superioare, au început să 
activeze ca profesori în instituţiile medii şi universitare (200 de persoane), medici 
(50), agronomi (50), ingineri (40), economişti şi contabili (30) etc. Însă din cauza 
plecării multor tineri la muncă peste hotare, în localitate s-a redus numărul 
locuitorilor lui, iar în şcoală – a elevilor. În condiţii dificile din perioada tranziţiei, 
organele publice locale întreprind măsuri energice pentru amenajarea localităţii. 

 Un capitol aparte în lucrare îl ocupă compartimentul despre oamenii, 
care au lăsat o urmă adâncă în memoria sătenilor. Printre aceştia se evidenţiază 
cunoscuta interpretă de operă Maria Bieşu, laureată a mai multor concursuri 
internaţionale, numele căreea îl poartă cu cinste liceul din localitate. Ea este 
urmată de profesori, savanţi, ofiţeri, funcţionari de stat, artişti plastici şi de teatru, 
despre care sătenii îşi amintesc cu adâncă pietate. 
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 În cosecinţă se poate de afirmat cu certitudine că lucrarea colonelului 

Anatol Munteanu poate servi în calitate de material didactic la lecţiile de istorie 
în liceul din Volintiri, dar şi pentru lecturare de către oamenii din Moldova şi alte 
regiuni ale spaţiului românesc, care doresc să studieze trecutul nostru naţional.
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PREFAȚĂ1

lurie COLESNIC2

Eternitatea existenţei umane 
este legată de o multitudine de 
factori, doi dintre ei fiind însă 
decisivi: pământul şi apa. De fapt, 
civilizaţiile au apărut lângă apă, s-au 
format în preajma marilor râuri şi 
lacuri. Unii savanţi afirmă chiar că 
civilizaţia umană iniţial s-a născut 
în apă. Secolul al XXI-lea, la fel ca 
şi secolul al XX-lea, a pus foarte 
acut problema apei. Deşi globul 
pământesc, în marea s-a majoritate 
este acoperit de ape, apa devine tot 
mai scumpă, un produs natural tot 
mai solicitat.

Un militar de carieră, 
colonelul Anatol Muntcanu, autor 
a mai multor cărţi, dintre care una 
excepţională „Epopeea libertăţii. 

Războiul de la Nistru (1990-1992)”, care oglindeşte detaliat lupta românilor-
moldoveni şi vine de astă dată în faţa cititorului cu un volum mai puţin obişnuit, un 
volum pe eare am putea să-1 intitulăm simplu: „Geneza apei şi geneza fântânilor”.
1 Prefață la volumul „Fântânile și izvoarele Moldovei de peste Prut”, Editura Academiei Oamenilor de Știință din 
România, București, 2016
2 Scriitor, Doctor Honoris Causa,  Maestru al Literaturii din R. Moldova

FÂNTÂNILE DE PESTE PRUT
- Autor Anatolie Munteanu -

LES FONTAINES AU DELA DE PRUT
- Autor Anatolie Munteanu -
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Autorul, în virtutea dorinţei de a-1 localiza geografic şi de a-i fixa 
cadrul istoric, 1-a botezat,, Fântânile şi izvoarele Moldovei de peste Prut”.

încă din adolescenţă, în anii ‚70, ai sec.al XX-lea a încălecat o motocicletă de 
epocă - şi a colindat Moldova în lung şi în lat în căutare de izvoare, fântâni originale 
şi, desigur, meşteri fântânari. A stat faţă-n faţă cu aceşti oameni care au o intuiţie 
neobişnuită de a descoperi izvoarele din adâncuri. Pornind de la acea mişcare a intuiţiei 
care se materializează cu săparea unei fântâni, cu clădirea sau îmbrăcarea ei în piatră, se 
ajunge la un cadou pentru cei care suferă sau vor suferi de sete.

La prima vedere este o temă accesibilă tuturor, căci ce poate fi mai simplu 
ca apa pe care o utilizezi în permanenţă, dar dincolo de această simplitate, autorul 
a intuit adevărata valoare a apei, cea de izvor al vieţii.

Ba mai mult ca atât, apa ca furnizor sau generator de fantezie, de tradiţie şi de 
istorie, de legătură dintre generaţii, de eternitate umană.

