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Model A / la contractul de finantare
nr. 32/28.07.2010

Nr. şi data înregistrării
__________________________

CONTRACTOR,
ACADEMIA ROMÂNĂ, FILIALA  IAŞI
Preşedinte,
Acad. Viorel BARBU

Nr. şi data înregistrării
________________________________

Programul:   RESURSE UMANE
Tipul proiectului: Proiecte de cercetare postdoctorala
Cod proiect: PD_546

VALOARE TOTALĂ contract / 2011_ lei
ETAPA (din Anexa II)  lei
VALOARE FAZA   lei

PROCES VERBAL DE AVIZARE INTERNA A REZULTATELOR

Comisia internă constituită şi aprobată de către Autoritatea Contractantă, întrunită în vederea
evaluării şi avizării lucrărilor efectuate în cadrul proiectului de cercetare - cod proiect PD 546 cu titlul O
SOCIETATE ÎN CĂUTAREA ONOAREI. DUEL ŞI MASCULINITATE ÎN SFERA PUBLICĂ
DIN ROMÂNIA (1859-1918), care fac obiectul Contractului de finanţare 32/28.07.2010, încheiat între
Autoritatea Contractantă  - UEFISCDI şi Contractor, pentru anul 2011.
EVALUEAZĂ ŞI CERTIFICĂ PE PROPRIA RĂSPUNDERE REZULTATELE CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE
pentru etapa: 1.01.2011-31.12.2011  din Anexa II-finală a anului curent. Obiective planificate:
1. CERCETAREA SURSELOR EDITE: JURNALE, MEMORII, BIOGRAFII, PRESĂ
2. ACTUALIZAREA BIBLIOGRAFIEI: NOUTĂŢI METODOLOGICE ŞI DEZBATERI
ISTORIOGRAFICE ACTUALE PE TEMA DATĂ. 3. EVALUAREA, VALORIFICAREA ŞI
PROMOVAREA REZULTATELOR OBŢINUTE.
şi face propuneri Autorităţii Contractante privind finanţarea proiectului, după cum urmează:

I. EVALUAREA REZULTATELOR:
a) Stadiul atins în derularea proiectelor în raport cu obiectivele prevăzute iniţial;

Activităţile din cadrul proiectului s-au desfăşurat cu respectarea strictă a condiţiilor din contractul de
finanţare, fiind atinse toate obiectivele prevăzut iniţial. Direcţiile de activitate întreprinse au fost
următoarele:
1.1. Activitate de cercetare în arhive şi biblioteci. Investigaţii în Arhivele Naţionale din Bucureşti, Arhiva
Judeţeană din Iaşi, la Biblioteca Academiei din Bucureşti. Bibliotecile Universitare din Iaşi, Bucureşti;
1.2. Selectarea, organizarea şi interpretarea informaţiilor obţinute în cadrul activităţii depuse în arhive şi
biblioteci în vederea redactării unui studiu; 2.1. Consultarea ultimelor publicaţii apărute la edituri
internaţionale (volume, colecţii de studii, numere tematice) referitoare la masculinitate, violenţă şi onoare
în context european, necesare pentru informarea în domeniu şi actualizarea metodologiilor. Stagii de
cercetare în străinătate; 2.2. Sistematizarea informaţiilor teoretice şi metodologice obţinute şi corelarea lor
cu datele obţinute în cadrul cercetării din arhive şi biblioteci; 3.1. Diseminarea rezultatelor prin participări
la manifestări ştiinţifice şi redactarea de articole în reviste de specialitate, incluse în bazele de date
internaţionale. Participarea la o conferinţă internaţională; 3.2. Redactarea raportului ştiinţific şi a
documentaţiei aferente. Achiziţie materiale birotică, traducerea unor studii.
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b) Valoarea şi nivelul ştiinţific al rezultatelor obţinute până în stadiul respectiv;

Proiectul reprezintă o direcţie istoriografică originală de cercetare din punct de vedere metodologic şi a
surselor documentare. Comisia subliniază noutatea conceptelor şi perspectivelor propuse, precum şi
capacitatea de racordare la dezbaterile şi tematicile istoriografiei străine. Cercetările au dus la identificarea
unor documente şi materiale necunoscute sau neutilizate în literatura de specialitate românească, care pot fi
considerate punct de plecare în verificarea unor noi piste de analiză a problematicii onoarei în societatea
românească modernă.

