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a (lat.), „de”, „din”, prepoziôie cu ajutorul c©reia s-au
format numeroase adagii (v.), expresii, sintagme, maxime,
reguli, concepte care exprim© sintetic principii, instituôii ói
reguli cu largi aplicaôii în diferite domenii juridice, cum
sunt: a contrario, „dimpotriv©”, „prin opoziôie”; a domino,
„din partea unui proprietar”; a fortiori, „cu atât mai puternic”, „de la cel mai tare (c©tre cel mai slab)”; a non domino,
„care nu eman© de la proprietar”, „din partea unui neproprietar”; a pari, „de egalitate”; a posteriori, „din experienô©”,
„mai târziu”, „cel urm©tor”; a priori, „înainte”, „anticipat”,
„din ceea ce preced©”; ab simili ad simile, „o reglementare se
aplic© tuturor situaôiilor similare”; a suscepta tutela, „cauza
care ap©r© tutela”; a verbis legis non est recedendum, „de la
cuvintele legii nu se poate devia”; a vulgo non a lege inventa,
„stabilit de practic©, nu de lege” (v. ói ab; ad; adagiu).

dispoziôia utilizatorului autorizat mijloacele necesare
pentru accesul efectiv la oper©, iar mijloacele tehnice
folosite nu trebuie s© împiedice utilizarea operei conform
destinaôiei acesteia ói permisiunii acordate. Accesarea poate
fi realizat© direct sau indirect, individual sau în colectiv.
Este direct© în cazul contactului nemijlocit dintre utilizator
ói oper©; este indirect© atunci când opera este accesat© prin
intermediul mijloacelor tehnice. Accesarea se poate realiza
prin mijloace electronice cu fir sau f©r© fir, prin internet sau
prin reôele/sisteme de calculatoare. Accesul este ilicit atunci
când opera, informaôia, baza de date, reôeaua de calculatoare sunt accesate f©r© autorizarea autorului ori f©r© autorizarea legii, prin utilizarea de mijloace tehnice pirat, prin
înl©turarea codurilor de acces ori a altor procedee de
protecôie, cum sunt: criptarea, codarea, bruierea etc.

a accesa (dr. prop. int.), a) posibilitate de a p©trunde, de
a ajunge într-un anume loc, de a face apel la date sau
informaôii; b) intrare autorizat© într-un fióier, într-o reôea,
într-un program pentru calculator, într-o reôea de calculatoare, într-o baz© de date, în scopul vizualiz©rii de opere,
informaôii, date ói al utiliz©rii acestora conform destinaôiei
ói autoriz©rii permise; c) a cere ói a obôine date sau informaôii stocate într-un mediu ori pe un suport care face
informaôia accesibil© celui ce o acceseaz©; opera de creaôie
intelectual© poate fi accesat© ói prin punerea ei la dispoziôia
publicului, prin comunicare public© sau prin împrumut.
Accesarea poate fi: cu titlu gratuit, în cazul în care împrumutul de opere este realizat prin bibliotecile instituôiilor de
înv©ô©mânt ói prin bibliotecile publice cu acces gratuit ói
când accesul ói reproducerea operei sunt permise în cadrul
procedurilor judiciare, parlamentare, administrative (pentru
citare), sau cu titlu oneros, principiul dreptului de autor
fiind acela c© utilizarea unei opere trebuie s© aduc©
autorului remuneraôia corespunz©toare utiliz©rii, gratuitatea fiind permis© în mod excepôional. Accesul este licit
atunci când este autorizat de c©tre titularul dreptului, în
mod direct sau prin intermediul organismului de gestiune
colectiv©, ori când este permis de lege f©r© autorizarea
autorului. În cazul operelor c©zute în domeniul public,
respectiv al operelor pentru care durata de protecôie a
expirat, utilizarea acestora este liber©. În cazul în care
titularul dreptului foloseóte mijloace tehnice de protecôie,
dac© a autorizat accesul la oper©, este obligat s© pun© la

a andosa (dr. com.), menôiune pe versoul unui efect de
comerô (v.) sau pe un înscris separat ataóat acestuia, numit
allonge, cuprinzând numele persoanei c©reia i-a fost transmis
titlul prin gir (v.). În consecinô©, aceast© persoan© este
îndrept©ôit© s© încaseze contravaloarea sumei menôionate pe
faôa înscrisului în care este incorporat titlul respectiv.
a doua utilizare nemedical© (dr. prop. int.), situaôie
care are în vedere ipoteza în care unui produs pentru care
s-a obôinut un brevet de invenôie în domeniul medical i se
descoper© utiliz©ri nemedicale. În acest caz, invenôia
revendicat© cu privire la o a d.u.n. ói la cele subsecvente
îndeplineóte condiôia nout©ôii ói va fi brevetat© atunci când
ói dac© invenôia pentru care se solicit© brevet are cel puôin o
tr©s©tur© tehnic© esenôial© care o distinge de stadiul
tehnicii (în stadiul tehnicii g©sindu-se doar prima utilizare,
dar aceasta este medical©). În ghidul de examinare al
Oficiului European de Brevete (EPO/OEB), a d.u.n. este
definit© ca reprezentând revendicarea referitoare la utilizarea unui compus cunoscut în medicin© în leg©tur© cu un
scop precizat (nemedical) bazat pe un efect tehnic
(a d.u.n.). Aceasta trebuie interpretat© ca incluzând prin
acest efect tehnic o caracteristic© tehnic© de ordin funcôional. O astfel de revendicare (a d.u.n.) îndeplineóte
condiôia nout©ôii dac© menôionata revendicare caracteristic© nu era conôinut© în stadiul tehnicii, respectiv nu a
fost accesibil© anterior publicului.
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a fortiori (lat.), „cu atât mai mult”, argument folosit în
interpretarea logic© a legii care face ca aplicarea unei
norme juridice stabilite de legiuitor pentru o anumit©
situaôie s© se extind© ói la o alt© situaôie, nereglementat©
expres de o norm©. Extinderea este fondat© pe ideea c©
raôiunile avute în vedere la adoptarea normei vizate se
întrunesc în mod evident în cazul neprev©zut într-o norm©.
Are dou© forme simetrice: a) a maiori ad minus („de la mai
mult la mai puôin”), care exprim© argumentul logic potrivit
c©ruia, dac© se poate mai mult, implicit se poate ói mai
puôin; de exemplu, dac© uzucapiunea este posibil© pentru
dobândirea dreptului de proprietate (care implic© toate
cele trei prerogative: usus, fructus ói abusus), cu atât mai
mult prin uzucapiune poate fi dobândit ói un dezmembr©mânt al acestui drept (care nu comport© decât unul sau
unele dintre prerogativele dreptului de proprietate); b) în
temeiul aceluiaói argument, în caz contrar, forma este a
minori ad maius („de la mai puôin la mai mult”). Astfel, spre
exemplu, dac© este adev©rat c© fapta de v©t©mare corporal© trebuie pedepsit©, cu atât mai mult trebuie pedepsit©
fapta de omor (v. ói argumentum a fortiori ratione).
à l’amiable (fr., „prin bun© înôelegere”), expresie care
se foloseóte în sensul soluôion©rii diferendelor ói convenirii
de soluôii prin negocieri ói înôelegere.
a non domino (lat.), „de la neproprietar”, „din partea
unui neproprietar”, „care nu eman© de la proprietar”,
expresie folosit© în materia transferului propriet©ôii asupra
bunului altuia. De la regula c© înstr©inarea bunului o face
doar proprietarul acestuia, potrivit principiului nemo plus
iuris ad alium transferre potest quam ipse habet, exist© ói raôiuni
speciale care dicteaz© soluôia valid©rii actelor juridice
încheiate de un neproprietar. În dreptul românesc, vânzarea bunului altuia este o operaôie juridic© îng©duit© de lege,
astfel c©, dac© la data încheierii contractului bunul vândut
se afl© în proprietatea unui terô, contractul este valabil, iar
vânz©torul este obligat s© asigure transmiterea dreptului
de proprietate de la titularul s©u c©tre cump©r©tor. Soluôia
este impus©, în primul rând, de un principiu de interpretare în drept (actus interpretandus est potius ut valeat quam ut
pereat), potrivit c©ruia orice contract trebuie interpretat în
sensul producerii de efecte juridice, ói nu în sens contrar.
De aceea, legea prezum© c©, ori de câte ori vânz©torul
înstr©ineaz© un bun al altuia, acesta ói-a asumat implicit
obligaôia de a-l procura mai întâi de la proprietarul s©u,
pentru ca apoi s©-l transmit© cump©r©torului. Validarea
unor asemenea situaôii juridice atipice mai este susôinut© ói
de imperativul protej©rii bunei-credinôe a dobânditorului,
cel care, împ©rt©óind credinôa comun© ói invincibil© c©
posesorul bunului este proprietarul acestuia, a crezut, în
mod eronat, în aparenôa dreptului celui care i l-a transmis.

a pari (lat.), „la fel”, raôionament în baza c©ruia o regul©
sau un principiu de drept, valabile în cazul unei situaôii
juridice, vor fi aplicabile ói altor situaôii similare, potrivit
principiului similarit©ôii (egalit©ôii) de raôiune (v. ói a
contrario; a fortiori; eadem solutio, ubi eadem ratio).
a posteriori (lat.), „rezultat din cele ce s-au petrecut/s-a
perceput senzitiv”. 1. (dr. civ.), judecat© care are suport
empiric, bazat© pe experienôa faptelor petrecute anterior.