Odinioară, bătrânii, cu limbă de moarte, lăsau fântânile moştenire şi 
cel care le moştenea, la rândul lui, trebuia să aibă grijă să cureţe fântâna, să-i 
înnoiască cumpăna, să-i schimbe găleata şi să o lase curată, în aşteptarea drumeţilor. 
Fântâna era ca o lecţie de istorie, în pomelnicele istorice veţi întâlni notiţe despre 
cutare om sau cutare familie care a moştenit şi a îngrijit fântâna primită. In multe 
sate fântânile au nume. Chiar dacă cei de le-au ctitorit au dispărut demult, fântâna 
continuă să le poarte numele şi să amintească de omul care a îndeplinit porunca 
lăsată din bătrâni: să sapi o fântână, să zideşti o casă. să sădeşti un pom.

Pe aceste valori eterne e construită conştiinţa morală a neamului nostru. 
Despre ele, despre aceste valori ne-a istorisit în publicaţiile periodice Anatol 
Muntcanu pe parcursul a multor zeci de ani, când a reuşit să strecoare prin cenzură 
materiale publicistice, la prima vedere nevinovate, despre fântâni şi fântânari.

Cine citea printre rânduri descoperea ta sigur dragostea tainică a autorului 
pentru obârşia sa, pentru neamul său şi speranţa dăinuirii acestui neam pe aceste 
plaiuri.

Cartea abundă în poze istorice, în poze mai noi, izvoare şi fântâni care 
au dispărut, dar care rămân în filă de carte ca o mărturie de neşters a civilizaţiei 
moldoveneşti pe aceste locuri.

Savanţii vor descoperi în această carte toponimii inedite, arhitecţii 
vor descoperi detalii uitate, care, modernizate, pot reveni în arhitectura 
contemporană, meşterii populari vor descoperi elemente de ornament produse 
de inspiraţia strămoşilor.

Toate acestea la un loc lasă senzaţia că între două coperte sălăşluieşte un 
adevărat patrimoniu de civilizaţie autentică românească. Este o muncă de zeci de 
ani, care încununează o operă de cercetare, de sacrificiu şi de dorinţă sinceră de a lăsa 
o urmă de neşters în cultura română.

NOTE DE LECTURĂ
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ANATOL MUNTEANU
Anatol Munteanu născut la 16 iulie 1948, în localitatea Volintiri, judeţul 

Cetatea Albă. Absolvent al Scolii medii de 11 clase (1966), Școlii militare (1970), 
al Universităţii Politehnice din Chişinău, Facultatea de Construcţii Industriale şi 
Civile (1975), Doctoranturii militare (Moscova 1985). Parcurge toate treptele 
ierarhice în cariera militară, până la gradul de colonel dr. inginer în cadrul M.I. al 
Armatei din U.R.S.S., Republica Moldova şi România. A publicat circa 100 lucrări 
ştiinţifice de profil militar şi civil, 120 lucrări de publicistică şi artă fotografică, dar 
şi câteva volume literar-istorice si anume: „Conflictul transnistrean” (1995), 
„Românii de la EST. Războiul de la Nistru” (2004), „Sacrificiu şi trădare” (2006), 
„Epopeea Libertăţii” (2012), „Eroii de la Nistru” (2014) - această carte primind 
Premiul Academiei Oamenilor de Știinţă din România „Mareşal Constantin 
Prezan”. A participat activ la Renaşterea naţională a românilor moldoveni şi 
la Războiul cu separatiştii ruşi din Transnistria în 1990-1992.

În cadrul Armatei, Ministerului de Interne şi Guvernului Republicii 
Moldova, a deţinut funcţii de conducere, este doctor în ştiinţe tehnice (1985), 
scriitor documentarist, publicist, adept şi luptător consecvent pentru Unirea 
Basarabiei cu România.

Paralel cu activitatea profesională a făcut publicistică, a scris despre 
natură si arta populară. A publicat zeci de materiale şi reportaje, venind în fata 
cititorului cu o lucrare remarcabilă, cu articole şi material despre ape si fântâni.

Cartea „Fântânile şi izvoarele Moldovei de peste Prut”, este o lucrare 
scrisă cu sufletul, din dorinţa de a face cunoscută lumii întregi una dintre cele 
mai mari comori ale Basarabiei - fântânile.

Printr-o muncă uriaşă de cercetare si de documentare, pe parcursul a 35 
de ani, autorul a reuşit să ne dăruiască o operă-unicat, de talie enciclopedică, o 
operă care dezvăluie neîntrecuta artă a meşterilor fântânari, munca lor îndârjită, 
dragostea faţă de oameni, apă şi izvoare dătătoare de viaţă. Prin această scriere, 
fântânile şi fântânarii Basarabiei au intrat în nemurire!

