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ARGUMENT
O universitate adevĉratĉ trĉieƔte multe momente de încĉrcate cu emoƜie Ɣi eleganƜĉ.
Primul dintre acestea începe odatĉ cu admiterea în anul I, prima întâlnire cu bobocii
specializĉrilor noastre. Apoi, urmeazĉ examenele care sunt, încĉ, adevĉrate momente
festive, mai ales acolo unde eleganƜa Ɣi emoƜia stĉpâneƔte deopotrivĉ colegii profesori, cât
Ɣi studenƜii. La final, în cadrul cursului festiv – o tradiƜie pĉstratĉ în practica facultĉƜii noaste,
împĉrtĉƔim emoƜia Ɣi bucuria absolvenƜilor, a pĉrinƜilor Ɣi, nu în ultimul rând a colegilor din
comunitatea academicĉ.
InspiraƜi de practica universitarĉ a altor facultĉƜi de profil, am creat condiƜiile unui alt
moment de eleganƜĉ Ɣi emoƜie – lansarea unui volumului colectiv de faƜĉ – IN HONOREM
VALENTIN MIRIbAN la aniversarea celor 65 de ani de viaƜĉ.
Prilejul în sine este unul care are un profund caracter dualist. Este unul cu douĉ feƜe,
precum Ianus, zeul care era înfĉƜiƔat cu douĉ feƜe opuse: una privea înainte, cealaltĉ privea
înapoi. Era considerat zeul uƔii, al sĉrbĉtorilor Ɣi al riturilor de trecere Ɣi al fenomenelor de
tranziƜie. ViaƜa poate fi privitĉ ca un ritual de trecere prin provocĉri nenumĉrate.
Parte a vieƜii celui sĉrbĉtorit azi este Ɣi cariera universitarĉ, care a fost începutĉ de
profesorul Valentin MiriƔan în cadrul Almei Mater – Universitatea „BabeƔ-Bolyai” din Cluj
Napoca – Facultatea de Drept Ɣi desĉvârƔitĉ, am putea spune, în cadrul FacultĉƜii de Drept
Universitatea din Oradea.
Acum, deci, este un prilej sĉ privim înapoi Ɣi înainte.
În esenƜĉ, construcƜia coloanei temporale este urmĉtoarea: profesorul Valentin MiriƔan
a venit la catedrĉ în facultatea noastrĉ în anul 1998, la recomandarea unui mare profesor
de Drept Penal – profesorul Matei Basarab. Ulterior, devine titular al facultĉƜii noastre în
anul 2000, cu gradul didactic de conferenƜiar universitar Ɣi membru în Consiliul facultĉƜii.
Timp de patru mandate, în perioada 2004 – 2020 a fost decanul facultĉƜii noastre.
De-a lungul acestei perioade, s-au parcurs etape multiple în dezvoltarea facultĉƜii
noastre, în cadrul cĉrora domnul profesor Valentin MiriƔan Ɣi-a pus amprenta. Încĉ de la
început, s-a remarcat deschiderea cĉtre un dialog Ɣi îndemnul la respect între membrii
comunitĉƜii academice, indiferent de vechimea ori gradul didactic al acestora.
Dintr-o anumitĉ perspectivĉ, mai ales pe durata primului mandat, modul de lucru, mai
degrabĉ orientat cĉtre conciliere, a fost ceea ce facultatea avea nevoie în acea perioadĉ cu
mari frĉmântĉri în universitate, dar Ɣi cu modificĉri intense în planul birocraƜiei academice.
Domnul decan Valentin MiriƔan a acordat încredere colaboratorilor sĉi. A Ɣtiut sĉ
transfere aceastĉ încredere Ɣi astfel, echipa facultĉƜii sĉ se dezvolte Ɣi sĉ prospere, atât
didactic, cât Ɣi ƔtiinƜific, indiferent cĉ a fost vorba de cadre didactice ori de personal
administrativ.
Din perspectiva personalĉ, interacƜiunea subsemnatului cu profesorul Valentin MiriƔan a
avut o importanƜĉ deosebitĉ în planul dezvoltĉrii propriei cariere universitare. Începând cu
anul 2007, am beneficiat de aceastĉ încredere pe toatĉ durata exercitĉrii funcƜiilor administrativ academice. AƔa cum am mai spus, cu ocazia recentei alegeri ca director de departament, mulƜumesc domnului decan Valentin MiriƔan pentru cĉ a avut încredere în mine Ɣi
pentru cĉ mi-a lĉsat, de multe ori, practic, facultatea pe mânĉ. Sper cĉ nu am dezamĉgit!
