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ARGUMENT 
 
 
O universitate adev rat  tr ie te multe momente de înc rcate cu emo ie i elegan .  
Primul dintre acestea începe odat  cu admiterea în anul I, prima întâlnire cu bobocii 

specializ rilor noastre. Apoi, urmeaz  examenele care sunt, înc , adev rate momente 
festive, mai ales acolo unde elegan a i emo ia st pâne te deopotriv  colegii profesori, cât 
i studen ii. La final, în cadrul cursului festiv – o tradi ie p strat  în practica facult ii noaste, 

împ rt im emo ia i bucuria absolven ilor, a p rin ilor i, nu în ultimul rând a colegilor din 
comunitatea academic . 

Inspira i de practica universitar  a altor facult i de profil, am creat condi iile unui alt 
moment de elegan  i emo ie – lansarea unui volumului colectiv de fa  – IN HONOREM 
VALENTIN MIRI AN la aniversarea celor 65 de ani de via .  

Prilejul în sine este unul care are un profund caracter dualist. Este unul cu dou  fe e, 
precum Ianus, zeul care era înf i at cu dou  fe e opuse: una privea înainte, cealalt  privea 
înapoi. Era considerat zeul u ii, al s rb torilor i al riturilor de trecere i al fenomenelor de 
tranzi ie. Via a poate fi privit  ca un ritual de trecere prin provoc ri nenum rate. 

Parte a vie ii celui s rb torit azi este i cariera universitar , care a fost început  de 
profesorul Valentin Miri an în cadrul Almei Mater – Universitatea „Babe -Bolyai” din Cluj 
Napoca – Facultatea de Drept i des vâr it , am putea spune, în cadrul Facult ii de Drept 
Universitatea din Oradea. 

Acum, deci, este un prilej s  privim înapoi i înainte.  
În esen , construc ia coloanei temporale este urm toarea: profesorul Valentin Miri an 

a venit la catedr  în facultatea noastr  în anul 1998, la recomandarea unui mare profesor 
de Drept Penal – profesorul Matei Basarab. Ulterior, devine titular al facult ii noastre în 
anul 2000, cu gradul didactic de conferen iar universitar i membru în Consiliul facult ii. 

Timp de patru mandate, în perioada 2004 – 2020 a fost decanul facult ii noastre.  
De-a lungul acestei perioade, s-au parcurs etape multiple în dezvoltarea facult ii 

noastre, în cadrul c rora domnul profesor Valentin Miri an i-a pus amprenta. Înc  de la 
început, s-a remarcat deschiderea c tre un dialog i îndemnul la respect între membrii 
comunit ii academice, indiferent de vechimea ori gradul didactic al acestora. 

Dintr-o anumit  perspectiv , mai ales pe durata primului mandat, modul de lucru, mai 
degrab  orientat c tre conciliere, a fost ceea ce facultatea avea nevoie în acea perioad  cu 
mari fr mânt ri în universitate, dar i cu modific ri intense în planul birocra iei academice. 

Domnul decan Valentin Miri an a acordat încredere colaboratorilor s i. A tiut s  
transfere aceast  încredere i astfel, echipa facult ii s  se dezvolte i s  prospere, atât 
didactic, cât i tiin ific, indiferent c  a fost vorba de cadre didactice ori de personal 
administrativ. 

Din perspectiva personal , interac iunea subsemnatului cu profesorul Valentin Miri an a 
avut o importan  deosebit  în planul dezvolt rii propriei cariere universitare. Începând cu 
anul 2007, am beneficiat de aceast  încredere pe toat  durata exercit rii func iilor admi-
nistrativ academice. A a cum am mai spus, cu ocazia recentei alegeri ca director de departa-
ment, mul umesc domnului decan Valentin Miri an pentru c  a avut încredere în mine i 
pentru c  mi-a l sat, de multe ori, practic, facultatea pe mân . Sper c  nu am dezam git! 
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În alt  ordine de idei, spiritul critic, viu, specific juristului c lit în practica judiciar  i în 
amfiteatrele cursurilor i conferin elor de specialitate a caracterizat i opera tiin ific  a 
profesorului Valentin Miri an. Fie c  a fost vorba de cursurile universitare „Drept penal, 
partea general ”, ori „Drept procesual penal”, sau monografia „Infrac iuni referitoare la 
rela iile de munc ” (scris  în coautorat cu fostul decan, profesorul Ovidiu inca), numeroa-
sele comunic ri la evenimente tiin ifice i profesionale, num rul impresionant de articole i 
studii de specialitate – toate constituie azi parte a tiin elor Juridice.  