O bibliotecă însufleţită de patima identităţii naţionale si de spirit nu se va 
putea lipsi de ea.

General (r), prof.univ. dr. Vasile Cândea  
Preşedinte de Onoare al Academiei Oamenilor de Știinţă din România
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Gheorghe VĂDUVA

Rezumat

…Au trecut de-atunci, de la bom-
bar damentele americane asupra 
Serbiei, niște ani.1 Atunci, în vâl-
toarea bombardamentelor, pe care 
semnatarul le-a văzut pe viu, am scris 
o carte, „Amurguri pe rug”, pe care 
am publicat-o on line abia în 2015. 

Poate fi citită pe site-ul meu, la 
adresa http://gheorghevaduva.ro . 

Cuvinte-cheie: bombardamente; 
război; foc; fum; amintiri;

Summary 

... Since then, years have 
passed since the American bombing 
of Serbia. Then, in the bombing rush, 

which the signer saw live, I wrote a book, ”Twilight on the Rug”, which I only 
published online in 2015. 

It can be read on my website at:  http://gheorghevaduva.ro . 

Keywords: bombing; war; fire; smoke; memories;

1 Gheorghe Văduva, Ultimul amurg,  București, 2015, ISBN 978-973-0-19254-4, http://gheorghevadiva.ro/Proză.
html 

ULTIMUL AMURG

THE LAST AMURG
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La ora actuală, România este țară membră NATO și țară membră a Uniunii 
Europene. Și este foarte bine că este așa, chiar dacă eforturile enorme 

pe care țara le-a depus pentru a accede în aceste două uriașe entități nu i-au adus, 
practic, aproape niciun folos, în afară de acela că se află sub cea mai mare umbrelă 
de securitate care a existat vreodată pe planeta Pământ. Ceea ce nu este totuși puțin. 

România a fost prima țară care a aderat la Parteneriatul pentru Pace, la 26 
ianuarie 1994, un parteneriat de importanță strategică, în primul rând, cu NATO. E 
drept, țara noastră a devenit membră NATO abia la 29 martie 2004, după un eșec în 
1997, și membră Uniunii Europene la 1 ianuarie 2007, ceea ce arată cam cum era ea 
privită de diriguitorii acestei uriașe alianțe și de cei ai Uniunii Europene, deși este a 
șaptea țară ca mărime și importanță din Uniunea Europeană. 

Populația țării a susținut, în totalitatea ei, fără rezerve, această politică și 
această strategie de integrare în NATO și în Uniunea Europeană, sperând să se pună 
la adăpost de noile vremuiri și să-și poată duce în liniște și pace viața, țara să prospere 
și totul să fie bine. 

România a participat, de atunci (dar și pe timpul Parteneriatului pentru Pace), 
la toate acțiunile importante întreprinse de Alianță și de Uniunea Europeană și s-a 
achitat cu cinste de toate misiunile încredințate. Militarii români s-au comportat 
întotdeauna exemplar în teatrele de operații în care au fost prezenți, fiind considerați 
printre cei mai buni din lume. 

Știu foarte bine acest lucru, deoarece și eu am fost, împreună cu ei, în calitate 
de jurnalist militar sau de cercetător științific pe probleme de securitate și apărare, 
pentru perioade mai scurte sau mai lungi, în toate aceste teatre. Și totdeauna, am fost 
mândru de ei, mai ales că îi cunosc foarte, foarte bine, întreaga mea carieră militară 
fiind legată de formarea și educarea acestor luptători (zece ani, din cei patruzeci de 
carieră militară, am fost comandant de pluton, iar următorii treizeci mi i-am petrecut 
pe terenurile de instrucție, la aplicații, în poligoane și în toate locurile în care Armata 
României s-a instruit, a trudit și, la nevoie, a luptat). 

Ea, Armata României, este prima care, în ordine, a pus în aplicare politicile și 
strategiile de reformă de după 1989, deși, de-a lungul celor 29 de ani care s-au scurs 
din 1990 până în prezent, conducerea țării nu i-a oferit practic mai nimic, în afară de 
reducerea drastică a bugetelor, a efectivelor, de tăierea armamentelor, concomitent 
cu distrugerea completă a industriei de apărare și cu nefinanțarea niciunuia dintre 
programele de înzestrare întocmite cu atâta minuțiozitate de structurile acestei 
instituții militare. Adică mult mai rău decât ar fi făcut-o un inamic pe un câmp de 
luptă. 