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În altĉ ordine de idei, spiritul critic, viu, specific juristului cĉlit în practica judiciarĉ Ɣi în
amfiteatrele cursurilor Ɣi conferinƜelor de specialitate a caracterizat Ɣi opera ƔtiinƜificĉ a
profesorului Valentin MiriƔan. Fie cĉ a fost vorba de cursurile universitare „Drept penal,
partea generalĉ”, ori „Drept procesual penal”, sau monografia „InfracƜiuni referitoare la
relaƜiile de muncĉ” (scrisĉ în coautorat cu fostul decan, profesorul Ovidiu finca), numeroasele comunicĉri la evenimente ƔtiinƜifice Ɣi profesionale, numĉrul impresionant de articole Ɣi
studii de specialitate – toate constituie azi parte a btiinƜelor Juridice.
În acest plan remarcĉm Ɣi generozitatea dascĉlului care transmite Ɣi oferĉ cunoaƔtere
nu doar studenƜilor sĉi, ci Ɣi colegilor sĉi, un leat mai tineri. Astfel, o parte dintre noi au avut
posibilitatea sĉ conlucreze împreunĉ cu profesorul Valentin MiriƔan la redactarea de
articole ƔtiinƜifice, comunicĉri la conferinƜe de specialitate, respectiv cursuri universitare.
Dumnealui nu s-a ferit sĉ ne provoace Ɣi supunĉ dezbaterii diverse aspecte controversate din cadrul btiinƜelor penale Ɣi nu numai. Nu de puƜine ori aceste discuƜii au generat
ulterior contribuƜii ƔtiinƜifice publicate Ɣi ceea ce este Ɣi mai important, dezbaterile au
menƜinut viu spiritul academic în facultate.
În aceste condiƜii, a venit în mod natural, o altĉ recunoaƔtere a calitĉƜilor sale profesionale - includerea domnului profesor Valentin MiriƔan în cadrul Comisiei de redactare a
Codului Penal din 2004, iar ulterior a Comisiei pentru redactarea noului Cod de procedurĉ
penalĉ.
AƔadar, privind înapoi, ne aducem aminte de ceea ce am realizat în etapele anterioare,
de lucrurile care ne-au bucurat sufletul Ɣi le trecem în plan secundar pe cele care ne-au
bucurat mai puƜin. Dar despre viitor? Trebuie sĉ vorbim Ɣi despre viitor. Profesorul Valentin
MiriƔan face parte Ɣi din viitorul facultĉƜii noastre.
Chiar dacĉ azi vorbim de bilanƜ, de aniversĉri, de mulƜumiri – toate acestea fiind
folosite ca eufemisme pentru despĉrƜire, sperĉm cĉ nu ne vom despĉrƜi de profesorul
Valentin MiriƔan. Sperĉm cĉ activitatea dumnealui la catedrĉ sĉ mai continue, o vreme
mĉcar, astfel încât emoƜia despĉrƜirii sĉ fie cât mai linĉ Ɣi blândĉ.
În încheiere, pot sĉ afirm cĉ pentru noi, toƜi cei care constituim comunitatea academicĉ
a FacultĉƜii de Drept din Oradea, este o datorie de onoare, ca la ceas de aniversare sĉ
exprimĉm consideraƜiunea Ɣi mulƜumirea noastrĉ cĉtre decanul nostru Valentin MiriƔan, sub
forma volumului de faƜĉ.
Totodatĉ, aducem între coperƜile sale Ɣi consideraƜiunea universitarĉ exprimatĉ de
colegii noƔtri – profesori din alte centre universitare, din Ɯarĉ Ɣi din strĉinĉtate.
Cu plecĉciune, mulƜumim tuturor celor care au contribuit la publicarea volumului de
faƜĉ!
Domnule profesor Valentin MiriƔan, în numele tuturor colegilor din Facultatea de
Drept – vĉ dorim un sincer „La mulƜi ani!”, cu sĉnĉtate Ɣi bucurii nenumĉrate!