2. (dr. const.), (despre controlul de constituôionalitate)
procedur© prin care Curtea Constituôional© se pronunô©
asupra constituôionalit©ôii regulamentelor Parlamentului, la
sesizarea unuia dintre preóedinôii celor dou© Camere, a
unui grup parlamentar sau a unui num©r de cel puôin 50 de
deputaôi sau de cel puôin 25 de senatori, respectiv asupra
excepôiilor de neconstituôionalitate privind legile ói ordonanôele Guvernului, care sunt ridicate în faôa instanôelor
judec©toreóti sau de arbitraj comercial; excepôia de neconstituôionalitate poate fi ridicat© ói direct de Avocatul
Poporului, ulterior intr©rii în vigoare a actelor normative
avute în vedere. Spre deosebire de controlul a priori (v.),
normele juridice/actele normative care fac obiectul controlului de constituôionalitate a p. sunt publicate în Monitorul
Oficial al României ói sunt în vigoare, adic© produc efecte
juridice. Potrivit Constituôiei, dispoziôiile constatate ca fiind
neconstituôionale îói înceteaz© efectele juridice la expirarea
termenului de 45 de zile de la publicarea deciziei Curôii
Constituôionale în Monitorul Oficial dac©, în acest interval,
Parlamentul sau Guvernul, dup© caz, nu pun de acord
dispoziôiile neconstituôionale cu prevederile Constituôiei.
Pe durata acestui termen, dispoziôiile constatate ca fiind
neconstituôionale sunt suspendate de drept.
a priori (lat.), „înainte de experienô©”, 1. (dr. civ.),
a) „percepôie spontan© anterioar© experienôei senzitive”;
b)despre o judecat© care se impune de la început, independent de experienô©, opus© celei care se bazeaz© pe fapte
anterioare. 2. (dr. const.), (despre controlul de constituôionalitate) procedur© prin care Curtea Constituôional© se pronunô© asupra constituôionalit©ôii legilor, înainte de promulgarea acestora, la sesizarea Preóedintelui României, a unuia
dintre preóedinôii celor dou© Camere ale Parlamentului, a
Guvernului, a Înaltei Curôi de Casaôie ói Justiôie, a Avocatului
Poporului, a unui num©r de cel puôin 50 de deputaôi sau de
cel puôin 25 de senatori, precum ói din oficiu. În cazurile de
neconstituôionalitate a legilor, Parlamentul este obligat s©
reexamineze dispoziôiile respective pentru punerea lor de
acord cu decizia Curôii Constituôionale. Tot în cadrul
controlului a p., Curtea Constituôional© se pronunô© asupra
constituôionalit©ôii tratatelor sau altor acorduri internaôionale, la sesizarea unuia dintre preóedinôii celor dou© Camere
ale Parlamentului, a unui num©r de cel puôin 50 de deputaôi sau de cel puôin 25 de senatori.
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a quo (lat.), „din care”, „de la care”, locuôiune latin©
folosit© pentru a se desemna momentul de la care începe s©
curg© un termen sau de la care produce efecte un act
juridic. Când este vorba de un termen exprimat în zile,
locuôiunea folosit© este dies a quo, prin care este marcat©
ziua iniôial© a termenului, în timp ce o alt© locuôiune, dies ad
quem, desemneaz© ziua final© a acestuia.
ab (lat.), „de la”, prepoziôie latin© cu ajutorul c©reia
s-au format numeroase adagii care exprim© sintetic principii, instituôii ói reguli cu largi aplicaôii în diferite domenii
juridice, cum sunt: ab absurdo sensu, „absurd”, „f©r© sens”;
ab abusu ad usum non valet consequentia, „de la abuz la uz,
consecinôa este f©r© valoare”; ab antiquo, „din vechime”,
„de demult”; ab hoc et ab hac, „de ici ói de colo”, „a vorbi
anapoda”, „a spune vrute ói nevrute”, „a s©ri de la o idee la
alta”; ab initio, „de la început”; ab intestat, „moótenire
legal©”; ab irato, „la mânie”; ab maiori ad minus, „de la mai
mult la mai puôin”; qui potest plus, potest minus, „cine poate
mai mult poate ói mai puôin”; a minori ad maius, „de la mai
puôin la mai mult”; ab origine, „de la origine”; ab ovo, „de la
începutul începutului” (v. ói a; ad; adagiu).
ab abusu ad usum (lat.), expresie care indic© încercarea
– se subînôelege, incorect© ói inacceptabil© – a transform©rii
unui abuz în regul© de comportament prin utilizarea sa
repetat©. Se întemeiaz© pe o simetrie lingvistic©, prezent© ói
în limba român© – abuz/uz. De exemplu, în zona managerial©, practicarea de c©tre lideri a unor atitudini abuzive
(ôinerea subalternilor peste programul de lucru, indiferent
de volumul sarcinilor; trimiterea unor subalterni pentru
mici servicii casnice; folosirea poreclelor ó.a.) se poate
transforma, în mod nedorit, în realit©ôi permanente, pe
baza repetabilit©ôii acestora. În plan juridic general, abuzul
constituie o atitudine de exces care submineaz© legalitatea,
dar maxima antic© vizeaz© nu doar nivelul juridic, ci ói
nivelul moral. Astfel, o maxim© analog©, dar mai explicit©,
utilizat© frecvent în argumentaôia juridic©, spune c© „abusus
non tollit usum”, adic© „abuzul nu are valoarea unei
uzanôe”, respectiv a unei practici care a dobândit valoarea
de norm© legal© supletiv©. Afirmaôia distinge între dou©
manifest©ri de voinô© repetate, dintre care cap©t© calitatea
regulii de drept numai aceea având ca obiect o atitudine
rezonabil©, compatibil© atât cu ansamblul dispoziôiilor
legale în contextul c©rora se exprim©, cât ói cu morala
public©. De asemenea, adagiul afirm© c© înc©lcarea repetat© a unei reguli de conduit© (abusus) nu conduce la stingerea sau caducitatea celeilalte reguli (usus), care r©mâne în
uz (de ex.: utilizarea abuziv© a unui bun nu face caduc©
regula utiliz©rii corecte/corespunz©toare a acestuia sau nu
stinge obligaôia utiliz©rii sale corecte) (v. ói uz; uzanô©;
cutum©).

ab hoc et ab hac (lat.), „de ici ói de colo”, locuôiune
întemeiat© pe o similitudine (hoc; hac) sau pe o identitate
lingvistic© (ab), uóor de reôinut ói de aplicat în diferite
contexte. A primit de-a lungul anilor o diversitate de
traduceri ói de interpret©ri: ex., „a vorbi anapoda”; „a
spune vrute ói nevrute”; „a vorbi pe drept ói pe nedrept”;
„a vorbi la întâmplare”, „f©r© discern©mânt” etc. Sensul
comun al expresiei originale ói al traducerilor sale este
acela de enunô sau raôionament dezorganizat, confuz ori
f©r© sens. Procedeul menôionat nu a r©mas la nivelul
abstract, ci s-a extins în practica cotidian©, inclusiv în zona
dreptului; astfel, sunt frecvente situaôiile în care se eludeaz© esenôa ói claritatea unui r©spuns, prin apelul în
plan gramatical la condiôionalul optativ, f©r© a avea o
argumentare/explicare minimal©, dar concludent©. Astfel,
la întrebarea: „Fapta comis© de X este una care se înscrie în
legalitate?”, cineva r©spunde: „Acea fapt© ar trebui s© fie
considerat© ca legal©.” În limbajul colocvial românesc,
locuôiunea se reg©seóte, cu anumite nuanôe, în expresii de
genul: „bate câmpii”; „l-a luat gura pe dinainte”; „habar
n-are ce zice”; „vorbeóte de unul singur”; „vorbeóte ca s© se
afle în treab©” ó.a. Vorbirea rapid©, excesiv© sau/ói incoerent©, care, din nefericire, se manifest© uneori ói în perimetrul tribunalelor, a primit denumiri mai directe, de uz
popular (p©l©vr©geal©, flec©real©, tr©nc©neal©, sporov©ial©,
vorb©rie) sau mai sofisticate (logoree, limbuôie, locvacitate).
Titu Maiorescu, în eseul intitulat „Beôia de cuvinte”, scria
urm©toarele: „Exist© îns© un fel de beôie deosebit© între
toate prin mijlocul cel extraordinar al producerii ei, care se
arat© a fi privilegiul exclusiv al omului, în ciuda celorlalte
animale: este beôia de cuvinte. Cuvântul, ca ói alte mijloace
de beôie, e pân© la un grad oarecare, un stimulent al
inteligenôei. Consumat îns© în cantit©ôi prea mari ói mai
ales preparat astfel încât s© se prea eterizeze ói s©-ói piard©
cu totul cuprinsul intuitiv al realit©ôii, el devine un mijloc
puternic pentru ameôirea inteligenôei.” În eseul publicat
sub titlul „Oratori, retori ói limbuôi”, Titu Maiorescu
susôine c© toate cele trei tipuri au darul vorbirii, dar deosebirile dintre ele sunt esenôiale: oratorul vorbeóte pentru a
spune ceva, afirmând sau comb©tând o idee, convingând
un auditoriu; retorul vorbeóte pentru a se auzi vorbind,
marcat de îngâmfarea erudiôiei sau încântat de sonoritatea
propriilor cuvinte, mai ales atunci când ideile sale sunt
puôine sau lipsesc cu des©vâróire; limbutul vorbeóte pentru
a vorbi, amestecându-se, ói el, în vorb© oriunde ói oricum.
ab initio (lat.), „de la început”, locuôiune folosit© pentru
a ilustra c© analiza sau evaluarea unei teze se realizeaz© cu
referire la o perioad© scurs© chiar de la începutul acesteia.