Comisia remarcă următoarele contribuţii:
I. Cercetarea s-a concentrat pe inventarierea şi documentarea „afacerilor de onoare” înregistrate între 1859
şi 1918 în România, prin corelarea surselor inedite din arhive, cu cele edite ( memorii, jurnale) şi presă. În
premieră pentru istoriografia din România, a fost realizat un tabel cu sute de cazuri de afaceri de onoare,
sistematizându-se următoarele informaţii: actorii afacerilor de onoare, poziţia lor socială, demnităţile
publice deţinute, tipologia ofenselor (politice, publice, intime) şi modalitatea rezolvării conflictelor,
respectiv înţelegerea părţilor sau duelul şi efectele acestuia (fără efecte, rănire sau moarte).  Una dintre
concluziile analizării datelor este aceea că afacerile de onoare erau un fenoment exclusiv urban, mediul în
care putem vorbi despre sociabilitate de tip burghez, despre existenţa unui cult pentru bărbăţie şi „fencing”,
în cadrul societăţilor de scrimă şi tragere la semn. Acestea şi-au găsit cu precădere adepţi printre categoriile
cultivate, cu ocupaţii liberale sau în posturile importante din structurile militare şi administraţia statului,
concentrate în oraşe, membri ai burgheziei şi puţini reprezentanţi ai vechilor familii princiare sau boiereşti.
Din sutele de cazuri inventariate, cercetarea a identificat cazurile cu consecinţe mortale: Costică Balş, soţul
Nataliei, fiica lui Grigore Alex. Ghica Vodă, ucis la Iaşi de contele von Stolberg (1855); ofiţerul Spiru, ucis
de baronul Barbu Bellu(1860); Căpitanul Drugănescu, ucis de locotenentul A. Vidraşcu (1875); Leon
Ghica, comisar poliţienesc, ucis de inginerul Scarlat Vârnav la Iaşi (1875), Alexandru Medvay, ucis de
Eugen Brodschi (ambii din Galiţia), la Botoşani(1893); ziaristul George Em. Lahovary, ucis de
conservatorul Nicu Filipescu (1897); ziaristul Spiru Prasin, ucis de colegul de breaslă Wolf Finkelstein, Iaşi
(1904); în 1921, Lascăr D. Zamfirescu (fiul scriitorului Duiliu Zamfirescu), ucis de căpitanul D.D. Maican.

II. Comisia constată analiza extrem de interesantă referitoare la legislaţia duelului şi aplicabilitatea ei în
instanţe: prevederile Codurilor Penale şi schimbările survenite, încadrările juridice, pedepsele, calitatea
martorilor, contradicţiile apărute în ceea ce priveşte Codul Civil şi Codul Penal, statutul aparte al duelului.
Cercetarea remarcă faptul că aceeaşi infracţiune a legii, omuciderea cu voinţă şi premeditată, avea în Codul
Penal două moduri diferite de calificare şi pedepsire: pentru omucidere în duel doar condamnare maximă
de patru ani, în timp ce pentru omucidere obişnuită se aplicau pedepse mult mai mari, chiar detenţie pe
viaţă. Comisia subliniază că cercetarea nu s-a rezumat doar la o trecere în revistă a teoriei juridice, ci s-a
oprit asupra celor mai importante cazuri judecate de instanţe: procesul I. Isvoranu – I. Heliade Rădulescu
(1872), în care dueliştii şi martorii au fost daţi în judecată de Ministerul Public şi în cele din urmă achitaţi;
condamnarea căpitanului Alexandru Vidraşcu în 1875, conform noilor dispoziţii a Codului Penal din 1874,
la 4 ani închisoare pentru uciderea în duel a căpitanului Alexandru Drugănescu; cazul deosebit dintre
Alexandru Medvay- Eugen Brodschi de la Botoşani (1893), ajuns la Curtea de Casaţie, unde s-a statuat
definitiv faptul că duelistului îi erau aplicabile dispoziţiile speciale privitoare la omuciderea din duel,
condamnând pe Brodschi la doi ani închisoare corecţională pentru ucidere, în timp ce martorii şi medicii
erau achitaţi de orice penalitate.