În acest plan remarc m i generozitatea dasc lului care transmite i ofer  cunoa tere 
nu doar studen ilor s i, ci i colegilor s i, un leat mai tineri. Astfel, o parte dintre noi au avut 
posibilitatea s  conlucreze împreun  cu profesorul Valentin Miri an la redactarea de 
articole tiin ifice, comunic ri la conferin e de specialitate, respectiv cursuri universitare.  

Dumnealui nu s-a ferit s  ne provoace i supun  dezbaterii diverse aspecte contro-
versate din cadrul tiin elor penale i nu numai. Nu de pu ine ori aceste discu ii au generat 
ulterior contribu ii tiin ifice publicate i ceea ce este i mai important, dezbaterile au 
men inut viu spiritul academic în facultate.  

În aceste condi ii, a venit în mod natural, o alt  recunoa tere a calit ilor sale profe-
sionale - includerea domnului profesor Valentin Miri an în cadrul Comisiei de redactare a 
Codului Penal din 2004, iar ulterior a Comisiei pentru redactarea noului Cod de procedur  
penal . 

A adar, privind înapoi, ne aducem aminte de ceea ce am realizat în etapele anterioare, 
de lucrurile care ne-au bucurat sufletul i le trecem în plan secundar pe cele care ne-au 
bucurat mai pu in. Dar despre viitor? Trebuie s  vorbim i despre viitor. Profesorul Valentin 
Miri an face parte i din viitorul facult ii noastre.  

Chiar dac  azi vorbim de bilan , de anivers ri, de mul umiri – toate acestea fiind 
folosite ca eufemisme pentru desp r ire, sper m c  nu ne vom desp r i de profesorul 
Valentin Miri an. Sper m c  activitatea dumnealui la catedr  s  mai continue, o vreme 
m car, astfel încât emo ia desp r irii s  fie cât mai lin  i blând . 

În încheiere, pot s  afirm c  pentru noi, to i cei care constituim comunitatea academic  
a Facult ii de Drept din Oradea, este o datorie de onoare, ca la ceas de aniversare s  
exprim m considera iunea i mul umirea noastr  c tre decanul nostru Valentin Miri an, sub 
forma volumului de fa .  

Totodat , aducem între coper ile sale i considera iunea universitar  exprimat  de 
colegii no tri – profesori din alte centre universitare, din ar  i din str in tate.  

Cu plec ciune, mul umim tuturor celor care au contribuit la publicarea volumului de 
fa ! 

Domnule profesor Valentin Miri an, în numele tuturor colegilor din Facultatea de 

Drept – v  dorim un sincer „La mul i ani!”, cu s n tate i bucurii nenum rate! 

 
Cu speran a unui un moment de elegan  profund  i emo ie adânc , 

Conf. univ. dr. Cristian Dumitru MIHE  

Facultatea de Drept – Universitatea din Oradea 
Oradea, 23 februarie 2020 
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OMAGIUL NOSTRU  

PENTRU PROFESORUL UNIVERSITAR VALENTIN MIRI AN 
 
 
În ultima vreme, ori de câte ori încerc s -mi m sor durata existen ei trecute i pre-

zente, am ca reper vârsta fo tilor mei studen i. A a se face c , în fa a colii albe de hârtie, pe 
care mi-am propus s  a ez câteva cuvinte, care s  constituie un „laudatio” dedicat vie ii i 
activit ii fostului meu student VALENTIN MIRI AN, privind retrospectiv, am constat c  în 
urm  cu peste patru decenii, când domnia sa î i finaliza studiile universitare, în ce m  
prive te, aveam împlinite trei decenii i jum tate de via , fiind de curând avansat, prin 
concurs, lector universitar. Evident c  este u or de aflat c  distinsul nostru coleg a absolvit, 
la finele deceniului al VIII-lea al secolului trecut, prestigioasa Facultate de Drept din cadrul 
Universit ii „Babe -Bolyai” din Cluj-Napoca. Tot aici a ob inut i titlul tiin ific de „doctor în 
drept”, sub conducerea eminentului nostru magistru, care a fost regretatul profesor 
universitar MATEI BASARAB.  