Cu speranƜa unui un moment de eleganƜĉ profundĉ Ɣi emoƜie adâncĉ,
Conf. univ. dr. Cristian Dumitru MIHEb
Facultatea de Drept – Universitatea din Oradea
Oradea, 23 februarie 2020
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OMAGIUL NOSTRU
PENTRU PROFESORUL UNIVERSITAR VALENTIN MIRIbAN
În ultima vreme, ori de câte ori încerc sĉ-mi mĉsor durata existenƜei trecute Ɣi prezente, am ca reper vârsta foƔtilor mei studenƜi. AƔa se face cĉ, în faƜa colii albe de hârtie, pe
care mi-am propus sĉ aƔez câteva cuvinte, care sĉ constituie un „laudatio” dedicat vieƜii Ɣi
activitĉƜii fostului meu student VALENTIN MIRIbAN, privind retrospectiv, am constat cĉ în
urmĉ cu peste patru decenii, când domnia sa îƔi finaliza studiile universitare, în ce mĉ
priveƔte, aveam împlinite trei decenii Ɣi jumĉtate de viaƜĉ, fiind de curând avansat, prin
concurs, lector universitar. Evident cĉ este uƔor de aflat cĉ distinsul nostru coleg a absolvit,
la finele deceniului al VIII-lea al secolului trecut, prestigioasa Facultate de Drept din cadrul
UniversitĉƜii „BabeƔ-Bolyai” din Cluj-Napoca. Tot aici a obƜinut Ɣi titlul ƔtiinƜific de „doctor în
drept”, sub conducerea eminentului nostru magistru, care a fost regretatul profesor
universitar MATEI BASARAB.
Fiind unul dintre cei mai merituoƔi absolvenƜi ai facultĉƜii noastre, încĉ de la începutul
carierei sale profesionale, Ɣi-a dedicat plenar întreaga viaƜĉ activitĉƜii de practician al
dreptului, în speƜĉ al dreptului penal. Astfel, a avut marele avantaj de a cunoaƔte în concret
Ɣi în mod direct viaƜa juridicĉ, nu doar din perspectiva unui teoretician al dreptului, ci Ɣi din
aceea a practicianului, preocupat mereu Ɣi implicat plenar în activitatea de interpretare Ɣi
aplicare riguroasĉ a legii, nu numai în litera, ci Ɣi în spiritul ei. CompetenƜa Ɣi experienƜa de
practician eminent al dreptului penal a fost unanim apreciatĉ Ɣi implicit recunoscutĉ Ɣi prin
aceea cĉ a ocupat funcƜii importante în structurile cele mai înalte ale Ministerului Public,
dintre care este de reƜinut cu deosebire aceea de Procuror General al Parchetului de pe
lângĉ Curtea de Apel din Oradea.
La scurt timp de la RevoluƜia din decembrie 1989, a fost reînfiinƜatĉ Facultatea de Drept
din Oradea, succesoarea a ceea ce a fost în istorie Academia de Drept, fundatĉ în anul 1780
de cĉtre suverana de atunci a Imperiului Habsburgic. Printre cei mai recomandaƜi juriƔti
practicieni, care puteau fi solicitaƜi sĉ devinĉ membrii ai corpului didactic al acestei instituƜii
de învĉƜĉmânt superior juridic a fost Ɣi procurorul VALENTIN MIRIbAN, actualul profesor
universitar titular. AƔa se face cĉ, de aproape trei decenii, domnul profesor desfĉƔoarĉ o
susƜinutĉ activitate didacticĉ, urcând toate treptele funcƜiilor didactice universitare, pânĉ la
aceea de profesor titular, contribuind efectiv la formarea a numeroase promoƜii de
absolvenƜi ai acestei facultĉƜi. Domnul profesor a fost Ɣi este un model de competenƜĉ
profesionalĉ, dĉruire, tact Ɣi înƜelepciune în comunitatea academicĉ din Universitatea
Orĉdeanĉ, de care este legat prin toatĉ activitatea sa Ɣi pe care o respectĉ Ɣi apreciazĉ ca
fiind valoroasĉ Ɣi reprezentativĉ în ansamblul învĉƜĉmântului superior din Ɯara noastrĉ.