III. Cercetarea a insistat pe cel mai documentat caz de duel mortal: dintre liderul conservator Nicolae
Filipescu, fost deputat şi primar al Bucureştiului, şi publicistul George Em. Lahovary de la ziarul
„L’Indépendence Roumaine”. În premieră, lucrarea a adus în discuţie consecinţele acestui duel: disputele
de ordin juridic, dezbaterile legislative din Parlament, comentariile publice în presă, conotaţiile politice
conferite întregii afaceri. Cercetările au relevat şi importantele mize juridice şi publice: aşteptările opiniei
publice legate de sentinţele în practica duelului şi interpretarea conceptului de apărare a onoarei persoanei.
S-a observat că în disputa vizând originile practicii duelului în România regăsim o profundă ruptură în
cadrul elitei juridice, participante direct la proces, între autohtonişti şi occidentalişti. Apărarea martorilor şi
a lui Nicu Filipescu a susţinut teoria că duelul era o instituţie „strămoşească” iar cultivarea onoarei
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reprezenta, de fapt, prezervarea unor valori publice prin intermediul eticii personale. În această dispută au
fost atraşi jurişti de marcă. Spre exemplu, Constantin Disescu pretindea că existenţa duelului poate fi
întrezărită în pravilele domnitorilor medievali Matei Basarab sau Vasile Lupu. De cealaltă parte, procurorii
Ministerului Public considerau duelul o instituţie străină spiritului şi tradiţiilor româneşti, un import exotic,
o „fanfaronadă” adusă din Franţa, ce trebuie stârpit prin legi.

IV. Comisia subliniază şi modul în care au fost interpretate conotaţiile politice conferite duelului şi ecourile
lui în spaţiul public românesc. Cercurile conservatoare, exprimate prin ziarele „Timpul”, „Epoca” şi
„Constituţionalul” s-au poziţionat pro-Filipescu, în timp ce presa liberală, „Voinţa Naţională”, „Liberalul”,
dar şi cea socialistă - „Lumea Nouă” ori „Adevărul” – s-a declarat vehement împotriva duelului.
Investigaţia demonstrează atipicul situaţiei: toleranţa de decenii era curmată prin arestarea unui fruntaş
conservator, Nicolae Filipescu, sub un guvern liberal. Conservatorii au tratat ancheta drept o acţiune
mascată de persecuţie politică împotriva unui lider al opoziţiei din partea guvernului liberal condus de D.A.
Sturdza. Argumentele constau în nepedepsirea unor dueluri sau provocări la duel în care fuseseră implicaţi
liberali de-a lungul timpului, de aici şi acuzaţia de aplicare selectivă a legii. În perioada detenţiei lui
Filipescu la Văcăreşti, deşi parchetele declaraseră o aplicare fără discriminare a articolelor privitoare la
duel din Codul Penal, o serie de noi dueluri avuseseră loc în ţară, fără nici un fel de urmări pentru
combatanţi, spre marea iritare a cercurilor conservatoare.