Fiind unul dintre cei mai merituo i absolven i ai facult ii noastre, înc  de la începutul 
carierei sale profesionale, i-a dedicat plenar întreaga via  activit ii de practician al 
dreptului, în spe  al dreptului penal. Astfel, a avut marele avantaj de a cunoa te în concret 
i în mod direct via a juridic , nu doar din perspectiva unui teoretician al dreptului, ci i din 

aceea a practicianului, preocupat mereu i implicat plenar în activitatea de interpretare i 
aplicare riguroas  a legii, nu numai în litera, ci i în spiritul ei. Competen a i experien a de 
practician eminent al dreptului penal a fost unanim apreciat  i implicit recunoscut  i prin 
aceea c  a ocupat func ii importante în structurile cele mai înalte ale Ministerului Public, 
dintre care este de re inut cu deosebire aceea de Procuror General al Parchetului de pe 
lâng  Curtea de Apel din Oradea.  

La scurt timp de la Revolu ia din decembrie 1989, a fost reînfiin at  Facultatea de Drept 
din Oradea, succesoarea a ceea ce a fost în istorie Academia de Drept, fundat  în anul 1780 
de c tre suverana de atunci a Imperiului Habsburgic. Printre cei mai recomanda i juri ti 
practicieni, care puteau fi solicita i s  devin  membrii ai corpului didactic al acestei institu ii 
de înv mânt superior juridic a fost i procurorul VALENTIN MIRI AN, actualul profesor 
universitar titular. A a se face c , de aproape trei decenii, domnul profesor desf oar  o 
sus inut  activitate didactic , urcând toate treptele func iilor didactice universitare, pân  la 
aceea de profesor titular, contribuind efectiv la formarea a numeroase promo ii de 
absolven i ai acestei facult i. Domnul profesor a fost i este un model de competen  
profesional , d ruire, tact i în elepciune în comunitatea academic  din Universitatea 
Or dean , de care este legat prin toat  activitatea sa i pe care o respect  i apreciaz  ca 
fiind valoroas  i reprezentativ  în ansamblul înv mântului superior din ara noastr .  

Fiindu-mi student i apoi devenindu-mi coleg, apreciez c  l-am cunoscut i îl cunosc 
suficient de bine pe domnul profesor dr. VALENTIN MIRI AN. Astfel, departe de a fi un om 
dintre aceia care tr iesc în ser , Domnia sa a fost, este i va continua s  fie ca marea 
majoritate, p ind al turi de noi cu încredere pe str zile i c ile, când drepte i line, când 
pline de urcu uri, gropi i obstacole ale acelora i vremuri, mai bune ori mai rele. De 
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asemenea, domnul profesor este un om modest, sensibil i generos, tiind s  fie un prieten 
adev rat, în care se poate avea o încredere deplin . Într-un cuvânt, este un om de omenie i 
de mare caracter.  

Din perspectiv  profesional , Domnia sa face parte din categoria de juri ti deosebit de 
valoro i ai genera iei sale. F r  a re ine cifre cu semnifica ie statistic , analiza onest  a 
realiz rilor sale profesionale i tiin ifice ne permite s  constat m soliditatea cuno tin elor 
de specialitate pe care i-a fundamentat i desf urat demersurile de cercetare, 
interpretare i aplicare creativ  a dreptului. Opera sa tiin ific  se remarc  prin obiectivitate 
i pragmatism, prin claritate i rigoarea conceptelor, ceea ce îi confer  acurate  i eficien  

teoretic  i practic , prezent  i viitoare.  
Juristul, practician de valoare i profesor universitar, VALENTIN MIRI AN face parte 

dintre acei oameni care „sfin esc locul”, în elegând dintotdeauna c  armura oamenilor 
adev ra i este caracterul, hot rârea de a se d rui celorlal i i de a nu se vinde nim nui. Spre 
deosebire de mul i al ii, unii cu adev rat înv a i, Domnia sa a în eles c  inteligenta f r  
caracter nu valoreaz  mare lucru sau, uneori, valoreaz  aproape nimic, în schimb, caracterul 
cu sau f r  inteligenta poate mult.  