Fiindu-mi student Ɣi apoi devenindu-mi coleg, apreciez cĉ l-am cunoscut Ɣi îl cunosc
suficient de bine pe domnul profesor dr. VALENTIN MIRIbAN. Astfel, departe de a fi un om
dintre aceia care trĉiesc în serĉ, Domnia sa a fost, este Ɣi va continua sĉ fie ca marea
majoritate, pĉƔind alĉturi de noi cu încredere pe strĉzile Ɣi cĉile, când drepte Ɣi line, când
pline de urcuƔuri, gropi Ɣi obstacole ale aceloraƔi vremuri, mai bune ori mai rele. De
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asemenea, domnul profesor este un om modest, sensibil Ɣi generos, Ɣtiind sĉ fie un prieten
adevĉrat, în care se poate avea o încredere deplinĉ. Într-un cuvânt, este un om de omenie Ɣi
de mare caracter.
Din perspectivĉ profesionalĉ, Domnia sa face parte din categoria de juriƔti deosebit de
valoroƔi ai generaƜiei sale. Fĉrĉ a reƜine cifre cu semnificaƜie statisticĉ, analiza onestĉ a
realizĉrilor sale profesionale Ɣi ƔtiinƜifice ne permite sĉ constatĉm soliditatea cunoƔtinƜelor
de specialitate pe care Ɣi-a fundamentat Ɣi desfĉƔurat demersurile de cercetare,
interpretare Ɣi aplicare creativĉ a dreptului. Opera sa ƔtiinƜificĉ se remarcĉ prin obiectivitate
Ɣi pragmatism, prin claritate Ɣi rigoarea conceptelor, ceea ce îi conferĉ acurateƜĉ Ɣi eficienƜĉ
teoreticĉ Ɣi practicĉ, prezentĉ Ɣi viitoare.
Juristul, practician de valoare Ɣi profesor universitar, VALENTIN MIRIbAN face parte
dintre acei oameni care „sfinƜesc locul”, înƜelegând dintotdeauna cĉ armura oamenilor
adevĉraƜi este caracterul, hotĉrârea de a se dĉrui celorlalƜi Ɣi de a nu se vinde nimĉnui. Spre
deosebire de mulƜi alƜii, unii cu adevĉrat învĉƜaƜi, Domnia sa a înƜeles cĉ inteligenta fĉrĉ
caracter nu valoreazĉ mare lucru sau, uneori, valoreazĉ aproape nimic, în schimb, caracterul
cu sau fĉrĉ inteligenta poate mult.
ContribuƜia domnului profesor Ɣi decan o lungĉ perioadĉ de timp la refondarea,
consolidarea, dezvoltarea, la realizĉrile Ɣi prestigiul actual al FacultĉƜii de Drept din Oradea a
fost Ɣi, în opinia noastrĉ, continuĉ sĉ fie una decisivĉ. Sperĉm cĉ nu greƔim atunci când
afirmĉm cĉ aportul sĉu trebuie considerat ca fiind de cea mai mare importanƜĉ, adevĉratĉ
coloanĉ de susƜinere Ɣi înĉlƜare a acestui aƔezĉmânt academic. Pe drept cuvânt, se poate
spune cĉ este creatorul demn Ɣi de recunoscut al Ɣcolii juridice din aceastĉ frumoasĉ Ɣi
binecuvântatĉ urbe a geografiei patriei noastre. În acest sens, este de remarcat cĉ Domnia
sa, ajutat de colaboratori devotaƜi, a realizat, pe de-o parte, o remarcabilĉ construcƜie
materialĉ Ɣi, pe de altĉ parte, o valoroasĉ Ɣi productivĉ construcƜie umanĉ, obiectivatĉ
într-un corp didactic merituos Ɣi de certĉ valoare Ɣi perspectivĉ.
În întreaga activitate academicĉ, cu deosebire în funcƜia de decan, pe care a ocupat-o
pe merit Ɣi cu onoare o lungĉ perioadĉ de timp, a gândit Ɣi a acƜionat cunoscând faptul cĉ cu
cât spiritul de colegialitate Ɣi de prietenie este mai prezent în relaƜiile dintre membrii unui
colectiv, cu atât libertatea gândului Ɣi a faptei, precum Ɣi înflorirea sufletului sunt mai
depline, într-o confraternitate de scopuri Ɣi idealuri, în demersul de descoperire a
adevĉrului, creator de bine Ɣi de dreptate. Într-un cuvânt, este un om virtuos. Or, omul
virtuos este omul înƜelept, omul înƜelept este bun Ɣi omul bun este fericit.