Între timp, țara s-a ruinat, și-a înstrăinat, fără niciun fel de justificare, economia, 
resursele, viața. Toate întreprinderile importante din România – câteva mii – au fost 
distruse, cele mai multe fiind vândute de noii geambași români ai României de azi, 
peste hotare, ca fier vechi, iar oamenii de rând, alături de medici, ingineri, meseriași 
ultracalificați, bucătari, asistente medicale și servitoare cu studii superioare, au luat 
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drumurile pribegiei pe meridianele Europei, în căutarea unui loc de muncă. 
În loc de prosperitate, populația țării a găsit, în aceste noi vremuri, degradare 

a condiției umane, sărăcire, umilință. O parte dintre cei care s-au aflat în structurile 
importante de conducere a țării în această nefastă perioadă au prăduit avuția națională, 
și-au umplut buzunarele și au distrus tot ce se putea distruge, împreună cu clanurile 
lor din umbră: învățământ, cultură, sănătate, industrie, agricultură, mediu… 

Au tăiat sau au facilitat tăierea sălbatică a pădurilor țării, au închis și distrus 
sistemele de irigații, au emis legi proaste, pe care le-au aplicat după bunul lor plac, 
întrucât, credeau ei, nimeni nu se va putea atinge vreodată de ei… 

Unii dintre ei sunt cercetați (abia acum și nu toți) de Direcția Națională 
Anticorupție și de Parchete, alții se află deja în închisoare, dar avuția națională 
prăduită bucată cu bucată și prefăcută de ei, de inamicii cei mai perverși ai României, 
aflați în interiorul României, în bani furați (de ordinul milioanelor și chiar miliardelor 
de euro sau de dolari) și transferată în offshore-uri n-a fost și, probabil, nu va mai 
putea fi niciodată recuperată. 

Cam acesta este tabloul României de azi, țară membră a Uniunii Europene și 
a Alianței Nord-Atlantice. Dar, în acele zile când NATO bombarda, fără permisiunea 
Consiliului de Securitate, Serbia și Muntenegru, unii dintre români se bucurau că 
nu eram noi cei bombardați, alții se gândeau la evenimentele din 1989, la cele din 
martie 1990, la cele din anii care au urmat și, mai ales, la fragilitatea și nesiguranța 
acestei lumi și a noastră, a celor din această țară, cândva minunată… 

Pe 24 martie 2015, s-au împlinit 16 ani de la bombardamentele NATO asupra 
Iugoslaviei, care au pus capăt celei mai teribile pagini sângeroase europene și 
balcanice din finalul mileniului doi. Serbia, lovită crunt atunci spune, acum, prin 
glasul președintelui ei din 2015, că „va ierta totdeauna, dar nu va uita niciodată”. 

Această țară frumoasă și tragică de lângă umărul nostru își pansează încă 
rănile și supraviețuiește… 

În acest timp, noi, cel mai vechi popor din Europa, ne afundăm din ce în ce mai 
mult în mizeria și neînțelepciunea generată de cei care populează palatele națiunii și 
uită lamentabil de patria lor română și de nevoile ei, în bătălia lor halucinantă pentru 
putere, pentru toată puterea, cei mai mulți dintre ei uitând copios cine sunt și de ce 
sunt acolo unde sunt… 

Acum, când, doar la câteva sute de kilometri de frontiera României, în Estul 
Ucrainei, se desfășoară încă un război pe care foarte puțini dintre noi îl înțeleg cu 
adevărat și încă și mai puțini își dau seama că lumea nu poate ieși vreodată din 
propria ei conflictualitate care se poate rostogoli, în orice moment, ca un fulger de 
foc, ca un fulger globular, oriunde pe această planetă, inclusiv peste frumoasa și 
prăduita noastră țară, vorbele lor neînțelepte și nedemne fac mai mult rău decât bine. 
Chiar dacă ne aflăm sub umbrela NATO. 

Sau poate că tocmai de aceea. NATO, cea mai puternică forță politico-militară 
din lume, nu ne poate totuși apăra nici de aceste fulgere posibil globulare ale cerului 
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din ochii celor care nu mai știu să vadă, nici de noi înșine și nici de aleșii noștri orbiți 
de lumina cenușie a banului și a puterii Puterii. 

