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PREFA�� 
 

Lucrarea Falsul în documentele istorice �i în operele de 
art� române�ti (epocile medieval� �i modern�) elaborat� de 
domnul dr. Nicolae Vîlvoi reprezint� o documentat� 
demonstra�ie a faptului c� problema falsului în documentele 
istorice �i în operele de art� române�ti este nu numai una 
�tiin�ific�, ci �i una de ordin politic,  social �i juridic. �inând 
cont de ace�ti factori,  autorul �i-a propus – �i a reu�it – s� 
prezinte acest subiect pe mai multe paliere de valoare �i 
utilitate �tiin�ific�: unul, stric teoretic ,  de clasificare pe 
genuri �i modalit��i  de falsificare; altul de natur� juridic� ,  
analizându-se evolu�ia dreptului românesc privind interdic�ia 
s�vâr�irii  falsurilor de documente �i folosirea acestora; �i,  nu 
în ultimul rând, unul de natur� istoric� ,  privind falsul �i uzul 
de fals în documente �i arta româneasc� de-a lungul timpului.  

Pentru îndeplinirea acestor obiective, autorul a parcurs o 
vast� bibliografie de specialitate, precum �i numeroase fonduri 
arhivistice ale Serviciului Arhivelor Na�ionale Istorice 
Centrale Bucure�ti �i ale serviciilor jude�ene.  

În avantajul lucr�rii  un loc bine distinct îl  ocup� cel 
de-al treilea capitol,  particularitatea sa fiind definit� �i de 
con�inutul rezervat studierii  evolu�iei  dreptului românesc 
privind interdic�ia s�vâr�irii  falsurilor de documente. Dup� 
unele considera�ii  generale asupra infrac�iunilor de fals, 
prezentând evolu�ia dreptului în domeniu, autorul insist� în a 
sublinia rolul aplic�rii  obiceiului p�mântului pân� la apari�ia 
primelor reglement�ri române�ti,  apoi pân� la intrarea în 
vigoare a Regulamentelor Organice �i aplicarea prevederilor 
legale pentru infrac�iunile de fals.  

Demn de remarcat este �i  studiul comparativ efectuat de 
autor care, raportând prevederile legisla�iei române�ti la cele 
str�ine, a reu�it s� scoat� în eviden��, pe lâng� unele asem�n�ri 
de procedur�, �i  o serie de particularit��i  consfin�ite �i 
men�inute în practica româneasc�, chiar �i dup� unificarea 
legislativ� din anul 1918. 

Analiza fenomenului infrac�ional,  f�cut� de domnul dr. 
Nicolae Vîlvoi, în domeniul falsific�rilor �i  traficului de opere 
de art�, ale c�rui valori sunt deosebit de importante, 
demonstreaz� amploarea, perfec�ionarea autorilor de astfel de 

9



 

infrac�iuni,  constituirea acestora în re�ele organizate care, în 
multe situa�ii ,  ac�ioneaz� la comanda unor colec�ionari români 
sau str�ini.   

În concluzie: 
- prin aceast� lucrare, domnul Nicolae Vîlvoi 

demonstreaz� c� are certe calit��i  de cercet�tor, fapt dovedit �i 
de studiile �i articolele publicate pân� în prezent. Analiza pe 
care domnia sa o face falsului în documentele istorice �i în 
operele de art� este temeinic�, având concluzii clare �i bine 
argumentate, iar expunerea este cursiv� �i logic�; 

- bibliografia folosit� de autor este bogat� �i variat�. De 
asemenea, a utilizat pentru redactarea lucr�rii  documente 
inedite aflate în arhivele locale �i na�ionale, a folosit cronici,  
culegeri de documente �i  alte studii cu valoare �tiin�ific�;  

-  autorul însu�i – în calitate de specialist  în domeniu – 
este un descoperitor, protector �i salvator al unor documente �i 
opere de art�. În cartea sa, printre mijloacele de prevenire a 
fenomenului falsului,  reg�sim aducerea la cuno�tin�a publicului 
a hot�rârilor judec�tore�ti definitive �i a sanc�iunilor dispuse 
împotriva celor care au adus atingere patrimoniului cultural 
na�ional,  propunerea de organizare a unor expozi�ii  �i  editare 
de cataloage cu opere de art� falsificate care au fost confiscate 
de poli�ie, alc�tuirea unei statistici oficiale a falsurilor, 
precum �i înfiin�area unui muzeu al falsurilor. 

Drept urmare, având în vedere oportunitatea temei �i 
maniera de abordare a acesteia, sursele de documentare 
utilizate, expunerea sobr� �i rigurozitatea �tiin�ific� 
demonstrate de autor, suntem îndrept��i�i  s�-l felicit�m pentru 
realizarea acestui volum, ce se constituie, totodat�, într-un 
„îndreptar” pentru speciali�tii  în domeniu.    

     
Prof. univ. dr. Vladimir OSIAC 

 
 
 
 
 
 
 
 

10



 

INTRODUCERE 
 
Pentru scrierea istoriei „sine ira et studio” (f�r� ur� �i 

p�rtinire) se folosesc izvoare istorice sub orice form�, con�inut 
�i valoare, de diferite feluri,  categorii �i  genuri,  contemporane 
sau mai apropiate evenimentelor la care acestea fac trimitere.  