Am convingerea cĉ nu voi fi acuzat de o laudĉ fragilĉ , dacĉ îndrĉznesc sĉ afirm cĉ
profesorul dr. VALENTIN MIRIbAN face parte din categoria de oameni care pot fi numiƜi
aristocraƜi. Spunând aristocraƜi, nu am în vedere pe deƜinĉtorii unor titluri nobiliare
moƔtenite, ci mai de grabĉ pe toƜi cei care, aƔa cum spunea cineva, dau substanƜĉ sensului
actual al acestui cuvânt, prin gânduri, vorbe Ɣi fapte. Substantivul „aristocrat” îƔi are
originea etimologicĉ în limba greacĉ, fiind compus din douĉ cuvinte: „aristoi”, ceea ce
înseamnĉ „mai bun” Ɣi „kratos”, în sensul de „putere”. Astfel, în aceastĉ alcĉtuire, cuvântul
aristocrat avea înƜelesul de „puterea celor mai buni”. AƔa fiind, evident cĉ ne putem legitim
întreba, care ar fi criteriul aplicabil în funcƜie de care este posibil de stabilit astĉzi dacĉ un
om este sau nu un aristocrat, adicĉ mai bun decât alƜii? Generic vorbind, este aristocrat
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numai acela care îndeplineƔte simultan Ɣi cumulativ douĉ condiƜii: excelenƜa profesionalĉ Ɣi
excelenƜa moralĉ, obiectivate în ce spune Ɣi în tot ce face sau realizeazĉ. De aici rezultĉ cĉ
pentru a fi astĉzi aristocrat trebuie sĉ dai dovadĉ de demnitate, onoare, decenƜĉ, modestie,
altruism, bunĉtate Ɣi dreptate, inclusiv curaj, calitĉƜi valorificate prin vorbe Ɣi mai ales prin
fapte. Or, ambele condiƜii sunt prezente atunci când ne raportĉm la personalitatea omului Ɣi
profesorului VALENTIN MIRIbAN.
În final, aducem un sincer, colegial Ɣi binemeritat omagiu domnului profesor universitar
Ɣi decan VALENTIN MIRIbAN, însoƜit de întreaga noastrĉ gratitudine adresatĉ comunitĉƜii
academice de la Facultatea de Drept a UniversitĉƜii din Oradea, printre ai cĉrui membrii de
onoare cu mândrie ne aflĉm de curând, pentru apariƜia acestui volum omagial. Este fĉrĉ
îndoialĉ un gest binemeritat Ɣi aƔteptat de apreciere, respect Ɣi recunoƔtinƜĉ pentru tot
ceea ce domnul profesor a dĉruit Ɣi este capabil sĉ dĉruiascĉ, cu aceeaƔi generozitate Ɣi
acelaƔi devotament, acestei Ɣcoli de drept, care nu demult a sĉrbĉtorit un veac de existenƜĉ.
Felicitĉm pe domnul profesor, sĉrbĉtoritul de astĉzi, precum Ɣi întregul aƔezĉmânt
universitar din Oradea, dorindu-vĉ tuturor „sĉ daƜi vieƜii ani Ɣi anilor viaƜĉ”.
Prof. univ. emerit dr. LIVIU POP,
Universitatea „BabeƔ Bolyai” – Cluj Napoca
Membru corespondent al Academiei Române
Cluj-Napoca, 29 februarie 2020
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JUR S SPUN ADEV RUL!
„Nu existĉ artĉ mai frumoasĉ decât arta educaƜiei. Pictorul Ɣi sculptorul fac doar figuri
fĉrĉ viaƜĉ, educatorul creeazĉ un chip viu; uitându-se la el se mirĉ Ɣi oamenii Ɣi Dumnezeu”
(Sfântul Ioan Gurĉ de Aur).
Demult, foarte demult, un filozof al antichitĉƜii rostea un mare adevĉr: „dacĉ gândul
tĉu ƜinteƔte pânĉ la 1 an seamĉnĉ grâu, dacĉ el bate la o depĉrtare de 10 ani planteazĉ un
pom, iar dacĉ strĉbate timpul pânĉ la 100 ani atunci instruieƔte un popor”.