Astfel, întrucât nulitatea actelor juridice civile opereaz© ex
tunc, adic© pentru trecut, înseamn© c© actul este desfiinôat
a.i., adic© din momentul naóterii sale.
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ab intestat (lat.), „f©r© testament” (dr. civ.), a) expresie
care numeóte moótenirea legal©, deferit© succesorilor în
temeiul legii, fie pentru c© nu exist© testament, fie pentru
c© acesta, deói exist©, este ineficace ori nu conôine legate, ci
doar alte acte juridice, sau, deói conôine legate, acestea nu
epuizeaz© întreaga mas© succesoral©. În consecinô©,
expresia a.i. desemneaz© moótenirea care se atribuie, chiar
ói în prezenôa unui testament, cel puôin în parte, dup©
regulile devoluôiunii legale; provine din dreptul roman,
unde regula era reprezentat© de moótenirea testamentar©;
în lipsa testamentului, succesiunea se derula dup© obiceiul
juridic sau, odat© cu reglementarea succesiunii legale, prin
Legea celor XII Table (v.); b) succesor care dobândeóte în
temeiul legii moótenirea l©sat© de defunct.
ab irato (lat.), „la mânie”. 1. (dr. civ.) expresie menit© s©
caracterizeze actul juridic încheiat sub imperiul unor
sentimente de furie injust© sau chiar de nebunie temporar©
(ira furor brevis est – „furia este o nebunie temporar©”) ale
dispun©torului. Se presupune c© asemenea acte juridice nu
ar fi fost încheiate dac© autorul lor nu s-ar fi aflat sub
presiunea tulbur©rii generate de starea de mânie împotriva
virtualului beneficiar legal al bunurilor înstr©inate. În
dreptul roman, aceast© sintagm© desemna acôiunea prin
care persoanele dezmoótenite erau îndrept©ôite s© atace
testamentul f©cut sub imperiul mâniei (testamentum ab irato
conditum). În vechiul drept francez, testamentul sau
donaôia prin care autorul lor dezmoótenea pe propriul fiu
erau anulabile. Ast©zi, nu exist© o asemenea reglementare
special©, astfel c© anularea acestor acte juridice poate fi
f©cut© doar dac© starea de surescitare sub imperiul c©reia
au fost f©cute constituie un caz special de nedemnitate
judiciar© pentru ingratitudine, ca urmare a c©reia succesibilul este înl©turat de la moótenire, sau de revocare a donaôiei
pentru ingratitudine. 2. (dr. pen.), expresie care desemneaz© modalitatea sub forma c©reia se acôioneaz© cu ocazia
comiterii unei fapte penale.
ab simili ad simile (lat.), „de la o asem©nare la alt©
asem©nare”, argument folosit la interpretarea dreptului,
potrivit c©ruia o soluôie pronunôat© într-o anumit© situaôie
juridic© este adoptat© în toate celelalte situaôii similare.
Aplicarea acestui principiu presupune folosirea comparaôiei, prin mijlocirea c©reia se pot evidenôia similitudinile.
Dac© un caz anume nu are o soluôie direct© în norma
juridic©, dar face parte dintr-o categorie de cazuri pentru
care exist© soluôii legale, deducem raôional c© acel caz are
rezolvare în norma existent©, care i se aplic© prin analogie
(v. ói analogia legii; analogia dreptului; argumentum a simili
ratione).
ab urbe condita (lat.), „de la întemeierea Romei”,
expresie de referinô© folosit© de romani pentru determinarea anilor scurói de la întemeierea Romei. Se foloseóte ói

în prezent. Anul în care Romulus a tras prima brazd©,
marcând naóterea Romei, este controversat.
abandon (dr. civ.), renunôare neechivoc©, necondiôionat© ói dezinteresat© la un bun, la un drept sau la o activitate, precum ói p©r©sirea sau l©sarea unei persoane f©r©
susôinere, înc©lcându-se astfel o obligaôie preexistent©.
abandon al bunurilor (dr. civ.), mod de stingere a
dreptului de proprietate asupra unor bunuri mobile care
opereaz© din momentul p©r©sirii acestora; ca efect, bunurile p©r©site (res derelictae) devin bunuri ale nim©nui
(res nullius). Bunurile abandonate devin proprietatea persoanelor fizice care le-au însuóit sau a comunit©ôilor locale
care le-au preluat, prin colectarea de c©tre serviciile de
salubritate ori de societ©ôile comerciale specializate c©rora
le-au fost cedate asemenea atribuôii, cu începere de la data
intr©rii acestora în posesia lor. Bunurile pierdute nu sunt
considerate a fi abandonate.
abandon al m©rcii (dr. prop. int.), situaôie care se manifest© prin încetarea fabric©rii produselor sau a prest©rii
serviciilor pentru care marca a fost înregistrat© ori prin
neutilizarea m©rcii pentru produsele ói serviciile pentru
care a fost înregistrat© pe o perioad© suficient de lung©
pentru a se putea concluziona c© este irevocabil©. În cazul
abandonului m©rcii, cei interesaôi de semnul abandonat pot
cere instanôei de judecat© dec©derea titularului din dreptul
la marc©. Abandonul m©rcii are semnificaôia p©r©sirii
dreptului asupra obiectului protejat (marc©, desen, model,
invenôie, model de utilitate, topografie de produs semiconductor, secret de serviciu). În dreptul românesc actual nu
se reglementeaz© instituôia abandonului ca modalitate de
pierdere a dreptului asupra m©rcii, dar aceasta este subînôeleas©. Când abandonul m©rcii este expres, acesta îmbrac©
forma renunô©rii, instituôie reglementat© de lege.
abandon al vehiculelor (dr. civ.), renunôarea la exercitarea drepturilor asupra unui vehicul de c©tre proprietarul
sau deôin©torul legal al acestuia, dedus© din l©sarea vehiculului în nefolosinô© pe o anumit© perioad© de timp minim©
stabilit© prin lege, într-un spaôiu aparôinând statului sau
unit©ôilor administrativ-teritoriale (fie el public sau privat) ói
într-o stare care îl face impropriu circulaôiei pe drumurile
publice; vehiculele abandonate trec în proprietatea celor care
le colecteaz© (v. ói abandon al bunurilor).
abandon de familie (dr. pen.), infracôiune ce const© în:
a) s©vâróirea de c©tre persoana care are obligaôia legal© de
întreôinere, faô© de cel îndrept©ôit la întreôinere, a uneia
dintre urm©toarele fapte: – p©r©sirea, alungarea sau l©sarea
f©r© ajutor, prin expunerea la suferinôe fizice sau morale;
– neîndeplinirea, cu rea-credinô©, a obligaôiei de întreôinere
prev©zute de lege; – neplata, cu rea-credinô©, pe o anumit©
perioad© minim© de timp prev©zut© de lege (în prezent
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3 luni), a pensiei de întreôinere stabilite pe cale judec©toreasc©; b) neexecutarea, cu rea-credinô©, de c©tre cel condamnat a prestaôiilor periodice stabilite prin hot©râre
judec©toreasc©, în favoarea persoanelor îndrept©ôite la
întreôinere din partea victimei. Atât persoana care are
obligaôia legal© de întreôinere, cât ói persoana îndrituit© la
întreôinere sunt condiôionate de o anumit© conduit©. Obligaôia de întreôinere exist© numai între persoanele prev©zute
de lege, dac© sunt întrunite condiôiile cerute de C. civ.,
clasificându-se în: – obligaôie unilateral© (de ex.: p©rintele
este obligat la pensia de întreôinere stabilit© printr-o hot©râre judec©toreasc© r©mas© definitiv©; f©ptuitorul, obligat
la plata pensiei de întreôinere stabilite prin hot©râre judec©toreasc©, deói capabil de munc©, refuz© cu intenôie s©
presteze o activitate eficient© pentru a dobândi venituri din
care s© achite obligaôia de întreôinere); – obligaôie bilateral©
(de ex.: obligaôia p©rintelui faô© de copii, obligaôia între
soôi). În ipoteza în care inculpatul respect© obligaôiile
stabilite, pân© la r©mânerea definitiv© a hot©rârii de condamnare, poate beneficia de amânarea aplic©rii pedepsei
ori suspendarea execut©rii pedepsei sub supraveghere,
chiar dac© nu sunt îndeplinite condiôiile legale pentru
acestea. Infracôiunea se s©vâróeóte cu intenôie direct© sau
indirect©. Dac© omisiunea nu este s©vâróit© cu rea-credinô©,
nu va exista infracôiune. Nu este realizat conôinutul infracôiunii de a. de f. în situaôia în care neplata pensiei de
întreôinere stabilite pe cale judec©toreasc© este urmarea
st©rii de arestare (în alt© cauz©) a celui obligat la întreôinere
ori acesta este student, calitate care exclude condiôia
impus© ca neplata s© fie urmarea relei-credinôe. De asemenea, nu exist© rea-credinô© atunci când cel obligat la plata
pensiei de întreôinere, deói nu a pl©tit-o, a locuit în perioada
respectiv© împreun© cu mama copilului ói cu acesta,
îngrijindu-se de minor ói furnizându-i cele necesare traiului. Acôiunea penal© se pune în miócare la plângerea
prealabil© a persoanei v©t©mate.