Contribu ia domnului profesor i decan o lung  perioad  de timp la refondarea, 
consolidarea, dezvoltarea, la realiz rile i prestigiul actual al Facult ii de Drept din Oradea a 
fost i, în opinia noastr , continu  s  fie una decisiv . Sper m c  nu gre im atunci când 
afirm m c  aportul s u trebuie considerat ca fiind de cea mai mare importan , adev rat  
coloan  de sus inere i în l are a acestui a ez mânt academic. Pe drept cuvânt, se poate 
spune c  este creatorul demn i de recunoscut al colii juridice din aceast  frumoas  i 
binecuvântat  urbe a geografiei patriei noastre. În acest sens, este de remarcat c  Domnia 
sa, ajutat de colaboratori devota i, a realizat, pe de-o parte, o remarcabil  construc ie 
material  i, pe de alt  parte, o valoroas  i productiv  construc ie uman , obiectivat  
într-un corp didactic merituos i de cert  valoare i perspectiv .  

În întreaga activitate academic , cu deosebire în func ia de decan, pe care a ocupat-o 
pe merit i cu onoare o lung  perioad  de timp, a gândit i a ac ionat cunoscând faptul c  cu 
cât spiritul de colegialitate i de prietenie este mai prezent în rela iile dintre membrii unui 
colectiv, cu atât libertatea gândului i a faptei, precum i înflorirea sufletului sunt mai 
depline, într-o confraternitate de scopuri i idealuri, în demersul de descoperire a 
adev rului, creator de bine i de dreptate. Într-un cuvânt, este un om virtuos. Or, omul 
virtuos este omul în elept, omul în elept este bun i omul bun este fericit.  

Am convingerea c  nu voi fi acuzat de o laud  fragil  , dac  îndr znesc s  afirm c  
profesorul dr. VALENTIN MIRI AN face parte din categoria de oameni care pot fi numi i 
aristocra i. Spunând aristocra i, nu am în vedere pe de in torii unor titluri nobiliare 
mo tenite, ci mai de grab  pe to i cei care, a a cum spunea cineva, dau substan  sensului 
actual al acestui cuvânt, prin gânduri, vorbe i fapte. Substantivul „aristocrat” î i are 
originea etimologic  în limba greac , fiind compus din dou  cuvinte: „aristoi”, ceea ce 
înseamn  „mai bun” i „kratos”, în sensul de „putere”. Astfel, în aceast  alc tuire, cuvântul 
aristocrat avea în elesul de „puterea celor mai buni”. A a fiind, evident c  ne putem legitim 
întreba, care ar fi criteriul aplicabil în func ie de care este posibil de stabilit ast zi dac  un 
om este sau nu un aristocrat, adic  mai bun decât al ii? Generic vorbind, este aristocrat 
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numai acela care îndepline te simultan i cumulativ dou  condi ii: excelen a profesional  i 
excelen a moral , obiectivate în ce spune i în tot ce face sau realizeaz . De aici rezult  c  
pentru a fi ast zi aristocrat trebuie s  dai dovad  de demnitate, onoare, decen , modestie, 
altruism, bun tate i dreptate, inclusiv curaj, calit i valorificate prin vorbe i mai ales prin 
fapte. Or, ambele condi ii sunt prezente atunci când ne raport m la personalitatea omului i 
profesorului VALENTIN MIRI AN.  

În final, aducem un sincer, colegial i binemeritat omagiu domnului profesor universitar 
i decan VALENTIN MIRI AN, înso it de întreaga noastr  gratitudine adresat  comunit ii 

academice de la Facultatea de Drept a Universit ii din Oradea, printre ai c rui membrii de 
onoare cu mândrie ne afl m de curând, pentru apari ia acestui volum omagial. Este f r  
îndoial  un gest binemeritat i a teptat de apreciere, respect i recuno tin  pentru tot 
ceea ce domnul profesor a d ruit i este capabil s  d ruiasc , cu aceea i generozitate i 
acela i devotament, acestei coli de drept, care nu demult a s rb torit un veac de existen . 
Felicit m pe domnul profesor, s rb toritul de ast zi, precum i întregul a ez mânt 
universitar din Oradea, dorindu-v  tuturor „s  da i vie ii ani i anilor via ”.  