De ce academia, de ce universitatea, de ce Ɣcoala? Toate aceste întrebĉri le punem
pentru a confirma aceste celebre citate Ɣi pentru a le argumenta. Magistratul Ɣi profesorul,
în acelaƔi timp, se formeazĉ în Ɣcoalĉ ca mai apoi sĉ transmitĉ, prin Ɣcoalĉ, prin academie,
toatĉ învĉƜĉtura urmaƔilor sĉi.
Mergând departe de tumultul vieƜii publice sub umbra copacilor de mĉslini din grĉdina
din vestul Atenei care se numea Akadimeia, dupĉ numele proprietarului acelei grĉdini,
Akademus, înflorea cuvântul lui Platon care se plimba acolo cu Ɣcolarii Ɣi adepƜii sĉi
discutând cu ei în mod liber probleme filozofice.
Academia lui Platon sau Ɣcoala platonicĉ a fost ideea instituƜiilor libere de activitate
ƔtiinƜificĉ Ɣi filozoficĉ ca mai târziu ca simple copii palide Ɣi slabe sĉ aparĉ asemenea
academii Ɣi în Alexandria, Pergamon, Roma etc.
Academia platonicĉ din Atena în anul 529 a fost închisĉ de împĉratul Iustinian dupĉ un
mileniu de activitate ce o fĉcuse celebrĉ.
În Epoca RenaƔterii academiile au reapĉrut mai întâi în Italia odatĉ cu renaƔterea sau
umanismul secolului XV-XVI. Aceste academii erau, în primul rând, societĉƜi ce grupau
savanƜi în litere Ɣi ƔtiinƜe Ɣi care treptat au adunat în jurul lor un numĉr de discipoli.
De la începutul secolului XVI o transformare se petrece în instituƜiile academice, unele
pĉstreazĉ caracterul de instituƜii de ƔtiinƜĉ înaltĉ Ɣi altele se transformĉ în instituƜii de
învĉƜĉmânt.
În scurtul nostru demers teoretic socotim oportun a face o prezentare succintĉ, istoricĉ
a devenirii universitĉƜii, cum de altfel este atât de necesar a arĉta Ɣi figurile centrale,
profesorii care Ɣi-au fĉcut prezenƜa în aceste instituƜii.
FacultĉƜile de drept, încĉ din antichitate Ɣi pânĉ astĉzi, au ocupat un loc central în
ierarhia facultĉƜilor fiind alĉturi de filozofie Ɣi medicinĉ cele mai cĉutate facultĉƜi.
FireƔte cĉ se cuvine sĉ aducem un omagiu colegului nostru, profesor Valentin MiriƔan
pe care-l sĉrbĉtorim Ɣi sĉ facem câteva observaƜii de apreciere a activitĉƜii domniei sale.
ViaƜa unui om ca Ɣi a unei instituƜii, de altfel, nu se cuvin a fi judecate înainte de toate
în raport de numĉrul anilor.
Înfĉptuirile sĉvârƔite de-a lungul vieƜii Ɣi valoarea acestora, aportul lor la progresul
social, cultural, ƔtiinƜific, la înaintarea culturii universale sunt elemente ce trag în cumpĉnĉ
în aprecierea valorii omului Ɣi a instituƜiei.
Cea mai echitabilĉ, mai obiectivĉ Ɣi mai convingĉtoare concluzie este însuƔi bilanƜul
realizĉrilor sale, cântĉrite în condiƜiile concrete ale vremii.
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Având o experienƜĉ de peste 35 de ani, atât în calitate de cadru didactic, cât Ɣi în
profesia de magistrat-procuror, distinsul profesor a ajuns într-o perioadĉ a carierei ce-i
permite sĉ aibĉ o imagine de ansamblu a fenomenului juridic.
Confruntându-se în fiecare zi cu problemele practice rezultate, pe de o parte, din
conducerea procesului de învĉƜĉmânt, iar pe de altĉ parte, din cazurile pe care le soluƜiona,
profesorul magistrat a dobândit informaƜii utile despre chestiunile legale întâlnite, împrejurare ce constituie o premisĉ a experienƜei sale profesionale.