abandon familial (dr. fam.), neîndeplinirea de c©tre un
membru al familiei a uneia/unora dintre îndatoririle/obligaôiile personale sau patrimoniale prev©zute de lege în
raporturile de familie. Obiectul a.f. îl poate constitui: lipsa
sprijinului moral acordat celuilalt soô, separarea voluntar©
de acesta, înc©lcarea îndatoririlor prev©zute în exercitarea
autorit©ôii p©rinteóti ói a îndatoririlor specifice acesteia,
neglijarea voluntar© sau involuntar© a copilului, neplata
unei pensii alimentare sau a unei cote contributive, neparticiparea la cheltuielile c©s©toriei stabilite în profitul
copiilor (indiferent dac© sunt minori sau majori) a soôului,
a fostului soô sau a celorlalte persoane prev©zute de lege a
avea dreptul la întreôinere. Exist© a.f. prelungit, fie în cazul
neîndeplinirii îndatoririlor personale de c©tre un soô (obligaôia de a acorda sprijin moral celuilalt soô, precum ói
obligaôia de a locui împreun©), fie în cazul neîndeplinirii

obligaôiilor privind acordarea de sprijin material reciproc
sau în cazul neparticip©rii la cheltuielile c©s©toriei. Aceste
cazuri pot constitui circumstanôe/motive de divorô, atunci
când raporturile dintre soôi sunt grav v©t©mate, iar continuarea c©s©toriei nu mai este posibil©. Separarea în fapt a
soôilor pentru un timp mai mare decât timpul prev©zut de
lege (în prezent 2 ani) poate constitui motiv distinct de
divorô. Atunci când exist© motive întemeiate, ôinând seama
de interesul superior al copilului, a.f. poate antrena exercitarea autorit©ôii p©rinteóti de c©tre un singur p©rinte,
dac©, din orice motiv, cel©lalt p©rinte se afl© în neputinôa
de a-ói exprima voinôa. Dac© p©rintele, prin neglijenô©
grav© în îndeplinirea obligaôiilor p©rinteóti, pune în pericol
viaôa, s©n©tatea sau dezvoltarea copilului, instanôa de
tutel© poate pronunôa dec©derea din exerciôiul drepturilor
p©rinteóti. Faô© de copilul lipsit temporar sau definitiv de
ocrotirea p©rinôilor sau care, în vederea protej©rii intereselor sale, nu poate fi l©sat în grija acestora poate fi dispus©
una dintre m©surile de protecôie alternativ©: instituirea
tutelei, luarea unei m©suri de protecôie special©, adopôia etc.
Legea privind protecôia ói promovarea drepturilor copilului dispune c© orice persoan© fizic©/juridic©, precum ói
copilul pot sesiza instituôiile cu atribuôii în domeniu,
pentru a se lua m©surile corespunz©toare de protecôie
împotriva oric©ror forme de abandon sau neglijenô©. Legea
defineóte neglijarea copilului ca fiind omisiunea, voluntar©
sau involuntar©, a unei persoane care are responsabilitatea
creóterii, îngrijirii sau educ©rii copilului de a lua orice
m©sur© pe care o presupune îndeplinirea acestei responsabilit©ôi, neglijenô© care poate îmbr©ca mai multe forme,
printre care ói p©r©sirea copilului sau abandonul de familie
(v.). Referitor la procedura deschiderii adopôiei, planul
individualizat de protecôie, astfel cum acesta este reglementat de Legea privind protecôia ói promovarea drepturilor copilului, are ca finalitate adopôia intern© ói în cazul
copilului abandonat/p©r©sit dac©: – dup© instituirea m©surii de protecôie special© au trecut 6 luni ói p©rinôii/rudele
copilului pân© la gradul al patrulea nu au putut fi g©site;
– copilul a fost înregistrat din p©rinôi necunoscuôi. În acest
caz, adopôia, ca finalitate a planului individualizat de protecôie, se stabileóte în maximum 30 de zile de la eliberarea
certificatului de naótere al acestuia. Copilul aflat în îngrijirea unei instituôii de ocrotire social© sau medical© de stat,
a unei instituôii private de ocrotire ori încredinôat unei
persoane fizice, de care p©rinôii s-au dezinteresat o perioad© de peste 6 luni, putea fi declarat abandonat, iar
redobândirea drepturilor p©rinteóti putea fi dispus© de
instanôa de judecat©, dac© încetaser© motivele care au
condus la pronunôarea sa. Aceste dispoziôii legale au fost
abrogate în anul 2004.
abandonarea moótenirii (dr. civ.), predarea de c©tre
moótenitorul care a acceptat moótenirea sub beneficiu de
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inventar (pasivul moótenirii este suportat doar în limita
activului acesteia, aóadar intra vires hereditatis) a tuturor
bunurilor succesorale creditorilor succesiunii ói legatarilor,
desc©rcându-se astfel de sarcina împov©r©toare a administr©rii patrimoniului succesoral ói a lichid©rii pasivului
moótenirii. Cel care abandoneaz© moótenirea p©streaz©
calitatea de moótenitor ói, în consecinô©, pe cea de proprietar al bunurilor succesorale, putând relua oricând
posesia ói administrarea acestora. Drept urmare, el este
îndrept©ôit s© culeag© eventualul activ succesoral, r©mas
dup© lichidarea moótenirii, ói s© cear© reducôiunea liberalit©ôilor excesive, f©cute de c©tre defunct în timpul vieôii ói
care aduc atingere rezervei sale succesorale. Legea nu
reôine nicio condiôie de form© în ceea ce priveóte a.m.. A.m.
era reglementat© de C. civ. român din anul 1864, în contextul accept©rii moótenirii sub beneficiu de inventar.
Aceasta prezint© importanô© ói în prezent, în considerarea
principiilor care guverneaz© aplicarea legii civile în timp.
Aóadar, instituôiile a.m. ói accept©rii moótenirii sub beneficiu de inventar sunt înc© de actualitate pentru moótenirile
deschise anterior intr©rii în vigoare a actualului C. civ..
abandonarea navei (dr. trans.), operaôiune care const©
în p©r©sirea navei de c©tre echipaj ói/sau pasageri, decis©
de comandant în situaôii de pericol grav, iminent, dup©
consultarea cu ofiôerii ói, în m©sura posibilului, cu armatorul ói agentul înc©rc©turii. Decizia comandantului
necesit© motivare chiar ói în cazuri de forô© major©:
abordaj, eóuare, incendiu etc. În plus, comandantului îi
revine ói obligaôia de a organiza operaôiunea de evacuare a
documentelor ói/sau a bunurilor ce pot fi salvate. Instrucôiunile pentru desf©óurarea acestor operaôiuni sunt înscrise
în documentul numit „rolul de abandonare a navei”.
Conform tradiôiei maritime, comandantul este cel care
p©r©seóte ultimul nava.
abatere administrativ© (dr. adm.), fapta de înc©lcare,
cu vinov©ôie, a unor norme de drept administrativ sau a
unor reguli de conduit© profesional© ói civic©; pot fi identificate dou© mari categorii de a.a.: contravenôia (v.) ói
abaterea administrativ-disciplinar© (v.).
abatere administrativ-disciplinar© (dr. adm.), fapta de
înc©lcare, cu vinov©ôie, de c©tre titularul unei funcôii sau
demnit©ôi publice, a unei norme juridice de drept administrativ sau a unei reguli de conduit© profesional© sau civic©;
aceasta reprezint© temeiul obiectiv al uneia dintre formele
de r©spundere specifice dreptului administrativ, ói anume
r©spunderea administrativ-disciplinar©; regimul juridic al
acestei forme de r©spundere îl reg©sim, în principal, pentru
funcôionarii publici, în Legea privind Statutul funcôionarilor publici, republicat©, cu modific©rile ói complet©rile
ulterioare (v. ói abatere disciplinar©).