  
Prof. univ. emerit dr. LIVIU POP, 

Universitatea „Babe  Bolyai” – Cluj Napoca 
Membru corespondent al Academiei Române  

 
Cluj-Napoca, 29 februarie 2020  
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JUR S  SPUN ADEV RUL! 
 

 
„Nu exist  art  mai frumoas  decât arta educa iei. Pictorul i sculptorul fac doar figuri 

f r  via , educatorul creeaz  un chip viu; uitându-se la el se mir  i oamenii i Dumnezeu” 
(Sfântul Ioan Gur  de Aur). 

Demult, foarte demult, un filozof al antichit ii rostea un mare adev r: „dac  gândul 
t u inte te pân  la 1 an seam n  grâu, dac  el bate la o dep rtare de 10 ani planteaz  un 
pom, iar dac  str bate timpul pân  la 100 ani atunci instruie te un popor”. 

De ce academia, de ce universitatea, de ce coala? Toate aceste întreb ri le punem 
pentru a confirma aceste celebre citate i pentru a le argumenta. Magistratul i profesorul, 
în acela i timp, se formeaz  în coal  ca mai apoi s  transmit , prin coal , prin academie, 
toat  înv tura urma ilor s i. 

Mergând departe de tumultul vie ii publice sub umbra copacilor de m slini din gr dina 
din vestul Atenei care se numea Akadimeia, dup  numele proprietarului acelei gr dini, 
Akademus, înflorea cuvântul lui Platon care se plimba acolo cu colarii i adep ii s i 
discutând cu ei în mod liber probleme filozofice. 

Academia lui Platon sau coala platonic  a fost ideea institu iilor libere de activitate 
tiin ific  i filozofic  ca mai târziu ca simple copii palide i slabe s  apar  asemenea 

academii i în Alexandria, Pergamon, Roma etc. 
Academia platonic  din Atena în anul 529 a fost închis  de împ ratul Iustinian dup  un 

mileniu de activitate ce o f cuse celebr . 
În Epoca Rena terii academiile au reap rut mai întâi în Italia odat  cu rena terea sau 

umanismul secolului XV-XVI. Aceste academii erau, în primul rând, societ i ce grupau 
savan i în litere i tiin e i care treptat au adunat în jurul lor un num r de discipoli. 

De la începutul secolului XVI o transformare se petrece în institu iile academice, unele 
p streaz  caracterul de institu ii de tiin  înalt  i altele se transform  în institu ii de 
înv mânt. 

În scurtul nostru demers teoretic socotim oportun a face o prezentare succint , istoric  
a devenirii universit ii, cum de altfel este atât de necesar a ar ta i figurile centrale, 
profesorii care i-au f cut prezen a în aceste institu ii. 

Facult ile de drept, înc  din antichitate i pân  ast zi, au ocupat un loc central în 
ierarhia facult ilor fiind al turi de filozofie i medicin  cele mai c utate facult i. 

Fire te c  se cuvine s  aducem un omagiu colegului nostru, profesor Valentin Miri an 
pe care-l s rb torim i s  facem câteva observa ii de apreciere a activit ii domniei sale. 

Via a unui om ca i a unei institu ii, de altfel, nu se cuvin a fi judecate înainte de toate 
în raport de num rul anilor.  

Înf ptuirile s vâr ite de-a lungul vie ii i valoarea acestora, aportul lor la progresul 
social, cultural, tiin ific, la înaintarea culturii universale sunt elemente ce trag în cump n  
în aprecierea valorii omului i a institu iei. 

Cea mai echitabil , mai obiectiv  i mai conving toare concluzie este însu i bilan ul 
realiz rilor sale, cânt rite în condi iile concrete ale vremii. 
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Având o experien  de peste 35 de ani, atât în calitate de cadru didactic, cât i în 
profesia de magistrat-procuror, distinsul profesor a ajuns într-o perioad  a carierei ce-i 
permite s  aib  o imagine de ansamblu a fenomenului juridic. 