M-am gândit să public rândurile scrise atunci, în acele ultime zile ale 
destrămării de foc a Iugoslaviei, și revizuite în 2015, într-un moment greu, foarte 
greu pentru noi, întru aducere aminte și pentru a se lua aminte, într-o carte pe care 
am intitulat-o „Ultimul amurg”. Rândurile din finalul acestui volum, intitulate „În 
încheiere”, reprezintă ce credeam eu, în 2015, despre ce s-a întâmplat atunci, în 
1999.

Le reproduc și aici. Pentru că și acum cred în ceea ce am scris atunci.

NOTE PENTRU O POSIBLĂ LECTURĂ
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UNIVERSITATEA CREȘTINĂ „DIMITRIE CANTEMIR”
STUDII STRATEGICE INTERDISCIPLINARE ȘI DE SECURITATE

 

Către colaboratori și cititori

Revista „Univers Strategic” – revistă trimestrială universitară română de studii strategice 
interdisciplinare și de securitate a Universității Creștine „Dimitrie Cantemir” – se doreşte a fi o 
publicaţie a tuturor celor interesați de problematica strategică a interdisciplinarității și securității. 
Paginile sale sunt onorate să găzduiască studii, articole, eseuri şi alte produse ale cercetării științifice 
elaborate de cercetători științifici, de profesori, masteranzi şi studenţi ai Universităţii Creştine „Dimitrie 
Cantemir”, de personalităţi din mediul academic şi universitar, de personalităţi ale lumii politice, 
ştiinţifice şi culturale din ţară şi din străinătate. Dorim să participăm activ la dezbaterea ştiinţifică de 
profil, să contribuim la extinderea universului cunoaşterii, la calitatea mediului şi a vieţii, la asigurarea 
– şi pe această cale – a condiţiilor necesare progresului, prosperităţii şi dezvoltării durabile.

Revista apare atât aîn format tipărit şi pe suport electronic (DVD-ROM), cât şi on line, astfel 
încât paginile ei să ajungă rapid la un public cât mai larg, deopotrivă avizat şi interesat, oferindu-i 
rezultatele activităţii de cercetare științifică din cadrul Universității Creștine „Dimitrie Cantemir”, 
informaţii şi analize pe temele cele mai acute ale domeniilor predominant strategice, dar nu numai, ale 
interdisciplinarității și securităţii naţionale, regionale, internaţionale şi globale. 

Revista poate fi accesată on line la adresa: http://iss.ucdc.ro/revista.html  
Cei care doresc să publice articole în revistă pot aduce textul direct la redacție, în format 

electronic, îl pot trimite prin poștă sau prin email. Textul trebuie să fie scris cu diacritice, în Word, 
în limba română și în limba engleză sau franceză, cu un abstract de 8-10 rânduri și cuvinte-cheie, cu 
trimiteri bibliografice la subsolul paginii. 

Nu se percep taxe pentru publicare.
Conținutul articolelor publicate, pe părți sau în întregime, poate fi descărcat și folosit, cu 

citarea sursei.

Ne găsiți la adresa: 

Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”
Revista „Univers Strategic”
Splaiul Unirii nr. 176, sectorul 5, Bucureşti
Telefoane: (021(330.70.00; 330.79.11; 330.79.17 Fax: (021)330.87.74
Web: http://iss.ucdc.ro/revista.html  
Email: iss@ucdc.ro sau office@ucdc.ro 
Telefoane redactor șef: 0766.747.305; 0771.573.616, email: vaduvageorge@yahoo.fr  
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Articolele pot fi trimise pe adresa revistei, pe cea  a redactorului şef: 
vaduvageorge@yahoo.fr  și pe cea a redactorului șef adjunct:

 av.agata@yahoo.com 

REDACTARE ŞI TEHNOREDACTARE
Gheorghe VĂDUVA

Email: vaduvageorge@yahoo.fr  

RESPONSABIL DE NUMĂR
Gheorghe VĂDUVA

ADRESA
Universitatea Creştină „Dimitrie Cantemir”

Studii Strategice Interdisciplinare și de Securitate
Splaiul Unirii nr. 176, Sectorul 5, Bucureşti

Telefoane: (021)330.70.00; 330.79.11: 330.79.17. Fax: 021.330.87.74
Email: iss@ucdc.ro sau office@ucdc.ro
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