abatere de la rut© (dr. trans.), schimbare intenôionat© ói
nejustificat© în traseul iniôial al navei. Schimbarea este
intenôionat© dac© este produs© în mod deliberat, în temeiul
unor factori obiectivi (de exemplu, tractarea navei). Traseul
iniôial este cuprins între portul de plecare ói portul de
destinaôie ói trebuie s© fie evidenôiat în conôinutul conosamentului. De asemenea, a. de la r. a fost extins© la alte
situaôii specifice, precum reducerea vitezei navei în
parcurgerea traseului stabilit iniôial sau întârzierile nejustificate determinate de staôionarea în porturi pe o perioad©
de timp mai mare decât cea prev©zut© iniôial. Din prevederile Convenôia Naôiunilor Unite privind Transportul de
M©rfuri pe Mare, Hamburg, 1978 (Regulile de la Hamburg)
(v.) se desprinde ideea conform c©reia, în lips© de stipulaôie
contrar©, în contractul de transport al m©rfurilor pe mare
exist© o obligaôie implicit© asumat© de c©r©uó, potrivit
c©reia nu va exista o a. de la r. din partea acestuia, f©r© o
justificare legal©. Abaterea justificat© (legal©) este prev©zut© în Convenôia Internaôional© pentru Unificarea unor
Reguli în Materie de Conosamente, Bruxelles, 1924
(Regulile de la Haga, 1924) (v.). Definiôia abaterii justificate este dificil©, fiind un aspect care ôine de aprecierea
instanôelor de judecat©/tribunalelor arbitrale. În aprecierea
caracterului justificat al abaterii, instanôele de judecat©/
tribunalele arbitrale vor avea în vedere împrejur©rile în
care s-a produs abaterea. Au fost reôinute ca abateri justificate: îmboln©virea unui membru al echipajului cu necesitate de intervenôie medical© imediat© ói calificat©, defectarea componentelor tehnice ale navei, salvarea propriet©ôii
sau a vieôii, evitarea pericolului. Nimic nu împiedic©
inserarea, în conôinutul contractului de navlosire sau în
conôinutul conosamentului, a unei clauze care s© permit©
a. de la r., clauz© cunoscut© sub numele de clauza a. de la r.
(a devierii) (v.). Aceasta din urm© ofer© proprietarului
navei libertatea de a parcurge porturi adiôionale (respectiv
porturi neprev©zute în traseul iniôial). Clauza devierii este
definit© în Contractul de Navlosire Uniformizat în termeni
generali: libertatea navei de a se abate de la rut© se reflect©
în posibilitatea de: a se opri în orice port/porturi pentru
îndeplinirea oric©ror scopuri, a naviga f©r© piloôi, a remorca
sau a asista alte nave în orice situaôie s-ar afla acestea; a
devia în scopul de a salva viaôa ói/sau proprietatea.
În jurisprudenô©, clauza devierii a fost interpretat© restrictiv. În cauza Glynn vs. Margetson, proprietarul navei a
deviat de la traseul stabilit iniôial (ruta Malaga-Liverpool),
oprindu-se într-un port situat pe Coasta de Est a Spaniei.
Aceast© oprire neplanificat© a prejudiciat înc©rc©tura de
portocale. În speôa dat©, instanôa a interpretat clauza
devierii în sensul în care trebuie respectate abaterile
menôionate expressis verbis în conosament. În consecinô©,
devierea nespecificat© în conosament va fi apreciat© ca
abatere nejustificat©. În cauza Leduc vs. Ward, traseul iniôial
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al navei era delimitat de portul de origine (Fiume) ói portul
de destinaôie (Dunkirk). În conôinutul conosamentului era
înscris© clauza devierii astfel: „nava are libertatea de a se
opri în orice port”. Nava nu s-a îndreptat c©tre portul de
destinaôie (Dunkirk), ci s-a îndreptat c©tre Glasgow ói s-a
pierdut în furtun© lâng© insula Ailsa Craig. În speô©,
Curtea a reôinut c© abaterea nu este justificat©, nefiind o
aplicare a clauzei devierii. Împrejurarea furtunii nu a fost
reôinut© ca „un act al voinôei divine” („Act of God”) (v.),
pentru ca devierea produs© în cauz© s© fie apreciat© ca
abatere justificat©. Motivele de abatere justificat© pot fi
invocate cu condiôia ca nava s© fi fost în bun© stare de
navigabilitate (v.), atât la începutul voiajului, cât ói în
fiecare etap© a acestuia.
abatere disciplinar© (dr. muncii), fapt© în leg©tur© cu
munca, constând într-o acôiune sau inacôiune s©vâróit© de
c©tre un angajat prin care acesta înc©lca normele legale,
prevederile regulamentului intern, ale contractului colectiv
de munc© (v.) aplicabil sau ale contractului individual de
munc© (v.), ordinele ói dispoziôiile legale ale conduc©torilor
ierarhici, precum ói normele de comportament. Pentru ca
fapta angajatului s© poat© fi considerat© a.d., este necesar
s© se întruneasc© urm©toarele elemente: – obiectul a.d.,
constând în atingerea, lezarea valorilor sociale, în speô© a
relaôiilor de munc©, a ordinii interioare ói a disciplinei la
locul de munc©; – latura obiectiv© a a.d. (fapta ilicit©), care
s© constea în nerespectarea normelor legale, a prevederilor
regulamentului intern, a contractului colectiv de munc©
aplicabil sau a contractului individual de munc©, a ordinelor ói dispoziôiilor legale ale conduc©torilor ierarhici;
– leg©tura cauzal© între fapt© ói rezultatul ei; – latura
subiectiv© (vinov©ôia) în forma intenôiei (v.) directe ói indirecte sau a culpei (v.), sub forma neglijenôei ori a imprudenôei. În materie disciplinar©, fapta ilicit© prejudiciabil©
nu trebuie s© produc© un rezultat material, pericolul creat
fiind suficient pentru ca r©spunderea s© fie antrenat©.
Subiectul a.d. este unul calificat, ói anume angajatul, definit
ca atare de normele legale, adic© o persoan© fizic©, parte a
unui contract individual de munc©, încheiat cu angajatorul,
persoan© juridic© (v.), persoan© fizic© autorizat© (v.) sau
alte persoane fizice îndrituite de lege. Întrunirea elementelor constitutive ale a.d. declanóeaz© r©spunderea disciplinar© (v.).
abatere judiciar© (dr. proc. pen.), înc©lcarea, nerespectarea, neîndeplinirea anumitor obligaôii procesuale sau
îndeplinirea acestora de c©tre participanôii la procesul
penal f©r© respectarea condiôiilor prev©zute de lege, ceea ce
poate d©una bunei desf©óur©ri a procedurii judiciare, poate
stânjeni aflarea adev©rului ói realizarea scopului procesului
penal ói poate conduce la aplicarea de c©tre organele de
urm©rire penal©, de c©tre judec©torul de drepturi ói

libert©ôi, judec©torul de camer© preliminar© sau instanôa de
judecat© a unei amenzi (v.) judiciare. A.j. conduce la
aplicarea unei sancôiuni procesuale specifice, prin care
autorul a.j. va fi obligat s© pl©teasc© o sum© de bani
statului. A.j. se constat© ói se sancôioneaz© numai de c©tre
organul judiciar în faôa c©ruia a avut loc, chiar dac© la
momentul respectiv sunt prezenôi ói alôi agenôi învestiôi cu
exerciôiul autorit©ôii de stat, care pot dispune sancôionarea
contravenôional©. A.j. sunt reglementate exhaustiv în
dispoziôiile C. proc. pen. ói se s©vâróesc prin: a) neîndeplinirea în mod nejustificat sau îndeplinirea greóit© ori cu
întârziere a lucr©rilor de citare sau de comunicare a actelor
procedurale, de transmitere a dosarelor, precum ói a
oric©ror altor lucr©ri, dac© prin aceasta s-au provocat
întârzieri în desf©óurarea procesului penal; b) neîndeplinirea ori îndeplinirea greóit© a îndatoririlor de înmânare a
citaôiilor sau a celorlalte acte procedurale, precum ói
neexecutarea mandatelor de aducere; c) lipsa nejustificat© a
martorului, precum ói a persoanei v©t©mate, a p©rôii civile
sau a p©rôii responsabile civilmente, chemate s© dea declaraôii, sau p©r©sirea f©r© permisiune ori f©r© un motiv
întemeiat a locului în care urmeaz© a fi audiate; d) lipsa
nejustificat© a avocatului ales sau desemnat din oficiu, f©r©
a asigura substituirea, în condiôiile legii, sau refuzul
nejustificat al acestuia de a asigura ap©rarea, în condiôiile în
care s-a permis exercitarea deplin© a tuturor drepturilor
procesuale; e) împiedicarea în orice mod a exercit©rii, în
leg©tur© cu procesul, a atribuôiilor ce revin organelor judiciare, personalului auxiliar de specialitate al instanôelor
judec©toreóti ói al parchetelor, experôilor desemnaôi de
organul judiciar în condiôiile legii, agenôilor procedurali,
precum ói altor salariaôi ai instanôelor ói parchetelor; f) lipsa
nejustificat© a expertului sau interpretului legal citat; g)
tergiversarea de c©tre expert sau interpret a îndeplinirii
îns©rcin©rilor primite; h) neîndeplinirea de c©tre orice
persoan© a obligaôiei de prezentare, la cererea organului de
urm©rire penal© sau a instanôei de judecat©, a obiectelor
sau înscrisurilor cerute de acestea, precum ói neîndeplinirea aceleiaói obligaôii de c©tre reprezentantul legal al
persoanei juridice sau de cel îns©rcinat cu aducerea la
îndeplinire a acestei obligaôii; i) nerespectarea obligaôiei de
p©strare a obiectelor identificate de organele de urm©rire
penal© de c©tre persoana c©reia i-au fost încredinôate;
j) neluarea, de c©tre reprezentantul legal al persoanei juridice în cadrul c©reia urmeaz© a se efectua o expertiz©, a
m©surilor necesare pentru efectuarea acesteia sau pentru