Confruntându-se în fiecare zi cu problemele practice rezultate, pe de o parte, din 
conducerea procesului de înv mânt, iar pe de alt  parte, din cazurile pe care le solu iona, 
profesorul magistrat a dobândit informa ii utile despre chestiunile legale întâlnite, împre-
jurare ce constituie o premis  a experien ei sale profesionale. 

Omul în general, dar mai ales cel care exercit  o profesie, de ine o func ie, ori practic  
o meserie sau orice alt  ocupa ie, are nevoie de un repaus sabatic în scopul evad rii din 
cutia socio-profesional  specific  pentru a observa i analiza lumea în plenitudinea ei i 
pentru a transmite genera iilor ce urmeaz  concluzii, idei, opinii, ceea ce noi numim 
constante ale vie ii în baza vastei sale experien e. 

A format de-a lungul carierei judec tori, procurori, avoca i, notari, juri ti. 
C  împ r irea drept ii este un act de mare responsabilitate sociale este de sigur, un 

postulat, iar în consfin irea dreptului i a drept ii el, judec torul, se enumer  printre 
„primele viori” dac  nu chiar prima. Judec torii unei ri trebuie s  constituie un fond de 
aur, pentru c  sunt chema i s  concretizeze, s  finalizeze aspira ia omului de milenii: 
realizarea drept ii. 

Pe judec tor, procuror îl consider m impar ial, prob, cult, cu un înalt sim  civic, bun 
psiholog. 

Legea îi vrea aureola i: o condi ie pentru a fi judec tor, procuror este reputa ia 
ne tirbit . Cum te-ai putea pronun a asupra conduitei celorlal i, dac  tu însu i ai avea o 
fisur  în personalitatea ta ? 

Se obi nuie te s  se spun  c  „func ia de judec tor, procuror este o meserie de om 
b trân”, aceasta poate pentru c , în elepciunea, seriozitatea, cump tarea se câ tig  în timp, 
odat  cu trecerea anilor. 

Desigur, am fi sceptici i nedrep i cu cei tineri dac  am spune odat  cu La Rochefoucauld, 
c  numai b trânii dau sfaturi bune pentru c  nu mai pot da exemple rele, dar este tot de 
adev rat c  tinere ea, este uneori înfl c rat , teribil  i extremist , tr s turi care nu fac 
cas  prea bun  cu preacump tatul ideal al judec torului, procurorului pe care ni le-am 
f urit cu to ii. 

A avea prestigiu îns  nu înseamn  a fi dur, rece, îngâmfat. 
Judec torii, procurorii, mai mult decât oricare al ii, trebuie s  tie c  orice cuvânt al lor 

are rezonan e deosebite nu numai fa  de participan ii la proces ci i fa  de cei prezen i la 
dezbaterile judiciare. 

Bun voin a, polite ea, r bdarea cu care judec torul, procurorul ascult  p r ile, indife-
rent de pozi ia pe care ele o au în proces, asigur  aceea atmosfer  de încredere care este 
condi ia esen ial  pentru o bun  administrare a justi iei. 

Avocatul a intrat în lume cu înc rc tur  grea, grea de p cate. Ducea pe umeri o 
întreag  cutie a Pandorei, de care, pentru a deveni un adev rat auxiliar al justi iei, a trebuit 
s  se scuture cât mai degrab . 

Exista mai înainte concep ia c  avocat bun este acela care ap r  i câ tig  orice cauz , 
care poate face din negru alb i invers, care poate prelungi un proces oricât, abil mânuitor al 
icanei procesuale.  
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Juri tii mai vârstnici î i amintesc de aceea glum  cu mult fond de adev r, care circula 
acum câteva decenii, dup  care un june avocat se înf i eaz  plin de încântare în fa a 
b trânului tat , avocat cu experien , i hâr âit în multe, l udându-se cu candoare:  

„– Tat , azi am câ tigat procesul de partaj pe care dumneata îl amâni de atâta amar de 
vreme; 

– Prost ai f cut, fiule, îi r spunde tat l, pentru c  de pe urma procesului stuia te-am 
crescut i pe tine i pe soru-ta!” 