Lucrarea de fa�� î�i propune o abordare în spiritul 
problematicii  documentelor istorice române�ti,  l imitându-�i 
sfera investiga�iilor la câteva aspecte legate nemijlocit de 
istoriografia problemei, critica autenticit��ii  documentelor 
istorice române�ti,  genurile �i modalit��ile de falsificare, 
precum �i evolu�ia dreptului privind falsul în documente.  

Pornind de la principiul c� stabilirea autenticit��ii  unui 
text constituie un determinant care st� la baza oric�rei 
cercet�ri,  sprijinit� pe izvoare scrise, în cele ce urmeaz� vom 
analiza problema falsului în documentele istorice române�ti în  
Moldova �i în �ara Româneasc� (epocile medieval� �i 
modern�) .  Ne vom referi �i  la Transilvania, dar numai par�ial,  
pentru a putea face compara�ie cu cele dou� ��ri române�ti.  

Pentru c� nu exist� o lucrare exclusiv dedicat� problemei 
falsului în documentele istorice �i în operele de art� române�ti,  
ci numai în cazuri particulare, în anumite contexte (edi�ii  de 
documente, de cataloage, articole în reviste de specialitate, 
capitole sau subcapitole ale unor studii sau sinteze), ne-am 
propus s� realiz�m o lucrare care s� abordeze datele esen�iale 
ale problemei falsului în perioada mai sus amintit�. 

Dup� ce am studiat fonduri arhivistice din cadrul 
Serviciului Arhivelor Na�ionale Istorice Centrale Bucure�ti  �i  
din cadrul serviciilor jude�ene, am fost convin�i de necesitatea 
realiz�rii  unei lucr�ri aparte, care s� se constituie �i pentru 
viitor într-un reper, pentru cei care folosesc izvoarele istorice 
f�r� discern�mânt (confuzia dintre un original �i un fals).   

Primul capitol, Istoriografia privind falsul în 
documentele istorice �i în operele de art� române�ti (epocile 
medieval� �i modern�),  este conceput ca o parte introductiv� 
care precede expunerea propriu-zis� a problemei noastre, o 
expunere critic� asupra operelor �i autorilor care s-au ocupat 
de tema propus� de noi.  

Obiectul principal al celui de-al doilea capitol al 
lucr�rii ,  intitulat  Critica autenticit��ii  documentelor istorice 
române�ti.  Genuri �i modalit��i de falsificare ,  este reprezentat,  
în prima parte, de critica autenticit��ii  documentelor istorice 
din Moldova �i �ara Româneasc� �i numai tangen�ial �i 
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comparativ cu Transilvania, iar,  în a doua parte, de clasificarea 
documentelor false în func�ie de propor�ia falsului în cadrul 
documentului,  precum �i modalit��ile de falsificare a 
documentelor istorice. 

În capitolul al treilea, intitulat Evolu�ia dreptului 
românesc privind interdic�ia s�vâr�irii  falsurilor �i  uzul 
acestora ,  am încercat s� analiz�m evolu�ia dreptului românesc, 
de la întemeierea statelor medievale române�ti pân� la 1918, 
privind sanc�ionarea falsului în documentele istorice, în 
conformitate cu Obiceiul p�mântului ,  pravilele (legile scrise) 
�i Codul Penal.  Tot în acest capitol am analizat succint 
condi�iile unific�rii  legislative din anul 1918 �i consecin�ele 
ei.  

Deoarece mul�i dintre colec�ionarii  de documente, 
manuscrise, h�r�i  din epocile medieval� �i modern� au fost în 
acela�i timp �i colec�ionari de pece�i,  sigilii ,  stampe �i 
tablouri,  am introdus �i un capitol aparte care trateaz� evolu�ia 
artei na�ionale moderne �i contemporane privind falsul �i  
uzul de fals .  Este vorba de capitolul al  patrulea, intitulat 
Particularit��i privind cercetarea falsurilor în cazul  operelor 
de art� române�ti .  Introducerea acestui capitol s-a datorat �i ca 
urmare a experien�ei acumulate în preg�tirea profesional� �i 
cercetarea de specialitate, de protejare a patrimoniului cultural 
na�ional.  

A�adar, demersul nostru �tiin�ific este cu atât mai 
necesar cu cât dup� anul 1990, �i chiar mai înainte, au fost 
semnalate pe pia�a româneasc� numeroase falsuri de 
notorietate, ca de exemplu: falsurile Grigorescu, falsurile 
Andreescu, falsurile Luchian, precum �i falsurile Brâncu�i,  în 
ultimii ani.  

Având în vedere c� preocuparea falsificatorilor pentru 
realizarea falsurilor continu� �i în zilele noastre, am g�sit de 
cuviin�� s� introduc scurte informa�ii  fa�� de reglement�rile 
juridice actuale privind combaterea falsului.  

Extrem de utile cercet�rii  noastre au fost colec�iile de 
Documente privind istoria României  �i Documenta Romaniae 
Historica .  Am folosit  pe larg studiile lui Damian P. Bogdan, 
Francisc Pall,  Emil Vîrtosu �i Jakó Sigismund din colec�ia, 
Documente privind istoria României ,  vol. II ,  Introducere ,  
1956, cele ale unor cercet�tori  publicate în Revista Arhivelor, 
precum �i lucr�rile istoricilor �i criticilor de art� Radu Bogdan 
�i Petre Oprea. 
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