efectuarea ei la timp, precum ói împiedicarea de c©tre orice
persoan© a efectu©rii expertizei în condiôiile legii; k) nerespectarea de c©tre p©rôi, avocaôii acestora, martori, experôi,
interpreôi sau orice alte persoane a m©surilor luate de c©tre
preóedintele completului de judecat© în vederea asigur©rii
ordinii ói solemnit©ôii óedinôei sau a interdicôiei dispuse de
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instanô© de publicare ói difuzare, pe durata judec©ôii, prin
mijloace scrise sau audiovizuale, de texte, desene, fotografii
sau imagini de natur© a dezv©lui identitatea persoanei
v©t©mate, a p©rôii civile, a p©rôii responsabile civilmente
sau a martorilor; l) nerespectarea de c©tre avocaôii p©rôilor a
m©surilor luate de c©tre preóedintele completului de judecat© în vederea asigur©rii ordinii ói solemnit©ôii óedinôei, cu
excepôia situaôiilor când aceótia susôin cereri, excepôii,
concluzii pe fondul cauzei, precum ói atunci când procedeaz© la audierea p©rôilor, martorilor, experôilor; m) manifest©rile ireverenôioase ale p©rôilor, martorilor, experôilor,
interpreôilor sau ale oric©ror alte persoane faô© de judec©tor
sau procuror; n) nerespectarea de c©tre suspect sau inculpat a obligaôiei de a încunoótinôa în scris, în termenul
prev©zut de lege, organele judiciare despre schimbarea
locuinôei pe parcursul procesului penal; o) neîndeplinirea
de c©tre martor a obligaôiei de a încunoótinôa organele
judiciare, în termenul prev©zut de lege, despre schimbarea
locuinôei pe parcursul procesului penal; p) neîndeplinirea
în mod nejustificat de c©tre organul de cercetare penal© a
dispoziôiilor scrise ale procurorului, în termenul stabilit de
acesta; q) abuzul de drept constând în exercitarea cu
rea-credinô© a drepturilor procesuale ói procedurale de
c©tre p©rôi, reprezentaôii legali ai acestora ori consilierii
juridici; r) neîndeplinirea de c©tre furnizorii de servicii de
comunicaôii electronice destinate publicului a obligaôiilor
de a colabora cu organele de urm©rire penal© ói de a p©stra
secretul operaôiunii efectuate; s) neîndeplinirea de c©tre
instituôiile de credit sau entit©ôile financiare care efectueaz©
tranzacôiile financiare a obligaôiei de a preda înscrisurile
sau informaôiile la care se face referire în mandatul depus
de judec©tor sau în autorizaôia emis© de procuror; ó) neîndeplinirea de c©tre unit©ôile poótale sau de transport ói de
c©tre alte persoane fizice sau juridice care efectueaz©
activit©ôi de transport sau transfer de informaôii a obligaôiei
de a reôine ói preda procurorului scrisorile, trimiterile
poótale sau obiectele la care se face referire în mandatul
depus de judec©tor sau în autorizaôia emis© de procuror;
t) neîndeplinirea, de c©tre furnizorii de servicii sau de c©tre
persoana în posesia c©reia sunt sau care are sub control
lista apelurilor telefonice efectuate sau primite de la un
anumit post telefonic, a obligaôiei de a colabora cu organele
de urm©rire penal©. Aplicarea amenzii judiciare nu înl©tur©
r©spunderea penal©, în cazul în care fapta constituie
infracôiune. Neîndeplinirea unor sarcini procesuale care
constituie a.j. poate atrage ói o alt© consecinô© procesual©,
cum ar fi aducerea cu mandat a martorului, expertului,
interpretului. Aplicarea amenzii judiciare nu este incompatibil© cu aplicarea ói a unor sancôiuni de natur© disciplinar©, în situaôia în care a.j. constituie în acelaói timp ói o
înc©lcare a regulilor de deontologie profesional©.

abdicatio tutelae (dr. roman), renunôarea la tutel© a
tutorelui care se f©cea vinovat de manopere frauduloase în
administrarea bunurilor pupilului.
aberratio ictus (lat.), „devierea actului” (dr. pen.),
expresie folosit© pentru a denumi una dintre cauzele care
genereaz© infracôiunea deviat©. Se are în vedere ipoteza în
care, din cauza unei mânuiri greóite a mijloacelor de
comitere a infracôiunii, s-a deviat acôiunea c©tre alt obiect,
obôinându-se un rezultat diferit de cel urm©rit. Autorul
acestui comportament va r©spunde penal pentru infracôiunea comis©, latura subiectiv© fiind identic© cu cea de la
care s-a deviat. De exemplu, f©ptuitorul îndreapt© arma
spre o persoan©, dar, din eroare, o descarc© asupra altei
persoane. De regul©, r©spunderea penal© nu este influenôat© de o asemenea circumstanô©.
abilitare 1. (dr. const.), modalitate prin care Guvernul
primeóte împuternicirea de a adopta acte normative cu
putere de lege: ordonanôe ói ordonanôe de urgenô©. A. opereaz© ex lege, f©r© necesitatea unei deleg©ri speciale a
prerogativelor legislative în cazul ordonanôelor de urgenô©,
în timp ce în cazul ordonanôelor simple este necesar© o
autorizare expres© din partea legiuitorului principal,
Parlamentul. Toate ordonanôele se adopt© ad referendum,
respectiv sub condiôia rezolutorie a aprob©rii lor ulterioare
de c©tre Parlament ói în limitele acelei aprob©ri. Ordonanôele de urgenô© pot fi emise de c©tre Guvern în situaôii
extraordinare a c©ror reglementare nu poate fi amânat©.
Ordonanôele de urgenô© pot fi emise în domeniul legilor
ordinare, precum ói, printr-o interpretare extensiv© a
Constituôiei, bazat© pe regula ubi lex non distinguit nec nos
distinguere debemus („unde legea nu distinge, nici noi nu
trebuie s© distingem”), în domeniul legilor organice, dar nu
pot fi adoptate în domeniul legilor constituôionale, nu pot
afecta regimul instituôiilor fundamentale ale statului,
drepturile, libert©ôile ói îndatoririle fundamentale, drepturile electorale ói nu pot viza m©suri de trecere silit© a unor
bunuri în proprietate public©. Ordonanôele simple se emit
de Guvern în baza unei legi speciale de a. adoptate de
Parlament, având natura unei deleg©ri legislative. Legea de
a. este supus© regulilor de procedur© stabilite pentru o lege
ordinar©. Legea de a. stabileóte, în mod obligatoriu, domeniile ói data pân© la care se pot emite ordonanôe simple.
În lege nu pot fi cuprinse domenii care fac obiectul legilor
organice. În cazul în care legea de a. prevede, ordonanôele
simple se supun aprob©rii Parlamentului pân© la împlinirea termenului de a. Ordonanôele sunt aprobate de
Parlament în conformitate cu regulile prev©zute pentru
adoptarea unei legi ordinare. Cu ocazia dezbaterii,
Parlamentul poate modifica sau completa ordonanôa sau o
poate respinge. 2. (dr. int. publ.) act prin care o autoritate
public© învesteóte o persoan© sau o instituôie s© exercite
atribuôiile sale, cu respectarea condiôiilor de fond ói de
form© determinate.
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abilitat (dr. adm.), aptitudinea unui subiect de drept
administrativ de a exercita anumite prerogative de autoritate public©. Puterile a. izvor©sc din acte normative care
stabilesc împuternicirea ói conôinutul acesteia, având în
vedere resursele materiale, financiare, umane ói juridice pe
care persoana a. le are la dispoziôie. Astfel, Guvernul, în
conformitate cu prevederile constituôionale, trebuie s© aib©
aptitudinea ca, potrivit programului de guvernare, acceptat
de Parlament, s© asigure realizarea politicii interne ói
externe a ô©rii ói s© exercite conducerea general© a administraôiei publice; Guvernul, printr-o lege de abilitare, poate
primi împuternicirea de a-ói folosi aptitudinea de a adopta
ordonanôe în domenii care nu fac obiectul legilor organice.
abitaôie (habitaôie) (dr. civ.), drept real, dezmembr©mânt al dreptului de proprietate, care confer© titularului
s©u atributul folosinôei asupra unei locuinôe pentru satisfacerea nevoilor de locuit ale titularului ói ale membrilor s©i
de familie. Potrivit legii, soôului supravieôuitor care nu are
o locuinô© proprie îi este recunoscut un drept de a. asupra
casei în care a locuit, dac© aceasta face parte din bunurile
succesorale, iar defunctul nu a dispus altfel; în acest caz, a.
este un drept temporar, care dureaz© pân© la ieóirea din
indiviziune, dar cel puôin un an de la data deschiderii
succesiunii. Soôul supravieôuitor pierde dreptul de a. dac©
se rec©s©toreóte pe perioada termenului de un an. Dreptul
de a. al soôului supravieôuitor este un drept strict personal,
fiindu-i recunoscut în considerarea calit©ôii sale de fost soô
al defunctului; este inalienabil ói insesizabil, neputând fi
urm©rit de creditorii acestuia. Acest drept trebuie exercitat
doar pentru nevoile proprii de locuit ale soôului supravieôuitor, putând fi restrâns la cererea comoótenitorilor,
dac© locuinôa nu-i este necesar© în întregime. Potrivit
C. civ., titularul dreptului de a. are dreptul de a locui în
locuinôa nudului proprietar împreun© cu soôul ói copiii,
chiar dac© nu a fost c©s©torit sau nu avea copii la data la
care s-a constituit a., precum ói cu p©rinôii ori alte persoane
aflate în întreôinere. Dreptul de a. izvor©óte din contract sau
din alte acte juridice reglementate prin lege. Bunul care
face obiectul a. nu poate fi închiriat.