Omul în general, dar mai ales cel care exercitĉ o profesie, deƜine o funcƜie, ori practicĉ
o meserie sau orice altĉ ocupaƜie, are nevoie de un repaus sabatic în scopul evadĉrii din
cutia socio-profesionalĉ specificĉ pentru a observa Ɣi analiza lumea în plenitudinea ei Ɣi
pentru a transmite generaƜiilor ce urmeazĉ concluzii, idei, opinii, ceea ce noi numim
constante ale vieƜii în baza vastei sale experienƜe.
A format de-a lungul carierei judecĉtori, procurori, avocaƜi, notari, juriƔti.
Cĉ împĉrƜirea dreptĉƜii este un act de mare responsabilitate sociale este de sigur, un
postulat, iar în consfinƜirea dreptului Ɣi a dreptĉƜii el, judecĉtorul, se enumerĉ printre
„primele viori” dacĉ nu chiar prima. Judecĉtorii unei Ɯĉri trebuie sĉ constituie un fond de
aur, pentru cĉ sunt chemaƜi sĉ concretizeze, sĉ finalizeze aspiraƜia omului de milenii:
realizarea dreptĉƜii.
Pe judecĉtor, procuror îl considerĉm imparƜial, prob, cult, cu un înalt simƜ civic, bun
psiholog.
Legea îi vrea aureolaƜi: o condiƜie pentru a fi judecĉtor, procuror este reputaƜia
neƔtirbitĉ. Cum te-ai putea pronunƜa asupra conduitei celorlalƜi, dacĉ tu însuƜi ai avea o
fisurĉ în personalitatea ta ?
Se obiƔnuieƔte sĉ se spunĉ cĉ „funcƜia de judecĉtor, procuror este o meserie de om
bĉtrân”, aceasta poate pentru cĉ, înƜelepciunea, seriozitatea, cumpĉtarea se câƔtigĉ în timp,
odatĉ cu trecerea anilor.
Desigur, am fi sceptici Ɣi nedrepƜi cu cei tineri dacĉ am spune odatĉ cu La Rochefoucauld,
cĉ numai bĉtrânii dau sfaturi bune pentru cĉ nu mai pot da exemple rele, dar este tot de
adevĉrat cĉ tinereƜea, este uneori înflĉcĉratĉ, teribilĉ Ɣi extremistĉ, trĉsĉturi care nu fac
casĉ prea bunĉ cu preacumpĉtatul ideal al judecĉtorului, procurorului pe care ni le-am
fĉurit cu toƜii.
A avea prestigiu însĉ nu înseamnĉ a fi dur, rece, îngâmfat.
Judecĉtorii, procurorii, mai mult decât oricare alƜii, trebuie sĉ Ɣtie cĉ orice cuvânt al lor
are rezonanƜe deosebite nu numai faƜĉ de participanƜii la proces ci Ɣi faƜĉ de cei prezenƜi la
dezbaterile judiciare.
BunĉvoinƜa, politeƜea, rĉbdarea cu care judecĉtorul, procurorul ascultĉ pĉrƜile, indiferent de poziƜia pe care ele o au în proces, asigurĉ aceea atmosferĉ de încredere care este
condiƜia esenƜialĉ pentru o bunĉ administrare a justiƜiei.
Avocatul a intrat în lume cu încĉrcĉturĉ grea, grea de pĉcate. Ducea pe umeri o
întreagĉ cutie a Pandorei, de care, pentru a deveni un adevĉrat auxiliar al justiƜiei, a trebuit
sĉ se scuture cât mai degrabĉ.
Exista mai înainte concepƜia cĉ avocat bun este acela care apĉrĉ Ɣi câƔtigĉ orice cauzĉ,
care poate face din negru alb Ɣi invers, care poate prelungi un proces oricât, abil mânuitor al
Ɣicanei procesuale.
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JuriƔtii mai vârstnici îƔi amintesc de aceea glumĉ cu mult fond de adevĉr, care circula
acum câteva decenii, dupĉ care un june avocat se înfĉƜiƔeazĉ plin de încântare în faƜa
bĉtrânului tatĉ, avocat cu experienƜĉ, Ɣi hârƔâit în multe, lĉudându-se cu candoare:
„– Tatĉ, azi am câƔtigat procesul de partaj pe care dumneata îl amâni de atâta amar de
vreme;
– Prost ai fĉcut, fiule, îi rĉspunde tatĉl, pentru cĉ de pe urma procesului ĉstuia te-am
crescut Ɣi pe tine Ɣi pe soru-ta!”