V. Lucrarea aduce în discuţie şi cel mai semnificativ moment anti-duel al dezbaterii politice din România
modernă: proiectul depus de A.C. Viişoreanu la Senat, care ştergea articolele 258-261 din codul penal din
Codul Penal, şi le cataloga ca „omoruri cu precugetare” şi proiectul iniţiat în Cameră de V. M. Missir,
alături de 30 de deputaţi. Substratul ultimului proiect legislativ, îndelung contestat, a fost atacul la
privilegiul înaltei societăţi de a perpetua această practică, prin intenţia de îngrădire destul de pronunţată a
accesului în funcţii publice, fără a mai fi nevoie de pronunţare judecătorească. Concluzia este că legea a
fost amânată şi tergiversată tocmai din aceste motive, mai numeroşi dovedindu-se parlamentarii care
acceptau obiceiul drept o necesitate socială. Un alt argument împărtăşit pe scară generală a fost
neîncrederea în justiţie şi în capacitatea ei de a repara onoarea cuiva. De altfel, se observă în lucrare,
soluţionarea cazului confirma statutul special al duelului. Pedeapsa minimă de şase luni de închisoare
pentru Filipescu, dublată de graţierea regelui Carol I, a reprezentat un semnal al tolerării duelurilor şi
recunoaşterii tacite a acestei modalităţi de rezolvare a chestiunilor de onoare.

VI. Deosebit de interesante apreciem a fi concluziile. Sentinţa procesului Filipescu-Lahovari indica faptul
că  justiţia recunoştea propria sa limită în apărarea conceptului de onoare personală, lăsând-o astfel la
latitudinea practicilor sociale informale. Analiza susţine că procesul Filipescu reprezenta doar ultima verigă
juridică a unui lanţ de decizii judecătoreşti  (I. Isvoranu – I. Heliade Rădulescu, Alexandru Drugănescu-
Alexandru Vidraşcu, Alexandru Medvay - Eugen Brodschi ) prin care apărarea onoarei rămânea în esenţă o
afacere privată, statul recunoscându-i autonomia şi statutul de caz special. Convenţiile şi moravurile
publice reuşiseră să modeleze prevederile punitive ale Codului Penal, transformându-le în decizii
judecătoreşti permisive. Pedeapsa simbolică primită de Nicu Filipescu şi achitarea martorilor, eşecul
proiectelor de lege anti-duel în Parlament, cât şi graţierea oferită cu generozitate de regele Carol I,
consfinţeau larga acceptare şi, mai ales, complicitatea de care se bucurau afacerile de onoare în cadrul
puterilor statului şi a înaltei societăţi.

VII. S-a observat că dezbaterea juridică pro şi contra duelului transpunea o dispută culturală mai profundă
despre formele şi fondul occidentalizării. Audienţa largă a afacerilor de onoare în rândul societăţii
româneşti a provocat disputa între adepţii existenţei unui modus vivendi românesc al afacerilor de onoare şi
cei care îl considerau un fenomen de import al secolului XIX. Procesul Filipescu marca o victorie
simbolică a unei practici percepută la început doar o formă de imitaţie a moravurilor occidentale. Ea ajunge
să fie adoptată pe o scară îndeajuns de răspândită încât să i se recunoască de facto statutul unui fenomen la
care recurge, în modul cel mai natural cu putinţă, o parte a înaltei societăţi.

Rezultatele obţinute până în prezent corespund obiectivelor stabilite iniţial şi constituie o garanţie pentru
buna derulare în continuare a proiectului.
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c) Măsura în care rezultatele au fost difuzate (articole cărţi, comunicări, participări la conferinţe) alte
constatări;

a. Comunicări
- The most famous Romanian affair of honour: Filipescu-Lahovari(1897). The implications of deadly duel,
la conferinţa internaţională Dying and Death in 18th-21st Century Europe, Alba Iulia, 28 septembrie-
1 octombrie 2011.

b. Publicaţii
- Honour and Death in Military and Militaristic Discourse in Romania (1859-1918), in vol. Dying and
Death in 18th-21st Century Europe, edited by Marius Rotar and Adriana Teodorescu, Cambridge,
Cambridge Scholars Publishing, 2011 p. 101-128.