abjurare (dr. adm.), renunôare (renegare) în public,
uneori sub jur©mânt, la o credinô© religioas©, la o doctrin©,
la o opinie, la o practic©; acest cuvânt, ale c©rui r©d©cini se
pierd în timp, este, din punct de vedere legal, în prezent
desuet; societatea democratic© este fundamentat© pe principii, între care libertatea conótiinôei, definit© ca libertatea
gândirii, opiniilor ói credinôelor religioase, ocup© un loc
primordial; în consecinô©, acôiunea de a renega public o
credinô© religioas©, o doctrin© sau o practic© nu mai poate
fi reglementat© ca o procedur© juridic©; în interiorul
cultelor o astfel de acôiune poate fi, eventual, întâlnit©, cu
condiôia ca în exercitarea ei s© nu se încalce drepturile
fundamentale ale omului, aóa cum sunt ele reglementate în

legislaôia naôional© ói internaôional©; în temeiul libert©ôii
de conótiinô©, nu i se poate interzice nim©nui a nega, a
t©g©dui, a se lep©da, a renega, a renunôa în mod public la
religia sa ori a renunôa în mod public la o opinie sau a
abandona o practic©, dar esenôial în înôelegerea conceptului
este faptul c© nimeni nu poate fi obligat de vreun subiect
de drept public ori privat s© s©vâróeasc© un astfel de fapt.
ablegat (lat.), „trimis”, „curier”, îns©rcinat de Sfântul
Scaun cu probleme ecleziastice; delegat apostolic, reprezentant al Vaticanului în cadrul ierarhiei bisericeóti, ói nu în
raporturile cu guvernele; nu are un statut diplomatic.
abolire (dr. int. publ.), ótergere, anulare, dispariôie;
suprimare, abrogare a unei legi; desfiinôare a unei instituôii
ori autorit©ôi a c©rei existenô© este astfel pus© în afara legii
sau care este interzis© de lege ói, din aceast© cauz©, înceteaz© s© mai existe ori s© mai funcôioneze. A. reprezint©
mai mult decât o interzicere, deoarece aceasta presupune
dispariôia a înseói temeliei de drept a capacit©ôii juridice de
a s©vârói anumite acte – o distrugere total© ói definitiv© a
acesteia. Termenul se foloseóte pentru a pune în evidenô©
c© dispariôia instituôiei sau a practicii este total© ói definitiv©. În istorie sunt cunoscute a. monarhiei, a. sclaviei, a.
pedepsei cu moartea (v.), a. torturii, a. traficului cu fiinôe
umane, a. tratamentelor inumane, degradante ó.a.; pot fi
abolite ói unele uzanôe.
abolirea pedepsei cu moartea (dr. pen.), renunôarea la
pedeapsa cu moartea ca sancôiune ce se putea aplica în
cazuri excepôionale, pentru fapte de o gravitate foarte
mare, ca urmare a aprecierii c© nicio fapt© nu poate fi
îndeajuns de grav© pentru a justifica luarea vieôii unei
persoane. Din punct de vedere istoric, pedeapsa cu moartea a fost aplicat© de pe timpul dacilor, în Evul Mediu, ói
menôinut© în legislaôia Principatelor Române pân© la
adoptarea C. pen. din anul 1864. C. pen. din timpul lui
Alexandru Ioan Cuza a abolit pedeapsa cu moartea,
aceasta fiind înlocuit© cu munca silnic© pe viaô©. Pedeapsa
cu moartea a fost reintrodus© prin C. pen. din anul 1936
(C. pen. Carol al II-lea) ói menôinut© ói în C. pen. care a
intrat în vigoare în anul 1969. Dup© 7 ianuarie 1990,
pedeapsa cu moartea a fost abolit© ói înlocuit© cu detenôiunea pe viaô©.
abolitio criminis (lat.), „desfiinôarea crimei”, „dezincriminarea faptei” (dr. pen.), expresie uzitat© pentru a
desemna ipoteza conform c©reia legea penal© nou© dezincrimineaz© o fapt© penal© anterior incriminat© (de ex.,
seducôia prev©zut© de C. pen. anterior).
aboliôionism, miócare istoric© de natur© politico-juridic©, având ca scop esenôial eliberarea sclavilor ói eliminarea comerôului transatlantic cu sclavi. Miócarea s-a
manifestat intens în statele Europei Occidentale ói în cele
dou© Americi, în secolele al XVIII-lea ói al XIX-lea. Înc© din
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anul 1542, regele Spaniei, urmând precedentul creat de
regele Suediei, promulgase o lege menit© s© înl©ture sclavia
colonial©, deói acest demers legislativ nu s-a reg©sit în
marile state coloniale. De asemenea, la finele secolului
al XVII-lea, Biserica Romano-Catolic© a condamnat oficial
comerôul cu sclavi. Totuói, etapele decisive ói semnificative
ale mióc©rii aboliôioniste au loc în secolul al XVIII-lea ói în
secolul urm©tor, în spaôiul american (SUA, Canada) ói în
cel vest-european (Franôa, Marea Britanie ó.a.). Astfel,
ulterior constituirii Statelor Unite ale Americii, componentele statale din Nordul Federaôiei, începând cu
Pennsylvania în anul 1780, au stabilit, de-a lungul câtorva
decenii de la momentul istoric al adopt©rii Declaraôiei de
Independenô© (4 iulie 1776), m©suri legislative de maxim©
însemn©tate cu privire la abolirea sclaviei: în anul 1807, a
fost adoptat The Act Prohibiting Importation of Slaves care a
intrat în vigoare în anul urm©tor, dar f©r© a avea efecte
pozitive asupra celor 11 state sudice, în care sclavia a
continuat s© fie o instituôie viabil© sub aspect economic ói
social; în anul 1863, Emancipation Proclamation, act guvernamental emis la iniôiativa lui Abraham Lincoln; în anul
1865, al XIII-lea Amendament la Constituôia SUA, prin care
se abolea sclavia pe întregul teritoriu al SUA, precum ói în
rândul triburilor de indieni ói al triburilor din Alaska ce au
intrat în componenôa SUA în anul 1867. În aceeaói perioad©, cu privire la abolirea sclaviei, în Franôa, au avut loc o
serie de evenimente contradictorii. Dup© ce, în februarie
1794, Adunarea Primei Republici (1792-1804), sub conducerea lui Robespierre, abolise sclavia în ôar© ói în colonii,
aceasta este reintrodus© în colonii, odat© cu obôinerea de
c©tre Napoleon Bonaparte a poziôiei de Prim Consul
(printr-o lege promulgat© la 20 mai 1802); ulterior, în
perioada celei de-a Doua Republici (1848-1852), sclavia este
abolit© în coloniile franceze care o p©straser© (statul a
cump©rat sclavi de la aóa-numiôii „coloni” ói apoi i-a
eliberat). În anul 1905, Franôa a abolit sclavia în majoritatea
coloniilor din Africa de Vest, str©duindu-se s© procedeze la
m©suri similare în privinôa tuaregilor din Sahel, dar f©r©
efecte concrete. În Marea Britanie, anul 1833 a fost anul
adopt©rii documentului intitulat Slavery Abolition Act, care
a condus la abolirea sclaviei în spaôiul Imperiului Britanic
cu începere din anul 1838. În ceea ce priveóte ôara noastr©,
starea de robie a existat astfel: în Transilvania, pân© la
desfiinôarea ei de c©tre împ©ratul Iosif al II-lea în toate
teritoriile Imperiului Austriac (1876); în Moldova, pân© în
anul 1855, iar în lara Româneasc©, pân© în anul 1856.