Henri Robert, foarte cunoscutul avocat francez, obi nuia s  spun  cu am r ciune, de i 
b use din plin din licoarea pl cut  a celebrit ii, c  „cine tr ie te din avocatur  moare din 
cauza ei”, activitatea la bar , datorit  condi iilor în care aceast  meserie se exercit , este de 
o duritate deosebit . 

Î i doresc, Domnule Profesor, o via  lung  iar respectul pe care l-ai câ tigat din partea 
tuturora s  te înso easc  toat  via a ! 

 
Prof. univ. dr. Radu BODEA 

Facultatea de Drept – Universitatea din Oradea 
Procuror – Parchetul de pe lâng  Curtea de Apel Oradea 

 
 

Oradea, 23.02.2020 
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UNELE ASPECTE CONTROVERSATE PRIVIND INFRAC IUNEA  

DE FAZORIZAREA FAPTUITORULUI 
 

Lect. univ. dr. Bogdan BODEA1 

 

Abstract: 
Articolul supune analizei modific rile intervenite la nivel normativ în con inutul 

constitutiv al infrac iunii de favorizarea f ptuitorului precum i natura ac iunii sau inac iunii 
ce constituie elementul material al laturii obiective al acestei infrac iuni. Articolul realizeaz  
o delimitare a infrac iunii de infrac iunea de m rturie mincinoas  precum i de cea de 
nedenun are ca o consecin  a modalit ii în care o situa ie întâlnit  în practica judiciar  a 
generat confuzie în ceea ce prive te încadrarea juridic . 

 

Keywords: Favorizarea f ptuitorului, fapta omisiv , nedenun are, concurs  

 
Scopul dreptului penal astfel cum este acesta definit în cuprinsul art. 1 din Codul penal, 

respectiv de protec ie a suveranit ii, independen ei, unit ii, indivizibilit ii statului, a 
persoanei, drepturilor i libert ilor acesteia, propriet ii i întregii ordini de drept poate fi 
realizat exclusiv prin intermediul normelor dreptului penal, legea penal  ap rând interesele 
tuturor membrilor societ ii i având un rol activ în ap rarea, consolidarea i dezvoltarea 
acesteia2.  

Acest scop poate fi atins exclusiv prin antrenarea r spunderii penale a persoanelor care 
s vâr esc infrac iuni, antrenare ce se face dup  un set de reguli menite s  asigure 
conformitatea i legalitatea desf ur rii procesului penal i a altor proceduri judiciare în 
leg tur  cu o cauz  penal 3.  

Actul de înf ptuire al justi iei se love te îns , nu de pu ine ori, de rezisten a 
elementelor infrac ionale sau a diferitelor persoane ce au interes în a asigura neantrenarea 
r spunderii penale a celor dintâi. Codul penal reglementeaz  în acest context o serie de 
infrac iuni contra înf ptuirii Justi iei ce tind s  asigure dezideratul procesului penal i al 
dreptului penal în particular i s  conduc  la antrenarea r spunderii penale a persoanelor 
care s vâr esc infrac iuni. 

Din categoria celor 23 de infrac iuni incriminate în leg tur  cu înf ptuirea justi iei ne 
vom opri în prezentul studiu asupra infrac iunii de favorizarea f ptuitorului, ce a suscitat, în 
ciuda unei evolu ii normative nespectaculoase o serie de probleme în doctrin  i în practica 
judiciar . 

Pornind de la o situa ie întâlnit  în practica judiciar  vom analiza elemente de tipicitate 
ale infrac iunii de favorizare a f ptuitorului precum i delimitarea acestei infrac iuni de alte 
incrimin ri ce pot avea inciden  în raport de situa ii de fapt concrete. 

                                                            
1 Facultatea de Drept – Universitatea din Oradea, drept@uoradea.ro  
2 A se vedea V. Miri an Drept Penal. Partea General , Editura Universul Juridic, Bucure ti, 2011, p. 11 
3 A se vedea în acest sens G. Mateu , Procedur  Penal . Partea General , ed. Universul Juridic, Bucure ti, 

2019, p. 15 