- The most famous Romanian affair of honour: Filipescu-Lahovari(1897). The implications of deadly duel,
acceptat la publicare în „Transylvanian Review Supplement”(accept de publicare anexat).

d) Modul de utilizare a fondurilor până în stadiul respectiv.

Fondurile alocate au fost folosite conform planificării iniţiale, în acord cu cererea de modificare a devizului
cadru aprobată de Autoritatea contractantă şi necesităţile impuse de desfăşurarea cercetării.

II PROPUNERI: (alternative nu se pot cumula)
1) Având în vedere rezultatele evaluării Comisia interna AVIZEAZĂ lucrările evaluate conform

Capitolului I lit. a-d din prezentul proces verbal şi propune acordarea sumei de ... reprezentând decontarea
prevăzută în contract pentru etapa ETAPA finală, 2011.

________________________________________________________________________________
2) Având în vedere concluziile cuprinse la Capitolul I din prezentul proces verbal, Comisia interna

AVIZEAZĂ lucrările de cercetare pentru suma de _______________lei (în litere ___________________)
şi propune reducerea tranşei (tranşelor) de finanţare, astfel:

- etapa __________suma prevăzută în contract__________________  lei
suma propusă ____________________________lei

- etapa __________suma prevăzută în contract___________________lei
suma propusă_____________________________lei

pentru
motivul:___________________________________________________________________________
__

3) Având în vedere concluziile cuprinse la Capitolul I din prezentul proces verbal, Comisia interna
NU AVIZEAZA CONTINUAREA lucrărilor de cercetare la cod proiect__________
şi propune sistarea finanţării pentru următoarele
motive:__________________________________________
______________________________________________________________________________________
_

Lucrările executate până la aceasta etapa, SE AVIZEAZĂ pentru suma de ____________lei
(în litere:_______________________________________), existând următoarele posibilităţi de
valorificare:
______________________________________________________________________________________
__

4) Având în vedere concluziile cuprinse la Capitolul I din prezentul proces verbal, Comisia NU
AVIZEAZA lucrările de cercetare  la cod proiect____________şi propune sistarea finanţării, restituirea
sumelor acordate până în prezent, în suma de_____________lei, precum şi suportarea de către
______________________________________________________________________________________
__
__
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a penalităţilor prevăzute în contract, pentru următoarele
motive:_____________________________________
______________________________________________________________________________________

Evaluarea şi avizarea lucrărilor s-a efectuat pe baza constatărilor făcute de Comisia interna la
Contractor, pe baza următoarelor documente:

 Anexa II- Plan de realizare, pentru etapa corespunzătoare;
 Anexa I– Deviz cadru postcalcul;
 Lucrarea in extenso/Sinteza lucrării.

Prin semnarea de către Contractor a prezentului proces verbal acesta confirmă constatările Comisiei
interne de avizare şi îşi însuşeşte propunerile acesteia.

Prin semnarea de către Contractor a prezentului proces verbal acesta certifică faptul că toate
mijloacele fixe şi obiectele de inventar achiziţionate în cadrul proiectului au fost înregistrate în patrimoniul
instituţiei în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Prezentul proces verbal s-a încheiat în trei exemplare, din care un exemplar pentru Contractor şi
doua exemplare pentru Autoritatea Contractanta.

COMISIA INTERNA DE AVIZARE A REZULTATELOR

Numele şi prenumele Semnătura

PREŞEDINTE: Prof. univ. dr. Gheorghe CLIVETI _______________

Membri: CS II Andi MIHALACHE                                               _______________

   CS II Leonidas RADOS                                                    _______________

   CS II Flavius SOLOMON              _______________

Secretar: CS III Liviu BRĂTESCU ________________

           DIRECTOR PROIECT, DIRECTOR ECONOMIC, CONTABIL ŞEF,

Mihai Cezar CHIPER              Meda GÂLEA
_____________________ ____________________