Cu unele deosebiri, anterior existau, mai ales în rândul
populaôiei de etnie rrom©, iobagi/óerbi/robi; de pild©,
C. pen. din Muntenia anului 1818 stipula urm©toarele
situaôii: „Toôi ôiganii sunt n©scuôi robi”; „liganii f©r©
st©pân sunt proprietatea statului”. În contextul Revoluôiei
de la 1848, militanôi de frunte, precum Cezar Bolliac,
Costache Negri, Vasile Alecsandri, Petre Mavrogheni,

Petrache Poenaru, promoveaz©, paralel cu emanciparea
ô©ranilor români, dezrobirea ôiganilor. Referindu-se la
legile privind emanciparea ôiganilor statului ói ai m©n©stirilor (legea lui Mihail Sturdza din anul 1844, în Moldova,
ói legea lui Alexandru Ghica din anul 1845, în lara
Româneasc©), Mihail Kog©lniceanu spunea urm©toarele în
discursul rostit în aprilie 1891, la óedinôa solemn© a
Academiei Române: „Toate minôile prev©z©toare au înôeles
c© ora ótergerii sclaviei de pe p©mântul românesc sosise ói
c© dezrobirea ôiganilor particulari nu mai era decât o
chestiune de timp”. În cursul secolului al XX-lea, au avut
loc mutaôii politico-legislative de referinô© în domeniul
abolirii sclaviei la nivel mondial. Astfel, la 10 decembrie
1948, Adunarea General© a ONU adopt© Declaraôia
Universal© a Drepturilor Omului, care stipuleaz© urm©toarele în Articolul 4: „Nimeni nu va fi ôinut în sclavie, nici
în servitudine; sclavia ói traficul cu sclavi sunt interzise sub
toate formele lor”. În anul 1956 a fost adoptat© Convenôia
adiôional©, relativ© la abolirea sclavajului, a traficului de
sclavi ói a instituôiilor ói practicilor analoage sclavajului; un
an mai târziu a intrat în vigoare Convenôia privind abolirea
muncii forôate. În ultima parte a secolului al XX-lea ói la
începutul secolului al XXI-lea, prin contribuôia unor
ONG-uri, a instituôiilor guvernamentale specializate, a
clerului, a mass-mediei ói a sistemului de educaôie, s-au
intensificat acôiunile de prevenire ói contracarare a comerôului ilegal cu persoane, a muncii „la negru” ói a altor
practici care aduc grave atingeri condiôiei umane.
abordaj (dr. trans.), ciocnire între dou© nave maritime
sau fluviale, indiferent dac© aceasta este cauzatoare de
daune sau nu. Nu constituie a. situaôia în care o nav© se
ciocneóte de un corp fix în port sau de un obiect scufundat,
epav©. Convenôia internaôional© privind unificarea unor
reguli în materie de a. în navigaôia interioar©, (Geneva,
1960), pune bazele dreptului uniform referitor la a. fluvial.
Jurisdicôia civil© ói penal© în materie de a. este reglementat© de Convenôia pentru unificarea anumitor reguli referitoare la competenôa penal© în materie de a. ói alte evenimente de navigaôie (Bruxelles, 1952) ói de Convenôia pentru
unificarea anumitor reguli referitoare la competenôa civil©
în materie de a. (Bruxelles, 1952). În cazul a. pe mare,
comandanôii navelor implicate sunt obligaôi la depunerea
unui document, în cel mai apropiat port de escal©, la
autoritatea portuar© competent©, document numit protest
de mare (v.), f©r© de care apare riscul angaj©rii r©spunderii
nelimitate a armatorilor. În document se prezint© suma
datelor evenimentului maritim. Comandantul navei abordatoare are obligaôia ca, în limita posibilit©ôilor ói f©r©
pericol serios pentru nava sa, s© acorde asistenô© navei
abordate, s© fac© cunoscute celeilalte nave numele ói portul
de înregistrare a navei sale, ruta pe care îói desf©óoar©
voiajul etc.
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abordare comunicaôional© (în drept) (t. g. d.), atitudine
ói acôiune metodologic©, generat© de evoluôiile ói impactul
major al comunic©rii în societate, care afecteaz© întregul
sistem al ótiinôelor, omul ói umanitatea. A.c. se centreaz© pe
explicitarea proceselor comunicaôionale care traverseaz©
fenomenul studiat ói utilizeaz© concepte specifice ale sistemismului ói constructivismului. Fenomenul juridic include
ample procese comunicaôionale, înc© puôin studiate din
perspectiv© comunicaôional©, aceasta fiind apt© s© plaseze
interacôiunea ói comunicarea în centrul teoriilor juridice, s©
pun© în mai mare m©sur© accentul pe forma de comunitate
care transcende individul. Potrivit unor autori (Jürgen
Habermas), a.c. configureaz© raôionalitatea comunicaôional©, ca tip major de raôionalitate; nu ca un dat, ci ca un
construit în procesele de comunicare. Atunci dreptul este
legitimat ói rezult© din procesele de comunicare dintre toôi
actorii juridici, din consens „generat de voinôa unit© a
tuturor, voinô© prin care fiecare decide acelaói lucru pentru
toôi ói toôi decid acelaói lucru pentru fiecare”. Abordarea
proceselor comunicaôionale în drept poate releva semnificaôii juridice noi în contexte comunicaôionale juridice, prin
apelul – f©r© renunôarea la conceptele tradiôionale – la
termeni ói expresii ca: informaôie, semn, simbol, semnificaôie, emiô©tor, mesaj, codare, surplus irelevant de informaôie, redundanô©, zgomot de fond, aspecte sintactice,
semantice ói pragmatice ale informaôiei, intenôionalitate,
circuite profesionale ói instituôionale ale transferului de
informaôie, matrice informaôionale ó.a. În lumea juridic©
este posibil© apariôia unor „efecte perverse” ale comunic©rii, precum: mistificarea informaôiei ói manipularea publicului, iluzia transparenôei, saturaôia informaôional© ó.a.
abordarea could-would (dr. prop. int.), (engl., „ar fi
putut”, „ar fi f©cut”) metod© de evaluare a nivelului de
noutate al unei invenôii, inclusiv în raport cu stadiul
tehnicii. Examinarea activit©ôii inventive se bazeaz© pe
identificarea ói evaluarea problemei tehnice rezolvate de
invenôie, precum ói a m©surii în care soluôia adaug© în mod
evident cunoótinôe noi faô© de stadiul tehnicii din momentul analizei. A.c.-w. presupune c©, plecând de la stadiul
tehnicii în domeniul problemei de rezolvat, un specialist ar
fi putut identifica ói aplica soluôiile bazate pe cunoótinôe
anterioare. O sugestie sau o încurajare implicit© în stadiul
tehnicii de la data apariôiei problemei de rezolvat este
considerat© suficient© (în practica Oficiului European de
Brevete – OEB) pentru a demonstra c© specialiótii în
domeniu ar fi preluat ói combinat cunoótinôe anterioare datei
de depozit a cererii de brevet sau datei de prioritate invocate.
abordarea în sistem mozaic (dr. prop. int.), metod© de
evaluare utilizat© pentru a stabili îndeplinirea condiôiei ca
invenôia a c©rei brevetare se solicit© s© fie rezultatul unei
activit©ôi de creaôie original© (activitate inventiv©); a. în s.

m. const© în analiza ói evaluarea tuturor documentelor
relevante care contureaz© stadiul tehnicii în momentul
solicit©rii brevetului ói a tuturor anteriorit©ôilor, precum ói
a oric©ror informaôii utile. A. în s. m. a anteriorit©ôilor
presupune luarea în considerare a tuturor cunoótinôelor
anterioare accesibile specialiótilor, urmând a se constata
dac© prin combinarea lor se ajunge sau nu la soluôii tehnice
dep©óite de invenôia pentru care se solicit© brevetarea.
Stadiul tehnicii poate fi, aóadar, eterogen ói compozit, dar
nimic nu se opune ca el s© fie sintetizat într-un singur
suport documentar.
abordarea problemei – soluôie (dr. prop. int.), metod©
de analiz© în trei trepte, utilizat© pentru a stabili îndeplinirea condiôiei ca invenôia a c©rei brevetare se solicit© s© fie
rezultatul unei activit©ôi de creaôie original© (activitate
inventiv©). a) Prima treapt© const© în determinarea stadiului de performanô© tehnic© (stadiul tehnicii) cel mai
apropiat de cel atins prin aplicarea invenôiei respective.
Stadiul tehnicii cel mai apropiat este cel care dezv©luie
într-o singur© referinô© combinaôia de caracteristici care
constituie punctul de pornire al invenôiei. În practic©, este
acel stadiu care corespunde unei utiliz©ri asem©n©toare ói
care necesit© cele mai puôine modific©ri structurale ói
funcôionale pentru a se ajunge la invenôia revendicat©.
În calcul trebuie s© se ia stadiul tehnicii din ziua anterioar©
datei de depozit sau de prioritate. b) A doua treapt© const©
în stabilirea problemei tehnice obiective care trebuie
rezolvat©. Spre a se stabili îndeplinirea condiôiei, este
necesar s© se analizeze cererea ói stadiul tehnicii cel mai
apropiat pentru a se identifica diferenôele dintre invenôia
revendicat© ói stadiul tehnicii cel mai apropiat. c) A treia
treapt© const© în verificarea m©surii în care, pentru specialióti, soluôia tehnic© oferit© de invenôia a c©rei brevetare
se solicit© avea sau nu rezolvare în stadiul tehnicii. Dac©,
pentru o persoan© de specialitate, combinarea, aranjarea,
substituirea de mijloace ói idei deja existente în stadiul
tehnicii în vederea soluôion©rii unei probleme sunt evidente, pentru c© ele presupun doar operaôiuni curente, iar
invenôia propus© pentru brevetare nu adaug© nimic nou ói
superior, înseamn© c© nu a fost îndeplinit© condiôia activit©ôii inventive.
aborigen (dr. int. publ.), pân© în prezent nu exist© o
definiôie consacrat©; variaz© ca înôeles ói exprimare de la un
stat la altul, urmând criterii de ordin etnic, cultural, lingvistic, de condiôii specifice de trai sau o combinaôie a
acestora. În dreptul internaôional public se utilizeaz© cu
prec©dere noôiunea de „populaôie indigen©” pentru a
indica o categorie minoritar© autohton©. Generic, „populaôia indigen©” (aborigenii) reprezint© locuitorii originari ai
unui teritoriu ce a fost ocupat de colonióti, alc©tuind o
comunitate dep©óit© numeric de ocupanôii care adminis-
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