Henri Robert, foarte cunoscutul avocat francez, obiƔnuia sĉ spunĉ cu amĉrĉciune, deƔi
bĉuse din plin din licoarea plĉcutĉ a celebritĉƜii, cĉ „cine trĉieƔte din avocaturĉ moare din
cauza ei”, activitatea la barĉ, datoritĉ condiƜiilor în care aceastĉ meserie se exercitĉ, este de
o duritate deosebitĉ.
ÎƜi doresc, Domnule Profesor, o viaƜĉ lungĉ iar respectul pe care l-ai câƔtigat din partea
tuturora sĉ te însoƜeascĉ toatĉ viaƜa !
Prof. univ. dr. Radu BODEA
Facultatea de Drept – Universitatea din Oradea
Procuror – Parchetul de pe lângĉ Curtea de Apel Oradea

Oradea, 23.02.2020
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UNELE ASPECTE CONTROVERSATE PRIVIND INFRACfIUNEA
DE FAZORIZAREA FAPTUITORULUI
Lect. univ. dr. Bogdan BODEA1
Abstract:
Articolul supune analizei modificĉrile intervenite la nivel normativ în conƜinutul
constitutiv al infracƜiunii de favorizarea fĉptuitorului precum Ɣi natura acƜiunii sau inacƜiunii
ce constituie elementul material al laturii obiective al acestei infracƜiuni. Articolul realizeazĉ
o delimitare a infracƜiunii de infracƜiunea de mĉrturie mincinoasĉ precum Ɣi de cea de
nedenunƜare ca o consecinƜĉ a modalitĉƜii în care o situaƜie întâlnitĉ în practica judiciarĉ a
generat confuzie în ceea ce priveƔte încadrarea juridicĉ.
Keywords: Favorizarea fĉptuitorului, fapta omisivĉ, nedenunƜare, concurs
Scopul dreptului penal astfel cum este acesta definit în cuprinsul art. 1 din Codul penal,
respectiv de protecƜie a suveranitĉƜii, independenƜei, unitĉƜii, indivizibilitĉƜii statului, a
persoanei, drepturilor Ɣi libertĉƜilor acesteia, proprietĉƜii Ɣi întregii ordini de drept poate fi
realizat exclusiv prin intermediul normelor dreptului penal, legea penalĉ apĉrând interesele
tuturor membrilor societĉƜii Ɣi având un rol activ în apĉrarea, consolidarea Ɣi dezvoltarea
acesteia2.
Acest scop poate fi atins exclusiv prin antrenarea rĉspunderii penale a persoanelor care
sĉvârƔesc infracƜiuni, antrenare ce se face dupĉ un set de reguli menite sĉ asigure
conformitatea Ɣi legalitatea desfĉƔurĉrii procesului penal Ɣi a altor proceduri judiciare în
legĉturĉ cu o cauzĉ penalĉ3.
Actul de înfĉptuire al justiƜiei se loveƔte însĉ, nu de puƜine ori, de rezistenƜa
elementelor infracƜionale sau a diferitelor persoane ce au interes în a asigura neantrenarea
rĉspunderii penale a celor dintâi. Codul penal reglementeazĉ în acest context o serie de
infracƜiuni contra înfĉptuirii JustiƜiei ce tind sĉ asigure dezideratul procesului penal Ɣi al
dreptului penal în particular Ɣi sĉ conducĉ la antrenarea rĉspunderii penale a persoanelor
care sĉvârƔesc infracƜiuni.
Din categoria celor 23 de infracƜiuni incriminate în legĉturĉ cu înfĉptuirea justiƜiei ne
vom opri în prezentul studiu asupra infracƜiunii de favorizarea fĉptuitorului, ce a suscitat, în
ciuda unei evoluƜii normative nespectaculoase o serie de probleme în doctrinĉ Ɣi în practica
judiciarĉ.
Pornind de la o situaƜie întâlnitĉ în practica judiciarĉ vom analiza elemente de tipicitate
ale infracƜiunii de favorizare a fĉptuitorului precum Ɣi delimitarea acestei infracƜiuni de alte
incriminĉri ce pot avea incidenƜĉ în raport de situaƜii de fapt concrete.
1
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